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İNSANIN TƏBİƏTLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ EKOLOJİ ŞÜURUN NƏTİCƏSİ KİMİ 

Abbasova Afərin Əli qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

İnsan təbiətin bir hissəsi olub, onunla sıx bağlı olması elmə çoxdan məlumdur. Bioenergetik 

varlıq olan insan kainatın ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla təbiət amilləri ilə qarşılıqlı təsirdə artır, 

yaşayır və inkişaf edir. Bu baxımdan insanın həyatında və fəaliyyətində təbiətin rolunu 

qiymətləndirmək olduqca çətindir.  

Müxtəlif tarixi dövrlərdə istehsal üsulu insanların bir-biri ilə və onları əhatə edən təbii mühit 

şəraiti ilə qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterini müəyyən etmişdir. Ayrı-ayrı xalqlarda müəyyən 

sənət növlərinin, mədəniyyəyin daha yaxşı inkişaf etməsi də bununla əlaqədardır. 

Insan fəaliyyəti və onun təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi bu gün dünya əhalisinin əksəriyyətinin həyat 

şəraitinin dəyişməsinə səbəb oldu. Çünki təbiətdə insanların birgə yaşayış mühiti cəmiyyətin rifah və 

inkişaf səviyyəsini təyin edir. 

İnsan sağlamlığını müəyyən edən amillər vardır ki, birbaşa insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsinə 

təsir göstərir. Bu amillər  sırasına genetik, həyat tərzi və davranışı, həyat şəraiti, əmək fəaliyyəti, ətraf 

mühit və ekosistem daxildir.  İnsanların sonrakı birgə yaşamı birbaşa  bu amillərdən asılı olur.  Bütün 

bunlar insanın təbiətə məqsədyönlü təsirinin nəticəsi kimi üzə çıxır. 

Bütün baş verənlər istənilən halda həm insanın özünə həm də onun istehsal etdiyi maddi və 

mənəvi nemətlərə təsir göstərir. O da öz növbəsində, insanın maddi və mənəvi inkişafına öz töhvəsini 

verir. İnsanın əməyi nəticəsində istehsal olunan məhsullarda və sosial keyfiyyətin səviyyəsində öz 

təsirini göstərir. Təbiət insanın mövcudluğunu təmin etməklə bərabər, həmçinin insanın 

fəaliyyətindəki keyfiyyət və kəmiyyət dəyişməsinə səbəb olur. Təbii resursların zənginliyi və ya 

qıtlığı, insanların bu nemətləri istehsal etməsinə, bu və ya digər formada təsirsiz ötüşmür. Təbii 

resursların çox və ya az olması cəmiyyətin inkişafına təsir etməsinə görə müxtəlif sosial-psixoloji  

nəzəriyyələr vardır. Bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən cəmiyyətin mövcudluğuna, inkişafa, demoqrafik 

proseslərə və s. ətraf mühitin təsirinin olduğu qeyd edilir. Bütün bunlarda insanın təbiətlə qarşılıqlı 

əlaqəsi yeni məzmun kəsb edərək, insanın həyatının bütün sahələrinə təsir göstərir. Təbiətlə insanın 

qarşılıqlı münasibəti fərdin cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi formalaşmasına, onun əhval-ruhiyyəsinə, 

dünyagörüşünə, biliklər sisteminə, tərbiyəsinə və ən nəhayət, psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir edir 

(5). 

İnsanın təbiət aləmi ilə qarşılıqlı əlaqəsini bəzi fenomenlər aşkarlayır və onları əks etdirir. 

Belə fenomenlərə birinci növbədə ekoloji şüur aid edilir. Ekoloji şüur mahiyyətcə, təbiətin insanın 

həyat tərzinin – məişətinin bir hissəsi kimi əks olunması ilə əlaqədar olan ictimai və fərdi şüru əks 

etdirir.  

Beləliklə, insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsinin anlaşılması üçün fəlsəfi, ekoloji, psixoloji və 

digər fundamental xarakterli elmi axtarışların aparılması sahəsində fəallaşma dövrü başladı. Bu da öz 

növbəsində ekoloji şüurun formalaşması üzrə problemlərin çox ciddi surətdə qoyulmasına güclü 

zəmin yaratdı. XX əsrin 30-40-cı illərində tədqiqatçılar ekoloji şüurun istiqamət kimi yaranmasını və 

onun quruluş mexanizminin hazırlanmasını gündəmə gətirmək prinsipini ən vacib, ümdə problem 

kimi ön plana gətirdilər. Bunun üçün alimlər əvvəlcə ekoloji şüur məvhumunun hələlik «ekoloji 

düşüncə-təfəkkür», «ekoloji müdriklik», «təbiəti mühafizə təfəkkürü-düşüncəsi» məvhumları ilə əvəz 

olunması təklifini irəli sürdülər (3). 

Ekoloji şüurun real əks olunmasında ekoloji biliklərin, istiqamətlərin, elmi yeniliklərin də 

xüsusi rolu vardır. Əlbəttə, ekoloji şüur fenomeninin mahiyyətində onun əsas nüvəsi təbiətin özü 

inkişaf edən bir sistem kimi təsəvvür olunması durur. 

Müasir psixologiyada şüur məvhumu altında həqiqətin, obyektiv reallığın, konstruktiv-

yaradıcıhq dəyişikliklərinin mahiyyətini olduğu kimi özündə təcəssüm etdirən ali, inteqrasiya olunan 

psixika forması başa düşülür. İnteqrasiya prosesində qavrayış, yaddaş, düşünmək, təsəvvür etmək 

anlyışları iştirak edir və nəticədə insan fəaliyyəti və əxlaqında öz əksini tapan təbiət aləmi haqqında 
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müvafiq biliklər sistemi formalaşır. Bu proseslərin hamısı insanın çoxcəhətli emosional münasibətləri 

ilə müşayət olunur. 

Beləliklə, insanın təbiətlə birgə yaşayış mühitinin optimal vəziyyətə çatmasına xidmət edən 

məlumatlları çatdırılmas, eləcə də insan birliklərində baş verən bioloji, sosial və psixoloji məsələlərin 

araşdırılması ekoloji şüurun formalaşmasının nəticəsidir. Məhz bu baxımdan insanın təbiətlə 

qarşılıqlı münasibətinin  öyrənilməsidə bu məqsədə xidmət etməlidir. 

  Açar sözlər: insan, təbiət, qarşılıqlı əlaqə, ictimai şüur, ekoloji şüur 

Ключевая слова: человек, природа, взаимодействие, общественное сознание, 

экологическое сознание. 

Keywords: man, nature, interaction, social consciousness, ecological consciousness 
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EKSTREMAL ŞƏRAİTLƏRDƏN ZƏRƏR ÇƏKMİŞ ŞƏXSLƏRLƏ SOSİAL-

PSİXOLOJİ İŞİN TƏŞKİLİ ÜSULLARI 

Abbasova Afərin Əli qızı, Bəhmənli Dilbər Sadiq qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti,  Bakı Dövlət Universiteti 

dilbarbahmanli@mail.ru 

 

Ekstremal şəraitə məruz qalan şəxslərlə işin üç istiqaməti vardır: Psixoloji, psixofizioloji, 

psixososial. Psixoloji travmanın mərkəzi başqaları ilə  bağların qopması və gücsüzləşmədir. Əsas 

hədəf onu gücləndirmək olmalıdır. Bu zaman pasiyentlərə özünü tənha hiss edə bilərsən və travma 

sonrası belə hiss etməyin normaldır kimi cümlələrdən istifadə edilməlidir. 

Açar sözlər: Ekstremal şəraitlər, psixoloji yardım, psixoterapiya, qruplarla iş, davranış, idrak 

Ekstremal şərаitlər dedikdə gözlənilmədən baş verən, insanın həyatını təhlükə altına alan gərgin 

situasiya nəzərdə tutulur. Вelə situasiyalar həm təbii fəlаkətlər zamanı, həm də insanların öz 

əməllərindən törənən bədbəхt hаdisələr zаmanı уаrаnır. Başqa sözlə, insan həyat üçün təhlükə törədən 

еkstrеmаl şərаitə təbii və antropogen fəlаkətlər baş verdikdə düşür (1, s 15) 

Ekstremal şəraitlər zamanı insanın normal həyata qayıtması onlara göstərilən psixoloji 

yardımın düzgün və səviyyəli təşkilindən asılıdır. Psixoloji yardımın lazımi səviyyədə olması üçün 

öncədən üç əsas məsələ aydınlaşdırılmalıdır: 

 Əvvəla, baş vermiş hadisənin xarakteri təyin edilməlidir. 

 İkincisi, insanın fərdi-şəxsiyyət xarakteistikası araşdırılmalıdır. 

 Üçüncüsü, mühit amili nəzərə alınmalıdır (3, s 135-136) 

Diaqnoz və müalicə - beyin və bədəninizi yenidən qurun: Necə? 

 PTSP bütün bədən (orqanizm) vəziyyətidir - ruhi vəziyyət deyil. 

 Dərmanlar - simptomları azaldır, beyini bərpa etmir. 

mailto:dilbarbahmanli@mail.ru


“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
11 

 

 Məruz qalma terapiyası - hadisənin "uyuşma" nöqtəsinə yenidən baxın. 

 Koqnitiv davranış terapiyası: 

 Göz hərəkəti desensitizasiyası və emalı (EMDR) 

 Yoga, qi gong, tai chi, düşüncə, zehinlilik və s. 

 Yaddaşın "normal" cavab vermə reinteqrasiyası 

 Emosional/psixi tarazlığı bərpa etmək 

 Stress simptomlarının mövcudluq şəraiti 

Ekstremal şəraitə məruz qalmış uşaqlarla psixoloji işin təşkili: 

 Söhbət metodu 

 Hekayələrlə iş 

 Proyektiv stimullarla hekayələrin yazılması və analizi metodu  

 Seriyalı rəsmlər və hekayələr metodu  

 Hekayələrlə iş (qrupla iş) 

 Rollu oyunlar  

1940-cı illərdən etibarən istifadə edilməyə başlanmışdır. Bir böhran situasiyasından təsirlənən 

şəxslər üçün birinci addımdaki ilk psikoloji dəstəkdir. İlkin tibbi yardım təkbaşına yetərli olmur 

Daşqın: Bu proses insanları qorxulu obyektlərə və ya vəziyyətlərə intensiv və sürətlə məruz 

qoymağı əhatə edir. Tez-tez fobiya, həyəcan və digər stres ilə əlaqəli xəstəliklərin müalicəsində 

istifadə olunur. Proses zamanı fərdin vəziyyətdən qaçması və ya olmamasının qarşısı alınır. 

Məsələn, daşqın güclü bir qorxudan əziyyət çəkən bir pasiyentə kömək etmək üçün istifadə 

edilə bilər. Əvvəlcə pasiyent uzun müddət tərk edə bilmədiyi bir dost itinə məruz qala bilər. Heç bir 

pis bir şey baş verməyən itlə dəfələrlə üzləşdikdən sonra qorxu reaksiyası azalmağa başlayır. 

Sistematik desensitizasiya (laqeydləşdirmə): Bu üsul bir pasiyentə qorxularının siyahısını tərtib 

etməyi və sonra bu qorxuları cəmləşdirərək fərdin istirahət etməsini öyrətməyi özündə ehtiva edir. 

Bu müddətin istifadəsi psixoloq John B. Watson və gənc bir uşağın ağ siçovuldan qorxmasına şərait 

yaratdığı məşhur körpə Albert təcrübəsi ilə başladı. Daha sonra Mary Cover Jones Watsonun 

nəticələrini təkrarladı və qorxu reaksiyasını aradan qaldırmaq üçün əks göstəriş üsullarından istifadə 

etdi. 

Sistematik desensitizasiya tez-tez fobiyaların müalicəsində istifadə olunur. Proses üç əsas 

mərhələdən ibarətdir. 

1. Əvvəlcə müştəriyə istirahət texnikası öyrədilir. 

2. Sonra fərdi qorxulu vəziyyətlərin sıralanmış siyahısını yaradır. 

3. Ən az qorxu gətirən maddədən başlayaraq ən qorxu gətirən maddəyə qədər işləyən pasiyent 

rahat vəziyyətini qoruyarkən terapevt rəhbərliyi altında bu qorxulara qarşı çıxır. 

Məsələn, qaranlıqdan qorxan bir insan, qaranlıq bir otaqda olmağı düşünməyə başlamazdan 

əvvəl qaranlıq bir otaq görüntüsünə baxaraq, sonra qaranlıq bir otaqda oturaraq qorxusuna qarşı çıxa 

bilər. Köhnə qorxu yaradan stimulu yeni öyrənilən rahatlama davranışı ilə birləşdirərək fobik 

reaksiyanı azalda və ya hətta aradan qaldırıla bilər. 

       Koqnitiv-bihevioral oyun terapiyası: Koqnitiv-davranış oyun terapiyası uşaqlar ilə tez-tez 

istifadə olunur. Uşaqların oynadıqlarını seyr edərək terapevtlər bir uşağın həyəcan keçirdiyi və ya 

ifadə edə bilmədiyi şeylər barədə məlumat əldə edə bilirlər. Uşaqlar öz oyuncaqlarını seçib sərbəst 

oynaya bilərlər. Bir qumqabında səhnələr yaratmaq üçün şəkil çəkmək və ya oyuncaqlar istifadə 

etmələri istənə bilər. Terapevtlər valideynlərə uşaqları ilə ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün oyundan 

necə istifadə etməyi öyrədə bilərlər. 

       Sistematik desensitizasiya: Sistematik desensitizasiya klassik şərtl ənmədən çox asılıdır. Tez-

tez fobiyaların müalicəsində istifadə olunur. İnsanlara bir qorxu reaksiyasını bir fobiyaya istirahət 

reaksiyaları ilə əvəz etmək öyrədilir. Bir insana əvvəlcə istirahət və nəfəs alma texnikası öyrədilir. 

Bir dəfə mənimsədikdən sonra terapevt bu üsulları tətbiq edərkən az dozadan qorxularını yavaş-

yavaş ifşa edəcəkdir (6). 
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İdrak təhriflərini aşkarlamaq (Düşüncə xətaları): Bu CBT-nin ən əsas məqsədidir və terapevt 

ilə yaxud terapevtin köməyi olmadan təcrübə edilə bilər. İdrak təhriflərini aşkarlamaq üçün  siz 

əvvəlcə təhriflərdən agah olmalısınız hansı ki, sizə ümumilikdə əziyyət verir. Bunun bir hissəsinə 

səy tələb edən zərərli avtomatik düşüncələr müəyyənləşdirmək daxildir. Buraya 15 idrak təhrifi 

daxildir. 

İdrakın yenidən qurulması: Əvvəlcə siz mövcud təhrifləri müəyyənləşdirin, siz bu təhriflərin 

necə kök saldığını və nə üçün onlara etiqad etdiyimizi araşdırmağa başlaya bilərsiniz. Siz bir inancı 

kəşf etdiyinizdə bu dağıdıcı yaxud zərərli ola bilər, siz buna etiraz etməyə başlaya bilərsiniz. 

İnteroseptiv məruz qalma: Bu üsul nervoz və həyəcanı müalicə etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu 

cavabı gizlətmək üçün qorxmuş bədən hisslərinə məruz qalmağı əhatə edir. Bunu etmək duyğularla 

əlaqəli hər hansı bir faydasız inancları aktivləşdirir, hissləri yayındırmağa və ya qaçmağa imkan 

vermir və yeni hisslərin öyrənilməsinə imkan yaradır. Narahat olmasına baxmayaraq panik 

simptomlarının təhlükəli olmadığını görməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. 

Kabusa məruz qalma və  senarinin yenilənməsi: Kabusa məruz qalma və senarinin yenilənməsi 

kabusdan əziyyət çəkənlər üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulub. Bu üsul interoseptiv məruz qalmağa 

bənzəyir, buna görə də kabus müvafiq emosiya doğurur. Emosiya yarandıqdan sonra pasiyent və 

terapevt birlikdə istədikləri duyğuları müəyyənləşdirmək və arzu olunan duyğu ilə müşayiət olunan 

yeni bir görüntü hazırlamaq üçün çalışırlar. 

Senarinin sona qədər oynanılması: Bu texnika qorxu və təşvişdən əziyyət çəkənlər üçün 

xüsusilə faydalıdır. Bu texnikada qorxu və ya təşviş hisslərinə qarşı həssas olan şəxs ən pis vəziyyət 

ssenarisinin nəticələrini təsəvvür edir və bir növ düşüncə təcrübəsi keçirir. Bu ssenarini oynamaq 

qorxduğu hər şeyin keçdiyinə baxmayaraq nəticənin hələ də idarə olunacağını anlamağa kömək edə 

bilər. 

Proqressiv əzələ rahatlaması: Bədənin tədqiq edilməsinə bənzər bir şəkildə olan bu texnika 

bütün bədənimiz bir vəziyyətdə həmin anda bir əzələ qrupuna  rahatlamağı tapşırır. Bu texnikanı 

tətbiq etmək üçün audiodan, YouTubedan və ya sadəcə öz ağlınızdan istifadə edə bilərsiniz və bu, 

əsəbləri, məşğul və diqqətsiz bir zehni sakitləşdirmək üçün çox faydalı ola bilər. 

Nəfəs rahatlaması: Bu zehin praktikalarına uyğun olacaq başqa bir üsuldur. Yüngülləşmək 

və nəfəsinizə müntəzəmlik gətirməyin bir çox yolu var, o cümlədən buraya rəhbərli və rəhbərsiz 

görüntülər, audio yazıları, YouTube videoları və senarilər buraya daxildir. Nəfəsinizə müntəzəmlik 

və sakitlik gətirin, tarazlıq yerindən problemlərə yaxınlaşmağa, daha təsirli və rasional qərarlar qəbul 

etməyə imkan verəcəkdir 
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Organızatıonal methods of socıo-psychologıcal work wıth people who damaged from 

extreme condıtıons 
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There are three approaches of work with people who exposed to extreme situations: 

Psychological, psychophysiological, psychosocial. The center of psychological trauma is the 

breakdown and weakening of ties with others. The main goal should be to strengthen it. In this case, 

sentences should be used with patients as you can feel lonely, it is normal to feel so after the trauma.  

Keywords: Extreme conditions, psychological help, psychotherapy, group work, behavior, 

cognition 

 

РЕЗЮМЕ 

Организационные методы социально-психологической работы с людями, 

потерянными в экстремальных условиях 

Аббаова Аферин Али кызы, Бахманли Дилбар Садик кызы 

 

Существует три подхода к работе с людьми, оказавшимися в экстремальных ситуациях: 

психологический, психофизиологический, психосоциальный. Центр психологической травмы 

- разрыв и ослабление связей с окружающими. Основная цель должна заключаться в его 

укреплении. В этом случае следует говорить о пациентах предложениями, так как вы можете 

чувствовать себя одиноким, это нормально после травмы. 

Ключевые слова: Экстремальные условия, психологическая помощь, психотерапия, 

групповая работа, поведение, познание 

 

 

 

PSİXOSOSİAL RİSK FAKTORLARI 

Abdullayev Telman Fərman oğlu 

Psixoloji Mərkəz 

telman.abdullayev1@gmail.com 

 

Yaş psixologiyası insanı fərqli düşüncələrə yönəldə bilər. Baxım təbii və zəruri bir şeydir. Hər 

kəsin müəyyən bir yaşda qayğıya ehtiyacı var. Bununla birlikdə, insan nə qədər baxımlı olsa da, 

zamanla əlaqəli fizioloji aşınma və yaşlanma var. Şəxsiyyətin formalaşması müəyyən müddət tələb 

edir. Bu formasiya müəyyən mərhələləri keçərək qalib bir kompüter oyununa bənzəyir. Hər 

mərhələnin bəzi vəzifələri var. Bu tapşırıqları yerinə yetirə biləcək hər bir uşaq növbəti mərhələyə 

keçmək hüququna malikdir. Əvvəlki mərhələnin tələblərini yerinə yetirə bilməyən uşaq həmin 

mərhələdə ilişib qala bilmir. Hər hansı bir səbəbdən, lazımi mərhələlərə lazımi dərəcədə çatılmazsa, 

uşağın şəxsiyyət inkişafı mənfi təsir göstərə bilər və bu vəziyyət yetkinlik yaşına qədər uzana bilər. 

Məqaləmizdə fərdi psixoterapiya, oyun terapiyası, ailə terapiyası, ana- ata təhsili, ailə məsləhətləri və 

0-6 yaş arası uşaq inkişafı və təqib xidmətləri təklif olunur. Məqalədə zəka və inkişaf testləri daxil 

olmaqla fərqli psixoloji qiymətləndirmə vasitələri də istifadə olunur. IQ testləri uşağın öyrənmə 

əlilliyini, öyrənmə səviyyəsini və mövcud zəka potensialını ölçmək üçün istifadə olunur. 

Açar sözlər: yaş, psixologiya, uşaq, yeniyetmə, cəmiyyət 

 

Çətinliklərin öhdəsindən gələ bilən, sosial normalara uyğun olaraq sağlam bir şəxsiyyət inkişaf 

etdirən mənfi və ya yüksək risk altında böyüdülməsinə baxmayaraq uğurlu bir akademik və ictimai 

həyat sürən insanların həyatını formalaşdıran dəyişənlər, psixoloji dayanıqlıq kimi faktorlardır. Bu 

faktorlar üzərində 30 ildirki, tədqiqatlar aparılmaqdadır. Psixoloji dayanıqlıq, Latın kökənli söz olan 

"resiliens (resility)" sözündən götürülmüş, elastik forması sayəsində asanlıqla əvvəlki formasına dönə 

bilən maddənin vəziyyəti olaraq ifadə edilir. Daha geniş mənada, həyatda qarşılaşılan stresli və çətin 

həyat şərtlərinə baxmayaraq, davamlı olmaq, çevik olmaq, çətinliklərə ilə travmatik təcrübələrə 

uyğunlaşmaq, motivasiya bacarıqları sayəsində həyatda ümid bəsləmək bacarığıdır. Ümumi şəkildə 

qəbul edilmiş dayanıqlıq tərifi olmasa da, təriflərin ortaq cəhətləri arasında dayanıqlığın dinamik bir 

mailto:telman.abdullayev1@gmail.com
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proses olduğu, bir neçə risk faktoru ilə fərdin daxili və xarici uyğunluğu təmin edərək bacarıq inkişaf 

etdirmə qabiliyyəti mənfi şərtlərə baxmayaraq sağlam bir şəkildə reallaşmaqdadır. Uşaqlıq və 

yeyniyetməlik dövründəki risk və travmatik həyat şərtləri ilə paralel olaraq araşdırılmağa başlayan 

dayanıqlıq konsepsiyası, fərdlərin vahid inkişafını təhdid edən mənfi vəziyyətləri ilə əlaqədar olaraq, 

bunun davamlı yaşamaq bacarıqları inkişaf etdirilir. Bu çərçivədə çətin həyat şərtlərinə baxmayaraq 

müvəffəq olan insanların həyatına dair işlər, psixoloji dayanıqlıq anlayışı ilə böyük ölçüdə üst-üstə 

düşür. Bu sahədəki hər bir araşdırma, mövzuya dair əsas perspektiv əldə etmək və risk altındakı 

uşaqlar üçün qoruyucu profilaktik psixoloji məsləhət ilə rəhbərlik strategiyaları inkişaf etdirmək 

baxımından əhəmiyyətli bir yerə sahibdir. Yəni, uşaqlıqda və yeniyetməlikdə psixososial risk 

faktorları kimi qoruyucu faktorlar araşdırıldıqda dayanıqlıq konsepsiyasına toxunmaq üçün üç əsas 

fakt nəzərdən keçirilməlidir: Birincisi, davamlılıq termini, olmasına baxmayaraq gözləniləndən daha 

yaxşı nəticə göstərən şəxsləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilə bilər. Bu nöqtədə dayanıqlıq 

termininə aydınlıq gətirmək üçün risk faktoru əsas amil kimi qəbul edilməlidir. Çünki həyatlarında 

heç bir psixososyal risk faktoruna məruz qalmadan uğur qazanan şəxslərə psixoloji cəhətdən sağlam 

deyil, müvəffəq və ya bacarıqlı insanlar deyilir. Dözümlülük konsepsiyasını nəzərdən keçirərkən 

araşdırılması lazım olan ikinci element, stresli və çətin həyat şərtlərinin öhdəsindən gəlməklə, bu 

mühitə uyğunlaşma qabiliyyətidir. Üçüncü tədqiqat qrupu çətin həyat şərtlərinə səbəb olan 

psixososial risk faktorlarını, riskə əsaslanan bərpa prosesinin və strategiya inkişaf proseslərinin 

effektiv qiymətləndirilməsini əhatə edir. Uşaq və yeniyetmələrin bu çətin amillər qarşısında 

uyğunlaşma və mənfi təsirləri azaltma qabiliyyəti, riskləri azaldan qoruyucu amillərin mövzusudur. 

Burada tədqiqatın sonrakı hissələrində ayrıca başlıqlar altında ətraflı müzakirə ediləcəkdir. 

Psixososial Risk Faktorları 

Risk anlayışı, birmənalı olaraq, itki təhlükəsi, ehtimalını ehtiva edən arzuolunmaz hallar olaraq 

qəbul edilir (Həmzəyev M.Ə:1991.s.242-291.). Risk anlayışı uşaqların və yeniyetmələrin psixoloji 

dayanıqlığına təsiri adı ilə qiymətləndirilirsə də, mənfi vəziyyətin yaranmasına və ya davam etməsinə 

səbəb olan fərdi, ailə və ətraf mühit şərtlərinin arzuolunmaz nəticələri kimi qəbul edilə bilər. 

Psixososial risk faktorlarının ədəbiyyatda dayanıqlıq çətiri altında araşdırılan uşaqlar və gənclər 

haqqında hissələr Cədvəl 1-də verilmişdir. Cədvəl 1-də göründüyü kimi, dayanıqlıq konsepsiyasını 

üç əsas başlıq altında nəzərdən keçirə bilərik. Buraya, fərdi, ailəvi və ətraf mühit aiddir. Uşaqlar və 

gənclər bu risk faktorlarından birinə və ya bir neçəsinə məruz qala bilər və bununla da, risk faktorları 

arasında qarşılıqlı əlaqə ola bilər. 

 

Cədvəl 1: Davamlılıq Tədqiqatlarında Risk Faktorları 

Fərdi risk faktorları Ailəvi risk faktorları 
Ətraf-mühitin risk 

faktorları 

Erkən doğuş 
Valideynlərin xəstəliyi ya da 

psixopatologiyasi 

İqtisadi çətinliklər və 

yoxsulluq 

Xroniki xəstəliklər Erkən yaşda valideyn olma İctimai zorakılıq 

Cinsiyyət 

Valideynlərin boşanması, ölümü 

ya 

da tək valideyn ilə yaşamaq 

Yaş həddi 

Çətin şəxsiyyət 
Ailə-uşaq arasındaki 

uyuşmamazlıq 

Bir qohum və ya 

dostunu itirmək 

Etibarsız hallar Yetərsiz valideynlik 

Müharibə və təbii 

fəlakət kimi sosial 

travmalar 

İnamsızlıq 
Uşağın fiziki, duyğusal və 

cinsi istismarı 
Evsizlik 
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İdrak, dil və düşüncə 

bacarıqlarının 

zəifləməsi 

Cütlər arasındaki qarşıdurma 

Məktəb səviyyəsində 

stresli və travmatik 

hadisələr 

Cinsi istismar 
Valideynlərin maddə istifadə 

etməsi 

Uşağın fiziki, 

emosional və cinsi 

istismarı 

Sosial münasibət 

bacarıqlarında 

çatışmazlıqlar 

Valideynlərin  işsizliyi 
Aşağı akademik 

müvəffəqiyyət 

Davranış pozğunluğu Cinsi istismar 
Kənd yerlərində 

yaşamaq 

Asılılıq(narkotik 

maddələr, alkoqol  

içkilər) 

 
Cəmiyyətin inkişaf 

səviyyəsi 

Mənbə: ASHD: 2019. Article Review. s. 42 

 

Məsələn, valideynlərinin zəif sosial-iqtisadi vəziyyəti səbəbindən erkən yaşda işləmək 

məcburiyyətində qalan uşağın həm emosional, həm də akademik çətinliklərlə qarşılaşma riski 

psixososial risk faktorlarının bir-biri ilə əlaqəli ola biləcəyinin göstəricisi ola bilər. Bununla birlikdə, 

bu nöqtədə Texas Universitetindəki uşaq qoruma mərkəzlərində qalan uşaqların psixoloji 

dayanıqlığına dair iş, birdən çox risk faktoruna məruz qalmağın davamlılıqlarını mənfi təsir etdiyini 

bildirdi. Cədvəldəki maddələr hər yaş aralığında qarşılaşa biləcək risk faktorları olmasına 

baxmayaraq, xüsusilə etibarsız bağlanma faktoru həyatın ilk illərində qarşılaşa biləcək bir problem 

ola bilər və zəruri ehtiyaclar olduqda sonrakı yaşlarda ümumiləşdirmə riski var. Araşdırmalar göstərir 

ki, həyatın ilk illərində özünə qulluq və məhəbbət ehtiyacları yetərincə qarşılanmayan uşaqlarda 

gələcəkdə özlərinə inamsızlıq hissi inkişaf edə bilər və bu faktor, akademik, sosial, emosional inkişaf 

sahələrində problemli davranışlar ola bilər (Həmzəliyev. Ə: 2003. s. 212-257). Bununla birlikdə, bu 

sahədəki tədqiqatların əksəriyyəti yaşlılıq qrupu üzərində dayanıqlıq və qoruyucu faktorlar üzərində 

işlərə yönəldiyindən, körpəlik dövründə davamlılıq konsepsiyası ilə bağlı əlavə araşdırmalara ehtiyac 

var. Cumberland-Li, Einsberg və Reiser tərəfindən 2004-cü ildə uşaqların psixoloji dayanıqlıq və 

emosional vəziyyət səviyyələri ilə bağlı aparılan başqa bir araşdırma, fərdi risk faktorlarından biri 

olan cinsin uşaqlara və gənclərə təsirini vurğulayır. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, qızlar mənfi 

dəyişikliklərə daha asan uyğunlaşırlar, çünki emosional vəziyyətlərini oğlanlardan daha yaxşı idarə 

edə bilirlər. Fərdi risk faktorları sırasında olan erkən doğuş və xroniki xəstəliklər, uşaqların və 

gənclərin gündəlik fəaliyyətlərini, onların normal inkişafını maneə törədə biləcək problemlərə məruz 

qalmağı və tez-tez tələb olunan problemlərə səbəb ola bildikləri üçün sosial, emosional, fərdi və 

ekoloji risklərə səbəb ola bilər.  

Belə hallarda həm fərdlərin, həm də ailələrin həyat dövrü fiziki, psixoloji və maddi cəhətdən 

mənfi təsir göstərə bilər, həyat keyfiyyətini aşağı salır və tarazlığın pozulmasına səbəb olur. 

Psixososial risk faktorları arasında ailənin və ətraf mühitin mənfi cəhətləri, şiddətindən asılı olaraq 

uşaqların və gənclərin laqeyd edilməsinə və istismarına səbəb ola biləcək təhlükələrə səbəb ola bilər. 

Bu amillər gənc fərdlərin sağlamlığına, inkişafına və psixologiyasına mənfi təsir göstərən hərəkətləri 

və ya davranışları qəsdən, yaxud, bilməyərəkdən daxil etməklə fərdlərin istismarına səbəb ola bilər. 

Bu gün sui-istifadə anlayışı fiziki, emosional və cinsi istismar hallarını əhatə edir. Beynəlxalq 

Mübarizə Mərkəzinin müxtəlif təşkilatlardan əldə etdiyi məlumatlara görə, hər il təxminən 15 

yaşınadək 40 milyon uşaq istismara məruz qalır. Bir çox ölkədə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

uşaqların  80-98% -i evdə fiziki zorakılıqla yanaşı, alçaldıcı, ləqəb, təcrid, təhdid və laqeydlik kimi 

hissi zorakılıqla qarşılaşırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən 2004-cü ildə 

yayımlanan bir araşdırmada, yalnız 2002-ci ildə 18 yaşınadək 150 milyon qız və 73 milyon oğlanın 

cinsi istismara məruz qalması barədə məhkəmə orqanlarına bildirildi. Bu sui-istifadə və laqeydlikdə 
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fərdi, ailəvi və ətraf mühit psixososial risk faktorlarının təsiri və ya təsiri danılmazdır. Bu amil, 

uşaqlar və yeniyetmələr üçün qısa və uzunmüddətli problemlərə səbəb ola bilər. İstismar ilə 

laqeydliyin uşaqlar və yeniyetmələr üzərindəki travmatik təsirlərindən dolayı, lazımi dəstəyin 

alınması vəziyyətindən asılı olaraq, insanlar yaşadıqlarının öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkə bilər 

və psixoloji dayanıqlığı sağlam bir mübarizə mexanizmi inkişaf etdirmədən mənfi təsir edə bilər 

(Əliyev R.Ş: 2004. s.96.). Buna görə qeyd olunan halların hamısı sıxıntı, düşüncənin təhrif edilməsi, 

mənlik hissinin zəifləməsi, insanlararası münasibətlərdəki problemlər və fiziki sağlamlıq 

problemlərinə səbəb olaraq uzun müddətdə çətinliklərin öhdəsindən gəlmə qabiliyyətinə mənfi təsir 

göstərə bilər. Araşdırmalar uşaqların və gənclərin şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu 

davranışlardan yalnız birinin və ya bir çoxunun görünə biləcəyini göstərir. 

Qoruyucu elementlər 
Amerikalı Psixoloq Emmy Werner tərəfindən Havayidə 40 ildir aparılan bir araşdırma, 

davamlılıq konsepsiyasında qoruyucu elementlərin rolu ilə bağlı təəccüblü izahatlar verir. Tədqiqat, 

1955-ci il təvəllüdlü, baxımsızlıq, sui-istifadə, yoxsulluq kimi dağıdıcı vəziyyətlərə məruz qalan 700 

fərdin psixoloji dayanıqlıq və uyğunlaşma prosesi üzərində həyat müddətində yaşanan böhran 

vəziyyətlərinin təsirlərini izlədi. Tədqiqatın nəticələri uşaqların üçdə birinin bacarıqlı, özünə güvənən 

və ətraf mühiti ilə maraqlanan böyüklər olduğunu və inkişaf dövründə öyrənmə və davranış problemi 

göstərmədiklərini vurğuladı. Bundan əlavə, nəticələr bu şəxslərin akademik, iş və ailə yaşlarında 

müvəffəqiyyətli bir həyat sürdüklərini və həyat üçün real hədəfləri və gözləntilərinin olduğunu 

göstərdi. Bu məlumat özü ilə birlikdə çox vacib bir sual gətirdi. 

Cədvəl 2: Psixoloji davamlılıq tədqiqatlarında nəzərə alınan qoruyucu elementlər 

Fərdi qoruyucu 

elementlər 
Ailənin Qoruyucu Elementləri 

Ətraf Mühitin 

Mühafizəsi Elementləri 

Zəka 

Ailənin tərkibi, sərhədləri, qaydaları, 

izlemeyi ve öngörülebilirliyi təmin 
edilməsi 

İstedadların və maraqların 

inkişafına dəstək olmaq 
üçün rəhbərlik 

Akademik bacarıq 
Valideyn-uşaq arasındaki 

dəstəkləyici əlaqə 

Məktəb və cəmiyyət 

həyatında iştirak etmək 

imkanları 

Dostluq etmək və 

mövcud münasibətləri 

davam etdirmək 

bacarığı 

Ailənin davranış və dəyərlər üçün praktik, 

realist, aydın gözləntiləri 
Müsbət normalar 

Təhlükəsiz əlaqə Ailə uşaq təhsilində ardıcıl intizam 
Fiziki və psixoloji 

təhlükəsizlik 

Problemin öhdəsindən 

gəlmə və həll 

bacarıqlarına sahib 

olma 

Ailənin övladlarını təhlükəli vəziyyətlərdən 

qorumaq funksiyası 

Erkən öyrənmə üçün 

dəstək 

Asan xasiyyət Problemin həlli üçün imkanlar Həm yaşıd və dost dəstəyi 

Cinsiyyət 
Adekvat sosial-iqtisadi statusa sahib 

olma 

Effektiv icma mənbələri 

(ixtisaslı məktəblər, təhsil 

təşkilatları və s.) 

Sağlamlıq 

Ailənin fiziki zorakılığının əvəzinə 

ünsiyyətə əsaslanan intizam mühitini 

yaratmaq 

Həmyaşıdların zorakılığını 

azaldan məktəb siyasətləri və 

tətbiqləri 

Özünə inam Nisbi və qeyri-ailə dəstəyi 
Ailə və məktəb arasında 

müsbət münasibət 

Özünə nəzarət  

Müəllim və məktəb 

rəhbərliyini dəstəkləyən 

məsləhət mərkəzləri 

Həyat üçün məqsəd və real 

gözləntilər 
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Müsbət düşüncə, 

bağışlanma 
  

Sosial birlik   

Sağlam fiziki 

inkişaf 
  

Mənbə: ASHD: 2019. Article Review. s. 44 

 

Fərdi olaraq bizim hansı xüsusiyyətlərimiz bizi psixoloji cəhətdən möhkəm və güclü edir? Bu 

suala cavab axtarılması ədəbiyyatda əhəmiyyətli araşdırmalara aydınlıq gətirdi və davamlılıq termini 

ilə əlaqəli qoruyucu amillər üzərində dayandı. Qoruyucu amillərin ifadəsi, risklərin, çətinliklərin və 

travmaların və şəxsin öhdəsindən gəlmə və problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirən 

vəziyyətlərin dağıdıcı təsirlərini azaldan sağlam uyğunlaşma müəyyənləşdirir. Fərdi, ailə və ətraf 

mühit xüsusiyyətləri daxilində qoruyucu amillərin nəzərə alınması, qoruyucu amillərin fərqli ölçüləri 

və əlaqələrini anlamaq üçün bir rəhbər olacaqdır (Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Həsənov 

R: 2006. s. 127.). Bu nöqtədə vurğulanmalı olan element, qoruyucu faktorların fərdi ölçülərin 

hansınasa, malik olmasından asılı olmayaraq potensial təhlükələri nə dərəcədə azaltdığını və qarşısını 

aldığını müəyyən etməkdir. Bu səbəbdən davamlılıq işlərində qoruyucu fərdi, ailəvi və ətraf mühit 

faktorlarının araşdırılması çətinliklərə və travmatik təcrübələrə baxmayaraq sağlam uyğunlaşma 

göstərərək müvəffəq və bacarıqlı olan şəxsiyyətlərin xüsusiyyətlərini anlamaq üçün nəzərdə tutulur. 

Bu istiqamətdə strategiyalar Cədvəl 2-də öz xüsusiyyətlərini əks etdirir. 

Fərdi qoruyucu elementlər 

Fərddəki əşyalarla, başqa sözlə, daxili qoruyucu elementlərlə ümumiyyətlə danışmalıyıqsa, 

ədəbiyyatda psixoloji cəhətdən davamlı adlandırılan uşaqların və yeniyetmələrin zəka səviyyələri ilə 

bağlı araşdırmalardan başlaya bilərik. Həyata keçirilən bir çox tədqiqatın nəticələri psixoloji cəhətdən 

sağlam fərdlərin zehni və akademik bacarıqlarının həmyaşıdlarına nisbətən daha inkişaf etdiyinə dair 

ardıcıl nəticələr verir. Fərdi qoruyucu amillər arasında qeyd edilməli olan digər bir amil də 

temperamentdir. Cədvəl 1-dəki çətin temperament risk faktoru kimi qəbul edildiyi halda, Cədvəl 2-

dəki asan temperament qoruyucu faktor kimi görünür. Bu nöqtədə mütəxəssislər, asan xasiyyətli 

uşaqlar və yeniyetmələrin ailələrinin və ətrafındakı insanların diqqətini müsbət cəlb edə bildikləri və 

idarə edilməsi daha asan olduqları üçün daha az problem və qarşıdurma ilə qarşılaşdıqlarını müdafiə 

edirlər. Bundan əlavə, stresli hadisələrə daha az reaksiya göstərə bilən və problemlərə daha çevik həll 

yolları tapa bilən, asan temperamentli şəxslərin quruluşunun psixoloji dayanıqlığını qorumaq üçün 

vacib bir amil olduğu vurğulanır. Fərdi qoruyucu amillərdəki cinsiyyət elementi, oğlan və qız 

uşaqlarında bir çox cəhətdən fərqləri əhatə edir.  

Araşdırmalar qızların yoxsulluğa və ailələrinin psixopatologiyasının mənfi təsirlərinə 

oğlanlara nisbətən daha dözümlü olduğunu göstərdi. Bundan əlavə, oğlanların ailə münaqişələrinə və 

ayrılıqlarına qızlardan daha çox davranış baxımından problemli reaksiya göstərdiklərini və akademik 

müvəffəqiyyətlərindəki tarazlığı qoruya bilmədiklərini göstərən tədqiqat tapıntıları var. Araşdırmanın 

nəticələrinə görə bağışlayıcı kimi təsvir olunan insanların bağışlanma xüsusiyyətləri ilə psixoloji 

dayanıqlığı arasında müsbət bir əlaqə tapıldı. Fərqli illərdə Ostemdorf (2000) və Faison (2007) 

tərəfindən aparılan araşdırmalar, universitet tələbələri ilə aparılan bağışlama işlərini də dəstəkləyir.Bu 

baxımdan bağışlayan kimi qələmə verilən insanlar, həyatlarındakı pis təcrübələrin müsbət cəhətlərinə 

odaklanmaq, riskli vəziyyətlərin öhdəsindən gəlmək və yeniliklərə uyğunlaşmaq baxımından daha 

üstün görünürlər. Bu səbəbdən də, psixoloji dayanıqlıqlarının daha yüksək olduğu təsbit edildi. 

Ailənin Qoruyucu Elementləri 
Qoruyucu fərdi şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə əlavə olaraq, tədqiqatçılar uşaqların həyatında əsas 

və həyati əhəmiyyəti olan ailələrin uşaqlarının psixoloji dayanıqlığına təsirinə diqqət yetirdilər. 

Tədqiqatlar ailə və uşaq arasındakı müsbət ünsiyyətin uşaqlara həyata qarşı daha güclü bir duruş bəxş 

etdiyini göstərdi (Quliyev E.M:2006. s. 76.). Bundan əlavə, qoruyucu, emosional olaraq dəstəkləyən 

və idrak baxımından müxtəlif stimul verən ailələrin uşaqlarının sonrakı həyatda daha az davranış 
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problemi göstərdiklərini və akademik zəminin sosial baxımdan daha uğurlu olduqlarını göstərən işlər 

var. Bu vəziyyətdə, valideynləri ilə yaşayan və valideynlərlə müsbət əlaqələr quran uşaqların 

psixoloji dayanıqlıq səviyyələrinin daha yüksək olduğunu söyləmək olar. 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Elementləri 

Uşaqların və yeniyetmələrin yaşadığı mühit fərdlərin davranışlarının formalaşmasına və 

psixoloji dayanıqlığına da danılmaz təsir göstərir. Ailənin qoruyucu elementlərində də qeyd edildiyi 

kimi, ailənin uşaqların inkişafı üçün həyati əhəmiyyəti var (Əlizadə Ə.Ə: 1993. s. 126.). Tədqiqatçılar 

belə bir vəziyyətdə fərdlərin psixoloji dayanıqlığının necə təsirlənə biləcəyini düşünürlər və 2006-cı 

ildə küçə uşaqlarının dayanıqlığını qiymətləndirmək üçün bir iş apardılar. Tədqiqatın nəticələri 

göstərir ki, küçə uşaqlarının psixoloji dayanıqlığını gücləndirən ən vacib amil onlarla yaşıdları 

arasındakı emosional bağdır. Bu vəziyyətdə uşağın yaşadığı və ünsiyyət qurduğu mühitin və ailənin 

psixoloji dayanıqlığa təsiri danılmazdır. Bununla yanaşı, tədqiqatın digər tapıntılarından biri də 

valideyn ehtiyacından məhrum olma və onların əsas ehtiyaclarını kifayət qədər ödəməsi nəticəsində 

yaranan çatışmazlıq hissinin uşaqlarda daha depresif və problemli davranışlara səbəb olmasıdır. 

Universitet tələbələri ilə aparılan digər bir araşdırma, ətraf mühit faktorlarının həmyaşıdları arasında 

qəbul edilməsinin psixoloji dayanıqlığa müsbət təsir etdiyini söyləyərək tezisini dəstəklədi. Nəhayət, 

cəmiyyət tərəfindən təklif olunan keyfiyyətli məktəblər, gənclər xidmətləri, profilaktik və profilaktik 

proqramlar, mədəniyyət, incəsənət, idman və s. fürsətlər, risk altındakı uşaq və yeniyetmələrin 

psixoloji dayanıqlığını dəstəkləməkdə əhəmiyyətli bir yer tutan amillər arasındadır.  

Nəticə və təkliflər 

Tədqiqat çərçivəsində uşaqlarda və yeniyetmələrdə risk, psixoloji dayanıqlıq və qorunma 

anlayışları müəyyənləşdirilmiş, münasibətlərindən bəhs edilmişdir. Dinamik bir proses olan 

dayanıqlıq fenomenini anlamaq, risk altındakı uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı qoruyucu strategiya 

və siyasətlər inkişaf etdirməyimizə səbəb olacaqdır. Bu nüans mənfi və arzuolunmaz nəticələrin 

yaşanma ehtimalını azaldaraq işləyən bir cəmiyyət quruluşunun yaradılmasına kömək edəcəkdir. Bu 

istiqamətdə, uşaq və yeniyetmələri gücləndirmək üçün hazırlanacaq müdaxilə proqramları, zəif 

cəhətlərini müəyyənləşdirmək əvəzinə, uşaqların güclü tərəflərini müəyyənləşdirməyə və inkişaf 

etdirməyə yönəldilməli və uzunmüddətli dəyişikliyi təmin etmək üçün uşaqlar, ailələr və cəmiyyət 

daxil olmaqla, hərtərəfli şəkildə həyata keçirilməlidir.  

Risk və qoruyucu faktorlar təhlil edildikdə, həyatı çətin şərtlərdə yaşamalı olan ailələr, uşaqlar 

və yeniyetmələr üçün dəstək və tədqiqat xidmətlərinin olmaması bu məsələlərə verilən dəstəyin 

artırılması barədə işlər aparılır. Bu istiqamətdə möhkəmlik tədqiqatında istifadə edilə bilən 3 əsas 

yanaşma sahədəki qoruyucu və profilaktik tədqiqatların inkişafı üçün möhkəm bir zəmin 

yaradacaqdır. Bu yanaşmalar sırasıyla riskə yönəlmiş yanaşma, davamlı yanaşmadır. Risk yönümlü 

yanaşma, risk faktorlarını azaltmaq və ya aradan qaldırmaq üçün strategiyaları əhatə edir. Erkən 

hamiləliyin və erkən doğumların qarşısını almaq üçün aparılan işlər riskə əsaslanan yanaşma 

nümunələrindəndir. Keyfiyyətə yönəlmiş yanaşma, riskləri azaltmaq, uyğunluğu artırmaq və fərdi 

keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün imkanlar və qaynaqlar inkişaf etdirmək (səhiyyə xidmətlərinə 

asan giriş, valideynlər üçün valideyn və peşə təhsili imkanları və s.) yanaşmaları əhatə edir. Proses 

yönümlü yanaşma isə ailəni, məktəbi və cəmiyyəti əsas uyğunlaşma prosesində aktivləşdirəcək, 

çatışmazlıqları aradan qaldıracaq və fərdin səlahiyyətlərini artırmaq üçün gücləndirilməsi lazım olan 

məqamları dəstəkləyən strategiyaları əhatə edir.  
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SUMMARY 

Psychosocial risk factors 

Abdullayev Telman Farman oglu 

 

Age psychology can lead a person to different thoughts. Grooming is a natural and necessary 

thing. Everyone needs care at a certain age. However, no matter how well-groomed the person is, 

there is physiological wear and aging due to time. Personality formation requires a process. This 

formation is similar to a computer game that is won by passing certain stages. Each stage has some 

missions. Every child who can fulfill these tasks is entitled to move on to the next stage. The child, 

who cannot fulfill the requirements of the previous stage, is stuck in that stage and cannot progress. 

For whatever reason, if the necessary stages are not reached properly, the personality development of 

the child may be adversely affected and this situation may extend until adolescence. In our article, 

individual psychotherapy, play therapy, family therapy, mother and father education, family 

counseling and 0-6 age child development and follow-up services are offered. Different psychological 

assessment tools, including intelligence and developmental tests, are used at the same time in 

treatments. IQ tests are used to measure the child's learning disability, learning level, and existing 

intelligence potential. In the article, various factors such as psychological support, treatment planning, 

education are applied to children for various problems and diseases. 

Keywords: age, psychology, child, adolescent, society 

 

РЕЗЮМЕ 

Факторы психосоциального риска 

Абдуллаев Тельман Фарман оглы 

 

Возрастная психология может навести человека на разные мысли. Уход - дело 

естественное и необходимое. Каждый в определенном возрасте нуждается в уходе. Однако 

независимо от того, насколько ухожен человек, существует физиологический износ и 

старение, связанные со временем. Формирование личности требует процесса. Это построение 

похоже на компьютерную игру, в которой выигрывают, пройдя определенные этапы. На 

каждом этапе есть несколько миссий. Каждый ребенок, который может выполнить эти 

задания, имеет право перейти к следующему этапу. Ребенок, который не может выполнить 

требования предыдущего этапа, застревает на этом этапе и не может развиваться. По какой-

либо причине, если необходимые этапы не достигнуты должным образом, это может 

отрицательно повлиять на развитие личности ребенка, и эта ситуация может продолжаться до 

подросткового возраста. В нашей статье предлагаются индивидуальная психотерапия, игровая 

терапия, семейная терапия, образование матери и отца, семейное консультирование, а также 

услуги по развитию детей в возрасте от 0 до 6 лет и последующие услуги. При лечении также 

используются различные инструменты психологической оценки, включая тесты на интеллект 

и развитие. Тесты IQ используются для измерения неспособности ребенка к обучению, уровня 

обучения и существующего интеллектуального потенциала.  

Ключевые слова: возраст, психология, ребенок, подросток, общество. 
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ОБ УЧЕНОМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 

Абдуллаева Земфира Аскер кызы1, Гулиева Тахмина Теймур кызы2, 

Колесников Виктор Григорьевич3 

1-Киевский Медицинский Университет; 2- Турция (турагентство); 
3-Психологический Институт Российской Академии Образования 

  

23 марта 2021 года на 75-ом году жизни скончался известный ученый-физиолог, доктор 

биологических наук, руководитель лаборатории «Нейрофизиология» Института физиологии 

им. академика Абдулла Караева Национальной академии наук Азербайджана – профессор 

Закир Гусейн оглы Мамедов. 

Закир Мамедов родился 1 июля 1946 года в городе Ереване. Высшее образование 

получил в Украине в Киевском политехническом институте. 

Интерес к биологии, в частности к исследованиям механизмов работы мозга, привели 

его в Институт физиологии Академии наук Азербайджана. 

Здесь молодой специалист был вовлечён в исследовательские работы в области 

электрофизиологии под руководством академика Гусейна Гасанова. Закир Мамедов прошел 

путь от простого инженера до руководителя группы, заведующего лабораторией, и на 

сегодняшний день является одним из ведущих учёных Азербайджана в области 

нейрофизиологии. 

Важным этапом научной деятельности Закира Мамедова было прохождение им 

практики в Институте физиологии Академии наук Чехословакии в рамках долгосрочной 

комплексной научной программы «Интермозг» Академии наук СССР в 1982–1987 гг. 

В дальнейшем он продолжил свои исследования в Институте биофизики Академии наук 

СССР (г. Пущино, Московская область) в отделении «Проблемы памяти», руководимом 

видным российским учёным академиком М.Н. Ливановым. 

Опыт, приобретенный при анализе результатов нейрофизиологических экспериментов, 

проводимых в Пущино с использованием уникальных для того времени телеметрических и 

вычислительных систем, явился определяющим в развитии нейрофизиологии в Институте 

физиологии Азербайджана. 

Основополагающее направление научной деятельности Закира Мамедова –исследование 

моноаминергических механизмов модуляции пластичности нервной клетки. Его кандидатская 

диссертация на тему «Моноаминергическая регуляция биолектрической активности 

неокортекса» и докторская работа «Нейрофизиологические механизмы участия биогенных 

моноаминов в модуляции пластических свойств нейронов и синапсов» являются значимыми 

научно-исследовательскими трудами в данной области. 

В результате многолетних исследований учёным впервые было представлено и 

сформулировано понятие о двойственной природе моноаминергической нейромодуляции 

пластического обеспечения нейронов и межнейронных связей, вовлечённых в процессы 

обучения и памяти. 

Особый интерес с практической и научной точек зрения имели проводимые в последние 

годы в руководимой им лаборатории исследования в области биомедицины с целью изучения 

нейрофизиологических механизмов в процессах дистрофии сетчатки глаза. 

Закир Мамедов – автор одной монографии и более 200 научных работ, опубликованных 

в Азербайджане и за рубежом. Им были подготовлены один доктор наук и шесть докторов 

философии. 

Закир Мамедов занимался также педагогической деятельностью. Лекции, проводимые 

им на факультете биологии Бакинского государственного университета, пользовались 

заслуженным успехом среди студентов благодаря блестящей эрудиции и ораторским 

способностям профессора. 
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Закир Мамедов – член Общества физиологов Азербайджана и Российского общества 

нейронаук. За плодотворную научную деятельность был награждён Почетной грамотой 

Президиума Национальной академии наук Азербайджана. 

Коллеги помнят Закира Мамедова как выдающегося ученого, блестящего лектора и 

педагога и в то же время как доброго и отзывчивого человека. Его отличала высокая 

ответственность, трудолюбие и принципиальность. Доброжелательность и открытость 

находили отзыв в сердцах людей, окружающих его. Он был настоящим бойцом, смело 

отстаивал собственные взгляды. Его принципиальная жизненная и профессиональная позиция 

снискала заслуженное уважение коллег и студентов. Наставник и надежный коллега – он шел 

по жизни с улыбкой в поисках нового и самого актуального. Профессор Закир Гусейн оглы 

Мамедов навсегда останется в нашей памяти как истинный учёный и человек, достойно 

проживший свою жизнь. 

В лице Закира Мамедова Азербайджанская наука и международное научное сообщество 

понесло невосполнимую утрату. 

 

 

 

TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ “YARADICILIQ PSİXOLOGİYASI” TERMİNİ 

Ağayev Emil Raul oğlu  

ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji kolleci 

emilaghayev93@mail.ru 

 

İncəsənətin hər bir növü özündə psixoloji estetik dəyərləri birləşdirir. Təsviri sənətin hər bir 

növündə yaradıcılıq psixologiyasının mərkəzində dayanan fərdin keçirdiyi hisslər ifadə olunur. 

Terminin izahına məqalədə müxtəlif mövzu və janrlarda təhlilinə geniş yer ayrılmışdır.  

Açar sözlər: Təsviri sənət, yaradıcılıq, psixologiya,qrafika, rəngkarlıq, heykəltaraşlıq 

 

 İncəsənət hər bir zaman özündə müəyyən bir psixoloji məqamları birləşdirib. Bu iki sahənin 

qarşılıqlı əlaqəsi heçdə təsadüfi sayılmalı deyil, çünki mərkəzində insan obrazı durur. Təsviri sənətdə 

istifadə edilən “yaradıcılıq psixologiyası” termini bu sahənin hər üç növündə fərdi xüsusiyyətləri ilə 

seçilir. Qrafikanın təsvir dili ilə seçilən ağ-qara rənglər, ştrixlər rəssamın yaradıcılığındakı psixoloji 

emosiyaları birləşdirir. Rəngkarlıqda müxtəlif rəng təzadları, heykəltaraşlıqda həcmin vurğulanması 

rəssamın mövzuya və obraza müxtəlif materiallar, texnikalarla daxili hiss yanaşmalarını ifadə edir. 

Əlbəttə fərdi yaradıcı şəxsə təsir edən amillər, onun psixoloji ruhu, yaradıcılıq zamanı işləyərkən ona 

təsir edən amillər, dövr və zamanda baş verən hadisələri də vurğulamalıq. Təsviri sənətin əsas ifadə 

vasitələrindən hesab edilən xətt anlayışı fərdin xarakterini göstərir. Rəng, işıq-kölgə anlayışı da 

müxtəlif mövzu, janrlarda psixoloji estetik ruhu birləşdirir.  

Mövzunun işlənmə dərəcəsi. Təsviri sənətə yaradıcılıq psixologiyası kontekstində baxsaq, 

portret janrında rəssamın obraza qarşı münasibətini hiss edə bilərik. Şəxsiyyətin daxili dünyası, 

geyimi və digər məqamlar kompozisiyada ardıcıl formada təhlil edilir.  

Zaman və tarixdə yaradıcı insanı əhatə edərək təsir edir. Vətənpərvər ruhlu əsərlərdə psixoloji ideya 

daha da gərginləşərək sənətkarı həyəcanlandırır. İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz artıq 

incəsənətimizdə yeni müsbət, qələbə ruhlu əsərlərə imkan verir. Azərbaycan istedadlı rəssamları bu 

müddətdə öz vətəndaş mövqelərini ortaya qoydular, Vüqar Əlinin plakat janrında işlədiyi əsərlərdə 

azadlı ifadəsi, düşmənə nifrət yaradıcı insanda haha da qabardılmışdır. Onun müəllifi olduğu “Şuşa” 

(ill 1) kompozisiyasında müxtəlif ifadələr, yazılar təsvirdə psixologiyasında, düşüncəsindən keçirdiyi 

müxtəlif fikirlər canlandırılır. 

mailto:emilaghayev93@mail.ru
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                                                           İLL 1. Vüqar Əli “Şuşa” (2020)  

Hər bir xalqın özünəməxsus bayram ənənələri vardır.  Bu mövzuda təsviri sənətdə aktual 

olaraq işlənir. Milli ənənələrimizlə seçilən Novruz bayramımız rəssamlarımız tərəfindən 

kompozisiyalarında canlandırılır.Qeyd etmək lazımdır ki, bu bayramın hər bir simvolu yaradıcı 

insanın psixoloji məhsuludur. Xalq rəssamı Arif Hüseynov yaradıcılığında xüsusilə “Novruz” silsiləsi 

(ill 2) mühüm yer tutur. Bu əsərlərin hər birinə diqqət yetirsək, dörd çərşənbənin təsviri, 

adətlərimiz,rənglər vasitəsilə canlandırılır.  

Təsviri sənət tarixinə nəzər yetirsək, hər bir üslub, cərəyan yaradıcı dövrün məhsuludur. Lirik 

və sərt üslubda rəssamın fırçasının hərəkətliliyi, miniatür üslubunda müxtəlif məktəblərin baxışları 

daima diqqət doğurur. Məşhur “Xosrovun Şirini çimərkən görməsi” səhnəsi Sultan Məhəmmədin 

yaradıcılığında xüsusi maraq doğurur, atın dinamikliyi, Şirinə xəbərdarlıq edilməsi, yaradıcı insanın 

əsərdəki qısa bir səhnəsi tamaşaçıda maraq doğurur. 

Müasir dövr incəsənətdə yaradıcı fikirlər sadələşərək qarmaqarışıqdır. Abstrakt və avanqard 

istiqamətlər şüuraltı olaraq düşündürür, biz kompozisiyada real heçnə görmürük. Kanseptual, kollaj, 

instalyasiya kimi sənətə mənfiliklər gətirən bu hallar artıq bir fərdin yaradıcılıq psixologiyasının 

zəifləməsini göstərir.  

Tarixin hər bir dövründə incəsənətin mərkəzində dayanan yaradıcı insanın psixologiyası onu 

həyəcanlandıraraq yeni əsərlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  
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      İLL 2. Arif Hüseynov “Novruz” silsiləsi (kətan, yağı boya, 72x92 sm) 

                                   
             İLL 3. Sultan Məhəmməd “ Xosrov Şirini çimərkən görür” 
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РЕЗЮМЕ 

Термин «ТВОРЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» в искусстве 

Агаев Эмиль Рауль оглу 

 

Каждый вид искусства сочетает в себе психологические и эстетические ценности. В 

каждом виде изобразительного искусства выражены чувства личности, что составляет основу 

творческой психологии. Объяснение термина широко освещается в статье при анализе 

различных тематик и жанров. 

  Ключевые слова: изобразительное искусство, творчество, психология, графика, 

живопись, скульптура. 

 

SUMMARY 

The term "CREATIVE PSYCHOLOGY" in fine art 

Agayev Emil Raul oglu 

Each type of art combines psychological and aesthetic values. In each type of fine art, the 

feelings of the individual, which is at the center of creative psychology, are expressed. The 

explanation of the term is given in the article for analysis on various topics and genres. 

Keywords: Fine arts, creativity, psychology, graphics, painting, sculpture 
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PRENATAL HİPOKİNEZİYAYA MƏRUZ QALMIŞ EMOSİONAL GƏRGİNLİK 

SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ FƏRQLƏNƏN NƏSILDƏ ADAPTİV PROSESLƏRİN TƏDQİQİ 

Ağayeva Elmira Nəsrəddin qızı 

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 

eagayeva1@yahoo.com 

 

Təqdim olunan işdə hipokineziya şəraitində saxlanılmış anadan doğulmuş emosional 

gərginlik səviyyəsinə görə fərqlənən nəslin təlim, yaddaş və davranış göstəricilərində prenatal 

hipokineziyanın təsirinin postnatal inkişafın prepubertat yaş dövründə eksperimental tədqiqi öz əksini 

tapır. Prepubertat yaş dövründə olan ilkin emosional gərginlik səviyyəsinə görə fərqlənən kontrol və 

təcrübə qrupuna aid balalar elektrik cərəyanının təsirinə məruz qaldıqları passiv uzaqlaşma şərti 

refleks (PUŞR) modelində birdəfəlik təlim keçmişlər. Təlimdən 24 və 48 saat sonra  testləşdirmə 

zamanı aşkar olunmuşdur ki, kontrol qrupuna aid  emosional gərginlik səviyyəsi yüksək olan (EGY-

passiv) balalar bu qrupa daxil olan emosional gərginlik səviyyəsi aşağı olan (EGA-aktiv) balalardan 

fərqli olaraq elektrik qıcıqlandırıcısının təsirini daha uzun müddətə yadda saxlamışlar. Göstərilən bu 

nəticə təcrübə qrupuna aid  EGY balalarda özünü göstərsə də, onlar qaranlıq bölümdəki  elektrik 

zərbəsini daha tez unutmuşlar. 

Açar sözlər: prenatal hipokineziya, adaptiv proseslər, emosional gərginlik səviyyəsi, təlim, 

yaddaş, davranış 

 

İlk dəfə olaraq 1890-cı ildə Uilyam Ceyms tərəfindən “Psixologiyanın prinsipləri” kitabında 

plastiklik ideyası irəli sürülməsinə baxmayaraq, sonrakı 50 il müddətində ona əhəmiyyət 

verilməmişdi. 1913-cü ildə nüfuzlu ispan alimi Santyaqo Ramon Kaxal sitoloji tədqiqatlar əsasında 

yazır: “Elə ki, inkişaf tamamlandı, akson və dendritlərin böyüməsi və regenerasiyası dayanır. Yaşlı 

beyin mərkəzləri qurulur, tamamlanır, dəyişmir. Heç bir yenilənmə yoxdur, hamısı ölə bilir. Gələcək 

elm üçün bu qanunauyğunluq qaçılmazdır”. 1948-ci ildə polşa neyrofizioloqu Eji Konorski 

neyroplastiklik terminini elmə gətirməsinə baxmayaraq, uzun illər “Kaxal ehkamı” hökm sürdü. 

Hətta 1962-ci ildə Coxeva Altmanın yaşlı beyində neyronların proliferasiyası ilə bağlı kəşfi də bu 

ehkamı dəyişə bilmədi. Rokfeller İnstitutunun professoru Fernando Notteb neyrogenezin funksional 

mənasını açıqladı. Yaşlı siçan və quşların beynində yeni neyron hüceyrələrinin əmələ gəldiyi 

göstərildi. Onun tədqiqatları zoopsixologiya ilə neyrobiologiyanı birləşdirdi. P.Erikson və b. 1998-ci 

ildə insanın hippokampında yeni neyronların əmələ gəldiyini ilk dəfə nümayiş etdirdilər. 1999-cu ildə 

Elizabet Qouldun tədqiqat qrupu tərəfindən yüksək primatlarda həyatı boyu hər gün 20-40 min yeni 

neyronların əmələ gəlməsinə dair “Science” jurnalında məqalə yazıldı. Daha sonra yaşlı insanların 

hippokampında (hər ay 3% neyronlar əvəzlənə bilər) və qismən də frontal qabıqda yeni neyronların 

əmələ gəldiyi qeyd olundu. 

Neyroplastiklik təcrübənin təsiri altında dəyişə bilmək imkanıdır, həmçinin zədələndikdən 

sonra itmiş əlaqələrin bərpası və ya xarici təsirlərə cavab verə bilmək xüsusiyyətidir. Öyrənmə prosesi 

neyronlararası möhkəm əlaqələrdəki dəyişikliklərin təsirilə baş verir. Neyroplastikliyə əlaqələrin 

pozulması və yenidən qurulması, həmçinin neyrogenez prosesi aiddir. Neyrogenez təlim, tapşırıqların 

təkrarı, estrogenin ifrazı, antidepresant qəbulu, zəngin mühitin təsiri və beynin zədələnməsi zamanı 

güclənir, stres faktorların təsiri zamanı dayanır. Təlim, yaddaş və zədələnmiş beynin bərpasında 

neyroplastikliyin rolundan müasir təbabətdə geniş istifadə olunur. Sıroejkin F.A. (2016) öz 

dissertasiyasında xəstələrin reabilitasiyasında neyroplastikliyin rolunu önə çəkir.  Son dövrdə yazılan  

O.A.Qomazkovun (2013) “Neyrogenez beynun adaptiv funksiyası kimi” əsəri “sinir hüceyrəsinin 

bərpa olunmaması” ehkamını nivelirləşdirən əlavə arqument şəklində çıxış etdiyi qeyd olunur.  

Hipokineziya probleminin ontogenetik aspektdən tədqiqinin aktuallığını nəzərə alaraq təqdim 

olunan işdə hipokineziya şəraitində saxlanılmış anadan doğulmuş emosional gərginlik səviyyəsinə 

mailto:eagayeva1@yahoo.com
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görə fərqlənən nəslin təlim, yaddaş və davranış göstəricilərində prenatal hipokineziyanın təsirinin 

postnatal inkişafın prepubertat yaş dövründə eksperimental tədqiqi qarşıya məqsəd qoyulur.  

Tədqiqat işinin metodik hissəsi: Eksperimentlərdə istifadə olunmuş heyvanlar kontrol və 

təcrübə qrupuna ayrılmışdır. Kontrol qrupuna aid olan nəslin anaları boğazlıq dövründə adi vivarium 

şəraitində, təcrübə qrupuna aid olan nəslin anaları isə boğazlığın döl dövründə (14-21-ci gün) hərəki 

aktivlikləri məhdudlaşdırılmaqla kiçik həcmli qəfəslərdə hipokineziya şəraitində saxlanılmışdır.  

Analıq davranışında  yaranan pozğunluqlar nəslin davranışında dəyişikliklərin əmələ gəlmə-

sinə səbəb olduğundan (Ramsey van Ree, 1993) tədqiqatların aparılması zamanı nəsil qayğısına 

qalmaqla bağlı normal analıq instinkləri olan (yuva tikən, süd verən, balaları yuvaya daşıyan, təhlükə 

zamanı balaları müdafiə edən) anaların nəsillərindən istifadə olunmuşdur. 

Eksperimental heyvanların hərəki aktivliyinin, anadangəlmə emosional gərginlik 

səviyyəsinin və həyəcanlığının tədqiqi məqsədilə əvvəlcə arenası ağ rəngdə olan [Пермяков и др., 

2013] “açıq sahə” testindən istifadə olunmuşdur. “Açıq sahə” testində keçdiyi kvadratların sayına 

görə aktiv və passiv davranış strategiyası seçmiş kimi bölünən heyvanlarda emosional həyəcanlılıq 

səviyyəsini qiymətləndirmək üçün azca qaldırılmış xaçabənzər labirint metodundan istifadə 

edilmişdir [Pellow et al., 1985]. Xaçabənzər labirint bir-birinə perpendikulyar yerləşdirilmiş iki açıq 

və iki bağlı qoldan ibarətdir. Prepubertat yaş dövründə olan balalar üçün labirint döşəmədən  50 sm 

hündürlükdə yerləşdirilib. Təcrübələrin gedişində aparılan ilkin araşdırmalar göstərdi ki, “açıq sahə” 

testində aktiv davranış strategiyası nümayiş etdirən bəzi balalar azca qaldırılmış xaçabənzər labirint 

testində həyəcanlığın yüksək səviyyəsinə uyğun davranışlar edirlər. Odur ki, balaların anadangəlmə 

emosional gərginlik səviyyəsini daha dəqiq müəyyənləşdirmək məqsədilə digər davranış testindən 

(yuvalı kameradan) istifadə etdik. Bundan sonra heyvanların təlim və yaddaş prosesləri passiv 

uzaqlaşma şərti refleks (PUŞR) modelində tədqiq olunmuşdur.   

Hər bir test üzrə aparılmış təcrübələrdə qeyd etdiyimiz göstəricilərin statistik analizi üçün 

Styudentin kriteriyasından istifadə olunmuşdur [Лакин, 1990].    

Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi: Aparılmış tədqiqatların nəticələrini müqayisəli 

şəkildə təhlil edərkən həm kontrol, həm də təcrübə qrupuna aid balaların istifadə olunan testlərdə 

aktiv və passiv davranış strategiyası seçmələri nəzərə alınmaqla, onları 2 yarımqrupa: emosional 

gərginlik səviyyəsi aşağı olan – EGA (aktiv) və emosional gərginlik səviyyəsi yüksək olan -  EGY 

(passiv) ayırdıq. 

Tədqiqatları yekunlaşdıraraq aşağıdakı nəticələri söyləmək olar: erkən prepubertat yaş 

dövründə olan kontrol və hipokinetik balalarda horizontal (krosinq) və vertikal (rearinq) aktivliklə 

bağlı göstəricilər əsas götürülməklə,  hər 3 davranış testi (arenası ağ rəngdə olan “açıq sahə”, azca 

qaldırılmış xaçabənzər labirint, yuvalı kamera) üzrə nəticələri ümumiləşdirərək emosional gərginlik 

səviyyəsinə görə qruplaşma aparmaq olar: emosional gərginlik səviyyəsi aşağı olan (EGA-aktiv) 

siçovul balalarında keçilən kvadratların sayı (krosinq) və rearinq çox olduğu halda, emosional 

gərginlik səviyyəsi yüksək olan (EGY-passiv) balalarda mərkəzdən çıxmanın latent dövrü və 

qruminq göstəricilərində artım özünü göstərir. 

Erkən prepubertat yaş dövründə olan EGA-aktiv yarımqrupuna aid hipokinetik balaların 

davranış testlərindəki nəticələrinin kontrolla müqayisəsi zamanı rearinqlə yanaşı qruminqin, 

rotasiyanın və cəhdlərin sayının artması bu balalarda emosionallığın artdığını göstərir. Bizim 

təcrübələrdə kontrol qrupuna aid EGY-passiv balalardan fərqli olaraq təcrübə qrupunda azca 

qaldırılmış xaçabənzər labirintin bağlı qolunda qruminqin “silkələnmə” refleksi daha çox aşkar 

edilmişdir.  

Prepubertat yaş dövründə olan ilkin emosional gərginlik səviyyəsinə görə fərqlənən kontrol 

və təcrübə qrupuna aid balalar elektrik cərəyanının təsirinə məruz qaldıqları passiv uzaqlaşma şərti 

refleks (PUŞR) modelində birdəfəlik təlim keçmişlər. Təlimdən 24 və 48 saat sonra  testləşdirmə 

zamanı aşkar olunmuşdur ki, kontrol qrupuna aid  emosional gərginlik səviyyəsi yüksək olan (EGY 

- passiv) balalar bu qrupa daxil olan emosional gərginlik səviyyəsi aşağı olan (EGA - aktiv) balalardan 

fərqli olaraq elektrik qıcıqlandırıcısının təsirini daha uzun müddətə yadda saxlamışlar. Göstərilən bu 
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nəticə təcrübə qrupuna aid  EGY balalarda özünü göstərsə də, onlar qaranlıq bölümdəki  elektrik 

zərbəsini daha tez unutmuşlar (cədvəl).  

Cədvəl. Passiv uzaqlaşma şərti refleks (PUŞR) modelində təlimdən 24 və 48 saat sonra  

testləşdirmə zamanı elektrik zərbəsini 3 və 5 dəqiqə xatırlayan emosional gərginlik səviyyəsinə görə 

fərqlənən kontrol və təcrübə qrupuna aid aktiv (EGA) və passiv (EGY) davranış strategiyalı 

prepubertat yaş dövründə olan balaların sayı (faizlə) 

                                          

 
 Emosional gərginlik səviyyəsinə görə fərqlənən təcrübə qrupunun prepubertat yaş dövründə 

olan  balaların kontrolla müqayisədə davranış patternindəki modulyasiyalar testləşdirmə zamanı ilkin 

emosional gərginlik səviyyəsini əks etdirən göstəricilərə uyğun olmuşdur. EGA siçovul balalarının 

qaranlıq bölümə girib-çıxma sayı və qaranlıq bölümdən cəhdlərin sayı artmışdır. Bu halda EGY 

balaların qaranlıq bölümdəki təhlükəni yadda saxlamasının nəticəsi olaraq işıqlı bölümdə daha çox 

müddətdə qalmasına baxmayaraq, onlarda hərəki və tədqiqat aktivliyi azalaraq davranışın xarakteri 

dəyişmişdir.  

Heyvanın sinir sisteminin plastikliyinə və koqnitiv funksiyalarına postnatal stressor təsirin 

nəticələri prenatal inkişafın xüsusiyyətindən asılı ola bilər [Васильев и др., 2013]. Koqnitiv 

pozğunluqları baş beynin adaptiv potensialının və onun plastikliyinin azalması ilə əlaqələndirirlər. 

Digər tərəfdən təkrarlanan zəif stressor təsir sinir sisteminin plastikliyinin artması hesabına 

orqanizmin adaptasiyasına gətirib çıxara bilər, amma hələlik bu fikir eksperimental təsdiqini 

tapmayib [Васильев и др., 2013].  

Alınmış nəticələrin müzakirəsilə bağlı bir neçə məsələni önə çəkmək olar: tədqiqatların 

aparılması zamanı erkən prepubertat yaş dövründə olan kontrol və hipokinetik balaların anadangəlmə 

emosional gərginlik səviyyəsini müəyyənləşdirmək və davranışda prenatal hipokineziyanın təsir 

effektini tədqiq etmək məqsədilə “açıq sahə” və azca qaldırılmış xaçabənzər labirint testlərindən 

istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Tədqiqatların gedişində aparılan ilkin araşdırmalar nəticəsində 

məlum oldu ki, bəzi balaların emosional gərginlik səviyyəsini müəyyən etmək üçün bu 2 test kifayət 

etmir, odur ki, yuvalı kamera testindən də istifadə etdik. Heyvanların emosional gərginlik səviyyəsini 

müəyyən etməklə qruplaşma apararkən bir sıra testlərdən, bəzi müəlliflərə görə test batareyasından 

istifadə məsləhət görülür [Пермяков и др., 2013]. Bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi tədqiqat aparan 

Sudakov və b. [2013] fərdi həyəcanlılıq səviyyəsinin tədqiqi zamanı eyni bir heyvanın bir sıra 

testlərdən (“açıq sahə”, azca qaldırılmış xaçabənzər labirint və Fokel testi) keçirilməsinin vacib 

olması nəticəsinə gəlirlər. “Açıq sahə” testində heyvanın davranışının arenanın rəngindən asılılığını 

tədqiq edən müəlliflər [Пермяков и др., 2013] stressə qarşı dözümlü və həssas olan heyvanları 

qruplara ayırmaq üçün ağ rəngli arenası olan “açıq sahə” testindən istifadə etməyin zəruri olduğunu 

göstərirlər [Коплик и др., 1995].  Bununla yanaşı Permyakov [2013] müəlliflərin apardığı 

tədqiqatlarda aşkar etdiyi aralıq qrup heyvanlara davranış və digər mexanizmlərin analizi zamanı 

diqqət yetirmədiklərini qeyd edir. Yuxarıda qeyd olunan məsələnin I hissəsinə, yəni emosional 

gərginlik səviyyəsinə görə qruplaşma aparılacaq “açıq sahə”nin arenasının ağ rəngdə olmasına 

apardığımız  tədqiqatlarda əməl edilmişdir. Eksperimentlər zamanı istifadə etdiyimiz 3 davranış 

testinin ardıcıllığı belə olmuşdur: 1. “Açıq sahə”, 2. Azca qaldırılmış xaçabənzər labirint, 3. Yuvalı 
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kamera. Sonuncu test təbii şəraitə yaxınlaşdırılmış və heyvanda stres yaratmayan bir modeldir. 

Müşahidə müddətinə və qeyd olunan göstəricilərə görə 1-ci və 3-cü testin bir-birinə yaxın olmasına 

baxmayaraq ümumi götürdüyümüz heyvanları (həm kontrol, həm də təcrübə qrupunda) 

qruplaşdırarkən fərqli davranış strategiyası nümayiş etdirən balaları aktiv və ya passiv qrupa daxil 

etmək üçun hər 3 test üzrə ümumiləşmə aparmaqla ayırd edilmişdir. 

Müzakirə olunacaq digər bir məsələ prepubertat yaş dövründə olan emosional gərginlik 

səviyyəsinə görə fərqlənən kontrol qrupuna aid EGY balaların əksərinin bu qrupa daxil olan EGA 

balalardan fərqli olaraq qaranlıq bölümdə vurulan elektrik zərbəsini daha yaxşı və uzun müddətə 

yadda saxlamasıdır. Bu nəticə təcrübə qrupuna aid  EGY balalarda özünü göstərsə də, onların qaranlıq 

bölümdəki  elektrik zərbəsini daha tez unutması faktı aşkar edilmişdir. Prenatal dövrdə tətbiq edilmiş 

ekstremal faktorun uzaqlaşdırılmış təsir effektini tədqiq edən müəlliflər göstərirlər ki, postnatal 

ontogenezin sonrakı müddətlərində hərəki davranışın bərpası mümkün olduğu halda, koqnitiv 

pozğunluqlar daha uzun müddətə qalır [Дубровская, Журавин, 2008].  Monoaminergik neyronların 

inkişafı üçün kritik olan boğazlığın  son həftəsində  anaların immobilizasiyası neyromediator və 

neyroendokrin sistemlərin zədələnməsinə gətirib çıxarır və onun nəticəsi nəsildə uzun müddət 

saxlanılır [Takahashi et al., 1992]. MSS-də neyromediator monoaminergik mexanizmlərin pozulması 

nəticəsində güclü patoloji oyanmanın yaranması ləngimə mexanizmlərinin pozulmasına səbəb olur 

[Буткевич и др., 2003]. Hippokampın sahələrinin fəallaşmasına təsir edən radial labirintdə və “açıq 

sahə”də eksperiment aparmış müəlliflər [Купцов и др., 2012] metodikaların bir sıra xüsusiyyətlərinə 

diqqəti cəlb edərək, onların fərqli cəhətlərini, yəni “açıq sahə”də hippokampın CA1 sahəsi CA3-dən 

fərqli olaraq daha çox aktivləşdiyini göstərirlər.  

Nəticə: Prepubertat yaş dövründə olan ilkin emosional gərginlik səviyyəsinə görə fərqlənən 

kontrol və təcrübə qrupuna aid balalar elektrik cərəyanının təsirinə məruz qaldıqları passiv uzaqlaşma 

şərti refleks modelində keçdikləri birdəfəlik təlimdən 24 və 48 saat sonra  testləşdirmə zamanı aşkar 

olunmuşdur ki, kontrol qrupuna aid  emosional gərginlik səviyyəsi yüksək olan (EGY-passiv) balalar 

bu qrupa daxil olan emosional gərginlik səviyyəsi aşağı olan (EGA-aktiv) balalardan fərqli olaraq 

elektrik qıcıqlandırıcısının təsirini daha uzun müddətə yadda saxlamışlar. Göstərilən bu nəticə təcrübə 

qrupuna aid  EGY balalarda özünü göstərsə də, onlar qaranlıq bölümdəki  elektrik zərbəsini daha tez 

unutmuşlar. 
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РЕЗЮМЕ 

Исследование адаптивных процессов различающаяся по уровню 

эмоциональной напряженности потомка  подвергнутого  пренатальной гипокинезии 

Агаева Эльмира Насраддин гызы 

 

 В настоящей работе представляется экспериментальное исследование  влияния 

пренатальной  гипокинезии на показателей обучения, памяти и поведения  потомства, 

различающихся по эмоциональной напряженности в препубертатном периоде постнатального 

онтогенеза. Крысята контрольной и экспериментальной групп, различающиеся по исходному 

уровню эмоционального напряжения в препубертатном возрасте, проходили одноразовое 

обучение на модели условного рефлекса пассивного  избегания (УРПИ) в котором они 

подвергались воздействию электрического тока. При тестировании крысят через 24 и 48 часов 

после обучения было обнаружено, что потомки с высоким уровнем эмоциональной 

напряженности контрольной группы  (ВУЭН) отличались от крыс с низким уровнем 

эмоциональной напряженности (НУЭН) продолжительностью запоминания   влияния 

электрического тока. Хотя указанный результат наблюдался у ВУЭН  крысят 

экспериментальной группы, они быстро забывали удар электрическим током в темном отсеке 

камеры.   

 Ключевые слова: пренатальная гипокинезия, адаптивные процессы, уровень 

эмоциональной  напряженности, обучение, память, поведение  

 

 SUMMARY 

Study of adaptive processes differing in the level of emotional 

tension in the offspring subjected to prenatal hypokinesia 

Agayeva Elmira Nasreddin  

 

This work presents an experimental study of the effect of prenatal hypokinesia on the 

indicators of learning, memory and behavior of offspring, which differed in emotional tension in the 

prepubertal period of postnatal ontogenesis. The rat pups of the control and experimental groups, 

differing in the initial level of emotional stress at prepubertal age, underwent a one-time training on 

the conditioned reflex model of passive avoidance in which they were exposed to an electric current. 

When testing pups 24 and 48 hours after training, it was found that offspring with high emotional 

tension (HET) in the control group differed from rats with low emotional tension (LET) in the 

duration of memorizing the effect of electric current. Although this result was observed in the HET 

rat pups of the experimental group, they quickly forgot the electric shock in the dark compartment of 

the chamber. 

Key words: prenatal hypokinesia, adaptive processes, the level of emotional tension, learning, 

memory, behavior 
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Hər psixoterapiya növü üçün keçərli olduğu kimi, Koqnitiv Davranış Terapiyası (bundan 

sonra: KDT) ilə izlənən pasiyentlər üçün də terapiyanın uyğun və kifayət olub olmadığı, pasiyentin 

terapiyaya hazır olub olmadığı, terapiyanın müddəti və tezliyi kimi faktorlar terapiyanın uğurunu 

müəyyən edir. Ancaq bu faktorlara nəzər salarkən, müqavimət anlayışı diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Bu məqalədə pasiyentin terapiyaya başlamazdan öncə ortaya qoyduğu müqavimətin əsas səbəblərini 

ortaya çıxarmaq və müqavimətin necə idarə olunacağı mövzüsunda tövsüyyələr və konkret metodlar 

işlənilmişdir. Və əsas olaraq Motivasiyaedici Görüş Metodu texnikaları haqqında məlumat 

verilməkdədir.  

Açar sözlər: psixoaktiv maddə asılılığı pozuntusu, koqnitiv davranış terapiyası, 

motivasiyaedici görüş metodu 

 

Motivasiyaedici Görüş Metodu, Miller və Rollnick (2002) tərəfindən “xəstə mərkəzli və 

qərarsızlığı aşkar edib aradan qaldırmaq etibarilə daxili motivasiyanı yüksəltmək üçün yol göstərmə 

metodu” olaraq təyin edilmişdir. Motivasiyaedici Görüş Metodu, tək başına bir psixoterapiya növü 

deyil. Əslində insanların müəyyən bir davranışı dəyişdirməsinə və digər müalicə və müdaxilə 

yanaşmaları ilə uyğun olaraq istifadə edilməsinə kömək etmək üçün inkişaf etdirilmiş bir "insanlarla 

bərabər olma yolu" olaraq qəbul edilə bilər.  

Motivasiyalı Müsahibənin dörd ana sütunu aşağıdakılardır: şəfqət göstərmək, 

məlumatlılığı artırmaq, müqaviməti qəbul etmək, özünəməxsus effektivliyi dəstəkləmək 
Motivasiyaedici Görüş Metodu geniş bir şəkildə tədqiq edilmiş və müalicəyə həvəsi 

artırmaqda və sonrakı müalicə üsullarının effektivliyinin artırılmasında faydalı olduğu təsdiq 

edilmişdir (Burke, Arkowitz, & Menchola, 2003) [1]. Psixoaktiv maddə asılılığı və digər sağlamlıq 

və davranış problemlərinin müalicəsində xəstələrin iştirakına müdaxilə baxımından Motivasiyaedici 

Görüş Metodunin faydaları barədə xeyli araşdırmalar aparılmışdır (bax Burke və digərləri, 2003; 

Noonan & Moyers, 1997). Qeyd edilməlidir ki, Motivasiyaedici Görüş Metodunin əlverişliliyi və 

effektivliyi digər müalicə metodlarına nisbətən daha az vaxt və resurs tələb etməsidir. Bu şəkildə 

Motivasiyaedici Görüş Metodu inteqrasiyaya uyğun və köçürülə bilən müdaxilə kimi müəyyən 

praktik fayda əldə edir. Eyni zamanda, Motivasyaedici Müsahibənin psixoaktiv maddə asılılığı, İİV 

və QİÇS riskli davranışı, kökəlmə, tütün asılılığı, həbs və sərbəst buraxılma halları, müalicə və 

dərmanlara uyğunluq və qidalanma da daxil olmaqla bir çox sağlamlıq – davranış sahəsinə kifayət 

qədər təkbaşına yetərli bir müdaxilə metodu olduğu təsdiq edilmişdir. İndiyə qədər aparılan 

tədqiqatlara və klinik müşahidələrə baxdığımızda, Motivasiyaedici Görüş Metodu, xüsusuilə 

çıxılmaz vəziyyətə düşən və müəyyən bir davranış dəyişikliyinə müqavimət göstərən şəxslərdə təsirli, 

ancaq davranış dəyişikliyində istəkli olan şəxslərdə isə təsirsiz olduğu müəyyən edilmişdir. Son 

zamanlarda psixoterapevtlər və tədqiqatçılar, Motivasiyaedici Görüş Metoduni depressiya və təşviş 

pozuntusu  kimi psixiatrik problemlərin də müalicəsində həyata keçirmək üçün uyğunlaşdırmağa və 

inteqrasiya etməyə maraq göstərdilər (Arkowitz və digərləri, 2008). [2] 

Motivasiyaedici görüş metodu və kdt arasındakı vacib oxşarlıqlar və fərqlər 

Açıq şəkildə bildirilməlidir ki; Motivasiyaedici Görüş Metodu və Koqnitiv Davranış 

Terapiyası bu gün tətbiq olunma keyfiyyətləri baxımından bir-birindən tamamilə ayrılmamışdır. 

Əksinə, hər iki yanaşma da mütəxəssis istifadəsinin ayrılmaz hissələri sayılan çox sayda komponenti 

bölüşür. Hər şeydən əvvəl, hər ikisi pasiyentlərlə işləyərkən əməkdaşlılıq xarakteri daşıyan bir 

yanaşmaya önəm verməkdədir. Məsələn, Koqnitiv Davranış Terapiyasında, terapiyanın məqsədləri 
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və gündəliyi pasiyentlə birlikdə müəyyənləşdirilir. Koqnitiv Davranış Terapiyası texnikaları, 

terapevtik məqsədlərə və hədəflərə yönəlmək üçün pasiyentlərlə mütəmadi olaraq "ünsiyyət qurmağı" 

lazım bilməkdədir. Koqnitiv Davranış Terapiyası; əhval - ruhiyyə, hadisələr, düşüncələr və davranış 

arasındakı əlaqələr haqqında pasiyent ilə birliktə fərziyyələr irəli sürməyə və sınaqdan keçirməyə 

əhəmiyyət verməkdədir. Bundan əlavə, pasiyentlərlə iş birliyi, terapevtlərin Motivasiyaedici Görüş 

Metoduna olan bağlılığının təsnif edildiyi əsas sahələrdən biridir. Hər iki yanaşmada xüsusi 

problemlərə və davranışlara diqqət etdikləri zaman daha təsirli olduqları başa düşülür. 

Motivasiyaedici Görüş Metodunin dörd sütunundan biri olan öz-özünə dəyişikliyi dəstəkləmək, 

Koqnitiv Davranış Terapiyası dizaynlarının əksəriyyətində vurğulanmışdır (O'Leary & Wilson, 

1987). Hər ikisi də əməkdaşlığa dəyər verdikləri halda, əhəmiyyətli bir fərq var ki, Koqnitiv Davranış 

Terapiyası, psixoterapevti “dəyişikliyi təmin edən əsas vahid” olaraq gördüyü mütəxəssis modelini 

vurğulamasıdır. Motivasiyaedici Görüş Metodudə isə dəyişikliyə səbəb olacaq və onu həyata 

keçirəcək əsas amilin pasiyent olduğu açıq şəkildə görülür. Eyni zamanda, Motivasiyaedici Görüş 

Metodu sinifləndirmələrin əhəmiyyətsiz olduğunu vurğulayır və bu səbəbdən bir Motivasiyaedici 

Görüş Metodusi mütəxəsisi pasiyentlərin idrak vəziyyətini "irrasional" və ya "təhrif edilmiş" olaraq 

xarakterizə etməyəcəyini vurğulayır.  

Koqnitiv Davranış Terapiyanın tamamilə əməkdaşlıq xarakterli bir yanaşmasını açıqlarkən 

Miller (1988) bu fikri bildirmişdir: Koqnitiv Davranış Terapiyasını, hansı fikirlərin “məntiqli”, 

hansılarının “məntiqsiz” olduğunu göstərən sabit, əvvəlcədən düşünülmüş hökmlər yerinə, pasiyentin 

öz dəyərlərindən əmələ gələn məqsədlərinə görə istiqamətləndirmək daha uyğun olacaqdır. 

Motivasiyaedici Görüş Metodu sadəcə məsləhət texnikasının toplusu deyil, pasiyent ilə ünsiyyət 

yoludur. (Miller və Rolnick, 1991). Motivasiyaedici Görüş Metodu, dəyişiklik prosesində kömək 

etdiyiniz və pasiyentə razılığınızı ifadə etdiyiniz bir üsuldur. Maddə istifadəçiləri ilə qarşılıqlı 

terapevtik ünsiyyətdə olmağın bir yolu yalnız digər terapevtik yanaşmalara əlavə deyil, həm də 

pasiyentlərin şəxsi məqsədlərini həyata keçirməsinə mane olan qərarsızlığı həll etməyə kömək edə 

biləcək bir məsləhət tərzidir. Motivasiyaedici Görüş Metodu, Karl Rogersin insanların sərbəst seçim 

etmək və öz özünü motivasiyanı həyata keçirmə prosesində dəyişiklik etmək qabiliyyəti ilə bağlı 

nikbin və humanist nəzəriyyələrə əsaslanır. Həm Rogerian, həm də motivasiyalı müsahibəçilər üçün 

terapevtik ünsiyyət və əlaqə, demokratik bir ortaqlıqdır. Motivasiyaedici Görüş Metodundakı rolunuz 

pasiyent içərisində öz-özünə əsaslanan təsdiq və davranış dəyişikliyini ortaya çıxarmaqla yanaşı, 

müsbət dəyişiklik motivasiyasını artırmaq üçün pasiyent uyğunsuzluğunu yaratmaq üçün də vacibdir 

(Davidson, 1994; Miller & Rollnick, 1991). Əslində, Motivasiyaedici Görüş Metodu hər kəsin faydalı 

dəyişiklik üçün qabiliyyətini aktivləşdirir (Rollnick & Miller, 1995). Bəzi insanlar təkbaşına 

dəyişməyə davam edə bilsə də, bəziləri sağalma yolunda daha çox rəsmi müalicəyə və dəstəyə ehtiyac 

duyurlar. Hətta hazırlığı aşağı olan pasiyentlər üçün belə, motivasiyaedici müsahibə sonrakı 

terapevtik iş üçün vacib bir müqəddimə rolunu oynayır. [3] 

Motivasiyaedici Görüş Metodu aşağıdakı fərziyyələrə əsaslanan bir məsləhət üslubudur: 

 Maddənin istifadəsi ilə bağlı qarışıqlıq normaldır və bərpa üçün əhəmiyyətli bir motivasiya 

maneəsini təmsil edir. 

 Qətiyyətsizlik pasiyentinizin daxili motivləri və dəyərləri ilə işləməklə həll edilə bilər. 

 Sizinlə pasiyentiniz arasındakı ittifaq, hər birinizin əhəmiyyətli töhfələr verdiyi ortaq 

əməkdaşlıqdır. 

 Səmimi, dəstəkləyici, lakin rəhbər üslublu bir məsləhət tərzi, dəyişikliklərin baş verə biləcəyi 

şərtləri yaradır. 

 Birbaşa müzakirə və aqressiv qarşıdurma pasiyentdə müdafiəni artırar və davranışda dəyişmə 

ehtimalını azalda bilər. 

Bu bölmədə qətiyyətsizlik və pasiyent motivasiyasındakı rolu qısaca müzakirə olunur. Daha sonra 

ambivalensiyanı aradan qaldırmaq və dəyişiklik prosesini asanlaşdırmaq üçün motivasiya xarakterli 

müsahibənin beş əsas prinsipi təqdim olunur. Müalicənin ilkin mərhələlərində pasiyentlərlə birlikdə 
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istifadə üçün açıq strategiyalar da təklif edir. Maddə asılılığı pozuntusu olan insanlar tez-tez maddə 

istifadəsi davranışlarının təhlükələrini dərk edirlər, lakin buna baxmayaraq maddələrdən istifadə 

etməyə davam edirlər. Psixoaktiv maddələrin istifadəsini dayandırmaq istəyə bilərlər, amma etmirlər. 

Müalicə proqramlarına daxil edilirlər, lakin problemlərinin o qədər də ciddi olmadığını bildirirlər. Bu 

fərqli duyğular qətiyyətsizlik kimi xarakterizə edilə bilər və pasiyentin hazır olub-olmamasından asılı 

olmayaraq təbiidir. Pasiyentinizin qətiyyətsizliyini anlamaq və qəbul etmək vacibdir, çünki 

qərarsızlıq ümumiyyətlə mərkəzi bir məsələdir və motivasiya olmaması bu qərarsızlığın təzahürü ola 

bilər (Miller və Rollnick, 1991). Qətiyyətsizliyi inkar və ya müqavimət kimi şərh edirsinizsə, tez-tez 

sizinlə pasiyentiniz arasında sürtünmə yaranır. Motivasiyaedici Görüş Metodu tərz olaraq daha da 

irəliləməyə mane ola biləcək müəyyən mərhələlərdə motivasiyanı endirəcək potensial münaqişələri 

araşdırmağa imkan verir. Bununla birlikdə, hər bir dilemma, pasiyentinizə qarşı münasibətləri tapmaq 

və həll etmək üçün motivasiya üslubundan istifadə etmək imkanı da təqdim edir.  

Dəyişiklik mərhələləri: 

Dəyişiklik mərhələləri Prochaska ve DiClemente (1983) tərəfindən transteoloji model (Miller 

və Rollnick, 2002: 201; Erol və Erdoğan, 2007: 87; Yaman-Efe, 2009: 131; Taş, 2016: 381) 

çərçivəsində izah edilir. Bu modelə görə dəyişiklik mərhələləri bunlardır; (Miller və Rollnick, 2001): 

niyyətəqədər (fərqindəlik öncəsi), niyyət (fərqindəlik), hazırlıq (qərar vermə), fəaliyyət, davamlılıq 

(sürdürmə), relaps (təkrarlanma) 

Niyyətəqədər mərhələ: Bu mərhələ, fərdin hələ həll edilməsi lazım olan bir probleminin 

olduğunun fərqində deyil və problemin fərqində olmadığı üçün də həllə yönəlik hər hansı bir davranış 

sərgiləmək niyyətinin olmadığı ilk mərhələ kimi dəyərləndirilir (Teater, 2015: 148). Bu mərhələni 

Taş və həmkarları (2016: 382) “düşünməmə” kimi müəyyən edir.  

Niyyət mərhələsi: Bu mərhələ, fərdin həll edilməsi lazım olan bir problemin olduğunu 

anladığı və bunun necə həll ediləcəyini düşünməyə başladığı mərhələ olaraq ifadə edilir (Teater, 

2015: 148). Bu mərhələyə “düşünmə” mərhələsi də deyilir (Taş və dostları., 2016: 382). Fərd, 

dəyişiklik etməyə hələki hazır deyil. Bir çox pasiyent uzun müddət bu mərhələdə qala bilir. Məsəslən, 

fərd siqareti atmaq istədiyini söyləyərkən, bu hərəkəti "indi deyil, gələcəkdə" həyata keçirmək 

istədiyini də ifadə edə bilər. Prochaska bu mərhələ üçün  “hara gedəciyini bildiyin, amma hələ 

getməyə hazır olmadığın” mərhələ fikrindən istifadə edir. "Önümüzdəki 6 ayda bu davranışı 

dəyişdirməyə hazırsınızmı?" Kimi suallar vermək mümkündür. Cavab müsbət olarsa, niyyətin 

yaranması kimi qiymətləndirilə bilər (Teater, 2015: 148-149). 

Hazırlıq (Qərar Vermə): Bu mərhələdə fərdin davranış dəyişikliyinə qərarlı olduğunu 

göstərdiyi ifadə edildi (DiClemente və Velasquez, 2002: 210). Məsələn, siqareti tərgitmək istəyən 

insanlar, gündəlik istifadə etdikləri siqaret miqdarını azaldaraq dəyişməyə hazırlaşa bilərlər (Teater, 

2015: 149). 

Fəaliyyət: Bu mərhələnin, pasiyentin artıq davranış dəyişikliyini reallaşdırdığı bir mərhələ 

olduğu ifadə edilir və buradakı dəyişikliyin digər mərhələlərə nisbətən daha aydın olduğu 

vurğulanmaqdadır (DiClemente və Velasquez, 2002: 212). Məsələn, bu mərhələdə pasiyent siqareti 

tamamilə buraxır və bu davranışını bir gündən altı aya qədər davam etdirə bilsə, pasiyentin fəaliyyət 

və davamlılıq mərhələsində olduğunu söyləyə bilərik (Teater, 2015: 149). Bu mərhələni “hərəkət” 

mərhələsi də adlandıra bilərik (Noonan və həmkarları. Moyers, 1997: 8; Taş və həmkarları., 2016: 

382). 

Davamlılıq (sürdürmə): Bu mərhələ pasiyent üçün davranış dəyişikliyinin baş verdiyi və altı 

aydan çox davam etdiyi mərhələ olaraq təyin olunur. Bu mərhələdəki vacib məqam pasiyentin 

sözügedən dəyişikliyin faydalarından xəbərdar olmasıdır (Teater, 2015: 149; Tubman., 2002: 211). 

Bu mərhələdə pasiyent, fəaliyyət mərhələsindəki qazancları birləşdirməyə və təkrarlanmanın 

qarşısını almağa çalışır (DiClemente and Velasquez, 2002: 212). 

Relaps (təkrarlanma): Davranış dəyişikliyinin normal və gözlənilən bir mərhələsi olan bu 

mərhələdə köhnə davranışa qayıtma müşahidə olunmaqdadır. Dəyişmə mərhələlərinin hər birində 

geriyə dönmək ehtimalı vardır və normal proses kimi qəbul edilməkdədir.  
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Xüsusi bir mərhələ ilə əlaqəli motivasiya münaqişələri: 

Precontemplation 

Kokain istifadə etməyimin niyə problem yaratdığını bilmirəm, amma ümid edirəm ki, həyat yoldaşım 

bu barədə danışmağa razılıq verərək rahatlayar 

Contemplation 

Heroini buraxmağın özümə inamımı necə artıracağını təsəvvür edirəm, amma bir daha 

xəstələnməyəcəyimi təsəvvür edə bilmirəm 

Preparation 

Siqareti tərgitmək üçün bir tarix təyin etməyi xoşlayıram, amma mənə maraqlıdır ki, bu işi sonadək 

aparmaq üçün cəsarətim çatacaqmı 

Action  

Son üç həftə ərzində təmiz qalmaq doğrudanda özümü yaxşı hiss etməyimə məcbur edir, ancaq bir 

tərəfim bunu bayram etmək istəyir, yüklənirəm 

Maintenance 

Bu son aylardakı imtinaetmə məni məcbur etdi ki, hansı ki, tədricən sağaldığımı hiss edirəm, ancaq 

mənə hələ də maraqlıdır ki, həqiqətən imtinalar zəruridirmi [4] 

dəyişikliyinə hazırlamaq” adlı kitabında yazırdılar: Motivasiyaedici Görüş Metodu diqqət 

mərkəzində idi. Motivasiya xarakterli müsahibə strategiyaları məcburiyyətdən daha inandırıcı, 

əsaslandırılmışdan daha əlverişlidir. Motivasiyalı müsahibəçi, güclü bir məqsəd hissi ilə hərəkət 

etməli, bu məqsədə çatmaq üçün aydın strategiya və bacarıqları, və ayrıca kritik məqamlarda 

müəyyən bir şəkildə müdaxilə etmək üçün bir zamanlama duyğusu ilə hərəkət etməlidir (Miller & 

Rollnick, 1991, s. 51-52). 

Psixoterapevt dörd əsas prinsipi rəhbər tutaraq motivasiya xarakterli müsahibə aparır: 

1. Düşündürücü dinləmə yolu ilə empatiyanı ifadə etdirmək 

2. Pasientin məqsədləri və ya dəyərləri ilə mövcud davranışları arasında uyğunsuzluq inkişaf 

etdirmək 

3. Pasientlə mübahisədən və birbaşa qarşıdurmadan çəkinmək 

4. Birbaşa müqavimət göstərmək əvəzinə pasientin müqavimətinə uyğunlaşmaq 

Express Empathy 

Empatiya “əksetdirici dinləmə vasitəsilə başqalarının mənasını anlamaq üçün  xüsusi və 

öyrədiləbilən bacarıqdır. Bunun üçün hər bir yeni pasientin ifadəsinə və əsas dəyərləri haqqında 

davamlı fərziyyələrin yaranmasına diqqət yetirmək lazımdır ”(Miller və Rolnick, 1991, s. 20).  

1. Pasientlərə və onların hisslərinə hörmət və qəbuletmə ifadə edin 
2. Mühakiməsiz, işbirlikçi bir əlaqəyə təşviq edin 
3. Dəstəkləyən və məlumatlı bir məsləhətçi olmağınıza imkan verər 
4. Alçaldıcı deyil, hörmətlə tərifləyin 
5. Danışmayın, dinləyin 
6. Dəyişdirmə qərarının pasiyentin ixtiyarında olduğunu bildiyiniz üçün yumşaq bir 

şəkildə inandırın 
7. Sağalma prosesi boyunca dəstəyinizi verin 
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Miller və Rolnick, “Motivasiyalı Müsahibə: İnsanları, asılılıq yaradan davranış  

 

Empatik Motivasiyaedici Görüş Metodu, problemləri araşdırmağı və dəyişiklik üçün şəxsi 

səbəbləri və metodları müəyyənləşdirməyi asanlaşdıran təhlükəsiz və açıq bir mühit yaradır. 

Motivasiya xarakterli müsahibənin əsas komponenti hər bir pasiyentin özünəməxsus perspektivini, 

hisslərini və dəyərlərini anlamaqdır. Dəyişikliyə qarşı iki yönlü bir münasibət gözləməyinizi təsdiq 

və razılaşma deyil, ancaq və ancaq qəbul etməlisiniz. Motivasiya xarakterli müsahibə sizinlə 

pasiyentiniz arasında etibarlı münasibət qurulduqda uğurlu ola bilər. 

Motivasiyaedici görüş metodunun ümumi prinsiplər: 

Empatiya nümayiş etdirmək: Bu prinsipdə empatiya ifadəsinin müştərinin mövqeyini 

dəstəklədiyi və psixoterapevt ilə pasiyent arasındakı əlaqəni gücləndirdiyi ifadə edilir. Pasiyentin 

özünə hörmətini gücləndirdiyi də vurğulanır. Dəyişiklik üçün məsləhətçi rolundakı psixoloqun, 

göstərilən empatiyada dəyişikliyin çətinliyini və müştərinin qərarsızlığını bildiyi qəbul edilir 

(Saunders və digərləri, 1995: 417-418; Miller və Rollnick, 2002: 218 -219; Tubman və digərləri., 

2002: 209-210).; Ögel, 2009: 42; Teater, 2015: 146-147). 

Ziddiyyətlərin üzə çıxarılması: Motivasiyaedici Görüş Metodu üsulu, pasiyentin dəyişikliklə 

bağlı qərarsızlığını həll etməyi hədəfləyən bir metod olduğundan ziddiyyətlərlə məşğul olur. Bu 

nöqtədə ziddiyyət; pasiyentin istəkləri və ya dəyərləri ilə mövcud vəziyyət və ya davranış arasındakı 

uyğunsuzluqların mövcüdluğu baxımından meydana gəldiyi ifadə edilir. Bu prinsipdəki vacib 

məqamın, pasiyentin düşüncə və ifadələrinə uyğun yanaşma sərgiləmək və ziddiyyətlərə qarşı 

diqqətli olmaq olduğu vurğulanır (Saunders və digərləri., 1995: 417-418; Miller and Rollnick, 2002: 

218-219; Tubman və digərləri., 2002: 209-210; Ögel, 2009: 42; Teater, 2015: 146-147). 

Müqavimətlə üzləşməmək: Bu prinsiplə bağlı vacib məqam pasiyent ilə ziddiyyətdə olmamaq 

və pasiyent ilə birlikdə irəliləməkdir. Psixoloqun dəyişiklik üçün uyğun olmadığı zamanlarda 
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pasiyent ilə mübahisələrə girməməsi və müqavimətə qarşı  iştirak etməkdən çəkinməsi lazım olduğu 

vurğulanır (Saunders və digərləri, 1995: 417-418; Miller və Rollnick, 2002: 218- 219; Tubman və 

digərləri., 2002: 209). -210; Ögel, 2009: 42; Teater, 2015: 146-147). Röportajda bir mübahisəyə 

girmək, görüşü dayandırmaq, inkar etmək və görməməzlik müqavimət göstəriciləri olaraq ifadə edilir 

(Taş və digərləri., 2016: 386). 

Özünəməxsusluğa təşviq (Self-efficacy): Özünəməxsusluq, fərdin bir fərqlilik yarada 

biləcəyinə, ya da dəyişiklik reallaşdıracağına dair inancı kimi qəbul olunmaqdadır. Burada psixoloq 

pasiyentin dəyişikliyə olan inamını artıraraq özünəməxsusluğu dəstəkləməsinin faydalı olduğunu 

vurğulayır. Bu nöqtədə pasiyentin güclü tərəfləri, mənbələri və keçmiş nailiyyətləri vurğulanmalıdır. 

Pasiyentin dəyişimi reallaşdırması istiqamətində psixoloqun da inam və həvəs göstərməsini də  

vurğulamaq vacibdir (Saunders və digərləri, 1995: 417-418; Miller və Rollnick, 2002: 218-219; 

Tubman və dostları., 2002: 209-210; Ögel, 2009: 42; Teater, 2015: 146-147). [4] 

Nəticə 

Motivasiyaedici Görüş Metodu pasiyentlərin həyatlarını dəyişdirmək üçün köməyə ehtiyacı 

olduqları bir sıra hallarda təsirli ola bilər. Motivasiyaedici Görüş Metodunun konsepsiyaları rutin 

tibbi müayinələrə və ya mütəxəssis müdaxiləsi ilə daxil edilə bilər və təcili tibbi yardım, ilkin tibbi 

yardım və ya cəmiyyət qayğılarında söhbətlərin və ya terapiya seanslarının bir hissəsi kimi istifadə 

edilə bilər. Motivasiyaedici Görüş Metodunun istifadə olunduğu konkret vəziyyətdən asılı olmayaraq, 

onun metodları və təcrübələri bir çox insana qərar vermələrini öyrətməklə və dəyişikliyə doğru 

istiqamətləndirəcək bir məşq üsulu təqdim edərək ümid verə və kömək edə bilər. 
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SUMMARY  

Theoretıcal analysıs and procedure of motıvatıonal meetıng method ımplemented ın 

rehabılıtatıon of psychoactıve substance addıctıon 

Allahverdiyev Ramin 

As with every type of psychotherapy, for patients who follow cognitive behavioral therapy 

(hereinafter: CBT), factors such as the adequacy and sufficiency of therapy, the patient's readiness 

for therapy, and the duration and frequency of therapy determine the success of therapy. However, 

when considering these factors, the concept of resistance should be at the center of attention. This 

article pr 

ovides guidelines and specific methods for identifying the root causes of resistance that a patient 

presents before starting therapy, as well as ways to manage resistance. And mainly it provides 

information on the methods of motivational interview. 

Keywords: Substance Use Disorders, Cognitive Behavioral Therapy, Motivational 

Interviewing 
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РЕЗЮМЕ 

 

Теоретический анализ и порядок метода мотивационных совещаний, применяемых при 

реабилитации при зависимости от психоактивных веществ 

Аллахвердиев Рамин 

Как и в случае с каждым типом психотерапии, для пациентов, которым следует 

когнитивно-поведенческая терапия (далее: КПТ ), такие факторы, как адекватность и 

достаточность терапии, готовность пациента к терапии, а также продолжительность и частота 

терапии определяют успех терапии. Однако при рассмотрении этих факторов концепция 

сопротивления должна быть в центре внимания. В этой статье представлены рекомендации и 

конкретные методы определения основных причин резистентности, которые пациент 

представляет перед началом терапии, а также способы управления сопротивлением. И в 

основном он предоставляет информацию о методах мотивационного интервью. 

Ключевые слова: Злоупотребление психоактивными веществами, когнитивно-

поведенческая терапия, мотивационное интервью 
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The Research Domain Criteria (RDoC) system as a strategy of syndrome-based classification 

of psychiatric complications upgrades the idea of considering and exploration the dysfunctions of the 

brain as pathological changes of typical traits. The RDoC system considers five major behavioral 

domains: Cognitive system, Positive valence, Negative valence, Social interactions, and General 

Regulation and Arousal. The RDoC system justifies objective measurements at all levels of 

neurobiological complexity/units of analysis, from molecules to pathways and behavior for a 

complication assessment, therefore, advocates a biological basis of clinical diagnosis. As a research 

framework the RDoC system allows one to approach and solve the major challenge of translational 

studies of a strict disease-to-model correspondence since it avoids the nosological principle for 

psychopathology classification. The RDoC system supports the concept of a normality and pathology 

continuum and appearance of same mechanisms across species, therefore strongly encourages basic 

studies. It prioritizes exploration of neuronal pathways, as principal elements determining behavioral 

traits and studies, as well as on ubiquitous and fundamental mechanisms of neurodevelopment, 

neuroplasticity, and neurodegeneration. The units of analysis of the RDoC system appear as a novel 

matrix for validation of animal models and translational studies. 

Keywords: RDoC, behavioral domains, syndrome-based classification, translational studies, 

animals models, biomarkers 

Introduction 
The Research Domain Criteria (RDoC) system was introduced to scientific society ten years 

ago by the National Institute of Mental Health USA (Insel et al., 2010). The movement was inspired 

by the problem of diagnostics in clinical psychiatry and the crisis in a search for effective and tolerable 

psychoactive drug development. 

Polygenic nature, variable presentations, the complexity of mental disorders, and the high 

impact of environmental factors make use of the traditional nosology-oriented disorder classification 

mailto:elmira.anderzhanova@googlemail.com
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INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

36 

approach is very impractical when it comes to prognosis and treatment assignment. The RDoC system 

puts all psychophysiological phenomena into five major behavioral domains: Cognitive system, 

Positive valence, Negative valence, Social interactions, and General Regulation and Arousal. The 

new movement implies consideration and evaluation of psychophysiological and psychiatric 

phenomena in accordance to the scientifically assured biological basis of each phenomenological 

unit, which can be explored at different levels of complexity, or units of analysis, from genes to 

molecules, cells, tissue neuroplasticity, pathways, behavioral traits and explorative and treatment 

paradigms. 

RDoC as a platform for translational studies: A focus on neuronal pathways 

RDoC system appears not only as a clinical research paradigm. It serves translation of studies 

from humans to animals and supports the endophenotype-based comparison of animals and humans 

on an objective neurobiological basis across all behavioral domains. The RDoC system offers a useful 

validation matrix for translational research, where the units of analysis serve as criteria and, together 

with the domains, it may be feasible to delineate the areas of homologies between animals and 

humans. 

The RDoC system makes the behavioral endophenotype and the underlying neuronal pathways 

the primary focuses of preclinical and clinical studies. RDoC approach goes along with the recently 

updated understanding of a brain function as activity of subsets of neuronal pathways associated with 

dynamical neuronal clusters (Kaplan et al., 2020). The concept is getting a strong support from the 

experimental preclinical data. Morphological and functional dissection of pathways, the activity of 

which reconstitutes the phenomena in human, is feasible in lower rank animals, like rats and mice. 

Thus, opto-genetic and chemo-genetic methods and tracking of subsets of neurons or glia with a 

means of conditional expression of targeted proteins discovered a clear distinction between pathways 

involved in the control of fear or activated during anxiety (Tovote et al., 2015). Calcium in vivo 

imaging and two-photon in vivo microscopy return with visualization of neuronal cluster activated 

during cognitive tasks’ implementation and memory consolidation and open an excellent opportunity 

to observe the effect of pharmacological modulators in real-time. Therefore, in animals, we already 

achieve the state, then phenomenology is put in correspondence to specific pathways. 

Nonetheless, there are a few caveats in this paradigm when revealing the nature of psychiatric 

complications. 

Firstly, the very detailed identification of distinct behavior-relevant pathways in humans is not 

possible due to ethical and technical constraints. Nonetheless, brain imaging and functional study 

using methods of brain activity visualization are gaining higher resolution and specificity (volumetric 

MRI, fMRI, FDP-PET, quantitative EEG measurements), therefore, bring more specific information 

nowadays. EEG is a diagnosis and operational tool in neurology. Fourier transformation analysis is 

the main approach to classify EEG events. Till the last decade the variability of EEG data and low 

signal-to-noise ratio limited EEG applicability in neuropsychiatric studies. The recent advances in 

analysis based on deep learning (DL) engaging convolutional, recurrent neural networks or long-

short-term memory network (Roy et al., 2019), make a qualitative difference in the result of EEG and 

make the data applicable as a biomarker of psychopathological complications.  One pitfall originates 

from the high sensitivity of EEG to pharmacological intervention. Therefore, it becomes difficult to 

carefully assign the EEG endophenotypes obtained upon the improved DL-based classification to 

diagnosis-driven or pharmacological intervention-driven changes (de Bardeci et al., 2021). In general, 

DL-EEG is promising due to a low cost of a study. However, the method is still at the development 

stage and requires further refining to reduce low reproducibility. 

Secondly, a proof for phylogenetic and ontogenetic relevance of the pathways in human and 

experimental animals should be combined with the identification of these pathways as being 

responsible for defined functions or solution of specific tasks in a given environmental or operative 

paradigm to assure a pathways specificity. Moreover, it might be helpful to explore the overlap 
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between pathways responsible for processing of similar behavioral programs, like fear and anxiety 

(negative valence domain). This would be helpful to track the most evolutionary preserved cellular 

clusters and pathways involved. 

The third challenge of further revealing the neuronal pathway-focused basis of psychiatric 

complications is a certain lack in correspondence of human and animal phenomenological readouts, 

which would put the human and animal brain function not only into equivalence but also predict their 

significant interaction and implementation. Specifically, assessment of interlacement of cognitive and 

motivational functions of positive and negative valences would be very important to predict the 

learning capacity of individuals or direct the development of cognitive enhancers. Elucidation of 

cross-talk of cognitive and general arousal systems would serve diagnostics and prognosis of affective 

syndromes. This comparative approach in deciphering the role and interaction between systems 

requires a construction of appropriate behavioral animal models. 

The objective difficulties in matching animal and human behavioral traits (Nestler & Hyman, 

2010) may be resolved with the following prerequisites (Anderzhanova et al., 2017). 1. An animal 

model is an endophenotype-based model. 2. A pathological endophenotype in animals is defined with 

respect to human syndrome pathogenesis. 3. Experimental paradigms are exploring similar 

endophenotype and syndromes and are applied after validation in respect to their face, predictive, and 

construct validities in the given context avoiding anthropocentric evaluation. 4. Experimental 

paradigms include factors of species-specific social interactions and natural environmental cues. 5. 

Pharmacological responses to prototypic drugs across all behavioral domains. 

The power of exploration of the overlap between general syndromes and complications in 

respect to better understanding the biological mechanism of psychiatric disorders is still 

underestimated. The fourth challenge is related to a necessity to have a broader look at the unspecific 

processes related to neurodevelopmental and neurodegenerative mechanisms of psychiatric 

complications. Instead of the gene-oriented strategies to search for molecular biomarkers and to 

develop drugs, strong attention should be given to universal mechanisms like mechanisms of neuro-

inflammation, neurotrophic signaling, metabolic and oxidative stress. Apparently, the molecular and 

cellular changes are leading to pathological state appearing from the normally functioning 

apparatuses. This point of view allows one to consider the normality-pathology continuum. With this 

approach, we escape the strict etiological determinism in psychiatric complication diagnosis and 

management. Moreover, the cellular and network levels of biological complexity emerge as the major 

target for biomarkers and drug discovery because an appropriate functioning at this level, is essential 

for appropriate neuroplasticity and tissue integration, including neuron-glia interplay (Jackson et al., 

2019), therefore, underlie adaptive response. 

Conclusions 

The RDoC is a novel platform for clinical investigations. It implements a biological principle 

of phenomena classification, supports systematic evaluation of mechanisms of psychopathological 

syndromes and gives an useful matrix for objective diagnostic and description of problem in mental 

health as well as a frame to reliably assess effectiveness of treatments. The RDoC syndrome-based 

biological classification of psychiatric complications may be a challenge for practicing clinicians. 

Besides the challenge of integrative diagnostic approach involving more functional, imaging, 

biochemical and genetic testing, certain hindrance may emerge due to keen need in harmonized 

response of insurance systems and government regulators. Nonetheless, all efforts toward broad use 

of the biological classification of psychiatric complications appear fruitful: The approach will serve 

individual-oriented strategies of diagnostics and treatment, therefore, optimize costs and effort ratio 

supporting patient-specific medicine. 

Besides being a new paradigm of stratification of psychiatric complications, RDoC appears as 

a reliable instrument to create the animal models for effective in vivo drug screening and validation 

of diagnostic imaging techniques. 
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РЕЗЮМЕ 

Система RDoC в клинических и доклинических нейрофизиологических исследованиях 

Андяржанова Эльмира, Харати Натия 

 

Система критериев исследовательских доменов (RDoC) основана на оценке синдромов 

при классификации психиатрических нарушений.  RDoC выступает как логическое 

продолжение идеи рассмотрения и исследования дисфункции мозга как результата 

объединения нескольких базовых патологических черт. Система RDoC рассматривает пять 

фундаментальных поведенческих доменов: домены когнитивной системы, положительной 

валентности, отрицательной валентности, социальных взаимодействий, а также общей 

регуляции и возбуждения. При этом каждый из доменов  представлен и может быть 

проанализирован на разных уровнях нейробиологической сложности, от молекул до 

нейрональных путей и поведения.  

Таким образом формируется матрикс объективных клинических исследований, 

который реализует биологический прицип диагностики психопатологий. RDoC позволяет 

решать главную проблему трансляционных исследований заключающуюся в отсутствии 

строгого соответствия болезни и её модели, поскольку избегает нозологического принципа 

классификации психопатологий. Важно отметить, что платформа RDoC поддерживает 

концепцию континуума универсальных механизмов нормальности и патологии, поэтому 

создает широкую методологическую базу доклинических исследований. При этом акцент 

делается на исследование нейронных путей как основных элеменов, определяющих 

существование разных типов поведенческой активности, а также на фундаментальные 

механизмы развития, нейропластичности и нейродегенерации нервной системы. В своб 

https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2017.03.003
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очередь, единицы анализа системы RDoC представляют собой основу валидирования 

животных моделей и трансляционных исследований. 

Ключевые слова: RDoC, поведенческие домены, основанная на синдромах 

классификация, трансляционные исследования, животные модели, биомаркеры 
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TƏDQİQAT ÜSULLARI 

Atik Ahmet, Kərəmova Natəvan 

Qərbi Kaspi Universiteti 

ahmetatik53@gmail.com; phd_karamova@mail.ru 

 

Autizm spektr pozulması çox geniş bir mövzudur. Bu patologiyanı  açıqlamaq üçün mütləq 

kompleks yanaşma üsullarından istifadə etmək lazımdır.  İlk növbədə autizmi öyrənərkən onun 

tarixini, autizmin səbəblərini, alınmış nəticələri, autizmin xüsusiyyətlərini, onların cəmiyyətdəki 

rolunu, diğər insanlarla olan ünsiyyətləri və s. haqqında əbəbiyyat məlumatlarını təhlil etmək 

lazımdır. Autizmde bu bütövün bir parçası olan autizmlilerde stresi de nezere almaq lazım. Autizmli 

uşaqlarda stres vəziyyətləri, koqnitiv proseslər və həyəcan səviyyələrinin öyrənilməsinə çoxsaylı 

tədqiqat işləri həsr olunmasına baxmayaraq, hələ də bu proses dəqiq araşdırılmayıb, həllini tapmayan 

bir çox məsələlər mövcuddur. 

Bu baxımdan autizmli uşaqlarda tədqiqat aparmaq çox çətindir və məqalədə ən çox tətbiq 

edilən testlər haqqında məlumat veriləcək. Autizmli uşaqlarda əsasən həyəcan və diqqət yoxlanılması 

vacibdir. İki qrup test təqdim edirik: 

1. Həyəcan və depressiyanın səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunan testlər: 

A. Beck-həyəcan testi; 

B. Uşaqların həyəcan və depressiya səviyyəsinin təyini testi (CADS-Y). 

2. Diqqət və yaddaşın səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunan testlər: 

A. Frankfurter –diqqət testi; 

B. “Kölgələri uyğunlaşdırma”  diqqət testi; 

C. “Boşluğa uyğun hissəni tap” diqqət testi; 

D. “Fərqli olan hissəni tap”; 

E. Labirint testi (diqqətin səviyyəsini təyin edir); 

F. “Eyni olanı tap”-diqqət testi; 

G. “3 fərqi tap”-diqqət testi; 

H. “Təsvirə əsasən yaddaş”- Görmə yaddaşının səviyyəsinin təyini 

Testlərin əsas xarakterik xüsusiyyətləri: 

Beck testi həyəcan səviyyəsini ölçməyə imkan verir. Testin əsas məqsədi nədir? Beck həyəcan 

testinin məqsədi diaqnozdan daha çox,ümumi yoxlamadır. Beck testi həyəcanın səviyyəsini aşkara 

çıxarmağa imkan verən suallardan ibarətdir. Testi aparılan şəxs suallara dörd variantdan birini seçərək 

cavab verir: "yox, yüngül, orta, ciddi". Cavabların seçilməsinin işarələnməsi son həftə nəzərə 

alınmaqla aparılır. Beck həyəcan testində verilən suallara uyğun cavablar ballar ilə qiymətləndirilir. 

Əgər suala cavab seçilməyibsə, 0 bal; “yüngül” cavabı seçilibsə 1 bal, “orta” cavab seçilibsə 2 bal, 

“ciddi” cavab seçilibsə 3 bal verilir.  Testin sonunda ballar toplanır və Beck normativ ilə müqayisə 

edilir. Testin nəticələrini aşağıdakı cavablar ilə müqayisə edərək, həyəcan səviyyəsini aşkar etmək 

olar (cədvəl 1): 

 Cavab 8 -15 bal arasında olarsa,  yüngül səviyyəli həyəcan simptomları; 

 Cavab 16-25 bal arasında olarsa, orta dərəcəli həyəcan simptomları; 

 Cavab 26-63 bal arasında olarsa, ağır dərəcəli həyəcan simptomları kimi təsnif edilir.  

Cədvəl 1. Beck həyəcan testi blankının nümunəsi. 

mailto:ahmetatik53@gmail.com
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Xəstənın soyadı və adı: 

Tarix: 

Təlimat:Cədvəldə insanların narahat və ya həyəcanlı  olduqda hiss etdikləri bəzi simptomlar qeyd olunub. Xahiş edirəm hər 

bir bəndi diqqətlə oxuyun. Sonra, hər bir bənddəki simptomun (X) işarəsini müvafiq yerə qoyaraq son bir həftə ərzində və 
bu gün də daxil olmaqla sizi nə qədər narahat etdiyini təyin edin. 

                       Cavablar:  
         
Suallar: 

 
Yoxdur. 

Yüngül səviyyədə. 

Mənə çox da təsir 
etmir 

Orta səviyyədə.  

Mənə çox təsir 
göstərmədi 

Ciddi səviyyədə 

Dözə bilməkdə 
çətinlik çəkirəm 

1. Bədənınızin hər hansı bir yerində 
keyləşmə və ya qıcıqlanma varmı 

    

2. Bədən  temperaturunun səviyyəsi     

3. Ayaqların əsməsi və ya halsızlıq hissi     

4. Sakitləşməmək     

5. Çox pis hadisəələrin ola biləcəyindən 
qorxmaq 

 
 

  

6.Baş gicəllənmə     

7. Ürək döyüntüləri     

8. Ağılı itirə bilmək qorxusu     

9. Dəhşətli anların ola bilmə qorxusu      

10. Əsəbilik     

11. Boğulma hissi      

12. Əllərin titrəməsi, əsməsi     

13. Ümumi bədənin əsməsi      

14.. İdarəetməni itirmək qorxusu     

15. Nəfəs almaqda çətinlik     

16. Ölüm qorxusu     

17. Qorxu hıssı     

18. Həzm sistemin pozulması və ya mədə 
ağrıları 

    

19. Huşunu itirmə     

20. Üzün qızarması     

21. Tərləmə (temperaturdan asılı 
olmayaraq)  

    

  

Növbəti təqdim etdiyimiz testlərdən biri uşaqların həyəcan və depressiya səviyyəsinin təyini 

testidir (CADS-Y). Bu test yenidən işlənmişdir və psixometrik vasitə sayılır. Depresiya, obsesiv-

kompulsiv, həyəcan pozulmasını aşkar edir və üstün cəhətlərindən biri odur ki, xəstə uşaqlar 

valideynləri  ilə biryerdə testləşdirilir. Testin keçirilməsi qaydası və suallar cədvəl 2-də verilmişdir. 

Ümumilikdə 25-55 bal arasında nəticə alınan test blankları normal hesab olunur və testləşdirməyə 

yararlı sayılır. 

 

 

Cədvəl 2. Uşaqların həyəcan və depressiya səviyyəsinin təyini testinin 
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blank nümunəsi. 

 
Təlimat: Testdə insanların hisslərini təsvir edən ifadələr var. Hər bir ifadəni diqqətlə oxuyun və hansı variantın sizin üçün 
uyğun olduğuna qərar verin və müvafiq cavabları nişanlayın. 

Ad və soyad:  Yaş:         

Cinsi:         Təhsili ( oxuduğu sinif):   

  
   

   
   

                                             Cavablar 
 

Suallar 

H
eç

v
ax

t 

B
əz

ən
 

Ç
o
x
 v

ax
t 

H
em

iş
ə 

1.   Bəzi məsələlərə görə narahatlıq-həyəcan hiss edirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

2.   Özümü kədərli və ya boşluqda hiss edirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

3.   Problemim olanda mədəmdə qəribə bir hiss yaranır  (0)       (1)    (2)     (3)   

4.  Uğursuz olduğumu və ya işimdə yaxşı olmadığını düşünəndə narahat oluram və 
həyəcan hiss edirəm 

 (0)    (1)   (2)     (3)   

5.   Evdə tək qalmaqdan qorxuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

6.   Əvvəlki qədər heç nədən zövq almıram  (0)       (1)    (2)     (3)   

7.   İmtahana girəndə qorxuram və  narahat oluram  (0)       (1)    (2)     (3)   

8.   Birinin mənə hirsləndiyini düşünəndə narahat oluram  (0)       (1)    (2)     (3)   

9.   Ailəmdən uzaq olmağım məni narahat edir  (0)       (1)    (2)     (3)   

10.   Zehnimdəki pis və ya xoşagəlməz düşüncələr məni narahat edir  (0)       (1)    (2)     (3)   

11.   Yuxumda problem var  (0)       (1)    (2)     (3)   

12.   Məktəbdə uğursuz olacağımdan qorxuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

13.   Ailəmdən birinin başına dəhşətli bir şey gələcəyindən qorxuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

14.   Heç bir səbəb olmadan birdən nəfəs ala bilməyəcəyimi hiss edirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

15.   İştahımda problem var  (0)       (1)    (2)     (3)   

16.   İşləri tam və ya düzgün yerinə yetirdiyimi dəfələrlə yoxlayıram (işıqların 
söndüyünə, qapının kilidli olduğuna əmin olmaq) 

 (0)       (1)    (2)     (3)   

17.   Tək yatmalı olduğumu fikirləşəndə, bundan  çox qorxuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

18   Səhər əsəbi və ya narahat olduğum üçün məktəbə getmək istəmirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

19.   Heç bir şey üçün enerjim yoxdur  (0)       (1)    (2)     (3)   

20.    Bəzən anormal göründüyüm üçün narahatam  (0)       (1)    (2)     (3)   

21.   Özümü çox yorğun hiss edirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

22.   Başıma pis şeylər gələcəyindən qorxuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

23.   Pis və xoşagəlməz düşüncələrdən qurtula bilmirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

24.   Bir problemim olanda ürəyim çox  sürətli olur  (0)       (1)    (2)     (3)   

25.   Rahat düşünə bilmirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

26.   Birdən səbəbsiz əsirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

27.   Başıma pis bir şey gələcəyindən qorxuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

28.   Bir problemim olanda titrəyirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

29.   Özümü dəyərsiz hiss edirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

30.   Səhv etməkden  narahatlıq duyuram  (0)       (1)    (2)     (3)   

31.   Pis şeylərin baş verməməsi üçün bəzi konkret düşüncələri (rəqəmlər, sözlər 
kimi) düşünməliyəm. 

 (0)       (1)    (2)     (3)   

32.   Başqalarının mənim haqqımda düşündükləri məni narahat edir  (0)       (1)    (2)     (3)   

33.   İnsanların sıx olduğu yerlərdə olmaqdan qorxuram (ticarət mərkəzləri, 
kinoteatrlar, avtobuslar, sıx oyun meydançaları kimi) 

 (0)       (1)    (2)     (3)   

34.   Birdən səbəbsiz güclü bir qorxu hiss edirəm  (0)       (1)    (2)     (3)   

35.   Gələcək üçün narahatam  (0)      (1)    (2)     (3)   
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36.   Heç bir səbəb olmadan birdən başım gicəllənir və huşumu itirirəm  (0)      (1)    (2)     (3)   

37.   Mən ölüm haqqında düşünürəm  (0)      (1)    (2)     (3)   

38.   Dərsimin qarşısında danışmaq məni qorxudur  (0)      (1)    (2)     (3)   

39.   Ürəyim bir səbəb olmadan bir qədər sürətlə döyünməyə başlayır  (0)      (1)    (2)     (3)   

40.    “Hərəkət etmək istəmirəm” kimi hisslərim olur.  (0)      (1)    (2)     (3)   

41.   Qorxacaq bir şey olmadığı zaman birdən qorxulu bir hiss keçirməkdən narahat 
oluram 

 (0)      (1)    (2)     (3)   

42.   Eyni şeyi dəfələrlə etməyə məcbur olduğumu hiss edirəm (əllərimi yumaq, 
təmizləmək və ya müəyyən bir qaydada qoymaq kimi) 

 (0)      (1)    (2)     (3)   

43.   İnsanların qarşısında xoşagəlməz halda olmaqdan qorxuram  (0)      (1)    (2)     (3)   

44.   Pis şeylərin baş verməməsi üçün bəzi şeyləri "olduğu kimi" etməyə borclu 
olduğumu hiss edirəm. 

 (0)      (1)    (2)     (3)   

45.   Gecə yatanda narahat oluram  (0)      (1)    (2)     (3)   

46.   Gecələr evdən uzaq olmaqdan qorxuram (başqasının evində yatmaq kimi)  (0)      (1)    (2)     (3)   

47.   Özümü narahat hiss edirəm  (0)      (1)    (2)     (3)   

   

 Suallara verilmiş cavablara müvafiq ballar hesablanır.  

 Autizmli uşaqlar üçün həyəcan səviyyəsi ilə yanaşı diqqət və yaddaş proseslərinin çox mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Bunu nəzərə alaraq, kompleks qiymətləndirmə zamanı bir neçə diqqət testi tətbiq 

olunmalıdır. İlk öncə Frankfurterin diqqət testini təqdim edək. 

Bu testin tətbiqi qaydası aşağıda ardıcıllıqla verilmişdir: 

• Test zamanı uşağın tapıb işarələməsi üçün 44 ədəd armud şəkli var. 

•Test uşaq bağçalarında, məktəblərdə, məktəbəqədər siniflərdə və tədris mərkəzlərində aparılır. 

• Testləşdirmə  müddəti 90 saniyədir. Bununla birlikdə təlimat və nümunələrin verilməsi idmanla 8 - 

10 dəqiqə çəkə bilər. 

• Testi aparan şəxs və uşaq testdən əvvəl bir neçə dəfə görüşməlidir. 

• Uşaq əvvəllər testin keçiriləcəyi otağı görməlidir və bu həmin otağa qarşı adaptasiyanın 

yaranmasına kömək olur, əlavə stress mənbəyinə çevrilmir. Həm də uşağın diqqətini yayındırmasının 

qarşısını alır. 

Frankfurter diqqət testinin tətbiqetmə mərhələləri belədir: 

• Testlər sakit bir otaqda aparılmalıdır. 

• Uşağın narahat olmayacağından əmin olmaq lazımdır. 

• Uşağın məlumatları testin ön səhifəsində yazılmalıdır. Bu məlumatlara uşağın adı - soyadı, doğum 

tarixi, xronoloji yaşı, məktəbi və valideynlərinin işi aiddir.  

• Bu məlumatlara əlavə olaraq, testləşdirmə müddətinin tarixi və testi həyata keçirən şəxsin adı da 

yazılmalıdır. 

• Otaqda saniyəölçən və qırmızı qələm olmalıdır. 

• Uşaqdan test üçün oynamağı dayandırması istənilsə, mütləq uşaqla bir müddət söhbət edərək onu 

sakitləşməsinə çalışmaq lazımdır.  

• Testin təlimatı verilir. Bu mərhələdə uşaqla göz təması qurulmasına diqqət yetirilməlidir. 

• Bir idman nümunəsi göstərilir və uşaq üzərində yoxlanılır. 

• Səhv məqamlar izah edilərək göstərilir və düzəldilir. 

• Bu mərhələdən sonra test tətbiqinə başlanılır. 

• Tətbiq zamanı uşaqdan armudları xətt ( / ) kimi qeyd etmələri tapşırılır. 

• Testləşdirmə müddəti 90 saniyə olmalıdır. Saniyəölçən uşaq testə başlayanda işə başlayır və bitənə 

qədər keçən vaxta diqqət yetirilir. 

• Sınaq zamanı uşağın davranışı da müşahidə olunur. 

• Test zamanı uşağın armud üzərində necə xətt çəkdiyi vacibdir. Buna görə təsadüfi və ya ardıcıl 

olaraq çəkdiyinə diqqət yetirilməlidir. 
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Frankfurter Diqqət Testinin qiymətləndirmə mərhələləri aşağıda verilmişdir: 

• Test zamanı uşağın davranışı qeyd edilməlidir. 

• Sınaq zamanı uşağın qeyd etdiyi armud sayına görə, üzərindən xətt çəkilmiş armudlar sayılır və 

qiymətləndirilir. 

• Bu rəqəm cədvəldə qeyd edilir. 

• Yaş və cinsiyyət də nəticəyə təsir edə bilər.  

• Nəticə faizlə verilir və bunu son dəyəri qiymətləndirmə cədvəlindən əldə etmək olar. Son dəyər faiz 

kimi göstərilir. 

• Qiymətləndirmə cədvəlinə görə, yekun dəyər 0 - 22-dirsə, bu 26%-dir və normadan aşağı nəticə 

deməkdir. Son dəyər 23-32-dirsə, bu 49% -dir və orta - normal səviyyə deməkdir. Son dəyər 33 - 48 

olarsa, 75 % nəticə deməkdir və normal diqqət səviyyəsindən daha yüksək nəticəni göstərir. 

  Daha bir diqqət testi kimi “Kölgələri uyğunlaşdırma”  diqqət testidir. Test qrafik təsvirdən 

ibarətdir və müəyyən heyvan şəkillərini uyğun olan kölgə rəsminə birləşdirmək lazımdır. Norma 

həddi 3 baldır və hər düz suala bir bal verilir (Cədvəl 3). 

 

Cədvəl 3. “Kölgələri uyğunlaşdırma”  testinin blankı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundan əlavə “Boşluğa uyğun hissəni tap” diqqət testi çox tətbiq olunur. Xəstə uşağa pazzla 

uyğun hissəni tapmaq tapşırılır. Uşaq tapğırığı yerinə yetirə bilsə 5 bal verilir (normativ həddi 5 bal 

hesab olunur). Əgər xəstə uşaq testin tapşırığını yerinə yetirə bilmirsə, 0 bal verilir (Cədvəl 4). 

Diqqət testləri içərisində “Fərqli olan hissəni tap” testi də maraqlıdır. Belə ki, hər bir sətirdə 

verilən heyvanlardan 3 dənəsi eyni, 1 dənəsi isə digər 3 dənəsinden kəskin əlamətlərlə fərqlənir. Xəstə 

uşağa fərqli olan heyvanı tapmaq tapşırılır. Tapılan hər fərqə 1 bal verilir. Normativ 4 bal sayılır 

(Cədvəl 5).  

 Tədqiq olunan uşaqların ən çox rahatlıqla işlədiyi testlərdən biri də labirint testidir və bu test də 

diqqətin səviyyəsini ölçmək üçün istifadə olunur.  Testin təlimatı: Şəkildəki ayıcıq bananı əldə 

etməyə çalışır və  labirintdən istifadə etməklə ayıcığı banan çatdırın (Cədvəl 6). Uşaq testi edə bilərsə 

5 bal, edə bilməsə 0 bal veriləcəkdir (normativ həddi 5 baldır). 

 

Cədvəl 4. “Boşluğa uyğun hissəni tap” testinin blankı. 
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Cədvəl 5. “Fərqli olan hissəni tap” testinin blankı. 

             

                                               
 

Cədvəl 6. Labirint testinin blankı 

 

                                                  
Diqqət testləri içərisində “Eyni olanı tap” testidə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Testin təlimatında 

xəstə uşağa ilk göstərilən əşya və ya heyvanın oxşarını tapmaq tapşırılır.  Hər düz cavab 1 bal 

hesablanır və normativ hüdudu 4 baldır (cədvəl 7).   

 

Cədvəl 7. “Eyni olanı tap”  testinin blankı 

                                                



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
45 

 

  Ən çox işlədilən diqqət testlərindən biri isə “3 fərqi tap” testidir. Təlimatda uşağa 

göstərilən  iki şəkil arasında olan 3 fərqi tapmaq tapşırılır. Tapılan hər fərq 1 bal hesablanır. Normativ 

həddi 3 baldır (Cədvəl 8).  

 

Cədvəl 8. “3 fərqi tap” testinin blankı 

 

                                                               
 Bütün testlərin nəticələri statistik işlənməli və norma hüdudu ilə müqayisə edilməlidir.  

 

 

 

LİDERLİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN FORMALAŞMASI 

Babayeva Aysel Aprel qızı 

 Qərbi Kaspi Universiteti 

ayselbabayeva916@gmail.com 

 

Məqalədə rəhbər və lider anlayışları fərqləndirilmişdir. Liderin özünəməxsus 

xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. Lider olmaq üçün lazım olan tələblər sadalanmışdır. İdarəetmə 

mədəniyyətinin növü kimi liderlik mədəniyyətinə toxunulmuş və bununla bağlı müyyən məlumatlar 

verilmişdir. 

Açar sözlər: rəhbər, lider, mədəniyyət, psixoloji xüsusiyyət, keyfiyyət 

 

Liderlik mütəxəssisləri deyirlər ki, uğurlu liderlərin bəzi ümumi xüsusiyyətləri var. Bu 

xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

1. İnam 

İnam effektiv komanda işinin, uğurlu və məhsuldar bir şirkətin əsasını təşkil edir. Bir lider üçün 

ən vacib məsələ öz komandasına inanmaqdır. Buna görə də komandanıza daim nəzarət etmək əvəzinə, 

onlara etibar edin və bəzi şeyləri özlərinin öyrənməsinə şərait yaradın. Şirkətinizin saat kimi 

işləməsini istəyirsinizsə, komandanız güclü olmalıdır. 

2. Motivasiya edici mühit yaratmaq 
Motivasiyalı işçi həmişə daha səmərəli işləyir. Buna görə də, böyük liderlər adətən öz işçilərini 

motivasiya etməyə çalışırlar. Motivasiya mühitinin hazırlanması əməkdaşların ehtiyaclarına görə 

fərqlənir. Onları maaşlarını artıraraq, işlərini bitirdikdən sonra tez çıxmaqlarına icazə verərək 

motivasiya edə bilərsiniz. 

3. Hədəfləri müəyyənləşdirmək 

Lider komanda ilə onun işi arasında körpü rolunu oynayır. Buna görə də öz fəaliyyətinizə diqqət 

yetirməli və məqsədinizə çatmaq üçün addım-addım, ancaq əsas fəaliyyətdən uzaqlaşmadan 

irəliləməlisiniz. Onlara öhdəsindən gələ biləcəkləri vəzifələr verin. Bu yolla əməkdaşlarınızın sizin 

məqsəd və missiyanıza uyğun işləməsinə nail ola bilərsiniz. 

4. Dəstək vermək, gücləndirmək 
Komandanız nə qədər güclü olarsa, siz də o qədər güclü olarsınız. Bu səbəblə işçilərinizə dəstək 

verməli və onları istənilən çətin vəzifəyə hazırlamalısınız. Bu, yalnız komandanı gücləndirməklə 
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qalmır, həm də daha mürəkkəb vəzifələrlə məşğul olmağa imkan verir. Beləliklə, komandanız 

hədəflərinizə daha motivasiyalı, intizamlı və qətiyyətli yanaşacaq. 

5. Layihələri tamamlamaq 
Heç kəs hər hansı bir layihəni tamamlamadan kənara atan rəhbərə inanmaz. Hətta pis lider belə 

məsuliyyətsiz liderdən daha yaxşıdır. Bu səhvi heç vaxt etməyin. Yararsız olacağını bildiyiniz 

layihələri belə başlamısınızsa tamamlayın. Bu, komandanıza necə məsuliyyətli və qətiyyətli bir lider 

olduğunuzu göstərəcək və sizə olan inamı artıracaq. 

6. Diqqətlə dinləmək 

Liderlərin onları dinləyən insanlara ehtiyacı var. Ancaq bunun üçün əvvəlcə siz özünüz digər 

insanları dinləməlisiniz. Komandanızın sizin əmrlərinizdən başqa bir çox şeyə - dəstəyə, köməyə, 

geri bildirişə ehtiyacı olduğunu unutmayın. Bunları təmin etmək üçün əsas məsələ işçilərinizi diqqətlə 

dinləmək və anlamaqdır. 

7. Məqsəddən yayınmamaq 
Hər hansı bir şirkət uzunmüddətli hədəflərinin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlməklə öz 

əməkdaşlarına motivasiya verə bilər. Eyni zamanda, həmin hədəflərə çatmaq üçün işçilərin dəstəyini 

alması mütləqdir. Beləliklə, nə qədər yaxşı bir lider olmağınızdan asılı olmayaraq, işçiləriniz sizinlə 

eyni məqsədə sahib deyillərsə, uğur qazana bilməzsiniz. 

8. Komanda mühitini yaratmaq 

Uğurlu liderlər təkcə işçilərlə ünsiyyət qurmaqla kifayətlənmirlər. Onlar, eyni zamanda, 

komanda daxilində güclü əlaqələrin mövcudluğunu təmin etmək üçün çalışırlar. Beləliklə, liderlər 

olmasa belə, komanda öz işini görməyə davam edir.Əgər işçiləriniz arasında komanda ruhu yarada 

bilmirsinizsə, sizə davamlı hesabat verən insan topluluğundan kənara çıxa bilməzsiniz. Komanda işi 

vacibdir; bu sayədə işçiləriniz fərdi məqsədlər əvəzinə şirkətin məqsədlərinə xidmət edəcəklər. 

9. Vəzifələrdən qabaq insanlara dəyər vermək 

İnsanların hamısı eyni deyil. Buna görə də fərqli xarakterlərə malik insanlara fərqli yanaşmaq 

lazımdır. Hər hansı bir işi yerinə yetirmək istəyirsinizsə, ilk növbədə vəzifələrə fokuslanmayın. 

Diqqətinizi işi yerinə yetirəcək şəxsə və onu necə motivasiya etməyə cəmləyin. Uğurlu komanda 

mühiti yaratmaq əslində asan bir iş deyil. Hər bir komandanın ümumilikdə 5 çatışmazlığı olur: 

-İnamsızlıq; 

-Mübahisə qorxusu; 

-Məsuliyyətsizlik; 

-Tələbkar olmamaq; 

-Nəticələrə biganə yanaşmaq. 

Bu maneələri dəf edən lider uğurlu komandaya sahib olacaq. Komandalarla işləmək və liderlik 

xüsusiyyətlərinə daha yaxşı bələd olmaq üçün “Komandaların beş çatışmazlığı. Liderlik əfsanəsi” 

kitabını mütləq oxumalısınız. Sizə daima sizi uğura aparacaq komanda ilə çalışmağınızı arzulayırıq.  

Liderlik mədəniyyəti - əməkdaşların ümumi və fərdi tələbatları, maraq və gözləmələrinin 

təmin edilməsi şərti ilə liderin kollektiv qarşısında duran vəzifələrin həllinə yönəldilən biliyi, 

bacarığı, mütəşəkkilliyi, etikası və idarəetmə fəaliyyətidir. İdarəçiliyin çoxvariantlılığı liderlərin 

müntəzəm özünü təkmilləşdirməsini, effektiv idarəetmə mədəniyyətinə interaktiv təlim sistemi 

vasitəsilə onların biliklərinin və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsini tələb edir. Mahiyyət etibarı ilə, 

liderlik mədəniyyəti əsasən milli, beynəlxalq, sosial, iqtisadi, ailə idarəçiliyi və şəxsiyyətin 

özünüidarəsində tətbiq edilən universal idarəetmə modelidir.(1, s.10).  

Lider - bərabər insanlar arasında birincidir, vəzifəsində və sosial mövqeyində deyil, şəxsi 

keyfiyyətlərində, intellektual və etik mədəniyyətində, elmi bilikləri, təcrübəsi, iradəsi, 

mütəşəkkilliyində, insaniyyətdə, cəmiyyətin mənafeyinə yaradıcı fəaliyyətdə üstünlüyə malik olan 

mədəniyyətli insandır. Liderin seçilməsi və ya təyin edilməsi kollektivlərin özlərinin yaranmasından 

və ya rəsmi rəhbərliyi olan mövcud kollektivin özəyi olmasından asılıdır. Lakin istənilən halda lider, 

bir sıra həm peşəkarlıq, həm də insani keyfiyyətləri sayəsində hörmət qazanmalıdır. Bununla yanaşı 
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lider təşkilatın əməkdaşlarını ümumi vəzifənin yerinə yetirilməsini, kollektiv işi, işçilərin qarşılıqlı 

hörmətini istiqamətləndirməyi bacarmalı və onların inkişafına yardım etməlidir. Yüksək idarəetmə 

mədəniyyətinə malik lider öz işini yaxşı bilməli və dediyi sözlərin həqiqiliyinə inanmalı, kollektiv 

əməkdaşlarının eneıji və istedadlarından düzgün istifadə etməyə qabil olmalı, insan təbiətini yaxşı 

dərk etməli və “qamçı və qoğal” metodu vasitəsilə, yəni mükafatlandırma və tənbeh etmənin 

birləşdirilməsi yolu ilə yüksək məhsuldarlı əməyi motivləşdirməlidir.  

Kollektiv qarşısında duran problemlərin həlli üçün o, elmi, aksioloji vəpraktiki yanaşmanı 

özündə bacarıqla birləşdirməlidir. Liderlik mədəniyyəti, liderin başqalarından daha uzağı görmək və 

öncəgörənlik qabiliyyətinə malik olmaq bacarığını, insanları yaxşı ayırd etməyə, nöqsansız məntiqi 

təhlil qabiliyyətinə və insanların, onların keyfiyyətləri və xidmətlərini hesaba alan ədalətli 

qiymətləndirilməsinə qadir olmasını nəzərdə tutur. Leo Taksil və bir sıra digər müəlliflərin 

tədqiqatları göstərir ki, çox vaxt cəmiyyətdə bu və ya digər şəxsiyyətlərin pozitiv və ya neqativ imici 

formalaşır ki, bu da ictimai rəyin əsası olur və zamanla stereotip təsəvvürə çevrilir. Çox vaxt ictimai 

rəyin əsasını ayrı-ayrı “avtoritetlər” haqqında, onların şəxsi keyfiyyətlərinin, xarakter və 

xidmətlərinin qeyri-adekvat qiymətləndirilməsi, bəzən şüurlu surətdə cəmiyyətdə “inanılmış” surət 

kimi, məntiqiliyi, məqsədləri və doğruluğunun təhlili olmadan yaradılan və yayılan informasiya 

təşkil edir. Düzgün dərk etmə - düzgün fəaliyyətin açarıdır. Liderin düzgün, məhsuldar təfəkkürü 

onun doğru əməllərini və qərarlarını formalaşdırır ki, bunun ardınca praktik fəaliyyət və konkret 

nəticələr gəlir. Liderlik mahiyyətinin təhlilinə ənənəvi, qrup və situativ yanaşma mövcuddur. İnsanın 

öz anadangəlmə keyfiyyətlərinə görə lider olmasına əsaslanan ənənəvi yanaşma, - yalnız 

keyfiyyətlərin və pozitiv xarakterin kifayət etmədiyini göstərən elmi dəlillər və praktik təcrübə 

tərəfindən təkzıb edildi. Qrup yanaşması - liderliyi qrupun tələbatları ilə şərtlənən funksiyalar 

kontekstində nəzərdən keçirir: nə edilməlidir. 

Liderlik problemlərinin qrup yanaşması əsasında təhlili görüş dairəsinə üç əsas ölçünün daxil 

edilməsini tələb edir: lider (şəxsi keyfiyyətləri və xarakteri); situasiya (daimilik və dəyişmə 

parametrləri); qrup (qrupun tələbatları və dəyərləri). Ənənəvi yanaşmanın əksinə olaraq, situativ 

yanaşma o inama əsaslanır ki, liderlik - konkret vəzifənin həlli zəruriliyinin yarandığı müəyyən 

müstəsna situasiya ilə şərtlənir. Bu isə öz növbəsində hakimiyyətin başlıca şərti olan biliklərin 

əhəmiyyətini aşkara çıxarır. Con Adair hakimiyyətin üç aspektini ayırır: rəhbərin tutduğu vəzifəsi, 

adı, mənsəbi ilə şərtlənən vəzifə hakimiyyəti; liderin anadangəlmə mədəni keyfiyyətləri ilə şərtlənən 

şəxsiyyət (mədəniyyət) hakimiyyəti; rəhbərin peşə və xüsusi bilikləri ilə şərtlənən bilik hakimiyyəti. 

Bu zaman o haqlı olaraq qeyd edir ki, müasir demokratik dünyada idarəetmə mədəniyyətinin əsası, 

getdikcə daha çox ikinci və üçüncü kateqoriya olur.(2, s.25). Bəzi insanlar, onlara dominantlıq etmək 

və ya başqalarına təsir göstərmək və həyat fəaliyyətinin bu və ya digər sahələrində lider kimi 

tanınmaya nail olmaq imkanı verən anadangəlmə üstünlüklərə malik olurlar.  

Bu anadangəlmə keyfiyyətlər, ilk növbədə, şəxsiyyətin ağıl və xarakter xüsusiyyətlərində 

təzahür olunur. Lakin təcrübə göstərdi ki, yalnız təlim, xüsusi hazırlıq nəticəsində lider olurlar. 

Əlbəttə ki, anadangəlmə istedad, istənilən digər fəaliyyət sahəsində olduğu kimi, burada da mühüm 

rol oynayır. Hər halda liderin idarəetmə mədəniyyəti, onun təbii və qazanılmış keyfiyyətləri 

idarəetmə prosesinin effektivliyi üçün aparıcı məna kəsb edir.  

Orkestrə istedadlı və təcrübəli dirijor lazım olduğu kimi, eynilə təşkilatlar və kollektivlərə də 

yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik lider lazımdır. Yüksək idaretmə mədəniyyətinə malik lider, 

qoyulmuş məsələnin effektiv həlli üçün insan, maddi və vaxt resurslarının strateji idarə edilməsi 

bacarığına qabil olmalıdır: qısa müddətdə ən yaxşı nəticələrlə, ən az qüvvə və resurslarla. O, 

məsələnin həlli üçün yalnız öz intellektual, peşəkar və fiziki qabiliyyətlərindən istifadəni deyil, həm 

də qəlbini qoyan insanları möhkəm bir komandada birləşdirməyi bacarmalıdır. Məqsəd, kollektiv və 

fərd sahəsində istifadə olunmalı prinsiplər haqqında onun aydın təsəvvürü olmalıdır, müxtəlif 

situasiyalarda effektiv idarəetmə və yeni inkişaf vasitələrini yaratma məqsədlərilə bu prinsipləri 

birləşdirməyi bacarmalıdır. Yaxşı lider, dialektik ziddiyyətlərin və kollektivin iş prosesində yaranan 

gözlənilməz çətinliklərin aradan qaldırılması üçün zəruri olan dözüm və təmkinə də malik olmalıdır. 
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O, qızıl orta həddi saxlamalı, ifrata varmamalı, əməkdaşlara qarşı münasibətdə ədalətli, dürüst, 

alicənab olmalıdır. Qoyulmuş məsələni uğurla yerinə yetirmək üçün liderə lazımdır: cəmiyyətdə 

qəbul edilməyə layiq yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalını təmin etmək; əməkdaşların müntəzəm 

təlimini, hətta bu onların işdən ayrılmasına səbəb olsa belə, təşkil və təşviq etmək; kollektivlə 

məsləhətləşmək və həyati vacib sosial məsələlər haqqında onu məlumatlandırmaq; kollektivin 

“döyüş ruhunu”, nikbinliyini və ruh yüksəkliyini, öz işinə görə onun qürur hissini və müvəffəqiyyət 

əldə etmək qabiliyyətinə inamını dəstəkləmək; mükafatlar və xarici səfərlər və s. (3, s.10) daxil 

olmaqla, maddi və mənəvi amillər vasitəsilə yüksək məhsuldarlı əməyi stimullaşdırmaq; dinclik, 

nizam-intizam, məsuliyyət, sabitlik, sərbəstlik və yumor mühitini formalaşdırmaq.  

Yüksək idarəetmə effüktivliyinə nail olmaq üçün lider: yaradıcı təcrübə və dünya 

mədəniyyəti və sivilizasiyasının inkişaf dinamikasındakı dəyişiklikləri nəzərə alma əsasında 

idarəetmə texnologiyalarını daim təkmilləşdirməli; effektiv idarəetmə prosesində etik və hüquqi 

mədəniyyət dəyərlərini bacarıqla uyğunlaşdırmalıdır. Bu məqsədlə işçilərin fəaliyyətinin hüquqi 

savadlılığının və normativ tənzimlənməsinin təmin edilməsi ilə yanaşı, etik dəyərlər və normalar, 

adətlər və ənənələr, milli mentalitet kimi sosial mədəniyyət amillərini bilmək və düzgün istifadə 

etmək lazımdır; ictimai rəyi idarə etməyə və kollektivin şüuruna böyük təsir göstərən kütləvi 

informasiya vasitələri ilə məhsuldar əməkdaşlıq etməyə qabil olmaq gərəkdir.(4,s.10) 

 Həqiqi liderləri muzdlu idarəçilərdən, insanlarla işləmək və istehsal texnologiyalarının 

mahiyyətini, imkanlarını və tələbatlarını yaxşı bilən mütəxəssislərin rəyinə qulaq asmaq bacarığı 

fərqləndirir. Belə liderlərin kommunikasiya sistemində üç əsas məqsədə çatmağa yardım edən 

konsultativ və nümayəndələr müşavirələrinin dövri olaraq təşkil edilməsi mühüm yer tutur: bir-

birilərinin nəzər-nöqtəsini və məqsədlərini anlamaqla, rəhbərlər və əməkdaşlar arasında qarşılıqlı 

anlaşma imkanları; effektiv idarəetmə məqsədi ilə əməkdaşların ideyaları və təcrübəsindən istifadə 

etmək imkanları; qərarların hazırlanmasında öz töhfəsini vermək üçün əməkdaşlara imkan verilməsi. 

Kommunikasiya və əməkdaşlığın - müşavirələr, informasiya qrupları, şuralar və komitələr kimi 

müxtəlif formaları mövcud olsa da, kommunikasiyanın ən yaxşı metodu yazılı sənədlə 

möhkəmləndirilən şəxsi söhbət hesab edilir. Şəxsi əlaqə şəxsiyyətə inamın formalaşmasına, uğurlu 

siyasət isə prioritetlərin düzgün seçilməsinə imkan yaradır. Liderlik mədəniyyətinə tələblərdən biri 

təşkilatın və ya qrupun xarakterik xüsusiyyətlərini əks etdirən kollektivin korporativ ruhunun 

formalaşdırılması bacarığıdır. Bu prosesin əsasını qrupun və ya ayrılıqda götürülmüş fərdin ümumi 

tələbatları və dəyərlərinin başa düşülməsi təşkil edir.  

Liderin idarəetmə mədəniyyətinin səviyyəsi, sosial-mədəni təsirin göstərilməsi və onun 

tərəfindən idarə edilən fərdlər, qruplar və ya bütövlükdə təşkilatın kollektivi tərəfindən pozitiv 

münasibətlərə nail olunması üçün onun imicinin formalaşdırılması və qorunması prosesinin 

effektivliyi ilə də şərtlənir. Lider yeni ideyalar yaratmaq, personalın təlimini təmin etmək, kadrların 

hazırlığı və yenidən hazırlığı proqramları və kurslarının effektiv qiymətləndirilməsini həyata 

keçirmək, rəhbərlik etdiyi fəaliyyət sahəsinin strateji inkişafına yönəldilmiş praktik tövsiyələr və 

fəaliyyət planlarını işləyib hazırlamaq qabiliyyətinə malik olmalıdır. İdarəetmə mədəniyyətində 

liderin informasiya mədəniyyəti, onun müasir informasiya texnologiyalarından effektiv istifadə 

etmək qabiliyyəti böyük rol oynayır. 

 Lider münaqişələri idarə etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Uinston Çörçill təşkilatdakı 

mühiti hava ilə müqayisə edirdi: belə ki, soyuq havada insanlar soyuqlaya və xəstələnə, hətta 

sətəlcəmdən ölə də bilərlər. İnsanın həyatında çox vaxt şəxsiyyətin xarakter xüsusiyyətləri və sosial 

borc hissi ilə şərtlənən şəxiyyətin və cəmiyyətin maraqları arasında toqquşma, və yaxud eqoizm və 

altruizm hisslərinin düzgün harmonizasiyasını tələb edən şəxsi və özgə maraqlar arasında toqquşma 

baş verir. Çox vaxt münaqişələr mənəvi mövqelərdəki ziddiyyətlərlə şərtlənir. Məsələn, insanın 

müxtəlif öhdəlikləri yerinə yetirməsi cəmiyyətə və ya ayrı-ayrı adamlara ziyan vura bilər. Hər hansı 

bir şəxsə minnətdarlıq ifadə etmək prinsipiallıq prinsipinin pozulmasına gətirib çıxara bilər.  
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Məlumdur ki, daha tez-tez baş verən münaqişələrin əsasını sosial ziddiyyətlər, müxtəlif 

vəzifələrin uyğunsuzluğu, ayrı-ayrı şəxslərin düşünülməmiş hərəkətləri və ya təsadüfi vəziyyətlərlə 

şərtlənən, müxtəlif dəyərlər və normaların toqquşması təşkil edir. Düzgün mənəvi seçimdə ən yaxşı 

arbitr, insanın xeyir və şər haqqındakı təsəvvürləri, onun daxili əqidəsi ilə bağlı olan vicdanıdır. 

Mədəniyyətlərin harmonizasiyasına neqativ təsir göstərən keyfiyyət, insanın xarakteri, onun tərbiyəsi 

və ruhi mədəniyyətində olan nöqsanlarla şərtlənən paxıllıqdır. Paxıllıq - başqa bir insanın uğurlarına, 

şöhrətinə, intellektual və mənəvi üstünlüyünə və yaxud üstün mövqeyinə qərəzli-düşmənçilik 

hissidir. Paxıllıq hissi onun daşıyıcısında nəinki digər insanın uğursuzluğa, bədbəxtliyə düçar olması, 

ətrafdakılar qarşısında özünü hörmətdən salması istəyini doğurur, həm də insanı əxlaq qaydalarına 

zidd hərəkətlər, cinayətlər və hətta ölüm hadisəsi törətməyə təhrik edir. 

Alicənablıq və düzgün həyat mövqeyinə, pozitiv enerjiyə malik mədəni insanlar paxıllıq 

hissindən uzaq olurlar, lakin cəmiyyətdə və siyasətdə baş verən sosial ədalətprinsiplərinin pozulması 

xüsusunda böyük narazılıq hissi keçirə bilərlər. Buna görə də liderlik mədəniyyətinin mühüm 

göstəricilərindən biri - praktikada ədalətlilik prinsipinə sədaqət və kollektivdə favoritizmə yol 

verilməməsidir. Kollektivin səmərəli fəaliyyətinə və münaqişələrin qarşısının alınmasına kollektiv 

üzvlərinin fəaliyyətinin lider tərəfindən düzgün stimullaşdırılması böyük təsir göstərir. Bu onunla 

şərtlənir ki, stimullaşdırma insanların fəaliyyətinin məqsədyönlülüyünü və rasionallığını 

formalaşdırır və tənzimləyir. O, insanın şüuruna, davranışına və fəaliyyətinə, şəxsiyyətin motivləri 

və istiqamətinə güclü psixoloji təsir vasitəsi rolunu oynayır, insanın həyat fəaliyyətinin resurs 

imkanlarının fəallaşmasına imkan yaradır. Stimullaşdırma, həmçinin dəyərlərin yenidən 

qiymətləndirilməsinə, insanların maraqları, tələbatları və məqsədlərinin korrektə edilməsinə təsir 

göstərir. Liderin idarəetmə funksiyası və üslubu Yüksək idarəetmə mədəniyyəti iddiasında olan lider: 

O Kollektiv qarşısında vəzifəni düzgün qoymalı, onu ruh yüksəkliyi ilə izah etməli və onun haqqında 

daim xatırlatmalıdır.  

Vəzifənin mahiyyəti və məqsədə nail olma texnologiyası barədə əməkdaşları 

təlimatlandırmalıdır. İşin bütün hissəsini, müddətini, əməkdaşların öhdəlikləri və məsuliyyətini əhatə 

edən konstruktiv plan işləyib hazırlamalıdır. O Hər bir işçi üçün konkret məqsədlər 

müəyyənləşdirməli və hər kvartalda onun uğurlarını və nöqsanlarını müzakirə etməlidir. Qoyulmuş 

qayda və prosedurları müdafiə etməli, nizam-intizamın qorunmasına tələbkarlığı və şəxsi nümunəsi 

ilə imkan yaratmalıdır. Qərarların qəbul edilməsini həvalə etməli, insanlarla məsləhətləşməlidir. O 

Kollektivin hər bir üzvünün işinin dəyərinin başa düşüldüyünü ifadə etməli, öz qərarlarının həyata 

keçirilməsində insanlara yardım etmək üçün onları izah etməlidir; hər ay işlərin vəziyyəti və siyasət 

haqqında insanları məlumatlandırmalıdır. 

Məsələnin effektiv həlli maraqlarını nəzərə alaraq, yaradıcı və sosial fəallığı təşviq etməli, 

düzgün fikirləri, məramları, əqidələri və əməlləri dəstəkləməlidir. İdarəetmə mədəniyyəti İşin ümumi 

monitorinqini keçirməli, müntəzəm olaraq əməkdaşlarla yerlərdə görüşməli, müşahidə etməli, 

onların mülahizələri və istəklərini dinləməli, onların vicdanlı əməyini təşviq etməlidir. O Kollektiv 

üzvlərinin rifahı üçün qayğı göstərməli, onların əmək şəraitini yaxşılaşdırmalı, həyati problemlərinin 

həllinə yardım etməlidir.  İnsanların, xüsusilə, 25 yaşınadək gənclərin təlimi və tərbiyəsi vasitəsilə 

onların şəxsi inkişafına imkan yaratmalıdır. Liderin idarəetmə üslubu, insanın xətti kimi, təbii olaraq 

formalaşır və şəxsiyyəti xarakterizə edir. O, sabit kəmiyyətdir, eyni zamanda qərarların qəbul edilmə 

üsulu kimi dəyişə bilər. Şəxsiyyət üçün xarakterik liderlik üslubu - avtokratik, demokratik, 

konsultativ (daxili işlərə qarışmama prinsipi) ola bilər. Situasiyadan və zaman amilindən asılı olaraq, 

lider düzgün idarəetmə üslubu seçimi etməyi bacarmalıdır: rolların və vəzifələrin bölünməsindən 

təkbaşına qərar qəbul edilməsinə qədər. Məsələn, insanların həyat və ya ölüm məsələsi duran 

böhranlı vəziyyətlərdə (orduda, mülki aviasiyada, FHN-nin fəaliyyətində və s.) lider qərarları 

müstəqil və tez qəbul etməlidir, təlimləndirilmiş kollektiv isə - liderin komandalarını tez və 

danışıqsız yerinə yetirməlidir.  

İdarəetmə təcrübəsi göstərir ki, liderin xarakterini və ya onun idarəetmə üslubunu dəyişmək, 

onun vəzifəsini yaxud səlahiyyətini dəyişməkdən çətindir. Bu səbəbdən burada liderin şəxsiyyəti, 
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onun şəxsi mədəniyyət səviyyəsi - biliyi, bacarığı, mütəşəkkilliyi, mənəviyyatı və yaradıcı fəaliyyəti 

həlledicidir. Con Adairin fikrincə, lider kimi doğulmurlar, inkişaf prosesində lider olurlar. Bunun 

üçün nə lazımdır? Fikrimizcə, ümumiyyətlə mədəniyyət kimi, xüsusi təhsil və tərbiyə vasitəsilə 

formalaşan - liderlik mədəniyyəti. Liderin keyfiyyətlərinə qoyulan tələblər Liderin keyfiyyətlərinə 

bir çox yanaşmalar mövcuddur. Xarakterlər nəzəriyyəsinə görə, uğurlu liderin 15 xarakteristikası 

mövcuddur: mühakiməlilik, təşəbbüs, öncəgörmə, enerji, inad, insanlarla rəftar etmək bacarığı, 

qətiyyət, etibarlılıq, emosional sabitlik, düzlük, iddialılıq, həvəs, obyektivlik, əməkdaşlıq, cəsarət. 

Liderin statusu onun ruhi mədəniyyəti - biliyi və bacarığı, peşəkar təcrübəsi və məsuliyyəti ilə 

müəyyən edilir. Özünə inamı olan etibarlı lider - kollektivin təhlükəsizlik hissidir. Yaxşı lider 

tələbkarlıq və qayğı prinsiplərini birləşdirərək, effektiv idarəetməyə yardım edən, işin və əməyə görə 

ədalətli mükafatlandırma sisteminin yaxşı təşkil edilməsi qayğısına qalmalıdır. Lideri yeniliklər 

uğrunda və “insanın qəlbi” uğrunda daimi mübarizə fərqləndirməlidir. Con Adairə görə, lider: 

vəzifələrin qoyuluşu və həllində - təşəbbüs və inad, personalın idarə edilməsində - bütövlük və 

yumor, fərdlərlə qarşılıqlı münasibətdə - nəzakət və mərhəmət göstərməlidir.  

Yaxşı liderin malik olduğu əsas keyfiyyətlər: effektivlik, əməksevərlik, cəsarət, düzlük, 

özünə inam, ədalətlilik, ruhi qüvvə, ardıcıllıq, alicənablıq və şəfqətdir. Effektivlik - minimal qüvvə 

ilə maksimal nəticələrə nail olmaqdır. Əməksevərlik - qüvvələr və inadla çalışmaq istəyidir. 

Cəsarətlilik - riskə, bəzən böyük riskə getməyə hazır olmaqdır. Düzlük - istənilən növ yalan, aldatma, 

saxtakarlıqdan imtinadır. Özünə inamlılıq - öz qüvvələri və imkanlarına əminlikdir. Ədalətlilik - 

ədalətli, yanlış rəylərə əsaslanmayan və dürüst olmaq qabiliyyətidir. Ruhi qüvvə - çətin situasiyada 

dözümlülük və iradədir. Ardıcıllıq - möhkəmlik və öz prinsiplərinə sadiqlikdir. Alicənablıq və şəfqət 

- fədakarlıq və düzlüklə birləşən yüksək mənəviyyat, başqalarına qarşı mərhəmət hissidir.  

Robin Şarmanın aşağıdakıları nəzərdə tutan liderlik mədəniyyəti prinsipləri müəyyən maraq 

doğurur: məvacibi ləyaqətli və alicənab məqsəddən ayırmama; ağılla idarə etmə, qəlbə əsaslanma; 

daimi mükafatlandırma, xidmətlərin qiymətləndirilməsi; dəyişikliklərə qarşı çıxmama; dəyərli olanın 

üzərində diqqəti cəmləşdirmə; özünü idarə etmək bacarığı; heç kimin görmədiyini görə bilmək 

bacarığı; liderliyin irslə birləşdirilməsi. Liderin şərtsiz yaxşı cəhətləri - görkəmli nailiyyətlərə və 

böyük qələbələrə yol açan ağlı, inadlı əməyi və həvəsidir. Onun mühüm keyfiyyətlərindən biri 

sağlam düşüncə, analoji problemlə məşğul olan digərlərinin görə bilmədiyini görə bilmək 

bacarığıdır. Uinston Çörçill mərdliyi bütün qalan əsas keyfiyyətlərin zamini hesab edirdi. Ruhi qüvvə 

və sadəlik də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, həddən artıq sadəlik 

lider üçün zərərlidir, belə ki, o, lideri qətilikdən məhrum edir. Uğurlu liderin xarakteristika 

göstəriciləri sırasına ardıcıllığı, çevikliyi və ruh yüksəkliyini də aid edirlər. Liderin ruh yüksəkliyi 

kollektivdə öz işinə sadiqliyi formalaşdırır, komanda ruhunu tərbiyə edir və insanları ruhlandırır. 

Başqa sözlə, həqiqi lider - yüksəkpeşəkarlığı və yüksək etikanı, ağılı və düşüncəni, yaxşı təhsil və 

zəngin təcrübəni, dürüstlük və etibarlılıq, iradə, mərdlik və özünə güvənmə, kollektivin əhval-

ruhiyyəsini və öz hisslərini idarə etmək bacarığı kimi keyfiyyətləri özündə birləşdirən nümunə 

olmalıdır.  

Təfəkkürünün çevikliyi və itiliyi, reaksiyası, mənimsəmə sürəti, yaranmış vəziyyətdə nə 

etmək lazım olduğunu dərhal dərk etmə bacarığı, hadisələri və inkişaf imkanlarını qabaqlayıcı görmə 

qabiliyyəti liderin müvəffəqiyyəti üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Liderin maraqları, meylləri və 

temperamentinin adətən, onun qəbul etdiyi qərarlara böyük təsir göstərdiyini hesab etmək qəbul 

edilmişdır. İdarəetmə mədəniyyəti şikliklərə operativ reaksiya verməlidir. Bu ondan yalnız məlum 

ruhi qüvvə deyil, həm də peşə biliklərinin səviyyəsinin daim artırılmasını, praktik bacarıqların və 

idarəetmə texnologiyalarının təkmilləşdirilməsini, insanlarla işləmək və onları öz arxasınca apara 

bilmək bacarığını tələb edir. İntellekti, istedadı və peşəkarlıq səriştəliliyindən asılı olmayaraq liderin 

insani, mənəvi keyfiyyətlərinin toplusunu təmsil edən xarakteri, idarəetmə üçün çox mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Liderin pozitiv xarakteri təmənnasızlığı və sadəliyi, məsuliyyəti öz üzərinə 
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götürmək və öz səhvlərini etiraf etmək qabiliyyətini, mərdlik və mərhəməti, düzlük və səmimiyyəti, 

insanların etibarını qazanmaq və doğrultmaq bacarığını nəzərdə tutur.  

Lider öndə getməli, kollektivə pozitiv təsir göstərməlidir və öz həyat fəaliyyətinin şəxsi 

nümunəsi ilə, sözü ilə əməlinin bütövlüyü, şəxsi maraqlarını ümumi işə tabe etməsi, əməkdaşlıq 

mühitini formalaşdırması, əməkdə fədakarlığı, əməkdaşlarının problemlərinə şərik olması və onlara 

qayğı göstərməsi ilə insanların hörmətini və etibarını qazanmalıdır. Lider kollektivdə ruhi 

mədəniyyətin mahiyyəti və qeyri-məhdud imkanları, dünyagörüşü və həyati dəyərlər haqqında 

təsəvvürlərin düzgün dərk edilməsini formalaşdırmalıdır. Yaxşı lider insanların maraqları və mənəvi 

prinsipləri arasında olan ziddiyyətləri aradan qaldırmağı bacarmalıdır. Dürüstlüyün yoxlanılması 

düzgünlük tələbinin şəxsi maraqlarla ziddiyyət təşkil etdiyi zaman baş verir. Yadda saxlamaq 

lazımdır ki, vəzifə və hakimiyyət hörmətə adekvat deyil. Bu yalnız öz idarəçilik qabiliyyətlərini 

göstərmək, işdə yaxşı nəticələr əldə etmək, insanların məhəbbəti və hörmətini qazanmaq şansıdır.  

Liderlik mədəniyyətinə pozitiv təsir göstərən mühüm komponentlərdən biri sağlam həyat 

tərzidir - əlverişli gün rejimi, düzgün qidalanma və yuxu, fiziki məşqlər, öz şüurunun idarə edilməsi, 

sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi üçün təbii-coğrafi şəraitdən istifadə etmək. Liderin 

peşəkarlıq etikası və məsuliyyət mədəniyyəti Liderin peşəkarlıq etikası universal xarakter daşıyır. 

Bütövlükdə o, mahiyyət etibarilə, rəhbərin peşəkarlıq etikasına uyğundur, lakin siyasətçilər, 

məmurlar, dövlət qulluqçuları, ictimai təşkilatlar və bələdiyyə sədrləri, biznesmenlər və menecerlər 

üçün öz xüsusiyyətlərinə malikdir. O, qanunlara riayət olunmasını, kollektivin maraqlarına və 

vətənin milli maraqlarına xidmət etməyi, təşkilatın və dövlətin nüfuzunun möhkəmləndirilməsini, 

sosial tərəqqinin, kollektivin və ya ölkə vətəndaşlarının həyat keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsini də nəzərdə tutur. O, rəhbərin qəbul etdiyi qərarın əsasını təşkil edən hadisələr, proseslər, 

faktlar və insanlar haqqında təqdim edilən informasiyanın obyektivliyinə, həmçinin düzgün 

interpretasiyasına görə, eynilə qəbul edilən qərarların sosial nəticələrinə bərabər məsuliyyət tələb 

edir. Liderin peşəkarlıq etikası əməkdaşların fəaliyyətinin, “üfqi” və “şaquli” xidməti əlaqələrin, 

müxtəlif strukturlar, bölmələr və ayrı-ayrı işçilər, rəhbərlər və tabeçilikdə olanlar, müxtəlif dərəcə və 

ixtisas nümayəndələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin tənzimlənməsini təmin edən mənəvi münasibətləri də 

daxil edir.  

Mənəvi ölçüdə liderin peşəkarlıq etikası: öz səhvlərinin etirafını; kollektivin nailiyyətlərinə 

görə qürur hissininin açıq ifadəsini; əməkdaşların rəyinə marağı; əməkdaşlarla ünsiyyətdə nəzakəti 

(“buyurun”); minnətdarlığın şifahi şəkildə ifadəsini (“təşəkkür edirəm”); nailiyyətlərin və uğurların 

bütün kollektivin xidmətlərinə aid edilməsini (“biz”); öz xidmətləri haqqında susmağı (“mən”) 

nəzərdə tutur. Kollektiv daxilində fərdi münasibətlərin formalaşdırılmasında, müxtəlif mədəniyyətlər 

və xarakterlərin qarşılıqlı harmonik təsirinin təmin edilməsində liderin ümumi mədəniyyəti ilə 

şərtlənən məsuliyyət mədəniyyəti mühüm rol oynayır. Məsuliyyətli lider öz düşüncələrini, əməllərini 

və işlərini şüurunun nəzarəti altına alır. Liderin məsuliyyət mədəniyyəti əməkdaşlar üçün layiqli 

nümunə və kollektivdə əməkdaşların davranışını və fəaliyyətini tənzimləyən yaxşı etik və hüquqi 

qarşılıqlı münasibətləri saxlamaq imkanını verir. Liderin məsuliyyəti, həm etika, borc hissi və digər 

insanlara qarşı münasibətdə öhdəlik tələbləri ilə şərtlənən özünü qiymətləndirmə əsasında, həm də 

etik mədəniyyət prinsipləri və meyarları və liderin peşəkarlıq fəaliyyətinin nəticələri əsasında 

formalaşır. Əməkdaşların məsuliyyətinin mühüm formalaşdırılma amili, lider tərəfindən onların 

fəaliyyətinin maddi və mənəvi stimullaşdırılmasıdır.  

Kollektivdə mühitə pozitiv və neqativ insan keyfiyyətləri böyük təsir göstərir. Pozitiv 

keyfiyyətlərə aiddir: alicənablıq, saflıq, səmimiyyət, mərhəmət, vicdanlı əmək, yaradıcılıq, mərdlik, 

sədaqət, yaxşılıq, qayğı, məsuliyyət, həmrəylik, altruizm, məhəbbət, dostluq, şəxsiyyətə hörmət, 

etibar, anlaşma, inam, dəstəkləmə, təmkin, böyüklərə hörmət. Neqativ keyfiyyətlərə aiddir: 

ədalətsizlik, ikiüzlülük, aldatma, məkr, nankorluq, satqınlıq, qeybət, zorakılıq, tənbəllik, mütilik, 

eqoizm, konformizm, yaltaqlıq, şəxsiyyətin qiymətləndirilməməsi, ədəbsizlik, riyakarlıq, ikili əxlaq, 

favoritizm, despotizm, süründürməçilik, monopolizm, korrupsiya, laqeydlik, anlamama.  
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Deyl Karneqi tərəfindən doqquz qayda ifadə edilmişdir ki, liderin onlara riayət etməsi, 

insanları təhqir etmədən və incitmədən, onlara təsir etməyə imkan verir: 1-ci qayda. Müsahibinizin 

tərifindən və onun ləyaqətlərinin səmimi etirafından başlayın. 2-ci qayda. Başqalarının səhvlərni 

birbaşa deyil, dolayısı ilə göstərin. 3-cü qayda. Əvvəl öz səhvləriniz haqqında danışın, sonra isə artıq 

müsahibinizi tənqid edin. 4-cü qayda. Müsahibinizə əmr vermək əvəzinə, ona suallar verin. 5-ci 

qayda. İnsanlara öz nüfuzunu xilas etməyə imkan verin. 6-cı qayda. İnsanlara ən kiçik uğuruna görə 

təqdirinizi bildirin və onların hər bir müvəffəqiyyətini qeyd edin. “Öz qiymətləndirmənizdə 

açıqürəkli və tərifinizdə səxavətli” olun. 7-ci qayda. İnsanlar üçün onların doğrultmağa çalışacaqları 

yaxşı reputasiya yaradın. 8-ci qayda. Həvəsləndirməyə əl atın. Düzəldilməsini görmək istədiyiniz 

səhvin asan düzələ biləcəyi təəssüratını yaradın; elə edin ki, sizin insanları təhrik etdiyiniz iş onlara 

asan gəlsin. 9-cu qayda. İnsanların təklif etdiyiniz işi yerinə yetirməyə şad olmalarına müvəffəq olun. 
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SUMMARY 

FORMATION OF LEADERSHIP QUALITIES 

Babayeva Aysel April gizi 

  

The article distinguishes the concepts of leader and leader. The peculiarities of a leader are 

discussed. The requirements for becoming a leader are listed. The culture of leadership as a type of 

management culture is touched upon and certain information is given in this regard. 

Keywords: leader, leader, culture, feature, quality 

 

РЕЗЮМЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

Бабаева Айсель Апрель гызы 

В статье различаются понятия лидер и лидер. Обсуждаются особенности лидера. 

Перечисляются требования для того, чтобы стать лидером. Затронута культура лидерства как 

тип управленческой культуры и дана определенная информация по этому поводу. 

Ключевые слова: лидер, лидер, культура, характеристика, качество. 

 

 

 

AİLƏDƏ YARANMIŞ PROBLEMLƏRİN HƏLLİNDƏ ELMİ TƏMİNAT ZƏRURƏTİ 

Balakişiyeva Vəfa Tofik qızı 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

vbalakishiyeva@bk.ru 

 

Sadalanan metodların təhlili əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ailə münaqişələrinin 

həllində ailəyə kömək etmək üçün mütəxəssislər düzgün texnologiyadan istifadə etməlidir. Xüsusi 

texnologiyalar vasitəsi ilə mütəxəssislər ailə problemləri ilə əlaqədar vacib nəticələr əldə edə bilərlər. 
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Ailə ilə işləmək üçün mütəxəssis, etibarlı bir psixoloji mühiti yaratmalıdır ki, ər-arvad özləri ailədaxili 

problemlərin həllində maraqlı olsunlar. 

Ailədaxili problemlərin həllində xüsusi rol oynayan metodlar həyat yoldaşlarına effektiv 

qarşılıqlı münasibətlərin əsaslarını öyrətməyə, ailə problemlərini təhlil etməyə, şüurlu qərarlar qəbul 

etməyə, mənfi emosional vəziyyətləri tənzimləmək və onların nəticələrini proqnozlaşdırmaq 

bacarığını formalaşdırmağa imkan verir. Diaqnostika metodu, ailənin mütəxəssislə birlikdə apardığı 

terapiya bütün ailə üzvlərinin maraqlarının nəzərə alınmasına, gərginliyi aradan qaldırmağa və 

bununla da ailədaxili münasibətləri normallaşdırmağa imkan verəcəkdir. Ailə münaqişələrinin 

həllində əməkdaşlıq metodu aparıcı rol oynayır. Mütəxəssislər ailə münaqişələrinin qarşısını almaq 

və həll etmək üçün bu sahədə yeni texnologiyaların və alqoritmlərin hazırlanması məsələlərini daha 

dərindən öyrənilməli və araşdırılmalıdırlar. 

Açar sözlər: ailə, ailə problemləri, münaqişə, metodlar, elmi təminat, ailə terapiyası 

 

Bu gün cəmiyyətdə ailə ilə bağlı çox dərin narahatlıq hiss olunur. Çünki ailə quran insanlar 

arasında boşanma halları sürətlə yayılır. Ailə münasibətlərinin bir və ya bir neçə sferasında xroniki 

çətinliklər və qarşıdurmalar olduğu zaman ailə üzvləri daimi təşviş, emosional narahatlıq 

yaşandığında və münasibətlərdə yadlaşma hökm sürdüyüdə ailədə əlverişli psixoloji iqlim pozulur. 

Ailə institutunun dağılması və orada baş verən bir çox proseslər Azərbaycan üçün arzuolunan 

deyil. Müasir dövrdə Azərbaycanda ailə institutunun vəziyyəti iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrin yolunu qismən təkrarlayır: boşanma sayının artması, sonsuzluq, alternativ ailə formalarının 

inkişafı (tək valideynli ailələr,vətəndaş nigahı), ailələrdə uşaq sayında azalma. Bu proseslər bu gün 

dünyanın əksər ölkələrində ailə institutunun vəziyyətini xarakterizə edir. 

Azərbaycanda nigaha daxil olanların boşanma nisbəti artmışdır: 2018-ci ildə 24 %-i, 2019-cu 

ilin 11 ayı ərzində isə 27 %-i boşanma ilə nəticələnmişdir (www.apa.az/2019). Deməli, 2018-ci ilə 

nisbətən 2019-cu ilin 11 ayı ərzində boşanma hallarının artmasının səbəbi insanlar üçün ailə həyat 

tərzinin müstəsna dəyərini itirməsidir. Evlilik nisbəti azaldıqca, qeydiyyatdan keçməmiş nikahların 

yayılması artır. 

Ailə problemləri isti münasibətləri olan xoşbəxt insanlar arasında da mövcud olur. Nəticə 

etibarı ilə, tərəflər gizlətdiyi yaxşı və ya pis duyğularını qarşılıqlı olaraq büruzə verirlər. Keçmiş 

dövrlərdə belə məqamlarda ailə böyükləri olan ağbirçək və ağsaqqallar gənclərə müəyyən məsləhətlər 

verirdilər. Lakin müasir dövrdə insanların ağsaqqal və ağbirçəklərə olan münasibəti dəyişmişdir. 

Buna görə də, ailədə yaranmış problemlərin həllində elmi təminata zərurət yaranır. Elmi təminat 

dedikdə hər hansı bir məsələnin həll olunmasında elmi metodlardan (üsullardan, yollardan) istifadə 

olunması nəzərdə tutulur. Elmi metodlar problemlərin həll olunmasında daha effektiv təsir göstərir. 

Ailədə yaranmış problemlərin həllində effektiv səciyyə daşıyan bir sıra elmi metodlar 

mövcuddur. Həmin metodlara nəzər yetirək: 

1. Konstruktiv danışıqlar metodu. Bu metod insanların hiss və duyğularını müəyyən normaya 

salmağa kömək edir. Əgər tərəflər problemin həllində maraqlıdırsa, onlar diqqətli olmalıdır. 

Konstruktiv danışıqlar metodunun istifadəsi zamanı ər və arvad müzakirə mövzusu ilə bağlı fikirlərini 

aydın şəkildə ifadə etməli, öz mövqeylərinin üstünlüklərini mümkün qədər geniş və hərtərəfli 

əsaslandırmalı, yalnız bir-birinin arqumentlərini dinlədikdən sonra digərinin mövqeyinə qarşı tənqidi 

fikirlər (məntiqə əsaslanaraq) söyləməli və münasibətlərin nizamlanmasında ümumi bir həll yolu 

tapmağa səy göstərməlidirlər (Евгеньевна, 2000: 143). 

2. Konstruktiv mübahisə metodu. Bu metod vasitəsilə, ər-arvad arasında konstruktiv dialoq 

yolu ilə münaqişənin həll edilməsi nəzərdə tutulur. Ər-arvaddan biri aralarındakı hansısa problemi 

müzakirə etmək istəyi ilə bağlı məlumat verir və müzakirənin mövzusunu qeyd edir. Müzakirə 

zamanı qarşı tərəfin davranışı barədə sizə zidd olan fikirləri qeyd edin, daima yalnış addım atdığınız 

məqamları qəbul edin və qarşı tərəfdə olan müsbət keyfiyyətləri ortaya çıxarmağa çalışın 

(Эйдемиллер, 1999: 419). 

http://www.apa.az/2019
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Konstruktiv mübahisə metodu ər-arvadın bir-birinə olan münasibətini açıq şəkildə bəyan 

etməsinə yardımçı olur, çünki tərəflər bütün gizlətdiyi məqamları bildirməzsə, problemi həll etmək 

daha da çətinləşir. 

3. Ailə müqaviləsi metodu. “Ailə müqaviləsi” metodu ər-arvad arasındakı münasibətləri 

normallaşdırmaq üçün istifadə olunan texnologiyadır. Ər-arvadın qarşılıqlı olaraq subyektiv 

ittihamları (nədənsə narazılıqlar, ailəsinə ayıracaq vaxtının olmaması və s.) məhdudlaşdırılır, çünki 

bəzi hallarda onlar bu cür ittihamlardan sui- istifadə edirlər. Buna görə də, müəyyən bir müddət 

ərzində hər iki tərəfin davranışı, uşaqla münasibətləri, valideynlik vəzifələrinin yerinə yetirilməsi və.s 

haqqında qarşılıqlı olaraq öhdəliklər siyahısı hazırlanır. Bu müqavilənin bir aydan yarım günə qədər 

(qısa müddətdə davranışdakı dəyişiklikləri müəyyənləşdirmək mümkün olmayacaq, daha uzun bir 

müddət isə nəticələrin ümumiləşdirilməsinə imkan verməyəcək və prosesə maraq azalacaq) davam 

etməsi və ikitərəfli olaraq hər iki tərəfdən imzalanması (belə bir müqavilənin hüquqi qüvvəsi 

etibarsızdır, pozulmasına görə heç bir cəza ola bilməz, ancaq belə bir sənədin mənəvi və psixoloji 

təsiri vardır) əhəmiyyətlidir. Ər-arvadın qəbul etdikləri öhdəliklər məqsədəuyğun olmalıdır. 

Müqavilənin müddəti bitdikdən sonra, ər-arvad və sosial pedaqoq, sosial işçi birlikdə şərtlərin nə 

dərəcədə yerinə yetirildiyini təhlil edir və lazım olduqda növbəti dövr üçün yeni tələbləri olan oxşar 

bir müqavilə bağlayırlar. Bir müddət sonra başqalarının sosial yardımına ehtiyac qalmır, ər və arvad 

bu metod vasitəsilə problemlərini müstəqil olaraq həll etmək bacarığına yiyələnirlər (Загвязинский, 

2012: 396). 

4. Ailə psixoterapevti metodu. Ailə psixoterapiyası-ailə üzvlərinin problemlərini birgə həll 

etmək üçün əməkdaşlıq etməsidir. Ailə terapiyası məxsusi olaraq əməkdaşlıq formasında 

yaradılmışdır. Ailə psixoterapiyasında təşkilati, diaqnostik, rekonstruktiv və terapevtik təsnifatlardan 

istifadə edilir. 

Təşkilati metodlarda terapevtik işin effektivliyini təmin etmək və artırmaq üçün erqonomik 

şərtlər, məkan, normativ və ənənəvi metodlardan istifadə olunur. 

• Erqonomik şərtlər (rahat fiziki mühitin yaradılmasını təmin edir-səs izolasiyası, rahat mebel, yaxşı 

işıqlandırma); 

• Məkan metodları; 

Normativ və ənənəvi metodlar. 

Diaqnostik metodlar fərdi olaraq ailə üzvləri və bütövlükdə ailə haqqında əlavə məlumat əldə 

etməyi qarşısına məqsəd qoyur. Bütün bunları reallaşdırmaq üçün psixoloqlar bir sıra psixodiaqnostik 

metodlardan (proyektiv, qrafik, anket və s.) istifadə edirlər. Belə vasitələrin geniş yayılmasına 

baxmayaraq, müayinə və testlər ailə psixoterapiyası praktikasında geniş istifadə 

olunmur.Psixodiaqnostik metodların məqsədyönlü istifadəsi faydalı ola bilər: təhsil və elmi 

araşdırmalar, karyera ilə bağlı problemlərin həllində, ailə üzvlərinin psixopatoloji vəziyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi, ailə üzvlərinin öz- özünə diaqnozu və.s. 

Rekonstruktiv metodlar ailə münasibətlərinin düzəldilməsi, yenidən qurulması, ailə 

sisteminin yenidən təşkili və ailə üzvlərinin davranışlarındakı dəyişikliklərlə bağlı terapevtik 

vəzifələri həll edir. 

Sadalanan bütün metod qrupları (təşkilati, diaqnostik, rekonstruktiv və terapevtik) ümumi 

hədəflərin həllinə yönəldilmişdir. Eyni zamanda, rekonstruktiv və terapevtik metodların ailə 

terapiyasında daha əhəmiyyətli rolu var. Ailə ilə işin rekonstruktiv və terapevtik metodları iki yerə 

bölünür: ümumi və xüsusi metodlar. 

Ümumi psixoloji metodlar. 

• Müşahidə; 

• İştirak (mimika, müxtəlif bədən dili forması və şifahi); 

• Empatiya qurmaq; 

• Rəhbərli müsahibələr (fərdi və ya müxtəlif deviant davranışın analizi üçün nəzərdə tutulub); 

• Vəziyyət və problemin strukturlaşdırılması; 
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• Terapevtik razılaşma (birgə işin məqsədi və gözlənilən nəticə haqqında, iş qaydaları və digər 

şərtlər); 

• Açıqlama və məlumat (özəl məlumatların verilməsi-psixoloji, tibbi, sosial, hüquqi); 

• Dəstək (özünə hörməti artırmaq, inam aşılamaq, nikbinlik vermək); 

• Baxışların dəyişdirilməsi üsulları: 

1. Vəziyyəti normallaşdırmaq; 

2. Problemi şəxsiləşdirməmək; 

3. Problemin həllini addım-addım planlaşdırmaq; 

4. Yenidən çərçivələndirmə-problemi pozitiv şəkildə yenidən nəzərdən keçirmək; 

5. Problemin aradan qaldırılması (problemin baş vermədiyi və ya minimal dərəcədə olduğu sahələri 

tədqiq 

etmək); 

6. Müsbət rəy (şifahi, yazılı, görüntülü); 

7. Sistemləşdirmə (problemin digər vəziyyətlə əlaqəsini müəyyənləşdirmək); 

8.Travmatik təcrübəni dəyərləndirmək və onun verdiyi faydaları müəyyənləşdirmək; 

9. Mənbələrin mövcudluğu-maksimum rahatlıq üçün vaxt və hadisələrin müəyyənləşdirilməsi; 

10. Travmatik məsələ həllini tapdıqdan sonra maneəsiz gələcəyin dizaynını müəyyənləşdirmək; 

11. Bütün müsbət dəyişikliklərin planlaşdırılması; 

• Müştərilərin mənfi meyl və fikirlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

• Məsləhət (tövsiyə); 

• Tələblər; 

• Təhsil (təhsil, oyun oynamaq, vacib qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarını öyrətmək, hisslərini ifadə etmək, 

münaqişələrin konstruktiv həlli); 

• Daha konstruktiv davranışların araşdırılması, öyrənilməsi və onların tətbiq edilməsi istiqamətində 

ev 

tapşırığı; 

• Davranış nəzarəti (ağırlığın ölçülməsi, narkotik maddə testi nəzarəti və xəstənin həyati təhlükəli 

davranışı 

haqqında məlumat əldə etmək üçün digər obyektiv metodlar); 

• Terapevtin müsbət şəxsi nümunəsi (terapevt identifikasiya və müsbət köçürmə üçün "yaxşı bir 

obyekt" 

olmalıdır). 

- Xüsusi ailə terapiyası metodları: 

• Dairəvi müsahibə (ailə ünsiyyətinin formasını, ardıcıllığını və məzmununu göstərən xüsusi suallar); 

 • Genogram (ailənin üç və daha çox nəslinin qrafik təsviri); 

• Ailə sistemi fərziyyələri (ailənin xüsusiyyətləri və problemləri barədə terapevtik fərziyyələr); 

• Terapevtik metaforalar (məcazi müqayisələr, bənzətmələr, lətifələr); 

• Terapevtik ailə hekayələri (digər ailələrin həyatından ibrətamiz və ya tipik nümunələr); 

• Paradoksal reseptlər və qiymətləndirmə (müsbət assosiasiya); 

• Sosiometrik metodlar (qrafik və şəkil metodu, ailə şurası, georing testi); 

• Ailə terapiyasında psixodramatik metodlar (vəziyyətin simulyasiyası, ailə heykəli, ailə bürcləri) 

(Змановская, 2011: 158). 

 Qeyd etmək olar ki, ailə problemini həll etmək üçün onun dərinləşməsinə icazə vermək lazım 

deyil. Adətən psixoterapiya mütəxəssislərinə müraciət edən şəxslər problemi həll etmək üçün daha 

təmkinli, soyuqqanlı, anlayışlı olmaları ilə seçilirlər. Ər-arvad bir-biri ilə ünsiyyət vərdişlərindən 

istifadə etməklə əlaqə qururlar. Ailə psixoterapevtləri fərdi və ya qrup formasında məsləhətləşmə, 

konsultasiya keçirirlər. Ailə terapiyası sistemli şəkildə həll üsulları təklif edir. Bəzən ailələr 

problemlə qarşılaşdığı zaman psixoterapevtə müraciət etməyə çəkinirlər və problem virus kimi ər-

arvadın bütün xoşbəxtliyini cənginə alır. Hər məqamda bir-birini günahkar kimi qələmə verən ər-
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arvadın mütləq surətdə ailə psixoterapiya mütəxəssisinə müraciət etməsi faydalı nəticələrə dəlalət 

edir. 

5.Sosial pedaqoq(sosial işçi) metodu. Müasir ailənin vəzifəsi sadəcə olaraq üzvlərinin 

gündəlik həyatı, bir uşağın doğulması və böyüməsi, əlillərə dəstəklə bağlı çoxsaylı problemi həll 

etməsi ilə yanaşı, hər şəxs üçün bir növ psixoloji sığınacaq da olduğu qəbul edilir. Ailə üzvlərinin 

iqtisadi, sosial, psixoloji və fiziki təhlükəsizliyini təmin edir. Bununla birlikdə, müasir ailənin 

cəmiyyətin nəzərdə tutduğu funksiyaları tam olaraq həyata keçirmək üçün köməyə və dəstəyə 

ehtiyacı var. Sosial pedaqoq, sosial işçi gündəlik ailə problemlərini həll etməyi, müsbət əlaqələri 

gücləndirməyi və inkişaf etdirməyi, daxili mənbələri bərpa etməyi, sosial-iqtisadi vəziyyətdə əldə 

olunan müsbət nəticələri sabitləşdirməyi və sosiallaşma potensialını həyata keçirməyi məqsəd olaraq 

qarşıya qoyur. Buna əsasən o aşağıdakı funksiyaları ilə fərqlənir: 

- diaqnoz (ailə xüsusiyyətlərinin araşdırılması, potensialının müəyyənləşdirilməsi); 

- təhlükəsizlik və qoruma (ailəyə hüquqi yardım, sosial təminat xüsusiyyətlərinin və azadlıqlarının 

reallaşması üçün şərait yaradılması); 

- təşkilati və kommunikativ (ünsiyyətin təşkili, birgə fəaliyyətə başlamaq, birgə istrahət, yaradıcıllıq); 

- sosial, psixoloji və pedaqoji (ailə üzvlərinin psixoloji və pedaqoji təlimi, təcili psixoloji yardım 

təminatı, profilaktik dəstək və qoruma); 

- proqnozlaşdırıcı (vəziyyətlərin modernləşdirilməsi və ünvanlı yardım proqramlarının hazırlanması) 

- koordinasiya (ailəyə və uşaqlara yardım şöbələrinin, əhaliyə sosial yardımın, daxili işlər 

orqanlarının ailə məsələləri şöbələrinin, təhsil müəssisələrinin, reabilitasiya mərkəzlərinin və 

xidmətlərinin səylərini birləşdirmək) (Загвязинский, 2012: 86). 

Ailə problemlərinin həll olunmasında sosial pedaqoqun istifadə etdiyi metod: 

1. Ailənin araşdırılması və mövcud problemlərdən xəbərdar olmaq, ailələrin kömək istəklərinin 

araşdırılması, sakinlərdən (qonşulardan) gələn şikayətlərin öyrənilməsi; 

2. Disfunksiyalı (problemli) bir ailənin yaşayış şəraitinin ilkin müayinəsi; 

Ailə ilə ilk görüş nəticəsində sosial işçi aşağıdakı suallara cavab almalıdır: 

- Ailə mühiti uşağın orada qalmasına imkan verirmi? 

- Ailənin hansı xüsusiyyətləri onun keyfiyyətcə müsbət istiqamətə doğru dəyişə biləcəyinə ümid 

verir? 

- Bu ailədə hansı həyati keyfiyyətlər çatışmır və bunların reabilitasiya prosesində formalaşması tələb 

olunur? 3.Ailə üzvləri və ətrafları ilə tanış olmaq, valideynlərlə söhbət etmək, yaşayış şəraitini 

qiymətləndirmək; Sosial pedaqoqun vəzifəsi sülhsevərliyi, dözümlülüyü nümayiş etdirmək, yetkin 

ailə üzvlərini ziyarətinin 

yaxşı niyyətlə təyin olunduğuna inandırmaqdır. Sosial pedaqoqun rolu güc tətbiq etmək deyil, kömək 

və dəstək verməkdir. 

Ailənin yaşayış yeri araşdırılarkən bir sıra suallar (ailənin sosial göstəriciləri) 

cavablandırılmalıdır: sanitariya və gigiyenik şərtlər, qida xidməti, geyim təchizatı və s. Eyni 

zamanda, təbii mühitdə ər-arvad arasındakı və valideynlər ilə uşaqlar arasındakı münasibətlərin 

mahiyyəti də müşahidə edilə bilər. 

Valideynlərin yanında uşağın davranışının xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək vacibdir (sualları 

cavablandırmaq qorxusu, valideynlərlə birbaşa fiziki təmasdan çəkinmək istəyi, özəl və valideynlərlə 

sosial pedaqoq qarşısında danışarkən cavablarında tutarsızlıq və.s). 

4. Ailəyə göstərilmiş xidmətlər ilə tanış olmaq, tədbirlərin araşdırılması və nəticələri; 

5.Ailə problemlərinin səbəblərini, xüsusiyyətlərini, məqsədlərini və dəyər istiqamətlərini araşdırmaq; 

6. Ailə üzvlərinin fərdi xüsusiyyətlərinin araşdırılması; 

Sosial pedaqoq ailə mühitində kömək axtarır. Disfunksiyalı ailələrin sosial dairələri çox 

məhduddur. Sosial pedaqoq bütün qorunan münasibətləri nəzərə almalı, köhnə münasibətləri bərpa 

etməlidir. Bu şəraitdə o elə bir şəxs olmalıdır ki, onun köməyi ilə uşağa, valideynlərə və bütün ailə 

üzvlərinə təsir etsinlər. 
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7. Ailə xəritəsi hazırlamaq; 

8. Bütün müvafiq təşkilatlarla (təhsil müəssisələri, sosial reabilitasiya mərkəzləri, sığınacaqlar, uşaq 

evləri) əməkdaşlıq fəaliyyətləri; 

9. Problemləri olan bir ailə ilə iş proqramı hazırlamaq; 

10. Mövcud və nəzarət olunan ailə ilə konsultasiyalar; 

11. Disfunksiyalı ailə ilə işin nəticələrinin müzakirəsi (http://spc.zhlobinedu.by/ 2020). 

6. Sosial işdə ailə terapiyası metodu. Ailə terapiyası texnologiyaları ailəyə qarşılıqlı 

konstruktiv dialoq qurmağı, ortaya çıxan problemləri anlamağı və problemlərin birgə həll yollarını 

tapmağa kömək etməyi hədəfləyir. 

J.Karpenter ailə terapiyasına həm yanaşma, həm də bir metod kimi baxır. Ailə terapiyası bir 

yanaşma olaraq ailə münasibətləri sistemindəki psixoloji problemləri və insanların qarşılıqlı 

münasibətlərini anlamağa imkan verir. Bir yardım metodu olaraq, sosial işçiyə ailə münasibətləri 

sisteminə və ər-arvad arasındakı qarşılıqlı əlaqə quruluşu üzərində xüsusi müdaxilələr etməyə imkan 

verir. Buna görə də, ailə terapiyası məxsusi proses kimi nəzərdən keçirilir: 

- Ailə üzvlərinin toplanması; 

- Problemin birgə müzakirəsi; 

- Sosial işçi və ailə üzvləri arasında səmərəli əlaqələrin qurulması; 

- Problemin həll olunmasında sosial işçinin rolu. 

Sosial iş praktikasında ailə terapiyasının ən geniş yayılmış strateji, ekspres, psixodinamik və struktur 

modellərindən istifadə olunur. Ailə terapiyasının psixodinamik və struktur modellərində tətbiq olunan 

yanaşmaları daha ətraflı nəzərdən keçirək (Фирсов,Студенова, 2009: 358). 

Ailə terapiyasının psixodinamik modeli. Bu metodun məqsədi fərdlər arasında və ailədaxili 

münasibətlərin pozulması probleminin həllini təmin etməkdir. Ailə ilə sosial işin psixodinamik 

modelində bədənin patoloji fəaliyyətinə dair tibbi fikirlərə əsaslanan diaqnoza böyük yer verilir. 

G.Aponte (1976:304) baxımından ailə terapiyasının psixodinamik modelindəki diaqnostika aşağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirir: 

• şəxsin qarşılaşdığı problemi müəyyənləşdirmək; 

• lazımi məlumatları toplamaq; 

• diaqnostik fərziyyə seçmək; 

• terapevtik sınaq vasitəsilə qısamüddətli və uzunmüddətli hədəflərini müəyyənləşdirmək;  

• müdaxilə üçün strategiyalar tapmaq; 

Ailə terapiyasının struktur modeli. Ailə terapiyasının struktur modeli günümüzə sistemlərin 

və quruluşların ailə münasibətlərindəki uyğunsuzluğa necə təsir etdiyinə diqqət yetirir. Struktur 

model çərçivəsində V.Satir, S.Minuxin, M.Bouena, R.Makqreqora və başqalarının əsərlərində ailə 

probleminin nəzəri anlayışı haqqında məlumatlar əldə edilmişdir. Onların yanaşması ailə ilə sosial iş 

praktikasında istifadə olunur. 

1. Mürreya Bouen sistemli terapiyası. M.Bouenin nəzəri yanaşmaları ən çox sistemli yanaşma 

ilə əlaqəlidir. Sistem nəzəriyyəsinə görə, sistemin bir elementi dəyişərsə, bütün sistemin dəyişməsinə 

səbəb olan bir reaksiya meydana gələ bilər. Bouen, nəsillərarası əlaqələrin ailə münasibətlərində 

xüsusi rolu olduğunu qəbul edir. Terapevt tərəfindən tərtib edilmiş nəsillərarası münasibətlərin 

struktur sistemi olan genoqram, sistemin ayrı-ayrı elementlərinin (həyat yoldaşları, uşaqlar, 

qohumlar, valideynlər) davranışlarını ailə əlaqələri sistemi kontekstində anlamağa və 

qiymətləndirməyə imkan verir. Sosial terapevtin vəzifəsi hər kəsin ailə sistemində hansı funksiyaları 

yerinə yetirdiyini anlamalarına kömək etməkdir 

2. Salvador Minuxinin strukturlaşdırılmış ailə terapiyası, münaqişə vəziyyətində olan ailə 

üzvlərinin mövqeyini dəyişdirməyi hədəfləyir. Sosial terapevt ailəni alt sistemlərə daxil olan 

çoxsistemli hesab edərək mövcud münasibətlərin sərhədlərini tərəflərə izah etməyə çalışır: 

- həyat yoldaşı; 

- uşaqlar; 

- valideynlər; 
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- uzaq və yaxın qohumlar. 

Ailə münasibətləri sistemindəki gərginlik daxili və xarici dəyişikliklər (uşaqların doğulması, 

iş yerlərinin itirilməsi və s.) vəziyyətində şəxsi məkanı (alt sistemin sərhədlərini) tənzimləyə və 

uyğunlaşdıra bilməməsi ilə əlaqələndirilir. Sosial terapevt müştərilərə sistemlərinin sərhədlərini çevik 

şəkildə qurmağı, sərt qarşılıqlı təsir modellərindən imtina etməyi və onları daha funksional olanlarla 

əvəz etməyi öyrədir. S.Minuxinin əsas konsepsiyası terapevtlə ailə arasındakı "əlaqə"dir və terapevtik 

dəyişikliyə imkan verir. 

3. Vircini Satirin ailə terapiyası. Ailə, münasibətləri homeostaz (sabitliyi qorumaq) 

prinsiplərinə əsaslanan öz- özünü təşkil edən bir sistemdir: sistemin elementləri münasibətlərin 

tarazlığını qoruyacaq şəkildə bir-birinə reaksiya verirlər. V.Satir-ə görə, bir çox problem sistemli ailə 

əlaqələrində "qüsur" kimi qiymətləndirilə bilər. İdeal ailə fikrinə sahib olan bir sosial terapevt mövcud 

vəziyyəti evli insanlara izah edir və onların inteqrasiyasını təşviq edir. Hər bir ailə üzvü ailə 

münasibətlərinin xronoloji kontekstindəki roluna görə təhlil olunur. Böhranlı ailə vəziyyətlərində 

problemin həlli üçün onun mənbəyi üzərində işləməyə daha çox vaxt ayrılır (Фирсов,Студенова, 

2009: 359). 
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РЕЗЮМЕ  

Необходимость научной поддержки  в решении  проблем  в семье 

Балакишиева Вафа Тофик кызы 

 

Анализ перечисленных методов может быть заключен, что специалисты должны 

использовать правильную технологию, чтобы помочь семье в разрешении семейных 

конфликтов. Эксперты могут добиться важных результатов в связи с семейными проблемами 

с помощью специальных технологий. Специалист по работе с семьей должен создать 

надежную психологическую среду, которую сами пара заинтересованы в решении внутренних 

проблем. Методы, которые играют особую роль в решении внутренних проблем, позволяют 

супругам преподавать основы эффективных взаимодействий, анализировать проблемы 

семейства, корректировать свои знания и предсказать негативные эмоциональные ситуации и 

прогнозируют их отрицательные эмоциональные ситуации. Диагностический метод позволит 

семье принять во внимание интересы всех членов семьи, устранить интересы всех членов 
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семьи, и, таким образом, нормализуют семью. Способ сотрудничества в решении семейных 

конфликтов играет ведущую роль. Эксперты должны быть изучены и расследуются в этой 

области, чтобы предотвратить новые технологии и алгоритмы в этой области, чтобы 

предотвратить семейные конфликты. 

Ключевые слова: семья, семейные проблемы, конфликт, методы, научное 

обеспечение, семейная терапия. 

 

SUMMARY 

The need for scientific support in solving the problems in the family 

Balakishiyeva Vefa Tofik qizi 

 

The analysis of the listed methods can be concluded that specialists should use the correct 

technology to help the family in resolving family conflicts. Experts can achieve important results in 

connection with family problems by means of special technologies. A specialist to work with the 

family should create a reliable psychological environment that the couple themselves are interested 

in solving domestic problems. Methods that play a special role in solving domestic problems allow 

spouses to teach the basics of effective interactions, to analyze family problems, adjusting their 

knowledge and predict negative emotional situations and predict their negative emotional situations. 

The diagnostic method will allow the family to take into account the interests of all family members, 

to eliminate the interests of all family members, and thus normalize the family. The method of 

cooperation in the solution of family conflicts plays a leading role. Experts should be studied and 

investigated in this area to prevent new technologies and algorithms in this area to prevent family 

conflicts. 

Key words: family, family problems, conflict, methods, scientific assurance, family therapy 

 

 

 

NORMAL VƏ NİTQ QÜSURLU UŞAQLARDA HƏYƏCAN SƏVİYYƏSİNİN 

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 

Balaməmmədova Elvira İlqar qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

elvirailqarqizi@gmail.com 

 

Nitq qüsurlarının özünə xas olan psixoloji pozuntusu elmi ədəbiyyatlarda fərqləndirilməsə də, 

bir çox psixoloji problemlər nitq qüsuru ilə paralel müşahidə olunur. Müasir dövrdə həyəcanlılıq 

səviyyəsinin bütün katiqoriyalar  üzrə (yaş, cins və s.) artımı müşahidə olunur. Belə ki, nitq qüsurlu 

uşaqlarda təşviş pozuntuları bu sırada ilk yerdədir.  

Açar sözlər: həyəcan, nitq qüsuru, təşviş pozuntusu. 

 

Uşaqlarda və yeniyetmələrdə yaranan təşviş pozuntularının inkişafı, adətən bu yaş üçün səciyyəvi 

olan psixosoial faktorlarla şərtlənir[3]. Uşaqlarda yaranan həyəcan müxtəlif səbəblərdən qaynaqlana 

bilər: ailədaxili konflikt; yaxın üzvün ölümü və ya ailə tərkibinə yeni nəfərin gəlişi; mövcud yaşayış 

şəraitinin dəyişdirilməsi və s.[5]. 

Nitq qüsurları zamanı uşaqların həyəcanlılıq səviyyələri xüsusən yüksək olur. Onlar yuxarıda 

qeyd edilən, ola biləcək səbəblərlə bərabər, həm də özləri öz nitqlərinin kontrolda saxlamağa 

çalışması və ya başqalarının onların nitqinə və bütövlükdə onların şəxsiyyət modelinə olan 

münasibətinin aşağı dəyərləndirilməsindən narahat olduqları üçün həyəcanlanırlar[4].  

Keçirilmiş ekperimental işin nəzəri-empirik təhlilinin əsasında nitq qüsurlu uşaqların həyəcanlılıq 

səviyyəsinin nitq qüsuru problemindən asılılığını müəyyənləşdirmək və onlara təsir edən psixoloji 
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amilləri öyrənmək, eyni zamanda heç bir nitq problemi olmayan uşaqlarla onları müqayisəli 

təhlilini aparmaqdır. 

Nitq qüsurlu uşaqların psixoloji durumunda olan təşviş, həyəcanlılıq, aqressivlik səviyyəsini 

ölçmək üçün A.İ.Zaxarovanın uşaqların həyəcanlılıq səviyyəsini müəyyən edən “Həyəcan 

şkalası” metodikasından istifadə olunmuşdur. Sorğunun qiymətləndirilməsi valideyin tərəfindən 

aparılır. Sorğu 20 sualdan ibarət olub, hər bir sual cari anda uyğunluq dərəcəsinə görə müvafiq 

olan balla qiymətləndirilir. Ballar: “çox vaxt”, “bəzən” və “heç vaxt” olaraq qeyd olunur. 

Beləliklə maddələr aşağıdakı kimi qiymətləndiriləcəkdir: 

1. “çox vaxt”-2, 

2.  “bəzən”-1  

3. “heç vaxt”-0 bal götürülür və yekunda bütün bəndələrə görə balların cəmi hesablanır.  

Sorğuda verilmiş bəndlər: 

S.s  Çox 

vaxt 

Bəzən Heç 

vaxt 

1. Uşağınız heç bir səbəb olmadan kədərlənir.    

2. Övladınız şərhlərə mənfi reaksiyalar göstərir.    

3. Pis bir şey olan kimi körpəniz dərhal ağlamağa başlayır.    

4. Sərt səslərə və səslərə kəskin reaksiya verir.    

5. Axşam baş ağrıları, gündüz mədə ağrıları keçirir. Qızartı, 

tərləmə, heç bir səbəb olmadan qaşınma, allergiya, dəridə 

qıcıqlanma olur. 

   

6. Özünüzü saxlamalı olduqda və ya sakit olduğunuzda uşağınızda 

artan həyəcanı hiss edirsizmi? 

   

7. Uşağınız yeni bir vəziyyətə asanlıqla alışa bilər.    

8. Uşağınız xırda şeylərə reaksiya verir, əsəbləşir.    

9. Uşağınız asanlıqla qorxur.    

10. Övladınız hərəkətlərində və əməllərində qətiyyətsizlik yaşayır.    

11. Övladınızın əhval-ruhiyyəsi kəskin şəkildə dəyişir.    

12. Digər uşaqlarla ünsiyyətdən yayınır.    

13. Övladınız qərarlarını davamlı dəyişir, onunla razılığa gəlmək 

çətindir. 

   

14. Körpənizin əlləri soyuq və nəm olur.    

15. Uşağınız onu  narahat edən vəziyyətlərdən yayınmağa çalışır.    

16. Övladınız sizdən ayrıldıqda narahatlıq keçirir.    

17. Bu yaxınlarda uşağınız gördüyü işdən daha tez-tez yayınmağa 

başlayıb və uzun müddət fikrini bir şey üzərində cəmləyə bilmir. 

   

18. Uşağınız tanımadığı ortamda qızarır.    

19. Övladınız hər şeyi ürəyinə salır.    

20. Uşağınız həddən artıq utancaqdır.    

 

20-30 bal – həyəcan pozuntusu (nevroz); 

15-20 bal – yüksəkə həyəcan müşahidə olunur, belə nəticəsi olan uşaqda nevroz ya olub, ya da 

gözlənilir; 

10-15 bal – həyəcan özünü göstərir, lakin mütləq xəstəlik həddində deyil; 

5-9 bal – və daha aşağı göstəricilər əhəmiyyətsizdir. 

 

          Aparılmış tədqiqatda yaşı 5-10 arası olan 200 uşaq iştirak etmişdir. Tədqiqat işi nitq qüsurlu 

uşaqların iştirak etdiyi eksperimental qrup və inkişafında, nitqində hər hansı bir qüsura rast 
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gəlinməyən kontrol qrup üzərində aparılmışdır. Tədqiqat işi online sorğu əsasında keçirilib və ümumi 

sorğuda 84 qız və 116 oğlan iştirak etmişdir. Tədqiqatın nəticələri təsadüfi seçmə ilə: hər iki tədqiqat 

qrupunda 50 nəfər 25 qız, 25 oğlan  olmaqla), seçilmiş uşaqların nəticələrinə əsasən ortalama 

hesablanmışdır. Sorğuda eksperimental qrupda tədqiqatda: verilən sualları cavablaya biləcək 

səviyyədə nitqi olan; ciddi əqli problemləri olmayan; tam ailə mühitində yaşayan nitq problemli 

uşaqlar seçilmişdir. 

         Tədqiqatın fərziyyəsini yoxlamaq məqsədi ilə, nitq qüsurlu uşağlardakı həyəcan və təşviş 

pozuntularının ölçməsini aparmaq üçün A.İ.Zaxarovanın “Həyəcan şkalası” metodikasından istifadə 

edilmişdir. Ümumi nəticələrə əsasən nitq qüsurlu 96% uşaqda həyəcan pozuntusu (nevroz) qeydə 

alınmışdır. Normal uşaqlarda isə bu nəticə daha az 42% təşkil edir. 

Nəticələrə görə eksperimantal qrupda şkalanın nəticəsi aşağıdakı kimidir:  

 

        
Şəkil 1. Nitq qüsurlu uşaqlarda həyəcan səviyyəsi. 

 

Sorğuya əsasən kontrol qrupda nəticələr aşağıdakı şəkildə verilmişdir: 

         
Şək.2: Normal nitqli oğlan və qızlarda həyəcan səviyyəsi. 

 

           Nəticə etibarilə, eksperimental qrupla aparılan sorğunun nəticələrinə əsasən, nitq qüsurlu 

oğlanlarda 70%-də həyəcan pozuntusu; 23,4%-də yaxın gələcəkdə olub və ya gözlənilən nevroz; 

6,6%-də mütləq problem həddində olmayan həyəcan qeydə alınmış və əhəmiyyətsiz kənaraçıxmalara 

rast gəlinməmişdir. Eksperimental qrupda qızların nəticələrinə əsasən onların 80%-də həyəcan 

pozuntusu, 20%-də yaxın gələcəkdə olub və ya gözlənilən nevroz qeydə alınmış və onların 

nəticələrində mütləq problem həddinə çatmamış və ya əhəmiyyətsiz olan kənaraçıxmalara rast 

gəlinməmişdir. 
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          Kontrol qrupla aparılan sorğunun nəticələrinə əsasən, oğlanlarda 16%-də həyəcan pozuntusu; 

20%-də yüksək həyəcanlılıq; 44%-də mütləq problem həddində olmayan həyəcan; 16%-də 

əhəmiyyətsiz sapmalar qeydə alınmışdır. Qızlarda isə 32% həyəcan pozuntusu; 12%-də yüksək 

həyəcanlılıq; 40%-də mütləq problem həddində olmayan həyəcan; 16%-də əhəmiyyətsiz sapmalar 

qeydə alınmışdır. 

            Beləliklə ümumi olaraq nəticənin təhlilinə əsasən həm kontrol qrupda, həm də eksperimental 

qrupda tədqiq olunanlar içərisində qızların həyəcanlılıq faizi oğlanlarla müqayisədə daha yüksəkdir. 

Eksperimental qrupda iştirak edən uşaqların 96%-də yüksək həyəcanlılıq qeydə alınmışdır və cəmi 

4%-də həyəcan mütləq problem həddində deyil. Normal nitqli uşaqların isə 42%-də yüksək 

həyəcanlılıq səviyyəsi, 58%-də isə mütləq problem həddinə çatmayan həyəcanlılıq özünü göstərir 

(şək.3). 

 

 
Şəkil 3. Kontrol və eksperimental qrupun həyəcanlılıq səviyyəsinin müqayisəsi. 

 

Nəticə etibarilə, eksperimen zamanı nitq qüsurlu uşaqların həyəcan səviyyəsinin yüksək olmasının, 

problemin ağırlı dərəcəsi ilə düz mütanasib asılılığı özünü göstərmişdir. Ümumi olaraq sorğuda 

iştirak edən təsadüfi seçilmiş, nitqində problem olan uşaqların içərisində, sorğuya daha çox kişi 

cinsindən olan uşaqlar qatılmışdır. Bu da cinsiyyətinə görə nitq qüsurlarının oğlanlarda daha çox 

rastlanması ilə bağlı bir çox yanaşmalarla uyğunluq təşkil edir. Eyni zamanda nitq qüsuru 

probleminin olub olmamasından asılı olmayaraq, oğlanlarla müqayisədə, qızlarda həyəcanlılıq 

səviyyəsi daha yuxarı olması özünü göstərmişdir. 
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Хотя в научной литературе не выделяются конкретные психологические расстройства 

дефектов речи, многие психологические проблемы наблюдаются параллельно с дефектами 

речи. В наше время наблюдается повышение уровня тревожности во всех категориях (возраст, 

пол и т. Д.). Таким образом тревожные расстройства у детей с дефектами речи оказались на 

первом месте. 

Ключевые слова: тревога, дефект речи, тревожное расстройство.  

 

SUMMARY 

Comparative analysis of anxiety levels in normal and speech-impaired children 

Balamammadova Elvira Ilgar gizi 

 

Although the specific psychological disorders of speech defects are not distinguished in the 

scientific literature, many psychological problems are observed in parallel with speech defects. In 

modern times, there is an increase in the level of excitement in all categories (age, sex, etc.). Thus, 

anxiety disorders in children with speech defects were in the first place 

Key words: anxiety, speech impediment, anxiety disorder. 
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DƏYƏRLƏRİN FORMALAŞMASININ SOSİAL PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Bayramova Çinarə Natiq qızı 
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Ailənin əsas qanunu: hər kəs ailənin hər bir üzvünün qayğısına qalır və ailənin hər bir üzvü, 

bacardığı qədər bütün ailənin qayğısına qalır. Övladınız bu qanunu qətiyyətlə mənimsəməlidir. 

Ailədə övlad böyütmək, ailədəki həyat müddətində faydalı, dəyərli həyat təcrübəsi qazanmaqdır. 

Uşağı böyütməyin əsas vasitəsi valideynlərin nümunəsidir, davranışları, fəaliyyətləri, bu uşağın 

ailənin həyatında, qayğılarında və sevinclərində maraqlı iştirakıdır, əmrlərinizi iş və vicdanla yerinə 

yetirməkdir. Sözlər köməkdir. Uşaq böyüdükcə özləri üçün, bütün ailə üçün getdikcə çətinləşən 

müəyyən işlər görməlidir. 

Açar sözlər: yeniləşmə şəraiti, ailədaxili münasibətlər, mənəvi dəyərlər, formalaşma, sosial, 

psixoloji. 

 

Hazırda cəmiyyətimiz ictimai-siyasi sistemdəki dəyişiklik və dünya birliyinə inteqrasiya ilə 

bağlı dəyər böhranının nəticələrini yaşayır. Bu baxımdan tədqiqatçıların həm fərdin, həm də ailənin 

də daxil olduğu müxtəlif sosial qrupların dəyərləri və dəyər-semantik yönümləri probleminə marağı 

təbii olaraq artır. Son vaxtlar ailədə cəmiyyətdəki ümumi sivilizasiyalı meylləri və dəyişiklikləri əks 

etdirən köklü dəyişikliklər baş verir. Tədqiqatçılar maddi təhlükəsizlik, sahibkarlıq, mülkiyyət, 

müstəqillik, şəxsi müvəffəqiyyət kimi dəyərlərə yönəlmə ilə xarakterizə olunan yeni şəxsiyyət 

yönümlülüyünün formalaşması, müasir ailəyə şəxsiyyət muxtariyyəti prinsipinin tətbiqi barədə 

danışırlar.  

ƏSAS HİSSƏ 

Mənəvi dəyərlər tərbiyəsi anlayışı çox mənalıdır. İnsan həyatının bütün aspektlərinə nüfuz 

edir. Hazırda gənc nəsil əsasən günümüzün reallıqları ilə tərbiyə olunur. Uşaqlarımızın sabahkı 

həyatda necə olacağı, insanlara ən böyük dəyər kimi ailəyə qulluq etməyi öyrətməyimizdən asılıdır. 

Ailə dəyərlərinin formalaşması bütün ailə üzvlərindən uzun müddətə böyük xərclər tələb edən çox 

vacib və kompleks şəkildə təşkil olunmuş prosesdir. Hər bir ailə bənzərsiz və misilsizdir, lakin 

qarşılıqlı anlaşma, yaxınlarına və dostlarına diqqətli münasibət, ailə üzvləri arasındakı etibarlı və 
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hörmətli münasibətlər, kömək etmək və dəstək vermək istəyi kimi hər zaman dəyişməz qalan bir sıra 

ailə dəyərləri var. Gənclər arasında ailənin mənəvi və əxlaqi dəyərlərinin formalaşması ailə həyatı və 

məsuliyyətli valideynlik (analıq və ya atalıq) üçün hazırlığın, müasir yenilikçi cəmiyyətə 

inteqrasiyanın hazırlanmasının formalaşması üçün əsas zəmindir, bu da sosial problemlərin həllinə 

kömək edir [1, s.29]. Müasir cəmiyyətdə ailə problemləri hər kəsə aydındır. Ailədaxili olmağı 

dayandırdılar və milli miqyasda sosial-psixoloji, iqtisadi, demoqrafik, pedaqoji və hüquqi fəlakət 

xarakteri aldılar. Sərxoşluq, narkomaniya, aqressivlik və qəddarlıq getdikcə ailə məkanını zəbt edir, 

ailə həyatını içəridən pozur, cəmiyyəti sosial xəstəliklərlə vurur. Bu vacib problemlərin həlli üçün 

alət bazası ailə institutunun möhkəmləndirilməsinə, doğum səviyyəsinin artırılmasına və ölkənin 

demoqrafik təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlmiş kompleks sosial-demoqrafik 

texnologiyalardır. Bu strategiyanın əsas əsası uşaqlarda və gənclərdə ailənin mənəvi və əxlaqi 

dəyərlərinin formalaşmasıdır.  

Bir insan həyatını özü yaratmadığı ailədə - atası və anasının ailəsində başlayır. Valideynlər, 

qardaşlar, bacılar, nənələr və babalar, qohumlar ünsiyyətin təməlini qoyan, ilk iş bacarıqlarını 

aşılayan, insanı həyatda uzun müddət müşayiət edən və dünyagörüşünün özəlliklərini təyin edən 

insanlar olur. Ailə, yaradıcı fədakarlığın, başqalarına hörmət və anlayışla yanaşma, mənəvi və əxlaqi, 

milli ənənələri dəstəkləmək bacarığının təbii məktəbinə çevrilə bilər. Evdə ilk dəfə insana 

sevdiklərinin, məhəbbətinin, həssaslığının və qayğısının nə olduğu açıqlanır. Burada xeyirxahlığın və 

fədakarlığın dəyərini öyrənir. Eləcə də, sevməyi və empatiyanı öyrənir [2, s.18]. 

Ailə təhsili gündəlik həyatın pedaqogikası, hər günün pedaqogikasıdır, yaradıcılıqdır, işdir. 

Uşaqlar ailədə ilk əxlaqi təcrübəni əldə edir, yaşlılarına hörmət etməyi, insanlara xoş, şən və mehriban 

şeylər etməyi öyrənirlər. Doğru münasibətləri inkişaf etdirməyin ən yaxşı yolu ata və ananın şəxsi 

nümunəsidir, onların qarşılıqlı hörməti, sevgisi, köməyi və qayğısıdır. Uşaqlar ailədə yaxşı 

münasibətlər görürlərsə, böyüklər olaraq özləri də eyni gözəl münasibətə can atacaqlar. Ailə əmək 

təhsilində mühüm rol oynayır. Uşaqlar özlərinə xidmət etməyi, valideynlərinə kömək etmək üçün 

mümkün iş vəzifələrini yerinə yetirməyi öyrənirlər. Uşaqlarda zəhmət kimi vacib şəxsiyyət 

xüsusiyyətinin olması onların əxlaqi tərbiyəsinin yaxşı göstəricisidir. Gündəlik həyat estetikası böyük 

təhsil gücünə malikdir. Uşaqlar nəinki ev rahatlığından həzz alır, həm də valideynləri ilə birlikdə onu 

yaratmağı öyrənirlər. Ailənin uşağın tərbiyəsinə təsiri məsələsinin tarixi kökündən qədim 

zamanlardan başlayır. Müəllimlərdən başqa, müxtəlif dövrlərdən və xalqlardan olan bir çox görkəmli 

insanın düşüncələrini həyəcanlandırdı. Tatsit, Petronius, Virgil, Konfutsi, Kant, Hegel, Jean-Jacques 

Rousseau yazılarında ailə təhsilinə diqqət yetirdilər [3, s.61]. 

Müasir cəmiyyətdə “mənəvi və əxlaqi tərbiyə” anlayışı, ilk növbədə mənəviyyatın tərifinə 

fərqli yanaşmalara görə birmənalı şərhə malik deyil. Mənəviyyatın çoxsaylı təriflərində ümumi 

insanın maddi və qeyri-maddi ehtiyacları və istəkləri arasındakı fərqdir. Buna görə də mənəviyyata 

iki insani ehtiyacın birləşməsi kimi baxılır: ideal (həyatın mənasını bilmək) və sosial (insanlara 

xidmət etmək). Bu mövqelərdən mənəviyyat insanın öz-özünə qurulmasında, insanın özünü və 

davranışını şüurlu şəkildə idarə etmək, fəaliyyətini ağıllı şəkildə tənzimləmək amili kimi təqdim edilə 

bilər. Bu o deməkdir ki, mənəvi və əxlaqi tərbiyə insanın mənəvi və əxlaqi formalaşmasını təşviq 

etmək, aşağıdakıların formalaşması prosesidir: 

1. mənəvi hisslər (vicdan, vəzifə, inam, məsuliyyət, vətənpərvərlik); 

2. mənəvi xarakter (səbr, mərhəmət, həlimlik); 

3. əxlaqi mövqe (xeyir ilə şəri ayırmaq bacarığı, sevginin təzahürü, həyat sınaqlarını aşmağa 

hazırlıq); 

4. əxlaqi davranış (insanlara və ölkəyə xidmət etməyə hazır olmaq, mənəvi ehtiyatlılığın, 

itaətkarlığın və xoşməramlılığın təzahürü) [3, s.106]. 

Mənəvi və əxlaqi tərbiyəyə bu yanaşma ilə ənənə aydın şəkildə izlənir, nəsildən-nəslə 

ötürülür, yəni: özünə, ətrafdakı insanlara, yaradıcılığına, təbiətinə, məsələn diqqətli münasibət. 

bütövlükdə dünyaya. Ailə, digər sosial institutlar kimi, mövcud fəaliyyət növlərini izləyən ənənələri 
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təkrarən mövcuddur, bunsuz inkişafının özü ağlasığmazdır. Nəsillərdən-nəslə ötürülən ənənələr, 

sosial münasibətlərin mədəni və tarixi prosesində sınaqdan keçirilmiş və təsdiq olunmuş dəyərlərin 

qorunub saxlanmasına və çoxalmasına kömək edir. Ənənələr birbaşa mənəvi və əxlaqi tərbiyə ilə 

əlaqədardır, ailə üzvləri arasındakı münasibətləri tənzimləyir və sabitləşdirir, uşağı cəmiyyətdəki 

həyata hazırlayır. Ailə, üzvlərinin hər birinin görünməz duyğu və ənənəvi əlaqələri ilə bir-birinə 

bağlandığı bütöv quruluşdur. Bu əlaqələr uşağın cinsə mənsub olduqlarının fərqində olmasına kömək 

edir. Ailə bəşəriyyətin tarixi təcrübəsinin ən zəngin qoruyucusudur. Hər ailənin istər-istəməz uşağı 

tanıdan öz hekayələri var. Qohumların, əcdadların, müharibə və sülh haqqında ilk tarixi fikirlərin, 

müxtəlif nəsillərin işinin, həyatının, mədəniyyətinin xüsusiyyətləri haqqında bir prizmadan uşağın 

şüuruna girir. Ailənin uşaqların əxlaqi və mənəvi tərbiyəsi üçün potensialı var. Əvvəldən bəri uşağın 

mənəvi və əxlaqi tərbiyəsi ailə dəyərləri əsasında qurulmuşdur. Üstəlik, evlilik, valideynlik və 

qohumluq kimi dəyərlərin vəhdəti təməl prinsip hesab olunurdu. Bu üçlükdə tarixçi kimi filosof 

B.C.Solovyev-görə “xalqın mənəvi prinsipi” köklüdür: təhsil fəaliyyətində nəsillərin davamlılığı, 

böyüklərə hörmət, kiçiklərə xüsusi diqqət, hörmət, işləmək, uşaqlara ailə tarixi və ailə ənənələri ilə 

tanış olmaq gənc nəslin milli dəyərlərin varisi kimi rollarını dərk etmələri və s. [4, s.59]. 

Müasir qlobal sosial-iqtisadi transformasiyalar, ictimai münasibətlərin yenilənməsi qaçılmaz 

olaraq əxlaqi rəhbərliklərdə, dəyərlərdə və bütün ictimai şüur formalarında dəyişikliklər edilməsinə 

səbəb olur. Buna görə müasirlərimiz, xüsusən də gənclər, ailənin ənənəvi idealını anaxronizm hesab 

edirlər. Eyni zamanda, bunun əsasında qurulan ailə qarşılıqlı münasibətlərinin əsas mənəvi cəhətləri 

nəzərdən qaçırılır: sevgi, ortaqlıq, sədaqət, qarşılıqlı yardım, sədaqət, valideynlərə hörmət. Ailədə 

mənəvi və əxlaqi tərbiyənin keyfiyyətinə tərbiyə məqsədi ilə vurğuların yenidən qurulması, 

cəmiyyətdə şəxsiyyətin dövlətə, cəmiyyətə münasibətdə mənafelərinin üstünlüyü prinsipinin 

tanınması mənfi təsir göstərir. Nəticədə cəmiyyətin, dövlətin maraqlarını və vətəndaş borclarını başa 

düşmək itkisi təhlükəsi yaranır. Uşaq və cəmiyyət, ailə və cəmiyyət, uşaq və ailə bu yaxından əlaqəli 

anlayışlar aşağıdakı ardıcıllıqla yerləşdirilə bilər:  

 

 
 

Uşaq böyüdü, cəmiyyətin vicdanlı üzvü oldu, uşaqların yenidən dünyaya gəldiyi ailə yaratdı. 

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cəmiyyətimizin mənəvi sağlamlığı uşaqlarımızın nə qədər 

əxlaqlı, xeyirxah və ləyaqətli olmasından asılıdır. Ailə ənənəvi olaraq əsas təhsil müəssisəsidir. Uşaq 

uşaqlıqda ailədə qazandığı şeyi sonrakı həyatı boyunca qoruyur. Ailənin tərbiyə institutu kimi 

əhəmiyyəti, uşağın ömrünün əhəmiyyətli hissəsində orada olması ilə bağlıdır və şəxsiyyətə təsir 

müddətinə görə tərbiyə müəssisələrinin heç biri müqayisə edə bilməz. Uşağın şəxsiyyətinin əsaslarını 

qoyur və məktəbə girəndə artıq insan kimi yarıdan çox formalaşır. 

Ailə tərbiyədə həm müsbət, həm də mənfi amil kimi çıxış edə bilər. Uşağın şəxsiyyətinə 

müsbət təsir ondan ibarətdir ki, ailədəki ən yaxın adamları - ana, ata, nənə, baba xaricində heç kim 

uşağa daha yaxşı yanaşmır, onu sevmir və onunla o qədər də maraqlanmır. Eyni zamanda, başqa heç 

bir ictimai qurum, uşaq böyütməkdə ailənin edə biləcəyi qədər zərər verə bilməz. Əxlaq cəmiyyətdəki 

insan üçün lazım olan davranışı, mənəvi və zehni keyfiyyətləri, bu qaydaların, davranışın həyata 

keçirilməsini təyin edən qaydalardır. Əxlaq əxlaqın özü ilə yanaşı, əxlaqın da qaydasıdır. 

V.A.Suxomlinski qeyd edir ki, tərbiyə uşağın tədricən bilik, bacarıq, təcrübə ilə zənginləşməsidir, 

zehnin inkişafı və xeyirlə şərə münasibət formalaşması, cəmiyyətin mənəvi əsaslarına zidd olan hər 

şeyə qarşı mübarizə üçün hazırlıqdır [5, s.187]. Əxlaqi tərbiyə prosesinin mahiyyəti ondan ibarətdir 

ki, əxlaqi fikirlər hər bir uşağın mülkiyyətinə, norma və davranış qaydalarına çevrilir. “Yaxşı insan” 

anlayışı çox mürəkkəbdir. Bura insanlar tərəfindən çoxdan qiymətləndirilən müxtəlif keyfiyyətlər 

daxildir. Xeyirxah insana Vətənə, yaxınlıqda yaşayan insanlara məhəbbət, fəal xeyirxahlıq arzusu, 

başqalarının xeyrinə özündən imtina etmə qabiliyyəti, dürüstlük, vicdanlılıq, mənasını düzgün başa 

Ailə Uşaq Cəmiyyət
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düşmüş insan adlandırmaq olar. Bunların hamısı əxlaq anlayışlarıdır. İnsanın əxlaqi şüuru və ya 

insanın əxlaq dünyası üç səviyyəni əhatə edir: 

- motivasiya və təşviq; 

- emosional və həssas; 

- rasional və ya əqli. 

Bu səviyyələrin hər biri insanın mənəvi dünyasının mahiyyətini təşkil edən elementlərdən 

ibarətdir. Motivasiya-təşviq səviyyəsi fəaliyyət motivlərini, mənəvi ehtiyacları və inancları ehtiva 

edir. Əxlaqi tərbiyə yalnız uşaqların inkişaf motivasiyasına əsaslandıqda, uşaq özü əxlaqi inkişafında 

aktiv olduqda, yəni özü yaxşı olmaq istədiyi zaman düzgündür. Bu səviyyə ən vacibdir, burada insan 

davranışının kökləri insanlar və cəmiyyət tərəfindən kök salır, qınanır və ya təsdiqlənir, yaxşı və ya 

pis, fayda və ya zərər gətirir. Hissi-emosional səviyyə əxlaqi hiss və duyğulardan ibarətdir. 

Duyğuların müsbət (sevinc, minnətdarlıq, həssaslıq, sevgi, heyranlıq və s.) və mənfi (qəzəb, həsəd, 

inciklik, nifrət) olduğu bilinir. Duyğular bir sözlə becərilməli, tərbiyə olunmalıdır. Mənəvi hisslər - 

həssaslıq, şəfqət, mərhəmət, mərhəmət - duyğularla birbaşa əlaqəlidir. Rasional və ya zehni səviyyədə 

əxlaqi biliklər - həyat və xoşbəxtlik, xeyir və şər, şərəf, ləyaqət, vəzifə mənaları haqqında anlayışlar 

var. Əxlaqi bilik anlayışlardan əlavə prinsipləri, idealları, davranış normalarını, əxlaqi 

qiymətləndirmələri də əhatə edir. Onların mənəvi dünyasının bütün elementləri uşaqlarda tərbiyə 

olunmalıdır. İnsanın əxlaqi dünyasının harmoniyası, xeyirxahlığının təminatı yalnız bütün 

komponentləri tərəfindən təmin edilir, lakin mənəvi ehtiyaclar rəhbər tutur. Mənəvi ehtiyaclar - ən 

nəcib və insani - təbiət tərəfindən verilmir, onları tərbiyə etmək lazımdır, onlarsız yüksək mənəviyyat 

və xeyirxahlıq mümkün deyil. Uşağın mənəvi ehtiyacının yaranması üçün əxlaqi mühit lazımdır. Belə 

mühit ailənin və ya başqa mühitin mehriban dünyası olmalıdır. 

Hələ danışa bilməyən, böyüklərin danışıqlarını və hərəkətlərini dərk etməyən uşaq, artıq ailə 

mühitinin mənəvi mühitini başa düşür, “tutur” və ona öz qaydasında reaksiya verir. Bir-birinizə qarşı 

xoşməramlılıq, sakit mehriban danışıq, ünsiyyətdəki sakit ton, uşağın mənəvi ehtiyaclarının 

formalaşması üçün yaxşı və məcburi zəmindir və əksinə fəryad, kobud intonasiya - belə ailə mühiti 

əks nəticələrə səbəb olacaqdır. Mənəvi ehtiyacların bütün elementləri hiss və duyğularla maksimum 

dərəcədə doymuşdur. Uşağın mənəvi ehtiyaclarını öyrətmək üçün onların hansı elementlərdən ibarət 

olduğunu bilməlisiniz. Şəxsiyyətin mənəvi və əxlaqi dəyərləri, təlimatları və inancları ailədə yer alır.  

İnkişaf etmiş mənəvi və əxlaqi ehtiyacları yetişdirmək valideynlərin əsas vəzifəsidir. Tapşırıq 

olduqca mümkündür. Bunu uğurla həll etmək üçün nə lazımdır? Birincisi, valideynlər ailədə uşaqların 

mənəvi və əxlaqi tərbiyəsinin vacibliyini bilməlidirlər. İkincisi, valideynlər öz mənəvi ehtiyaclarını 

inkişaf etdirməlidirlər. Üçüncüsü, övladını kortəbii deyil, şüurlu böyütmək istəyən valideynlər, 

övladlarının tərbiyə təhlilinə özlərinin təhlili ilə, şəxsiyyətlərinin xüsusiyyətlərinin təhlili ilə 

başlamalıdırlar. Dördüncüsü, bu tapşırığın özləri üçün əhəmiyyətini bilməli və uşaqlarda əxlaqi 

keyfiyyətləri necə və hansı üsullarla formalaşdıracağı barədə dəqiq fikir sahibi olmalıdırlar.  

NƏTİCƏ 

Ailə təhsili belə həyatın yaradılmasına yönəldilməlidir. Yalnız uşağın valideyn sevgisinə olan 

inamı ilə insanın zehni dünyasını düzgün formalaşdırmaq mümkündür, əxlaqi davranış tərbiyə etmək 

mümkündür. Uşağın əxlaqı onun təməl mövqeləri, davranışının tutarlılığı, fərdin ləyaqətinə hörmət, 

mənəviyyat üçün zəruri şərtdir. Mənəvi tərbiyənin özü uşağın mənəvi ehtiyaclarının və inanclarının, 

əxlaqi hiss və duyğularının, yaxşı və pis haqqında mənəvi biliklərin formalaşması yolu ilə həyata 

keçirilir. Valideynlər başa düşməlidirlər ki, pedaqoji savadlılığı ilk növbədə özlərindən, şəxsiyyətin 

formalaşması və inkişafının mürəkkəb və çətin prosesini anlamaq istəyindən asılıdır. 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Abbasov A. Milli əxlaq və ailə etikası. Orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: 

Mütərcim, 2008. 295 s. 



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
67 

 

2. Milli və əxlaqi dəyərlərimizin nüvəsi: Ailə /Azərb. Resp-nın Prezidenti Yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; Türkdilli Dövlətlərlə Dostluq və Mədəni 

Əlaqələr Cəmiyyəti İctimai Birliyi; hazırl. E.Sadayoğlu. Bakı: 2018. 61 s. 

3. Культура семьи: Учебное пособие / Сост. Н.Г. Храмова, Г.Г. Алексеева, А.А. 

Сараева. Кострома, 2005. 184 c. 

4. Кураев А.В. Основы религиозных культур. М.: Просвещение, 2010. 95 c. 

5. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности. Учебное пособие 

для школьников и студентов. М., 2000. 245 c. 

 

РЕЗЮМЕ 

Социально-психологические особенности формирования 

 нравственных ценностей в семейных отношениях в условиях обновления. 

Байрамова Чинара Натиг гызы 

 

Основной закон семьи: каждый заботится о каждом члене семьи, и каждый член семьи 

заботится о всей семье, насколько это возможно. Ваш ребенок должен усвоить этот закон. 

Воспитание ребенка в семье - это получение полезного и ценного жизненного опыта в течение 

всей жизни семьи. Основным средством воспитания ребенка является пример родителей, их 

поведение, занятия, интересное участие этого ребенка в жизни, забота и радость семьи, 

выполнение ваших поручений трудом и честностью. Слова помогают. По мере взросления 

ребенок должен делать определенные вещи, которые становятся все труднее и труднее для 

него и для всей семьи. 

Ключевые слова:  условия обновления, семейные отношения, моральные ценности, 

образование, социальные, психологические. 

 

SUMMARY 

Social and psychological features of the formation of 

moral values in family relationships in the conditions of renewal 

Bayramova Chinara Natig gizi 

 

The basic law of the family: everyone takes care of each member of the family, and each 

member of the family takes care of the whole family as much as he can. Your child must master this 

law. Raising a child in a family is to gain useful and valuable life experience during the life of the 

family. The main means of raising a child is the example of the parents, their behavior, activities, this 

child's interesting participation in the life, care and joy of the family, to carry out your orders with 

work and honesty. Words help. As a child grows up, he has to do certain things that are becoming 

more and more difficult for him and for the whole family. 

Key words: conditions of renewal, family relations, moral values, formation, social, 

psychological. 
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Məqalədə iqtisadi məsələlərdə psixoloji aspektlərin etnik dəyərləndirilməsi, onların 

iqtisadiyyatda rolunun əhəmiyyətinin nəzəri cəhətdən təlilinə yer verilmişdir. İqtisadi münasibətlərdə 
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əməkdaşlıq yaranan ölkələrin adət - ənənələrinin, ətraf aləmi necə qavramalarınən öyrənilməsi vacib 

olduğu qeyd edilmiş, idrak proseslərinin etnosdan asılı olaraq fərqli şəkildə dərk edilməsi 

araşdırmaları ətraflı şəkildə təhlil edilmişdir. 

  Açar sözləri: etnopsixologiya, iqtisadi psixologiya, iqtisadi fəaliyyət və davranış, mentalitet, 

idrak prosesləri 

 

Psixoloji ədəbiyyatda mentalitet adı altında yönəlişlərin şüursuz kütləsi, fərdin və ya sosial 

qrupun dünyanı müəyyən obrazda düşünməsini, hiss etməsini, dərk etməsini özündə ehtiva edən  

kollektiv və fərdi şüur səviyyəsi başa düşülür. Həmçinin, mentalitet dedikdə, yalnız hər hansı bir 

etnik mənsubiyyətə aid həyat tərzi, mədəniyyət nəzərdə tutulmur, eyni zamanda, dünyagörüşü, 

xarakter xüsusiyyətləri, davranış normaları,baxış və dəyərlər sistemini də özündə ehtiva edir [3, 

səh.1-2]. 

Bunları nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, iqtisadi mentalitet iqtisadi siyasətdə faydalı olan 

millətin dünyagörüşünün etnopsixoloji xüsusiyyətlərinin cəmini müəyyən edir.  

Etnopsixoloji tədqiqatları ilə tanınan Qustav Lebon etnopsixologiyaya irq, irqin psixoloji 

xüsusiyyətləri kontekstindən yanaşmışdır. Ona görə, irq ümumi irsi morfoloji və fizioloji əlamətlərə, 

vahid kökə malik olan, tarixən formalaşan insanlar birliyidir. Alimə görə, hər bir xalqın incəsənəti, 

inamı, siyasi çevrilişləri həmin xalqın əxlaqi və intellektual inkişafından asılıdır ki, bu da onun 

təkamülündən yaranır [2, səh.15]. 

A.Smit özünün klassik əsərini “Xalqların bolluğunun təbiəti və səbəbləri haqqında” əsərində, 

həmin təbiət və səbəblərin fərqli olduğunu, millətlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri və fərqli 

mentalitetə sahib olduğunu qeyd etmişdir. 

A.Smit xalqların 4 vəziyyətini qeyd etmişdir: 

1. Heyvandarlıqla məşğul olan və meyvələrlə qidalananların vəziyyəti; 

2. Maldarlıqla və sürüdə yaşayan xalqların vəziyyəti 

3. Əkinçiliklə məşğul olanlar; 

4. Kommersiya ilə məşğul olanlar. 

S.E.Desnitskiy fəaliyyətin müxtəlif növləri ilə məşğul olan xalqların, o cümlədən həmin 

xalqların başqa xalqların  təsərrüfat fəaliyyətinə mentalitetin təsir xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. 

Onun iqtisadiyyatın etnik aspektlərinə toxunan mülahizələri günü bu gün də aktuallığını qoruyub 

saxlamışdır. XX əsrin əvvəllərində iqtisadi sferada psixoloji aspektlərin öyrənilməsi məsələsinə 

psixoloqların rəyi nəzərə alınmırdı. Daha çox bu sahəni iqtisadçılar tədqiq edirdi ki, bu da bir çox 

hallarda nəticəsiz qalırdı. Yalnız XX əsrin sonlarından başlayaraq psixoloqlar iqtisadi fəaliyyət və 

iqtisadi davranışları etnopsixoloji aspektdən dəyərləndirməyə başlamışlar.  

İqtisadiyyat və etnopsixologiyanın qarşılıqlı əlaqəsini nəzəri cəhətdən tədqiqinin ilk böyük 

naliyyəti son yüzillikdə aparılmışdır. Qısa müddət etnopsixologiyanın sahəsi daxilində artıq iqtisadi 

etnopsixologiya formalaşmağa başlamışdır.  

İstənilən etnopsixoloji bilik yalnız o zaman aktualdır ki, ilk növbədə həyati fəaliyyətin 

müxtəlif sferalarına münasibətdə etnosun özünəməxsus xarakterinin üzə çıxması, ikincisi, qarşılıqlı 

fəaliyyətdə olduğu digər xalqların xüsusiyyətlərinə dair obyektiv informasiya gətirir, üçüncüsü, digər 

ölkələrlə işbirliyi zamanı, onların norma və adət - ənənələrini öyrənir, onlarla fərqli yox, ortaq 

cəhətlərini aşkara çıxarır. 

  Müxtəlif ölkələrin həyatında mədəniyyət və iqtisadi faktorlara ümumiləşmiş baxış müasir 

dövrümüzdə də öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır.    

Mədəniyyətin mahiyyəti dil,din, dəyər və adət - ənənələrdən ibarətdir. Məsələn, başqa 

xalqların adətlərini mənimsəmək azərbaycanlıları onlar kimi düşünməyə səbəb olmur. Toy adətlərinə 

nəzər yetirək, evlilik təklifi, gəlinin gül atmağı, ağ gəlinlik və s. xarici ölkələrdən mənimsənilsə də, 

toy adətləri azərbaycanlıların mentalitetinə uyğun keçirilir. Yəni, düşüncə tərzi, etnik təfəkkür 
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dəyişmir. İnsanlar qarşılıqlı münasibətlərin qurulması zamanı, xarici ölkələrin qayda və qanunlarına 

hörmətlə yanaşaraq, münasibətlərin gedişatına təkan verirlər.   

İngilis alimi U.Rivers (1849-1922) Hindistan və Yeni Qvineyada apardığı tədqiqatlara əsasən 

belə qənaətə gəldi ki, az inkişaf etmiş xalqlarda perseptiv proseslər güclü inkişaf edir, əqli inkişaf 

qabiliyyəti isə nisbətən zəif. O, görmə qavrayışını (rəng qavrayışı, görmə itiliyi, məkan qavrayışı və 

s.) eləcə də eşitmə, dad analizatorlarını, hafizə proseslərini öyrənməklə sübut edirdi ki, görmə 

qavrayışı milli xüsusiyyətlər və mədəni inkişaf səviyyəsindən asılıdır.Rivers müəyyənləşdirdi ki, 

mədəni inkişaf səviyyəsi insanın ətraf aləmi qavramasına təsir göstərir. Bununla da, o sübut etdi ki, 

az inkişaf etmiş xalqların qavrayış imkanları heç də avropalılardan üstün deyil [1, səh.171]. 

İnsanların iqtisadi aspektdən etnopsixoloji xüsusiyyətlərini koqnitiv proseslər səviyyəsində 

də nəzərdən keçirmək olar. Məsələn, görmə qavrayışı zaman rənglərin qavranılması və onlara verilən 

əhəmiyyət müxtəlif ölkələrdə fərqli şəkildə dəyərləndirilir. Rənglərin qavranılması fərdi şəkildə 

fərqli olar bilər, lakin müxtəlif rənglərin psixofizioloji inikası və qavrayışı istiqamətində aparılan 

müasir tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, bütün xalqlarda olmasa da bəzi xalqlarda rənglərin 

qavranması onların nitqində rəng seçiminin az olması ilə əlaqələndirilmişdir. Məsələn, Yaqutlar 

bənövşəyi, mavi, göy və yaşıl rəngləri “kyuox” deyə bir rənglə ifadə edirlər. Baxmayaraq ki, 

günümüzün bu günü onlar yaşıl rəngi mavi və göy rənglərdən fərqləndirirlər, nitq daxili ayırıca bir 

rəng kimi adlandırmırlar. Bənövşəyi rəngi isə, hələ də digərlərindən fərqləndirmirlər.  

Məsələ bundadır ki, rənglərin məntiqi şərhində mədəni və milli dəyərləndirmə möcuddur. 

Mütəxəssislər milli mühitdə, müxtəlif ölkələrdə rəngin insan qavrayışına təsiri xüssusiyyətlərini, 

yaratdığı assosiyasiyalarını tədqiq etmişdir [7, səh.145]. 

Yaşıl: Amerikada – ümid, Çində - rahat həyat, Hindistanda – sülh və ümid, Malayziyada 

tropik pnevmaniya kimi assosiyasiya olunur;  

Mavi: Amerikada – inam, Hindistanda – həqiqət, Çində - hüzürü ifadə edən rənglərdən biri; 

Bənövşəyi: Hindistanda - hüzün,  Braziliyada – qəm; 

Ağ: təmizlik və sülh, Çində - alçaqlıq, təhlükə, yas, Avropada – gənclik,saflıq. 

Hazırki günümüzdə, bütün bu milli dəyərlərdə rol alan rənglər, reklam çarxlarında, milli 

idxalın dizaynında və s. rol alır. 

Azərbaycanda da rənglərə verilən dəyər fərlidir, məsələn ağ rəng – saflığı, təmizliyi, yaxşı 

günləri (ağ günə çıxmaq) bildirdiyi halda, qara rəng (qara günə çıxmaq) bəd günlərin rəmzi kimi 

dəyərləndirilmişdir.   

Etnik fərqlilik ünsiyyət zaman insanların jest və mimikalarında da öz rolunu oynayır. Belə 

ki, finlandiyalı ünsiyyət zamanı yalnız bir jestdən istifadə etdiyi halda, italiyalı 80 dəfədən az 

olmayaraq, fransız 120 dəfədən, meksikalı 80 dəfədən az olmayaraq jestlərdən, qeyri – verbal 

ünsiyyət vasitəsindən istifadə edirlər.  

Qərbin iqtisadi mentalitetinin əsasını işgüzərarlıq, əməksevərlik, təşkilatçılıq, nizam – 

intizama ciddi riayət, şəxsi ləyaqətinə yüksək həsaslıq təşkil edir. Yapon və çinlilərin iqtisadi 

mentalitetinin əsasını onlar çox əsrlik adət - ənənələrində axtarmaq lazımdır. Hər bir insan özünü 

hansısa bir qrupun üzvi hiss edir və həmin qrupuda tutduğu statusuna uyğun davranmalı, onun 

tələblərinə tabe olmalıdır.  

Şərq ölkələrində də insan əməksevərlikləri ilə seçilirlər. Şərq ölkələrin ədəbiyyatında daim 

əməyi,nizam intizamı yüksək dəyərləndirirdilər, onlar üçün monoton əmək fəaliyyəti, kənd 

təsərrüfatı, mikrosxem və s. sahələrinin usta mütəxəssisləri olurlar. [3, səh.2-3]. 

Kross - mədəni tədqiqatlarda psixoiqtisadi aspektləri qruplaşdırmaq mürəkkəb 

deyildir:Təsərrüfat problemlərinin bir xalqın kollektivçilik və ya fərdiyyətçilik mövqeyindən həlli 

zamanı müxtəlif xalqlarda fərqli cürdür. Krossmədəni tədqiqatların nəticəsi sayəsində (iqtisadi 

planda) xalqların və onların qarşılıqlı münasibətlərində iqtisadi etnopsixoloji xüsusiyyətlərin 

anlaşılması üçün, zəngin illüstrativ və praktik materiallar təqdim edir. Böyük ehtimalla gələcəkdə bu 

cür tədqiqatlar müasir həyatı əks etdirən iqtisadi psixoloji aspektdən yeni konsepsiyaların 

yaranmasına təkan verəcəkdir.  
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Kross mədəni tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, hər bir xalqın tarixin müəyyən dövründə 

güzəran həyatlarında əsaslı rol oynayan iqtisadi reallığa münasibətdə özünəməxsus etnik yönəlişlər 

mənimsənilir. Bu xüsusiyyət iqtisadi etnopsixologiyanın predmetini təşkil edə bilər.  

Dünya iqtisadiyyatının etnopsixoloji problemlərinin analizi öyrənilməsi vacib şərtlərdən biridir: 

 beynəlxalq biznes ilə məşğul olan kompyaniyanın ümumi psixologiyasına, təşkilati davranış 

və mədəniyyətinə təsir göstərən faktorlar; 

 təşkilati davranış və mədəniyyətə müxtəlif xalqların təsiri; 

 mədəniyyətlərarası fərqliliyin parametr və modellərini nəzərdən keçirmək; 

 mədəni adaptasiya problemlərin həlli yolları 

İş görüləcək şəxslərdə adətən: 

Etnos (etnik ümumiləşmə) – ümumi dil, mədəni və təsərrüfat yönəlişlişliyi,etnik dərketmə və 

özünüqiymətləndirmə adət-ənənəsi, ilə xarakterizə olunan sabit insan kütləsi; 

Lokal etnik qruplar – hər hansı bir praktik məsələnin həlli üçün təşkil olunmuş bir millət altında 

insanları birləşdirən; 

Ailə - qohumluq, qan bağı əsasında qurulan və vacib sosial funksiyaları reallaşdırır: uşaq dünyaya 

gətirmə, tərbiyə və s. 

Şəxsiyyət – sosial bioloji varlıq ( iqtisadi etnopsixologiyaya üçün iqtisadi rolların analizi 

vacibdir); 

Etnik azlıqlar – etnik birləşmə, hər hansı bir başqa millətin tərkibində yaşayan insan qrupu. Onlar 

yaşadıqları ərazidəki etnik tayfa ilə eyni xüsusiyyətləri olsa da, dil baxımından çox zaman fərqlənir 

(məsələn, azərbaycanda ləzgilər,talışlar,avarlar) 

Bu 5 faktor istənilən iqtisadi etnopsixoloji məsələlərin həlli zamanı etnopsixoloji amillərin 

düzgün nəzərdən keçirib qiymətləndirməsinə yardım edir.  

Mentalitetin iqtisadi – psixoloji tərkibini etnosa aid əsas təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini 

xarakterizə edən və ona mənsub sosial – iqtisadi münasibətlər, müəyyən bilik, sosial yönəlişlər, 

stereotiplər və ənənələr təşkil edir. Həmçinin, mentalitetin “tərkibinə” bizim təsərrüfat və ticari 

işlərimiz,malların ədalətlə bölünməsi, əzm və inadkarlıqla çalışmağımız iqtisadi nizamın 

avtostereotipləri də aid edilir [5, səh.261]. 

 

NƏTİCƏ 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, beynəlxalq səviyyədə partnyorluq zamanı, nəinki beynəlxalq 

səviyyədə olan qayda – qanunların reallaşmasına nəzarət edilməlidir, eyni zamanda insanın milli 

ləyaqət hissinə hörmətlə yanaşmaq; fərqləndirən yox, birləşdirən xüsusiyyətləri aşkara çıxarmaq 

bacarığı; işgüzər əməkdaşlıq əlaqələri olan xalqın etnik qayda – qanun, tələblərinə düzgün riayət 

etmək. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi fəaliyyət və davranışların etnopsixoloji aspektdən 

dəyərləndirilməsi ədəbiyyatın zəif həlqəsi olaraq qalmaqdadır. İqtisadi artıma etnopsixologiyanın 

təsirinin araşdırılması gələcəkdə əsas hədəflərdən biri olmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ 

Этнопсихологический анализ экономической деятельности и поведения 

Байрамова Фатима Аваз гызы 

 

В статье проводится этническая оценка психологических аспектов экономических 

проблем, теоретический анализ их значения в экономике. Было отмечено, что важно изучить 

обычаи и традиции стран, сотрудничающих в экономических отношениях, как они 

воспринимают окружающий мир, а также подробно проанализированы исследования 

различных восприятий когнитивных процессов в зависимости от этнической принадлежности 

Ключевые слова: этнопсихология, экономическая психология, хозяйственная 

деятельность и поведение, менталитет, познавательные процессы. 

 

SUMMARY 

Ethnopsychological analysis of economic activity and behavior 

Bayramova Fatima Avaz gizi 

 

The article provides a theoretical analysis of the ethnic assessment of psychological aspects 

in economic issues, the importance of their role in the economy. It was noted that it is important to 

study the customs and traditions of the countries cooperating in economic relations, how they 

perceive the world around them, and the analysis of different perceptions of cognitive processes 

depending on ethnicity was analyzed in detail. 

Keywords: ethnopsychology, economic psychology, economic activity and behavior, 

mentality, cognitive processes 

 

 

 

CƏMİYYƏTİN SAĞLAM PSİXOLOJİ MÜHİTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ 

MULTİKULTURALİZM DÖVRÜN TƏLƏBİ KİMİ 

Bayramova Nübar İsmayıl qızı 

ADPU-nun Quba filialı 

nubar.bayramova.78@mail.ru 

 

Dünyada olan xalqlar bənzərsizliyini, orijinallığını, mədəni münasibətlərin fərqliliyi ilə 

səciyyələnirlər. Bu fərqliliklər onların psixoloji həyat tərzininə də sirayət edir. Nəzərə alsaq ki, 

dünyanın əksər dövlətləri çoxlu miqdarda xalqlardan ibarətdir, bu zaman orada yaranan psixoloji və 

mədəni inkişaf xüsusiyyətlərindəki rəngarənliyi təsəvvür etmək heç də çətin deyildir. İnsanların etnik 

psixoloji xüsusiyyətləri çox müxtəlif və rəngarəngdir. Buraya bu və ya digər xalqa məxsus olan etnik 

stereotip və yönümlər, adət və ənənələr, milli xarakterlər, hisslər, etnik özünüdərketmə və 

qiymətləndirmənin xüsusiyyətlər də daxil  olduqda rəngarənglik daha da artır. 

Açar sözlər: etnos, xalq, multikulturalizm, mədəniyyət, konfessiya, milli azlıq 

 

        Hər bir etnos və xalq özünəməxsus etnik psixoloji xüsusiyyətlərə malik olur və həmin 

xüsusiyyətlər onların davranış və rəftar tərzində, münasibətlər sistemində, adət-ənənələrində, sərvət 

meylində və s. özünü aydın surətdə üzə çıxır. Bu fərqli psixologiyaların bir-birlərilə uzlaşmasını, 

aralarında sağlam münasibətlərin və dözümlülüyün təmin edilməsi, etnosların psixologiyasının 
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anlaşılması ötrü ilk əvvəl etnos anlayışının mahiyyətini araşdırılmasını zəruri edir. Tarix sübut edir 

ki, millətlərin həm özünün, həm də müəyyən əlaqə və münasibət saxladığı digər xalqların və 

millətlərin etnik-milli xüsusiyyətlərini vaxtında öyrənib düzgün qiymətləndirməsi həm onun özlərini 

dərk edib dəyərləndirməsinə, həm də başqalarını düzgün dərk edib adekvat surətdə 

qiymətləndirməsinə yaxından kömək edən zəruri şərtlərdəndir    

        “Etnos adət, dil, həyat tərzi və mənşə etibarı ilə eyni olan insan qrupudur.”[1, 12] L.N.Qumilevə 

görə isə etnos “özünün digər daxili quruluşuna və orijinal stereotipinə sahib olan bütün digər oxşar 

kollektivlərə qarşı "biz" və "biz deyil" davranışına sahib olan  bu və ya digər insanlar qrupudur.”[2, 

285] 

         Yəni etnos- əhalinin etnogenezi prosesində, yəni etnik birliklərin və onun özünüdərkinin 

formalaşması prosesində meydana gəlir. Etnogenezin formalaşması paralel olaraq qlottogenez (dilin 

formalaşması) və kulturogenezlə (mədəniyyətin yaranması) yanaşı formalaşır. Nəticədə birliklərin 

etnogenezinin əsas xüsusiyyəti onun etnonimi, yəni istənilən etnosun adının yaranması baş verir. 

Etnosların əsas əlamətləri öz qruplarını digər qruplara qarşı qoyan etnik şüuru hesab olunur  ki,  

nəticədə etnik şüur ictimai şüurun bir hissəsinə çevrilərək milli özünəməxsusluğun əlamətlərini 

özündə birləşdirməyə başlığır.  

         İlk əvvəl etnoslarda mövcud etnik milli hisslərin mahiyyətini yaxşı başa düşmək lazımdır. 

Bunun üçün etniklərin emosiya və hisslərin psixoloji xüsusiyyətlərinə bələd olmaq,  onlara xas olan 

emosiya və hisslər özlərinin yaranma, təşəkkül mexanizmini, həmçinin də davamlılığı, intensivliyi, 

fəaliyyətinə, rəftar və davranışına təsir istiqamətlərini dərk etmək lazımdır. Etnik milli hisslər ilk 

növbədə özünüdərketmə ilə sıx surətdə bağlıdır. Çünki, öz milli mənsubiyyətinə, özünün, eləcə də 

digər etnos və xalqların milli maraqlarına emosional münasibəti, xalqın, artıq formalaşmış millətin 

həyat fəaliyyətini, tarixi keçmişini, gələcəyini və bu gününü əks etdirir.  

        Əslində hər bir millətin, xalqın və etnosun üzunmüddətli tarixi inkişafı, etnosun və ya xalqın hər 

bir fərdinin müəyyən etnik-milli mühitdə yaşaması və tərbiyə alması önda özünəməxsus hisslər və 

emosiyaların yaranması üçün əsas zəmin yaradır. Bu mənada etnik milli hisslər etnosun, xalqın, 

millətin ərazi, dil, iqtisadi və mənəvi həyat birliyi, dini etiqad və inam ümumiliyi əsasında formalaşır. 

Bir sözlə, etnik milli hisslərin formalaşmasında sözün geniş mənasında mühit, etnogen amillər, təlim-

tərbiyə amili həlledici təsir göstərir. Yəni şəxsiyyətin müəyyən etnik milli mühitdə yaşaması və 

tərbiyəsi onlarda özünəməxsus hisslər və emosiyalar yaradır ki, bu da cəmiyyətin sosial-psixoloji 

iqlimi təşkil edir. Bu iqlimin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ayrı-ayrı xalqlarda müxtəlif məzmun və 

istiqamətli milli hisslər təşəkkül və inkişaf etməyə başlıyır və etnosları, millətləri bir-birinlərindən 

ciddi surətdə fərqləndirir.  

         Etnosun tərkibində aid olan insanların psixi və fiziki quruluşunun biososial xüsusiyyətləri, 

sosial-iqtisadi şərtləri, məişət adətləri, dilləri, dinləri, sosial-mədəni dəyərləri, adət-ənənələri, 

incəsənəti və psixi xüsusiyyətlərin bütövlüyünü birləşdirir. Bəzən etnosları fərqləndirən əsas 

əlamətlərin onlar arasında yaratdığı kəskin fərqlər cəmiyyətdə dərin uçurumların yaranmasına səbəb 

olur. 

         Bu gün mədəniyyətlərin müxtəlifliyinin insanlar arasında yaratdığı mürəkkəb münasibətlərin 

tənzimlənməsi problemi bütün dünyanı düşündürən aktual məsələlərdən sayılıb XX əsrdə yeni bir 

anlayışı -mültikulturalizmi aktuallaşdırdı. Çünki cəmiyyətdə multikulturalizmin mövcudluğu 

mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların sağlam dialoqu üçün artıq zəruri şərt hesab olunmaqdadır. 

        Baxmayaraq ki, dünyanın bir çox dövlətləri mültikulturaldır, lakin onların heç də hamısında 

multikulturalizm mövcud deyildir. 

         Dövlətlərin multikulturallığının göstəricisi nədədir?- Bu onların etnik, mədəni, irqi və dini 

fərqlilikləridir. Əsas məsələ isə dövlətlərin etno–mədəni və dini müxtəlifliyinin effektiv idarə 

olunması, fərqliliklər arasında sağlam münasibətlərin yaradılması, bir–birlərinin azadlığına hörmət 

hissi və ən əsası cəmiyyətin vahid tamlığının qorunması orada multikulturalizmin mövcudlugunun 

göstəricisi sayılır. 
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         Bəs multikulturalizm deyəndə nə başa düşülür?- İstər müsbət, istərsədə mənfi çalar 

daşımasından asılı olmayaraq bu gün həm beynəlxalq aləmdə, həm də siyasətdə multikulturalzm çox 

işlək bir terminə çevrilmişdir.  

          Məsələn, A. Masalova görə multikulturallıq və multikulturalizm terminləri elm və siyasətə 

1990-cı ildən daxil olmuşdur, lakin: “çoxmədəniyyət yaxud, çoxmədəniyyətlilik terminləri adı altında 

çox qədimdən mövcud olmuş və mədəniyyətşünaslar tərəfindən kifayət qədər yaxşı araşdırılmışdır”[3, 

63].  

           Hətta Q.Ternbornda multikulturalizm terminini üç fərqli konteksdə araşdırmışdır; həm siyasi- 

siyasətə və siyasi qurumlara istinad edən, empirik və fərqli cəmiyyətləri təsvir edən, yəni siyasi, sosial 

və fəlsəfi nəzəriyyələrə istinad edən: “Bu fenomen həm tərəfdarlarının, həm də əleyhdarlarının 

tərəfindən hər üç kontekstdə istifadə olunur” [4, 50-67].  

           Multikulturalizmin cəmiyyətin bir çox sahələrinə təsirindən danışarkən N.Sotnikova və 

N.Maslova yazırdı ki:“Cəmiyyətin siyasət, sosiologiya, iqtisadiyyat, ekologiya və ən əsası təhsil və 

tərbiyə kimi sahələrinə dərindən təsir etdiyindən multikulturalizm çoxsahəli elmi təsnifat tələb edir” 

[3, 46]. 

         Müxtəlif tədqiqatçıların yanaşmaları da xüsusi diqqət çəkir. Bu barədə    L.Qriqorova kütləvi 

informasiya vasitələrində multikulturalizm problemlərinin işıqlandırılması haqqındakı yazılarında 

göstərirdi: “Multikulturalizmin mövzusu ən sərbəst və gərgin münaqişə hekayələrinə aiddir. Bu 

sahədə, əsaslı ziddiyyətli əks yanaşmalar və qiymətləndirmələrin toqquşması baş verir, zəngin 

ideoloji, siyasi (və bəzən fiziki) döyüşlər püxtələşir və inkişaf edir”[3, 55]. 

           Bir çox tədqiqatçılar dünyada çoxlu mədəniyyətlərin olmasının əhəmiyyətini ön plana 

çıxarmışdırlar. Onların qarşılıqlı inteqrasiyasını araşdıran O.Kabakova yazırdı: “Multikulturalizm 

müxtəlif inkişaf proseslərinin kompleksi kimi başa düşülür ki, bu zaman vahid milli mədəniyyətdən 

fərqli olaraq bir çox mədəniyyət aşkarlanır” [3, 129]. 

           Əslində bu terminin mənası ilə yanaşı, tətbiq arealının genişliyi xüsusi diqqət kəsb edir. Sözün 

etimolojii anlamı kifayət qədər sadə və aydındır: ingilis dilindən hərfi tərcümədə çoxmədəniyyətlilik 

(multi- çox, culture- mədəniyyət)  mənasını verir. Sözun sonundakı–izm suffuksi bu anlayışa ideoloji 

cərəyan donu geyindirir.  

          Müasir dövrdə multikulturalizm müxtəlif mənalarda işlədilir. Bəziləri multikulturalizmi 

müxtəliflik simvolu kimi qəbul edir, digərləri isə multikulturalizmi sosial elmlər konteksində eyni bir 

ərazidə müxtəlif mədəniyyətlərə sahib olanların birgə, qarşılıqlı harmoniya şəraitində yaşaması kimi 

açıqlayır: “Multikulturalizm müxtəlif irqi və etnik qrupların nümayəndələrinin  qarşılıqlı dözümlülük 

və hörmət şəraitində yaşayışını, həmçinin onların mədəniyyətlərinin özəl xüsusiyyətlərinin 

qorunmasını nəzərdə tutur”[5, 323]. 

         Əslində yarın əsrə yaxındır ki, müzakirə predmetinə çevrilmiş multikulturalizm siyasəti altında 

cəmiyyətin müxtəlif sferalarını əhatə edə bilən siyasətlər toplanır və cəmiyyətin mənəvi və siyasi 

sərvətinin əsas göstəricisi sayılır. Bu siyasəti düzgün qurduqda dövlətin miqrasiya ilə bağlı 

proplemlərini, etniklər, azlıqlarla bağlı problemləri nizamlamaq və idarə etmək daha asanlaşır. Hal–

hazırda müasir dünyanın siyasi dalğaları göstərir ki, qlobal miqrasiya axınları artan dinamika ilə 

yüksək sürətlə davam etməkdədir və yaxın gələcəkdə də azalma ehtimalı çox az görünür. Bu isə bizə 

onu fikirləşməyə əsas verir ki, təkcə müxtəlif qruplara məxsus insanların birgə yaşamasına nail olmaq 

kifayət deyil, həmçinin onların bir-birlərinə qarşı dözümluluk münasibətinin sərgiləməsinə çalışmaq 

zəruridir. Bu gün multikulturalizm  cəmiyyətdə müxtəlif etnosların birgə yaşayışı və həmrəyliyi üçün 

ideal model sayıla bilər. Çünki, multikulturalizm müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı inamına 

əsaslanan bir dioloqdur və həmçinin də dinlərarası münasibətlərdə tolerantlıq obrazıdır. 

          Multikulturalizmindən Azərbaycanda etnik və milli azlıqlarların münasibətlərinin 

tənzimlənməsində aktiv istifadə edilir. Dünyanın istənilən hissəsində hər hansı bir etnosun 

nümayəndəsinə “Sən kimsən?” sualı ilə müraciət edilərsə çox da düşünmədən fərqli cavalar ala 

bilərik. Tarixə etnik və azlıqlarla zəngin olduğu bir məkanda – Azərbaycanda hamının eyni cür 
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cavablandırması, “mən azərbaycanlıyam” deməsi, əslində multikulturalizmin Azərbaycan modelinin 

doğurdan da dünyada alternativinin olmadığının sübutudur. 

         Təzkibedilməz faktdır ki, tarixin hər mərhələsində Azərbaycan hər zaman çoxmillətli olmuş, 

lakin Azərbaycan ərazisində yaşayan müxtəlif konfessiyalar, etniklər, milli azlıqların özlərini güvənli 

və rahat hiss etməsinə səbəb aralarındakı qarşılıqlı tolerant münasibətlərdir ki, bu da onları fərqli 

mədəniyyətlərə malik olmalarına baxmayaraq sıxılmadan birlikdə yaşamasına gətirib çıxarmışdır. 

Bəzən nə qədər fərqli olsalar belə bu xalqlar ana dillərində rahatca təhsil ala bilmiş, iman gətirdikləri 

dinlərə sitayiş etmiş, bir sahədə çalışa bilmələrinə mane olacaq əngəllərlə qarşılaşmamışlar. 

Azərbaycanda  multikulturalizmə göstərilən siyasi və hüquqi dəstək misilsiz olub, multikulturalizmin 

inkişafının bü günkü şəkildə vüsət almasına zəmin yaratmışdır.  

          Coğrafiyamızda yaşayan müxtəlif etniklərin, milli azlıqların, müxtəlif dinlərin 

nümayəndələrinin hüquq və azadlıqlarının qorunması, milli, etnik və mədəni rəngarəngliyə olan 

dövlət qayğısı bu gün bizə mültikulturalizmin unikal nailiyyətlərinə səbəb olmuşdur ki, bu gün 

multikulturalizm təkcə dövlət siyasəti deyil, insanların həyat tərzinə çevrilməkdədir. Ölkəmizdə etnik 

qrupların hüquqlarını nəinki tanımış və hər zaman qorunmağa çalışılmışdır. Xüsusilə də,  

Azərbaycanda multikulturalizmin həm siyasi həm də siyasi sütunlarını daha da möhkəmləndirmək 

məqsədilə bir sıra beynəlxalq  təşkilatlarla əməkdaşlıq edir və düzgün yürüdülən siyasət sayəsində 

50-dən çox beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuşdur.  

Bunların sırasına Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyasını, İnsan 

hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasını və İrqi ayrı-seçkiliyin 

bütün normalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanı misal çəkə bilərik ki, bu strateji adımlar 

ölkəmizi özünə vətən seçmiş insanları qorumağa və Azərbaycanın bir parçası olduqlarını onlara hiss 

etdirməyə xidmət edir. 

            Fərqliliklərin qorunmasına yönəlmiş siyasəti sayəsində Azərbaycanda milli azlıqların və etnik 

qrupların dilində 15-dən çox qəzet və jurnalları, televiziya və radio proqramlarını, həmçinin rəsmi 

Dövlət Radio stansiyasında onların dillərində yayımlanan verilişləri, eyni zamanda ölkənin 5 

regionunda yerli tele-radio kanalı yaradılmışdır.[6]  

Bu gün Azərbaycanda etniklərin mədəni dəyərlərinin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsini 

təmin edən müxtəlif icmalar, cəmiyyətlər, milli mədəniyyət mərkəzləri xidmət göstərir. Bunların 

sırasına Rus icması, Azərbaycan-İsrail icması, “Krım” Krım tatarları cəmiyyəti, “Ronai” kürd mədəni 

mərkəzi, “Vətən” Ahıska türklərinin cəmiyyəti, “Samur” ləzgi milli mərkəzi, Ukrayna cəmiyyəti, 

Ceçen mədəniyyət mərkəzi, “Yaşlıq” tatar mədəniyyət mərkəzi, “Sona” Ahıska qadınlarının 

cəmiyyəti, “Turqan-tel” tatar cəmiyyəti, Azərbayban-Slavyan mədəniyyət mərkəzi, İngiloy icması, 

Avropa yəhudiləri icması, Azərbaycan gürcülərinin humanitar cəmiyyəti, Dağ yəhudilərinin icması, 

“Polonia” polyak mədəniyyət mərkəzi, Avar  cəmiyyəti, Yəhudilərin qadın humanitar asossasiyası, 

“Avesta” talış asossasiyası, “Buduq” mədəniyyət mərkəzi, “Kapellhaus” alman mədəniyyət icması, 

“Mada” beynəlxalq talış asossasiyası, Saxur mədəniyyət mərkəzi, “Orain” udi mədəniyyət 

mərkəzlərini misal çəkə bilərik. 

           Multikultural cəmiyyətin inkişafında mədəniyyət və təhsil əsas aparıcı rola malik olub, 

cəmiyyətdə etnik-mədəni müxtəlifliklərin bir-birlərinə inteqrasiyasına zəmin yaradır. Deməli, əgər 

etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinin ən optimal çıxış yolu kimi multikulturalizm hesab 

olunursa, onda xalqın mədəni inkişafının köklərində dayanan təhsilin inkişafına nail olmaq lazımdır. 

Bu sıradan Azərbaycan xalqının çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini qorumaq və vətəndaş cəmiyyətinin 

bərqərar olmasına nail olmaq məqsədilə 1995-ci il, noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində qəbul 

edilmiş və 1995-ci il, noyabrın 27-dən qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının 

Konstitutsiyasında bu məqamlar xüsusi diqqətə alındı.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının müvafiq bəndlərində multikultural dəyərlər 

daha da təkmilləşmiş surətdə öz əksini tapdı: “Din və Dövlət” (Maddə 18), “Dövlət dili” (Maddə 21), 

“Bərabərlik hüququ” (Maddə 25), “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi” 
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(Maddə 26), “Yaşamaq hüququ” (Maddə 27), “Azadlıq hüququ” (Maddə 28), “Təhlükəsiz yaşamaq 

hüququ” (Maddə 31), “Ana dilindən istifadə hüququ” (Maddə 45), “Fikir və söz azadlığı” (Maddə 

47), “Vicdan azadlığı” (Maddə 48) bəndlərindəki tolerant yanaşmalar təsadüfi deyildi.[7]   

Məhz bununla ümummilli liderimiz bütün dinlərin qanun qarşısında tam bərabər hüquqlu 

olduğu önə gətirir, ən əsası isə azərbaycanda yaşayan bütün xalqların öz ana dillərində sərbəst 

danışmalarının qanun qarşısında heç bir məhdudiyyət qoyulmamasına çalışırdı.  

         Azərbaycanda yürüdülən siyasətin özülündə irqi, dini, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminatı dayanırdı. İnsanları sosial və siyasi 

mənsubiyyətinə görə fərqləndirməməsi, hər kəsin azad, təhlükəsiz yaşamaq hüququ təmin 

edilməsinə, hər kəsin ana dilində danışmasına, təhsil almasına və yaradıcılığına heç bir məhdudiyyət 

qoyulmamasına və kiməsə ayrıseçkilik edilməməsinə, istər dini, istər irqi, istərsədə milli səbəblərə 

əsaslanan düşmənçilik təblğatı aparılmamasına çalışılır. Azərbaycanda milli xarakterin ayrı-ayrı 

fərdlərdə özünü göstərən əlamətlərin cəmi deyil, o əhalinin böyük əksəriyyəti üçün səciyyəvi olan 

fikir, hiss və davranış birliyi olduğunu çöx gözəl başa düşülür. 

       İ.S.Konun fikrinə əsaslansaq “xalqın xarakterini başa düşmək üçün ilk növbədə onun tarixini, 

ictimai həyatını və mədəniyyətini öyrənmək lazımdır”. Məhz bu fikrə əsaslanan dövlət siyasəti 

coğrafiyamızda yaşayan hər bir xalq, etnos, milli azlığın tarixini və mədəniyyətini öyrənir, tədqiq 

edir, qoruyur, dəyərləndirir və gələcək nəsillərə miras verir.  

Bir sözlə, deyilənləri ümumiləşdirərək multikulturalizmin etnosların tənzimlənməsində, 

müxtəlif mədəniyyətlər arasında sağlam dözülülüyün və qarşılıqlı anlaşmaya əsaslanan dostluğun 

yaradılmasında rolu əvəzsizdir. 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI: 

1. ETNOPSİXOLOGİYA. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər 

Universiteti Psixologiya Kafedrası: Ş.Babayeva, C.Alıyev, Ə.Əliyev, M.Məmmədov, 

S.Əmirova, H.Zeynalova, K.Babayeva, L.Sadıxova, S.Fərhatlı, N.Əhmədova, C.Dəmirova, 

Ə.Qubadova bakalavriat hazırlığı üçün dərs vəsaiti, BAKI – 2020, səh-347 

2. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический 

проект», 1999. – 320 с.  

3. Мультикультулизм; тенденции и реальность, Национальная Академия Наук 

Азербайджана, Институт Литературы им. Низами, Баку-2016 с-191 

4. Тернборн Г. Мультикультурные общество // Социологическое обозрение. 

2001.Т.1.№1.с-50-67 

5. Dictionary of the Sosial Science. Edited by Calhoun C. Oxford: Oxford University Press, 

2002, 563 p 

6. Azərbaycan Respublikasında mədəni müxtəliflik // [http:www.mfa.gov.-az/content/114].   

7. Azərbaycan Respublkasının Konstitutsiyası- Bakı-2017, səh 91 

 

SUMMARY 

Multiculturalism as a requirement of the time in ensuring a healthy psychological 

environment of society. 

Bayramova Nubar Ismayil 

 

The peoples of the world are characterized by their uniqueness, originality, and cultural 

differences. These differences also affect their psychological lifestyle. Given that most countries in 

the world are made up of large numbers of peoples, at the same time, it is not difficult to imagine the 

diversity in the features of psychological and cultural development that arise there. The ethnic and 

psychological characteristics of people are very diverse and colorful. Diversity increases when ethnic 

stereotypes and attitudes, customs and traditions, national characters, feelings, ethnic self-awareness 

and self-esteem, which belong to one or another people, are included. 
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РЕЗЮМЕ 

Мультикультурализм это требование времени  

в обеспечении здоровой психологической среды общества. 

Байрамова Нубар Исмаил 

 

Народы мира отличаются своей уникальностью, самобытностью, разнообразием 

культурных связей. Эти различия также влияют на их психологический образ жизни. 

Учитывая, что большинство стран в мире состоит из большого количества народов, нетрудно 

представить себе разнообразие характеристик психологического и культурного развития, 

которые там возникают. Этнические и психологические особенности людей очень 

разнообразны и колоритны. Разнообразие возрастает, когда в него включаются этнические 

стереотипы и взгляды, обычаи и традиции, национальные характеры, чувства, этническое 

самосознание и чувство собственного достоинства, принадлежащие тому или иному народу. 

Ключевые слова: этнос, народ, мультикультурализм, культура, религия, 

национальное меньшинство. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ 

Багирова Фарида 

Институт Физиологии им. А.И.Караева НАНА, Азербайджан 

 

Физиологические механизмы адаптации человека, сформировавшиеся в процессе его 

длительной эволюции, не могут изменяться такими же темпами, как, например, научно-

технический прогресс. В связи с этим, вполне возможно возникновение конфликта между 

измененными экологическими условиями и природой самого человека, что в свою очередь 

было отмечено Н.Винером: "Мы столь радикально изменили нашу среду, что теперь для того, 

чтобы существовать в этой среде, мы должны изменить себя". Отмечено, что существенную 

роль в процессе оценки адаптации играет определение состояния когнитивных функций и 

степени развивающейся деменции или когнитивных нарушений у людей старших возрастных 

групп. 

Старение рассматривается как сложный биологический процесс, который объединяет 

как регрессивные, так и прогрессивные (в частности, приобретение новых приспособительных 

механизмов) тенденции на различных уровнях: генетическом, молекулярном и клеточном, 

органном и системном. 

Здоровье человека и продолжительность его жизни непосредственно связаны с 

характером старения организма. В литературе показаны многочисленные исследования, 

посвященные проблемам стареющего организма. Они константируют прогрессирующее 

снижение адаптационных резервов по мере увеличения календарного возраста 

индивида.Изменения функциональных показателей в различных системах носят в основном 

приспособительный характер, обусловленный возрастной адаптацией организма. Ряд 

исследователей придерживаются мнения, что эталоном нормального процесса старения и 

высоких адаптационных возможностей,в частности,сердечно-сосудистой системы, могут 

считаться лица, продолжительность жизни которых является  максимально зафиксированной 

для данного биологического вида,то есть долгожители.На протяжении ряда лет нашей 

лабораторией проводятся исследования на долгожителях в различных направлениях, в 

частности, представленная нами работа посвящена изучению психофизиологических 
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особенностей долгожителей южной части Азербайджана. Нам представлялось интересным 

выяснить как сказываются на долгожителях проживание в различных географических 

регионах, является ли этот фактор доминирующим и т.д..Результаты проведенных 

исследований на долгожителях, проживающих в горной, предгорной и низменной местности 

позволили дать сравнительную оценку. Выяснилось, что наиболее благоприятное 

психофизиологическое состояние было отмечено у обследованных нами долгожителей, 

проживающих в горной и низменных частях.Исходя из вышеизложенного, основываясь как на 

литературные, так и на собственные данные, мы однозначно пришли к заключению о высоких 

адаптационных возможностях исследованных нами долгожителей. 

    Нами рассмотрены аспекты социально-психологической адаптации людей пожилого и 

старческого возраста, долгожителей. Мы исходили из того, что люди, находящиеся в пожилом 

и старческом возрасте, обладают значительными индивидуальными особенностями, и 

вследствие этого результаты проводимых исследований часто противоречивы. Показано, что 

социально-психологическая адаптация в пожилом и старческом возрасте определяется 

индивидуально-психологическими особенностями, спецификой сформированности личности, 

стратегией адаптации человека к старости. Это может быть стратегия по типу «замкнутого 

контура» то есть сохранение себя как индивида, или же альтернативная стратегия, то есть 

сохранение себя как личности. Отмечено, что адаптация к старости протекает несколько 

различно у женщин и мужчин, что может быть связано с гендерными различиями в стиле 

жизни, сильнейшей идентификацией некоторых мужчин с профессиональной ролью, женщин 

— с домашней работой и семейными обязанностями. Показано, что успешному старению 

способствует формирование андрогинного типа гендерной идентичности, позволяющему 

гибко реагировать на различные жизненные ситуации. 

      Таким образом, мы можем утверждать, что на благополучное старение и социально-

психологическую адаптацию людей, находящихся в пожилом и старческом возрасте влияет 

множество причин, так как во многом это определяется индивидуально-психологическими 

особенностями человека, спецификой сформированности его личности, особенностями 

событий прошлой жизни, выбранной стратегией адаптации к старости и рядом других 

факторов. 

Заключение 

     Социально-психологическая адаптация в значительной степени зависит от индивидуально-

психологических особенностей, специфики сформированности личности, а также 

особенностей прошлой жизни. Находясь на пороге старения, человек сам может выбрать 

стратегию адаптации к старости. Это может быть стратегия по типу «замкнутого контура» то 

есть сохранение себя как индивида или альтернативная стратегия, то есть сохранение себя как 

личности. Кроме того, нужно отметить, что адаптация к старости происходит несколько 

различно у женщин и у мужчин. Возможно, это может быть связано с различиями в стиле 

жизни, а именно с более сильной идентификацией мужчин с профессиональной ролью, а у 

женщин — с домашней работой и семейными обязанностями. Поздний возраст является 

сложным периодом в жизни человека, впрочем, как и любой другой, при этом необходимо 

отметить, что наряду с инволюционными процессами в этом возрасте имеют место процессы, 

способствующие развитию приспособительных, адаптивных функциональных систем. Исходя 

из этого, пожилой и старческий возраст можно с равным успехом считать периодом развития, 

а не тотального угасания. Люди, достигшие периода «осени жизни» могут полноценно и 

достойно жить, а не доживать свой век. 
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САМООЦЕНКА И МОРФОЛОГИЯ В ВЫБОРКЕ ГОРОДСКИХ ЖЕНЩИН 

 ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

Бахолдина Варвара Юрьевна, Кощавка Славяна Викторовна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

vbaholdina@mail.ru; seft-slaviana@rambler.ru 

 

В работе выявлена связь между индивидуальным морфологическим статусом и 

самооценкой женщин старшего возраста и большое значение для них активного образа 

жизни. 

Ключевые слова: самооценка; психосоматические связи 

 Актуальность изучения связей между самооценкой и индивидуальными 

антропологическими особенностями человека диктуется повышенным вниманием в 

современном обществе к особенностям внешности, которые зачастую определяют не 

только личные взаимоотношения, но и социальный успех. В значительной степени 

повышенная значимость телесных особенностей человека поддерживается средствами 

массовой информации, навязывающими читателям, слушателям и зрителям идеалы 

внешности, зачастую далёкие от реальности и создающие предпосылки для занижения 

самооценки собственной внешности. Как показали наши предыдущие исследования, 

индивидуальные морфологические особенности могут влиять не только на самооценку 

внешности, но и на другие аспекты самооценки молодых людей (Ступина, Бахолдина, 

2010; Бахолдина, Ступина, 2013; Бахолдина, Благова, Самородова, 2017; Бахолдина, 

Титова, 2018; Бахолдина, Благова, 2020а; Бахолдина, Благова, 2020б).  

В свете множества исследований данной проблемы особый интерес 

представляет изучение старших возрастных категорий. Наше исследование посвящено 

изучению выборки женщин двух смежных возрастных периодов – второй зрелости и 

пожилого возраста. Актуальность изучения старших когорт диктуется быстрым 

изменением возрастного состава современного общества и повышения в нём доли 

людей старших возрастов.  

Методика. 
Исследование выполнено на основе изучения данных по 50 взрослым женщинам 

города Белгорода в возрасте от 50 до 74 лет (средний возраст – 58,2 года). Участницы 

исследования находятся в активной физической форме; многие из них занимаются 

доступным для их возраста спортом в специальных спортивных группах. Перед 

проведением исследования каждой участницей был подписан бланк 

информированного согласия. Материалы были собраны с соблюдением правил 

биоэтики и, согласно закону о защите личных данных, при дальнейшей обработке были 

деперсонифицированы.  

Антропометрическое исследование проводилось по традиционной методике, 

принятой в НИИ Антропологии МГУ (Бунак, 1941). Измерялись длина тела, масса тела, 

обхват груди, обхват талии, обхват бёдер, обхват плеча, обхват предплечья, обхват 

голени (измерение обхватов конечностей проводилось на правой стороне тела).  Были 

также рассчитаны три антропометрических индекса: индекс массы тела (ИМТ), индекс 

«талия-бедра» (ИТБ) и индекс «талия-длина тела» (ИТДТ). В качестве 

психологического теста была применена шкала самооценки Т. Дембо и С.Я. 

Рубинштейн, позволяющая проанализировать несколько частных самооценок 

(Bakholdina et al., 2014). В шкалу были включены самооценки здоровья, благополучия, 

уверенности в себе, отношения близких, отношения знакомых, интеллекта, внешности 

и характера.  

mailto:vbaholdina@mail.ru
mailto:seft-slaviana@rambler.ru
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Статистические методы включали описательную статистику, а также корреляционный 

и факторый анализы. В процессе факторного анализа для определения оптимального 

количества факторов применялся критерий отсеивания Р.Кеттела. Статистическая обработка 

данных проводилась в пакете программ Statistica 10.  

Результаты и обсуждение. 

На первом этапе работы были изучены корреляционные связи между 

морфологическими признаками и показателями самооценки (табл. 1).  

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции морфологических признаков и показателей 

самооценки  
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Длина тела 0,10 0,20 -0,11 -0,33* -

0,30* 

-

0,23 

-

0,13 

-

0,11 

Масса тела -0,19 -0,24 -0,27 -0,03 -

0,17 

-

0,30* 

-

0,38* 

-

0,21 

Обхват 

груди 

-0,11 -0,11 -0,07 0,22 -

0,09 

-

0,06 

-

0,25 

-

0,11 

Обхват 

талии 

-0,31* -0,25 -0,17 0,04 -

0,12 

-

0,22 

-

0,21 

-

0,10 

Обхват 

бёдер 

-0,06 0,07 -0,16 0,03 -

0,02 

-

0,17 

-

0,22 

-

0,07 

Обхват 
плеча 

-0,13 -0,08 -0,22 0,03 -
0,09 

-
0,26 

-
0,36* 

-
0,08 

Обхват 

предплечья 

-0,27 -0,19 -0,24 0,04 -

0,06 

-

0,27 

-

0,30* 

-

0,15 

Обхват 

голени 

0,12 0,06 -0,11 -0,20 -

0,20 

-

0,21 

-

0,21 

0

,03 

ИМТ -0,23 -0,33* -0,22 0,12 -

0,03 

-

0,20 

-

0,32* 

-

0,16 

ИТБ -0,15 -0,13 -0,06 -0,01 -

0,15 

-

0,16 

-

0,06 

-

0,08 

ИТДТ -0,31* -0,28* -0,12 0,13 -

0,03 

-

0,14 

-

0,16 

-

0,06 

Примечания. * - коэффициенты, статистически достоверные при p<0,05. 

 

Отрицательные и статистически значимые корреляции наблюдаются между 

самооценкой здоровья, обхватом талии и ИТДТ; самооценкой благополучия и индексами ИМТ 

и ИТДТ; представлениями об отношениях других людей  и длиной тела; самооценкой 

интеллекта  и массой тела; оценкой собственной внешности  и массой тела, обхватными 

размерами плеча и предплечья, ИМТ.  

Данные корреляционного анализа дополняются результатами факторного анализа 

(табл. 2). 

Высокие нагрузки первого фактора приходятся на массу тела, обхватные размеры и два 

антропометрических индекса – ИМТ И ИТДТ, а факторная нагрузка  среднего уровня и 

противоположного знака – на самооценку внешности. Среди факторных нагрузок второго 

фактора высокие значения выпадают на все частные самооценки. Третьим фактором нагрузки 

одного знака выделяются для длины тела, обхвата плеча и обхвата голени, при этом нагрузки 

для самооценок отношения близких и знакомых имеют противоположный знак. Четвёртым 

фактором высокие нагрузки одного знака отражают связь таких антропометрических 

показателей как обхват талии и оба индекса, расчёт которых основан на этом размере. 
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Таблица 2. Итоги факторного анализа для морфологических признаков и показателей 

самооценки  
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor- 4 

Длина тела 0,06415 0,16010 -0,79023 -0,22904 

Масса тела 0,91225 0,19551 -0,13274 0,05133  

Обхват груди 0,42813 0,025121 -0,09055 0,39108 

Обхват талии 0,65833 0,11533 0,189105 0,66195 

Обхват бедёр 0,59971 0,00406 -0,08003 0,17749 

Обхват плеча 0,84307 0,11704 -0,25214 -0,22660 

Обхват предплечья 0,84560 0,15076 0,04320 0,05962  

Обхват 

голени 

0,21481 0,08281 -0,69590 -0,14118 

ИМТ 0,87774 0,12223  0,21926 0,15582 

ИТБ -0,01524 0,10678  0,17912  0,88132  

ИТДТ 0,58645 0,06025 0,38659 0,67236  

Здоровье -0,17323 -0,68213 -0,44680 0,02203  

Благополучие -0,15726 -0,54525 -0,44593 0,01971 

Уверенность в себе -0,11525 -0,70856 0,17997 -0,12149 

Отношение близких 0,20959 -0,52362 0,44380  -0,12791 

Отношение знакомых 0,06895 -0,79458 0,31645 -0,20819 

Интеллект -0,16481 -0,82029 0,16678  -0,08079 

Внешность -0,34098 -0,68488 -0,01689 0,11168 

Характер -0,04308 -0,88303 -0,05832 0,02334 

Expl.Var 4,66117 4,242921 2,23125 2,10051  

Prp.Totl 0,24533 0,223312 0,11743  0,11055  

Примечания. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие 

величину 0,4. 

Применённая в работе шкала Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн позволила получить 

дифференцированные данные относительно ассоциаций между морфологическими 

признаками и несколькими частными самооценками в изученной выборке женщин. Во-

первых, это отрицательная связь самооценки внешности женщин с признаками, 

характеризующими «полноту» - массой тела, обхватными размерами, ИМТ, ИТДТ. Эта 

закономерность ранее была выявлена в выборках девушек и молодых женщин (Бахолдина, 

Благова, Самородова, 2017; 2018; Бахолдина, Благова, 2020а).  В данной выборке значительная 

часть представлена женщинами, также уделяющими большое внимание своей физической 

форме. Кроме того, внимание к собственной внешности можно рассматривать как общую 

особенность современных женщин зрелого и пожилого возраста, что обусловлено широким 

распространением в социуме концепций здорового образа жизни и активного и здорового 

долголетия. Во-вторых, обнаружены положительные связи длины тела и обхвата голени  с 

самооценкой здоровья и благополучия, что отражает реальное соотношение между 

физическим здоровьем и сохранением в пожилом возрасте хорошего состояния костной и 

мышечной систем. В-третьих, выявлена невысокая положительная связь между самооценкой 

интеллекта, уверенности в себе, представлением об отношении к индивиду других людей и 

соотношением «талия-бёдра», что свидетельствует об общем позитивном настрое пожилых 

женщин с повышенным жироотложением, несмотря на возможное критическое отношение к 

собственной внешности. 
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Заключение. 

Связи между морфологическими признаками и самооценкой в изученной выборке 

пожилых женщин неоднозначны. Несмотря на связь повышенного жироотложения со 

снижением оценки собственной внешности, другие психосоматические ассоциации говорят о 

позитивном самовосприятии,  не зависящим от индивидуального морфологического статуса. 

В полученных результатах отражены тенденции повышения значения активного образа жизни 

для физического и психологического здоровья женщин старшего возраста. 
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SUMMARY  

Self-esteem ad morphology in a sample of mature and elderly urban women 

Bakholdina Varvara Yurievna, Koshchavka Slaviana Viktorovna   

 

The paper reveals the relationship between the individual morphological status and self-

esteem of older women and the great importance of an active lifestyle for them. 

Key words: self-esteem; psychosomatic relationships 

 

 

 

SLEEP DEPRIVATION AS SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONCLUSION 
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 OF EXTREME SITUATIONS 
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Sleep is a cycle that is necessary for our body to rest and for our brain to take a 

break.Approximately one-third of human life is spent in sleep. 

With its still obscure aspects, it is a subject worth examining and wondering. Many researchers 

have been very interested in this topic in recent years. 

Insomnia makes you numb; suppresses your ability to learn and think. Affecting the cognitive 

functions of your brain; It affects your thinking ability, concentration, attention and reflexes. Studies 

show that people who have sleep problems are more likely to suffer from diseases such as heart 

disease, heart attack, high blood pressure, stroke and diabetes. There is one thing we know; Insomnia 

not only exposes you that you are exhausted, but also causes aging in your veins.  

74.66% of people who experience stress-related insomnia takes time to fall asleep. 63.93% of 

people who are tired and sleepless do not sleep during the day. 

Why are we Sleepless? 

• Illness  

• Tea and coffee 

• Incompatibility with the environment in which we sleep 

• Stress and other causes 

Studies have shown that sleep deprivation occurs more in women and between the ages of 26 

and 65. 

Açar sözlər: yuxu, deprivasiya, ekstremal situasiya, stress, yuxusuzluq 

Keywords: sleep, deprivation, extreme situation, stress, insomnia 

Ключевые слова: сон, депривация, экстремальная ситуация, стресс, бессонница 
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     Burnout syndrome is a syndrome that is commonly seen in the professions where people work 

face-to-face as individuals feel emotionally exhausted, become insensitive to the people they 

encounter due to their jobs, and decrease their sense of personal accomplishment. 

Bradley described the Burnout syndrome in 1969. Then it was explained in more detail by the 

American psychologist Herbert Freudenger in 1974. 

According to Maslach, burnout syndrome is a syndrome characterized by physical, emotional 

and intellectual exhaustion accompanied by the development of self-esteem, chronic fatigue, and 

feelings of despair, which lead to negativities in one's business life and relationships with others. 

Reactions of  those who expose to burnout syndrome to environment: 

 

BEHAVIORAL  Excessive smoking 

 Increased alcohol use 

 Drug use 

 High risk behavior 

mailto:dilbarbahmanli@mail.ru
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 Violence 

 Overeating 

 Hyperactivity 

 Sleep disturbances 

 Nightmares 

 Working hard 

ATTITUDE  Trouble 

 Seeing yourself bigger, increasing self-esteem, size of 

thoughts  

 Sarcastic attitudes 

 Insecurity 

 Despair 

 Feeling weak 

 Don't like yourself 

 Feeling trapped 

 Do not doubt yourself 

EMOTIONAL- 

PSYCHOLOGICAL 
 Anxiety 

 Feeling overloaded 

 Horror, paranoia 

 Feeling out of control 

 Feeling guilty 

 Depression 

 Anger 

 Panic 

 Act outside your emotions 

 Feeling nervous under pressure 

SOCIAL  Anger, weariness 

 Staying away from friends 

 Marriage and kinship problems 

 Limiting social relationships 

 Criticizing yourself and others 

 Dispute between spouses 

 Extreme dependence on others 

MENTAL  Concentration difficulty 

 Distractability (inability to focus attention on a particular 

subject, shifting attention from one subject to another 

with a small stimulus) 

 Inability to make decisions 

 Short attention span 

 Interactive images 

 Overstimulation 

 Self-blame 

 Thought disorders 

 Frequent dreaming 

 Avoiding certain thoughts 

 

Açar sözlər: ekstremal şərait, nailiyyət, stress, yanma sindromu, tükənmə, hissizləşmə 
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истощение, десенсибилизация 

 

 

 

DİQQƏT POZULMALARININ YARANMA SƏBƏBLƏRİ  

(ƏDƏBİYYAT İCMALI) 

Bəkirova Selcan,  Kərəmova Natəvan, Qurbanova Lalə   

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Diqqət –şüurun  muəyyən bir obyektə yönəlməsi və mərkəzləşməsindən ibarət psixi prosesdir. 

İnsana eyni anda müxtəlif qıcıqlar təsir edir. Lakin bunların hamısını eyni dərəcədə qavramaq olmur. 

Çünki bu bizim diqqətimizidən asılıdır. Diqqət özü xüsusi bir proses olaraq idrak proseslərinin 

(duyğunu, qavrayışın, təfəkkürün) yaranmasına şüurlu nəzarət edir. Məsələn, hər hansı bir duyğunun 

əmələ gəlməsi üçün hökmən ona diqqət yetirmək lazımdır. Bütün bunlar diqqətin bir psixi proses 

olaraq insan həyatında necə mühüm əhəmiyyətə malik olmasını göstərir. Diqqət fəaliyyət zamanı 

insanın idrak proseslərinə qoşulur, onların daha müvəffəqiyyətli cərəyanı üçün zəmin yaradır. Çünki 

bütün idrak prosesləri seçici xarakter daşıyır, müəyyən obyektə yönəlmiş olur. Yəni diqqət psixi 

fəaliyyətin seçici səciyyə daşımasında ifadə olunur. Bu mənada diqqət cismin, hadisənin inikası 

olmayıb psixi fəaliyyətin obyektinin aydın, aşkar əks olunmasının təmin edir. Diqqət şüurumuzun 

müəyyən obyekt üzərinə yönəlməsindən və mərkəzləşməsindən ibarət olan psixi prosesdir. Bu 

tərifdən çıxış edərək diqqətin aşağıdakı funksiyalarını fərqləndirə bilərik: 

 1.İnsana çoxlu sayda qıcıqlandırıcılar təsir edir. Lakin o, onlardan ən vacib olanını seçir, 

digərlərini kənar edir. Bu diqqətin seçmə funksiyasıdır. 

 Diqqətin müəyyən obyekt üzərində saxlanılması funksiyası. Bu zaman insan qarşıya qoyduğu 

məqsədə müvafiq olaraq şüurunu müəyyən obyekt üzərində saxlayır. 

 Diqqətin nəzarət və tənzimetmə funksiyası. Bu zaman diqqət insan fəaliyyətini tənzimetmə 

funksiyasını həyata keçirir.  

Diqqətin fizioloji əsasları ilə bağlı nəzəriyyələrin 3 qrupunu göstərmək olar:  

1. Geştalt psixoloqların fikrincə, diqqətin həcmi və istiqaməti bütövlükdə struktur qavrayışın 

qanunları ilə müəyyən olunur. Onu yaxşı bilməklə diqqətin fizioloji əsasını izah etmək 

mümkündür. 

2. İkinci qrup psixoloqlar diqqətin «emosional nəzəriyyəsi» mövqeyində dayanırlar. Bu 

psixoloqlar belə güman edirlər ki, diqqətin istiqaməti bütövlükdə həvəs, təlabat və 

emosiyalarla bağlıdır. Amerikan biheviorist psixoloqlarının əksəriyyəti praktik olaraq bu 

mövqedə dayanırlar. 

3. Nəhayət, problemə »diqqətin motor nəzəriyyəsi" mövqeyindən yanaşan üçüncü qrup 

psixoloqlar diqqətə hər bir iradi aktın əsasında duran motor ustanovkaların təzahürü kimi 

baxırlar. Belə hesab edirlər ki, diqqətin mexanizmi hər bir gərginliyi xarakterizə edən əzələ 

səyi siqnalıdır. 

Psixologiyada diqqətin daha çox iki növünü fərqləndirirlər: qeyri-ixtiyari və ixtiyari diqqət. Bəzi 

psixoloqlar diqqətin üçüncü növünü, ixtiyari diqqətdən sonrakı diqqət növünü də ayırd edirlər. 

Qabaqcadan qarşıya qoyulmuş məqsədlə, heç bir xüsusi niyyətlə bağlı olmayan və iradi cəhd tələb 

etməyən diqqət qeyri-ixtiyari diqqət adlanır. Qeyri-ixtiyari diqqətin yaranmasının iki səbəbi var: 

obyektiv və subyektiv səbəb.  

Qeyri-ixtiyari diqqətin əmələ gəlməsinə təsir edən qıcıqlandırıcılar bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə 

malik olmalıdır:  
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1.Qıcıqlandırıcının qüvvəsi və gözlənilmədən təsiri (qüvvətli səs, kəskin iy, güclü işıq və s.). 

2.Qıcıqlandırıcının yeniliyi və qeyri-adiliyi.  

3.Obyektin hərəkətdə olması. 

Qeyri-ixtiyari diqqət insanın emosional vəziyyətindən (əhval-ruhiyyəsi, sağlamlıq dərəcəsi, 

maraqları, təlabatı və s.) asılı olaraq da əmələ gəlir 

İxtiyari diqqət yalnız insana məxsusdur. İnsanın xüsusi niyyəti, məqsədilə bağlı olaraq əmələ gələn 

və xüsusi səy tələb edən diqqətə ixtiyari diqqət deyilir. İxtiyari diqqət daha çox fəaliyyət prosesində 

əmələ gəlir və fəaliyyətin tənzim olunmasına yönəlmiş olur. Davamlı diqqətin əmələ gəlməsi bir sıra 

şərtlərdən asılıdır: 

 1.Borc və məsuliyyəti aydın dərk etmək.2. Fəaliyyətin konkret məqsədini aydın dərk etmək.3. 

Adəti iş şəraitinin olması.4. Əlavə maraqların yaranması.  

İxtiyari diqqətdən sonrakı diqqət isə iki mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələdə məqsədə müvafiq 

olaraq fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün iradi səy göstərilir, ikinci mərhələdə isə işlə maraqlanmağa 

başlayır və bu zaman iradi səy vasitəsiz maraqla əvəz olunur. 

Uşaqlar kiçik yaşlarında ikən, xüsusən, 4 yaşdan əvvəl müşahidə olunan həddindən artıq 

hərəkətliliyin normal inkişaf xüsusiyyətlərindən ayrılması çətindir. Diqqət çatışmamazlığı 

hiperaktivlik sindromu diaqnozu, əsasən, məktəb dövrünün ilk illərində qoyulur. Xəstəlik bu illərdə 

öz mənfi təsirlərini biruzə verir. Bu pozuntu adətən, yeniyetməliyin sonuna qədər qalıcı olur. 

Yeniyetməlik və yetkinlik dövründə həddindən artıq olan hərəkətlilik azalır. Plan qura bilməmək, 

dağınıqlıq, impulsivlik isə bir çox halda ömür boyu davam edir. 

Bu xəstələr üçün problemləri qruplaşdıracaq olarsaq, diqqət çatışmamazlığı, impulsivlik və 

hiperaktivlik olaraq qeyd edə bilərik. 

Diqqət çatışmamazlığı  ilə bağlı qarşılaşıla bilinəcək problemlərə aşağıdakıları sadalaya bilərik 

• Detallara diqqət etməkdə çətinlik çəkərlər, məktəb, iş və ya digər hallarda diqqətsiz yanaşaraq 

xətalara yol vermək 

• Diqqət tələb edən işlərdə diqqəti davam etdirməkdə çətinlik çəkmək 

• Biri ilə danışarkən dinləməkdə çətinlik çəkmək 

• Məktəbdə ya da iş yerində verilən tapşırıqları bitirməkdə, verilən təlimatları izləməkdə 

çətinlik çəkmək 

• Vəzifələri yerinə yetirməkdə və tədbirləri təşkil etməkdə çətinlik 

• Uzun zehni əmək tələb edən işlərdən yayınmaq və ya bu işlərə qarşı istəksizlik 

• Şəxsi əşyaları itirmək (məsələn, oyuncaq, qələm, pozan, kitab və s.) 

• Diqqətin asanlıqla dağılması 

• Günlük planlanan işləri unutmaq 

İmpulsivlik ilə bağlı qarşılaşıla bilinəcək problemlərə aşağıdakıları sadalaya bilərik 

• Verilən sualları bitirmədən cavab vermək 

• Sıra gözləməkdə çətinlik çəkmək 

• Başqalarının işinə qarışmaq, ya da söhbəti bölmək 

• Qısa zaman üçün zövq verən məşğuliyyətlərə meyillilik. 

• Hiperaktivlik ilə bağlı qarşılaşıla bilinəcək problemlərə aşağıdakıları sadalaya bilərik 

• Yerində sakit otura bilməmək, əl-ayağını tərpətmək 

• Oturmağı lazım olan vəziyyətlərdə yerindən qalxmaq 

• Ora-bura qaçmaq ya da narahatlıq hissi 

• Boş zaman fəaliyyətlərini sakit səssiz etməkdə çətinlik çəkmək 

• Davamlı hərəkət halında olmaq ya da sanki motor qoşulubmuş kimi hərəkət etmək 

• Çox danışmaq 

Diqqət pozulması və ya hiperaktivlik vəziiyyəti adından da məlum olduğu kimi uşaqlarda əsasən 

anadan olduqdan sonra yaranan və xüsusilə 3-4 yaşlarından etibarən büruzə verən, yaşıdlarına və 

inkişaf dövrü ilə müqayisədə həddən çox hərəkətlilik, bir yerdə dayanmamaq xüsusiyəti ilə birlikdə 

diqqətin tez dağılması, diqqəti müəyyən zaman bir işdə izləyə bilməməsi ilə xarakterizə olunan 
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vəziyyətdir. Əsasən həm diqqət pozulması, həm hərəkətlilik vəziyyətinin birlikdə müşahidə 

edilməsinə baxmayaraq, bəzən hərəkətliliyin ön planda olduğu diqqət pozulmasının arxa planda 

olduğu və ya tam tərsi olan hallarada da rast gəlinir. Eyni zamanda uşağa hiperaktiv deyə bilməyimiz 

üçün həm 7 yaşından əvvəl bəzi əlamətlərin olması, həm də ən az 2 fərqli vəziyyətdə bu 

xüsusiyyətlərin görulməsi vacibdir. Ümumiyətlə bu uşaqlar diqqətini uzun müddət bir obyektə  

mərkəzləşdirə bilmir, başladıqları işləri sona çatdırmaqda çətinlik çəkir, diqqətin vacib olduğu 

işlərdən qaçır, əşyalarını tez-tez itirir, gündəlik işlərdə unutqanlıqları vardır ( bu unutqanlıq ağıl 

səbəbindən yox, birbaşa xəstəliyin təbiətindən asılı olan diqqət pozulmasından başlayır), işlərini 

plansız və başdansovdu edir, əsasən bir işdən basqasına çox tez keçir. qarşısındakına qulaq asırmış 

kimi görünür və tez-tez söhbətin mövzusunu dəyişir, etdikləri işlərində diqqət baxımından səhvlər 

edir. Diqqət pozulması və hiperaktivlik vəziyyəti olan uşaqlarda digər psixiatrik hallar ola bilər. 

Bunlar arasında öyrənmə çətinlikləri davranış pozulması, narahatçılıq üzünə ağ olmaq xronik 

depressiya sayıla bilər.  

Diqqət pozulmasının erkən diaqnostikası yarana biləcək sinir-psixi xəstəliklərin inkişafının 

qarşısının alımasına imkan verə bilər.  
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  Nəticə etibariylə, ailə sağlam və dinc bir nəslin davam etməsi üçün vacib vəzifələri yerinə 

yetirir. Tədqiqatçılar tərəfindən araşdırıldıqda, ailə institutunun əsas götürdüyü bir çox dəyərli fəzilət 

var. Sevgi, hörmət, etibar, ədalət, dözümlülük, doğruluq, sədaqət bu dəyərli fəzilətlərdən yalnız bir 

neçəsidir. Bu dəyərli fəzilətləri ailə üzvləri olaraq təcəssüm etdirdiyimiz zaman ailə daxilində 

ünsiyyət qurarkən daha təsirli ünsiyyət qurduğumuzu başa düşəcəyik. Əks təqdirdə, bu gözəl 

fəzilətlərdən məhrum olan bir əlaqə ziddiyyət və sağlam olmayan ünsiyyətdən kənara çıxmaz. Ancaq 

ailələr dağılmayana qədər bunun pis nəticələri ola bilər. 

Kişilər və qadınlar bir-birindən fərqli olan iki ayrı cinsdir. Fərqlərin fərqində olmaq, 

dəyişdirməyə çalışmadan iki tərəf də bir həll yolu tapmaq üçün özlərində fədakarlıq etməkləri və ya 

ortaq məxrəcə çatmaqları vacibdir. Ortaq məxrəc müxtəlifliyin zənginliyə, ən yaxşısına və böhranın 

bir fürsətə çevrilməsidir. Evliliyi yoran problemlər deyil, problemlərin həllindəki çatışmazlıqlardır. 

Təkmilləşdirilmiş ünsiyyət bacarıqları və məlumatlılığın artırılması ailə problemlərini xaosa səbəb 

olmadan həll etmək üçün əvəzolunmazdır. 

Açar sözlər:  sağlam ailə, ailə sistemi, struktur, strateji, humanist, ekperimental yanaşmalar. 

 

 “Sağlam ailə”, ailə üzvlərinin ehtiyaclarının təbii olaraq ödənildiyi və ailə üzvlərinin bu ailəyə 

mənsub olduqları üçün xoşbəxt olduğu ailədir. Sağlam bir ailədə üzvlər missiya və vəzifələrini təbii 
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olaraq yerinə yetirir, aralarında pozitiv emosional bağlar olur və fərdlər həvəslə bir-birlərinə kömək 

edirlər. Sağlam bir ailədə ailə üzvləri bir-biri ilə münasibətlərində müəyyən rolların və sərhədlərin 

qurulmasına kömək edir və sərhədlərinin harada başlayıb bitdiyini düzgün qavrayırlar. 

Funksional ailənin “sağlam”, funksional olmayan ailənin “sağlam olmayan” olması 

ümumiyyətlə qəbul edilir. Sağlam evlilik və ailə münasibətlərində əlaqə qarşılıqlı olaraq doyurucu 

olmaq və evlilik şərtlərinə, yaşına və müddətinə görə fərdlərdə ortaya çıxan bəzi problemlər müsbət 

ünsiyyət və əməkdaşlıq yolu ilə aradan qaldırıla bilər. 

V.Sısenkonun firkincə, ailədə ər-arvad arasında hər hansı bir münaqişə maraqların, 

tələbatların, baxışların və təsvvürlərin qarşı durmasıdır (2; 337). 

Ailələr ailə üzvlərinin sosial, psixoloji və bioloji inkişafı və baxımı üçün laboratoriya kimi 

nəzərdən keçirilə bilər. Bu funksiyanı həyata keçirmək üçün cütlər və ailələr fiziki və maddi 

ehtiyacların ödənilməsini (məsələn, yemək, geyim), evlilik koalisiyasını və uşaqların sosiallaşmasını 

əhatə edən həyati vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. 

Aşağıda sağlam ailələrin xüsusiyyətləri barədə fərqli fikirlər verilmişdir: 

Struktur Ailə Terapiyası 

Əsas nəzəriyyəçiləri və tətbiqçiləri Salvador Minuchin, Braulio Montalvo və Harry Apontedir. 

Struktur ailə terapiyası üç alt sistemi təyin etmişdir: ər və arvad alt sistemi, valideyn alt sistem və 

bacı-qardaş alt sistemi. Funksional ailə üçün bu alt sistemlər arasındakı qayda iyerarxikdır. Nəzəriyyə 

nəsillər arasında müvafiq sərhədlərin olmasının vacibliyini israr edir. Struktur ailə terapiyasına görə 

normal ailə funksiyası müəyyən sərhədləri olan xüsusiyyətlər, güclü bir alt sistem və valideynlərə aid 

iyerarxiya ilə müəyyən edilir və sistemdə çeviklik xüsusiyyətlərinə üstünlük verilir. Struktur ailə 

terapevtlərinin ailə quruluşunu qiymətləndirməsinə aşağıdakılar daxildir (8; 133): a) ailə üzvlərinin 

üstünlük verdiyi əməliyyat nümunələri və onların alternativlər; b) dəyişkənlik və qabiliyyət; c) ailə 

üzvlərinin bir-birinin ehtiyaclarına həssaslığı, davranış və münasibət; d) inkişaf məsələləri, vəzifələri 

və tələbləri; e) simptomatik davranışın mənası və əlaqəli əhəmiyyəti; e) ailə həyatı, sosial dəstək və 

stres mənbələri. Bu yanaşmaya görə ailə quruluşunun təşkili, pis fəaliyyət göstərən münasibətlər 

modellərini pozmaq üçün ailə üzvlərinin nisbi mövqelərini dəyişdirmək, valideynlər adından 

iyerarxiyanı gücləndirmək, aydın və çevik sərhədlər yaratmaq və daha ahəngdar alternativ münasibət 

nümunələrini aktivləşdirmək terapiyanın əsas hədəfləri arasındadır. 

Ailə sistemləri nəzəriyyəsi 

Murray Bowenə görə bir ailəni ən yaxşı şəkildə anlamaq üçün ailəni ən azı üç nəsildə 

qiymətləndirmək lazımdır. Ailə sistemləri nəzəriyyəsinə görə normal ailə funksiyası, özünəməxsus 

fərqlənmə, intellektual və emosional tarazlığın mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Digər tərəfdən 

funksional olmayan simptomlar, ailənin mənşəyi ilə əlaqənin pozulması, qeyri-kafi fərqlilik 

səviyyəsi, narahatlıq, ailə nümunələri arasındakı proyeksiya və üçbucaqlanma səbəbindən zəif 

fəaliyyət göstərir. 

Bowen nəzəriyyəsində özünəməxsus fərqləndirilmə (differentiation of self)  vacibdir. 

Fərqləndirmə, bir fərdin münasibətlərdə fərdiliyi və birləşməyi tarazlaşdırma qabiliyyətidir (6; 43). 

Emosional və intellektual funksionallığı münasibətlərdə yaxınlıq və fərdiliklə tarazlaşdırmaq 

qabiliyyəti kimi fəaliyyət göstərir (5; 343). 

Fərqləndirən fərd həm də çevik, uyğunlaşa bilən və  özü özünə kifayətdir. Fərqlənməmiş fərd 

daha sərt və özləri haqqında yaxşı hiss etmələri üçün başqalarına daha çox emosional olaraq bağlıdır. 

Fərqlənmiş insanlar ətrafındakı insanların duyğularını bildikləri müddətdə obyektivliyini və 

emosional məsafələrini müəyyən dərəcədə qoruyaraq öz duyğularını hiss edirlər. Bowen-ə (1978) 

görə fərd fərqlənə bilmədikdə birləşmə (fusion) və emosional fasilə yaşayırlar. İnsanlar artıq 

münasibətlərdə fərdiliyini qoruya bilməzlər. Aydın sərhədlər olmadıqda, iki sistem iç-içə ola bilər. 

Qarışıqlıq meydana gəldikdə, fərdlər şəxsi alt sistemlərini, fərdi ehtiyaclarını və birliklərini digər 

vacib insanlarla tarazlaşdırmaqda çətinlik çəkə bilər. 
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Ayrılığa gəldikdə, sistemlər pozula bilər. Müvafiq dəqiq sərhədlər qurulduqda fərqlilik 

meydana gələ bilər (9; 185). Bu yanaşmada terapiyada fərqlilik təmin etmək, sistemdaxili 

münasibətləri formalaşdırmaq, üçbucağı aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. 

Strateji Ailə Terapiyası 

Əsas nəzəriyyəçiləri və tətbiqçiləri Jay Haley və Cloe Madanesdir. Bu yanaşmada terapevt bir 

genoqram və ya ailə tarixçəsi ilə başlamaqdan daha çox hansı tapşırığın yerinə yetirilməsinə diqqət 

yetirir. Bundan əlavə, diqqət keçmişə deyil, bu günə yönəlmişdir. Məqsəd hər bir problem üçün bir 

strategiya hazırlamaqdır. Hər hal özünəməxsus olduğu üçün hər cütlük üçün bənzərsiz bir terapiya 

olmalıdır. 

Strateji ailə terapiyasında disfunksiyalı simptom, münasibət quruluşuna daxil edilmiş 

kommunikativ bir fəaliyyət kimi şərh olunur. Hər cütlük münasibətlərinə daxil edilmiş protokollara 

malikdir. Ailələrin müvəffəqiyyətsiz problem həll etmə səyləri, həyat dövrü keçidlərinə uyğunlaşma 

çətinliyi problemlərin səbəbini və gedişatını təsir edən xüsusiyyətlərdəndir. Haley və Richeport-Haley 

(2003), evlilik münasibətlərinin də qaydalara tabe olan ardıcıl davranışlara söykəndiyini qəbul etdilər. 

Bu qaydaların cütün təkrarladığı davranışları müşahidə edərək çıxarıla biləcəyini ifadə etdilər. Bunlar 

cütlüyün qarşılıqlı təsirinə yayıldığını və kiçik məsələlərdən tutmuş böyük böhranlara qədər 

dəyişdiyini ifadə etdilər. 

Humanist Ailə Terapiyası 

Virginia Satir son dərəcə intuitivdir və ailə terapiyasının özəyinin spontanlıq, yaradıcılıq, 

yumor hissi, özünü açıqlamaq, risk alma və şəxsi toxunuş olduğuna inanır. Satir (1983) ailə üzvlərinin 

ailə tarazlığını qoruyacaq şəkildə davrandıqlarını bildirdi. Bu tarazlığın ailə üzvlərinin təkrarlanan, 

dövrü və proqnozlaşdırılan ünsiyyət nümunələri sayəsində əldə olunduğunu bildirdi. 

Satirə (1983) görə, ailə münasibətləri ailə tarazlığını təsir edir. Ayrıca, nüvə ailəsi xaricindəki 

müharibə, depressiya; nənənin xəstələnməsi kimi iki kök ailədəki dəyişikliklər; nənənin ailə ilə 

yaşamağa gəlməsi və ya kiminsə nüvə ailəsinə gəlməsi və ya qızı ərə verməsi kimi ailəni tərk etməsi; 

ana menopoz kimi bioloji dəyişikliklər; Ailənin yeni bir məhəlləyə köçməsi kimi əhəmiyyətli sosial 

dəyişikliklərin simptomları sürətləndirə biləcəyini bildirmişdi. Bunların ailə münasibətlərinin yenidən 

tərif edilməsinə səbəb olduğunu və bunun ailə tarazlığını təsir etdiyini bildirdi. 

V.Satir (1983) cütlüklərin necə bir ailədən gəldiklərinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Daha əvvəl 

fərqli ailə mühitlərindən gələn iki fərqli insanın indi yeni ailələrinin memarı olduqlarına diqqət çəkdi. 

Terapiyanın ən vacib hədəfi fərdlərin öz qərarlarını vermələrini təmin etməkdir. Bundan əlavə, 

böyüməni təmin etmək, daha razı bir qarşılıqlı əlaqə qurma, daha açıq ünsiyyət və geniş məlumatlılığı 

təmin etmək də terapiyanın məqsədlərindəndir. 

Eksperimental Ailə Terapiyası 

Carl Whitaker-ə görə normal bir ailə öz ideyalarını həyata keçirən bir ailədir. Sağlam ailələrin 

problemləri var, ancaq bu ailələr onlarla sağlam bir şəkildə məşğul başa çıxırlar. Sağlam ailələrdə 

fərdiliyin və fərdi inkişafın təmin edilməsi asanlaşdırılır. 

Normal ailə funksiyası ailə quruluşunun, çox yönlülüyün və təcrübənin fərqli cəhətlərini 

bölüşmək qabiliyyətidir. Sağlam bir ailə, inkişafına davam edən, konstruktiv xəbərdarlıqları 

qiymətləndirən və mənfi rəylərə asanlıqla cavab verən hər hansı bir problem ortaya çıxsa da, üç və ya 

dörd nəsildən ibarət olan bir bütündür. Enerji dağılımı çevikdir. Hər bir şəxsin özünü seçmək azadlığı 

var. 

Fəaliyyət göstərməyən ailələrdə duyğular yatırılır və bu ailələrdəki insanlar risk etməkdən 

çəkinirlər. İnsanlar kortəbii və sərbəst olmaqdansa sərt və mexanikdirlər. Whitaker üçün terapiyanın 

əsas məqsədi fərdiliyi və birlikdəliyi tarazlaşdırmaq və asanlaşdırmaqdır. 

Olsonun dairəvi modeli (Circumplex Model) 

Dairəvi Modelə görə ailələr bağlılıq, uyğunlaşma (dəyişmə) qabiliyyəti və ünsiyyət 

baxımından qiymətləndirilir (4; 144). Olson, ailə davranışının ailənin funksionallığı üçün vacib olan 

iki əsas ölçüyə sahib olduğunu təklif etdi. Bunlar uyğunlaşma qabiliyyəti və bağlılıq kimi ifadə edildi. 
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Ailə davranışının üçüncü ölçüsü olan ünsiyyətin, ailələrin uyğunlaşma və bağlılıq dərəcələrini 

dəyişdirməsinə imkan verdiyi düşünülür. Dairəvi modelin əsas fərziyyəsi balanslaşdırılmış cütlərin 

və ailə sistemlərinin balanssız sistemlərlə müqayisədə daha funksional olmasına meylliliyidir. Ailə 

bağlılığı, ailə üzvlərinin bir-birinə duyğusal bağlılığı; ailə uyğunluğu rol əlaqələrini və münasibət 

qaydalarını dəyişdirmə qabiliyyəti olaraq təyin olunur. Bağlılıq ölçüsündə həddindən artıq yaxınlıq 

qovuşmaya səbəb olur, çox az yaxınlıq ayrılma ilə nəticələnir. Üçüncü ölçü olan ünsiyyət, dairəvi 

modeldəki digər iki ölçüdə hərəkəti asanlaşdırır. Effektivliyi baxımından kritikdir, asanlaşdırıcı bir 

ölçü olaraq görülür. 

Ailə və cüt ünsiyyəti bir qrup olaraq ailəyə yönəldilməklə dinləmə bacarıqları, danışma 

qabiliyyətləri, özünü açıqlama, açıqlıq, izləmənin davamlılığı və hörmət baxımından ölçülür. Dinləmə 

bacarıqlarında diqqət empati və maraqla dinləməyə yönəldilir. Danışıq bacarıqlarına başqaları üçün 

deyil, özünüz üçün danışmaq daxildir. Özünü açıqlamaq insanın özü və münasibətləri haqqında 

hisslərini bölüşməkdir. İzləmə, mövzuda qalma və hörmət, ünsiyyətin emosional tərəfi və cütlüklərdə 

və ailələrdə problem həll etmə bacarıqlarıdır. Balanssız sistemlərin zəif ünsiyyətə, balanslı sistemlərin 

isə çox yaxşı ünsiyyətə meylli olduğu aşkar edilmişdir. Qınama, duyğuların inkar edilməsi və 

dinləməmək kimi mənfi ailə ünsiyyət davranışlarının ailənin uyğunlaşma və öhdəlik ölçülərinə 

meylinin qarşısını aldığı güman edilir. 

Mc.Master Model 

Sistemli yanaşmaya əsaslanaraq, McMaster Model ailənin quruluşunu, təşkilini və 

əməliyyatını anlamaq üçün altı ölçüyə diqqət ayırır: “Problemin Həlli”, “ünsiyyət”, “rollar”, 

“duyğusal cavab”, “duygusal məşğulluq” və “davranışa nəzarət”. Araşdırmalara görə, səmərəli 

fəaliyyət göstərən ailələr problemlərini həll edərkən, səmərəli fəaliyyət göstərməyən ailələr bəzi 

problemlərinin öhdəsindən belə gələ bilməmişlər. Problem həll prosesi yeddi addımdan ibarətdir: 

1. Problemin müəyyənləşdirilməsi 

2. Müvafiq və ya problemlə əlaqəli şəxslər ilə əlaqə qurmaq 

3. Fəaliyyət seçimlərinin inkişafı 

4. Seçimlərdən birinə qərar vermək 

5. Hərəkət etmək 

6. Fəaliyyətin monitorinqi 

7. Uğurun qiymətləndirilməsi 

Bu yeddi addımı tamamilə yerinə yetirməyin ən təsirli yolu; Güman edilir ki, ailələrin 

problemləri müəyyənləşdirə bilməməsi, yəni ilkin addımdan əvvəl dayanması ən az təsirli olur. Ailə 

problemləri “vasitəçı” və “duyğusal” olaraq bölünə bilər. Vasitəçi problemlər pul, qida, geyim, 

mənzil, nəqliyyat təminatı kimi mexaniki xarakterli məsələlərlə əlaqələndirilir. Duyğusal problemlər 

hirs və ya depressiya kimi emosional problemlərlə əlaqələndirilir. 

McMaster Modelinin ilk ölçüsü olan problem həll etmə, ailənin funksional qabiliyyətini təhdid 

edən məsələləri həll etmək bacarığıdır. Ünsiyyət ailə üzvləri arasında aydın və birbaşa bir şəkildə 

məlumat mübadiləsidir. Açıq və birbaşa ünsiyyət ən təsirli ünsiyyət formasıdır; maskalı və dolayı 

ünsiyyət ən az təsirli ünsiyyət formasıdır. Rolları nəzərdən keçirərkən, rolların qeyri-müəyyənliyi və 

məsuliyyətlərin qəbul edilməməsi ən az təsirli olduğu halda, bütün lazımi ailə funksiyaları və 

məsuliyyətlərinin ağlabatan bir şəkildə bölüşüldüyü güman edilir. Emosional reaksiya ölçüsü 

nəzərdən keçirildikdə, stimula uyğun cavabların verilməsinin ən təsirli, empatik iştirakın isə 

emosional iştirak ölçüsündə ən təsirli olduğu təsbit edilir; simbiyotik daxilolma və ya daxilolma 

olmaması ən az təsirli idi; Nəhayət, çevik davranış nəzarəti ən təsirli; kompleks davranış nəzarətinin 

ən az təsirli olduğu qəbul edilir. 

Barnhill (1979) sağlam ailə funksiyalarının səkkiz ölçüsünü dörd əsas ailə mövzusunda 

qruplaşdırmışdır: 

Şəxsiyyət Prosesləri 

1. İzolyasiya ilə fərdiləşdirmə 

2. İzolyasiyaya qarşı qarşılıqlı əlaqə 
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II. Dəyişim 

3. Sərtliyə qarşı davamlılıq 

4. İntizamsızlığa qarşı sabitlik 

III. Məlumat emalı 

5. Qəbulu aydın olmayan və təhrif olunmuş qavrayışa qarşı açıq qavrayış 

6. Birmənalı və təhrif olunmuş ünsiyyətə qarşı açıq rabitə ünsiyyət 

IV. Rol quruluşu 

7. Qeyri-müəyyən rollara və rol qarşıdurmasına qarşı qarşılıqlı əlaqə 

8. Dağılmış və ya təhrif olunmuş kəmər sərhədlərinə qarşı açıq sərhədləri 

Ümumi sistem nəzəriyyəsi insan inkişafını fərdi və ətraf mühit sistemlərinin qarşılıqlı 

əlaqəsinin məhsulu kimi qəbul etmişdir. Ümumi sistem nəzəriyyəsinə əsaslanan McMaster modelində 

ailədəki fərdlər arasındakı əlaqənin, ailənin bir bütün olaraq qiymətləndirilməsinin və bu sistem 

içindəki dövrlərin araşdırılmasının əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Murray Bowen-ə (1978) görə, ailə 

üzvlərinin nəsillərarası təcrübələr yolu ilə ötürülən davranışlar barədə məlumatlılığını artırmaq və hər 

bir ailə üzvünü mümkün qədər fərqləndirmək vacibdir; Virginia Satir, dərhal müşahidə edilən 

təcrübələrdən əldə edilən məlumatlar üzərində hərəkət edirdi. Ona görə, ani fərqindəlik, seçimi, 

məsuliyyət götürməyi və nəticədə dəyişimitımin edecəyindən, fərqindəlik, açıq ünsiyyət və spontanlıq 

vacibdir. Digər tərəfdən Minuchin, inkişaf etməkdə olanlarla birlikdə ailənin əvvəlki qarşılıqlı 

münasibət nümunələrindən bu günədək quruluşunu araşdırmışdır. Virginia Satir ailəyə qoşulmağın 

və ailənin açıq və birbaşa ünsiyyət qurmasını təmin etməyin vacibliyini vurğulayır; Salvador 

Minuchin ailə quruluşu, aralarındakı qarşılıqlı təsir nümunələrini araşdırmış və davranışların nəsillər 

arasında necə ötürüldüyünə diqqət yetirmişdir.  
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SUMMARY 

Theoretıcal approaches to healthy famıly relatıons 

Jafarzadeh Zeynab Natig 

 

As a result, the family plays an important role in maintaining a healthy and peaceful 

generation. When researched by researchers, there are many valuable virtues that the family institution 
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is based on. Love, respect, trust, justice, tolerance, truthfulness, and loyalty are just a few of these 

valuable virtues. When we embody these valuable qualities as family members, we will realize that 

we communicate more effectively when we communicate within the family. Otherwise, a relationship 

deprived of these beautiful virtues will not go beyond conflict and unhealthy communication. But that 

can have serious consequences until families break up. 

Men and women are two different sexes. It is important for both sides to be self-sacrificing or 

reach a common denominator in order to be aware of the differences and find a solution without trying 

to change them. The common denominator is that diversity becomes wealth, the best, and crisis 

becomes an opportunity. It is not the problems that bother the marriage, but the shortcomings in the 

solution of the problems. Improved communication skills and awareness are invaluable for solving 

family problems without causing chaos. 

Key words: healthy family, family system, structural, strategic, humanistic, experimental 

approaches  

 

РЕЗЮМЕ 

Теоретические подходы к здоровым семейным отношениям 

Джафарзаде Зейнаб Натиг 

 

В результате семья играет важную роль в поддержании здорового и мирного поколения. 

Согласно исследованию исследователей, существует множество ценных достоинств, на 

которых основан институт семьи. Любовь, уважение, доверие, справедливость, терпимость, 

правдивость и верность - вот лишь некоторые из этих ценных добродетелей. Когда мы 

воплощаем эти ценные качества как члены семьи, мы поймем, что общаемся более 

эффективно, когда общаемся внутри семьи. В противном случае отношения, лишенные этих 

прекрасных добродетелей, не пойдут дальше конфликта и нездорового общения. Но до распада 

семьи это может иметь серьезные последствия. 

Мужчины и женщины - два разных пола. Для обеих сторон важно проявить 

самоотверженность или прийти к общему знаменателю, чтобы осознавать различия и находить 

решение, не пытаясь их изменить. Общим знаменателем является то, что разнообразие 

становится богатством, лучшим, а кризис – возможностью. Брак беспокоят не проблемы, а 

недостатки в решении проблем. Улучшение коммуникативных навыков и осведомленности 

бесценны для решения семейных проблем, не вызывая хаоса.  

Ключевые слова: здоровая семья, семейная система, структурный, стратегический, 

гуманистический, экспериментальныe подходы.  

 

 
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Джолдаспаева Саулет Джунсалиевна, Муртазина Гульнара Айсуфовна, 

Токмагамбетова Асем Амандыковна 

Колледж Экономики, бизнеса и права Кар.УК, 

Республика Казахстан, г.Караганда 

dzholdaspaeva_kebl_keu@mail.ru; murtazina_kebl_keu@mail.ru 

tokmagambetova_kebl_keu@mail.ru 

 

Педагогическая психология, как одно из направлений психологической науки, является 

комплексной дисциплиной. Грамотно осуществлять обучающее и воспитательное воздействие 

в условиях семьи и школы можно, только хорошо зная возрастные особенности ребенка и 
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динамику его развития в интеллектуальном и личностном плане. Поэтому педагогическая 

психология столь сильно связана с возрастной психологией. 

В структуру педагогической психологии входят: 

               - психология обучения; 

               - психология воспитания; 

               - психология учителя. 

В представленном пособии достаточно подробно раскрываются 12 тем курса. Статьи, 

посвященные каждой теме, содержат информацию, как теоретического характера, так и 

некоторые прикладные психологические рекомендации. По каждой теме приводится список 

литературы, чтобы читатель мог, во-первых, обратиться к более подробному изучению какого-

то заинтересовавшего его аспекта проблемы, рассматриваемой в теме; во-вторых, чтобы 

читатель имел представление и хорошо ориентировался в том, какие авторы занимаются 

какими проблемами и исследованиями в области психологии обучения и воспитания. 

Методика: Педагогическая психология располагает основным арсеналом научных методов, 

таких как наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент, анализ продуктов деятельности 

(творчества), тестирование, социометрия и др. На основе наблюдения может быть дана 

экспертная оценка. 

Понятие качества образования в общественном сознании тесно связано с такими 

категориями, как развитие, самореализация, уважение, здоровье, благополучие. Сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса стало ключевой проблемой 

современного обучения.  

При этом, важно вести речь не только о сохранении и укреплении здоровья студентов, 

но и ставить вопрос о сохранении и укреплении здоровья педагогов, о гармонизации 

взаимоотношений семьи и колледжа. В содержательном плане здоровье понимается не как 

отсутствие физических дисфункций и психологической дезадаптации, а как присутствие 

определѐнного ряда достоинств в структуре личности, как способность к постоянному 

развитию и обогащению, к адекватному решению жизненных задач и поведению в социальной 

среде.  

Уже на этапе адаптации к учебному процессу проявляется противоречие между 

возрастающими требованиями современного образования к уровню развития познавательных 

способностей, психических функций и адаптационных возможностей студента и реальным 

уровнем психического, психофизиологического, познавательного и личностного развития с 

позиций их функциональной и психологической готовности к обучению в колледже. По 

различным психологическим данным от 20 до 30 % абитуриентов приходят в колледж не 

готовыми психологически к началу студенческой жизни. У 20 % отмечается недостаточная 

функциональная зрелость систем организма и психики. Студенческая жизнь, являясь новой 

социальной ситуацией развития молодого человека, ужесточает условия его жизни, 

стандартизирует их, выступает для него как стрессогенная. С первых дней пребывания 

студента в колледже выявляются отклонения от нормального пути развития: ярко 

проявляются гиперактивность, возбудимость, инфантильность, выраженная заторможенность 

и другие проявления в поведении, и состоянии здоровья. Несмотря на то, что общая 

сензитивность к воздействию условий окружающей жизни, содействует развитию 

адаптационных форм поведения, рефлексии, психических функций, внутренних ресурсов, не 

всем студентам их достаточно для преодоления всех возникающих трудностей. Его усилия по 

их преодолению зачастую оказываются чрезмерными, вводя абитуриента в ситуацию 

истощающего развития за счет резервов роста организма и развития личности.  

В условиях существующих противоречий между требованиями современной ситуации 

развития общества и состоянием здоровья детей особую актуальность приобретает вопрос 
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адекватной организации учебное - воспитательного процесса в технических и 

профессиональных организациях. 

Образования, грамотного психолого- педагогического сопровождения студента в 

процессе обучения, а также поиск возможных механизмов и создание условий для адаптации 

студента к требованиям колледжа. Весьма актуальным представляется рассмотрение 

основных характеристик студентов с позиции их готовности к обучению в колледже в связи с 

их нейропсихологическими и гендерными особенностями.  

Основными опорными позициями образовательной и воспитательной работы по 

сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса стали 

следующие:  

1. Здоровье подрастающих поколений – явление в первую очередь воспитательное, а не 

медицинское. Для оценки качества и эффективности деятельности и образовательного 

учреждения, и каждого педагога необходимо использовать основной критерий – динамику 

физического и психического состояния и развития студента, поскольку динамика физического 

и психического развития и здоровья ребѐнка во многом зависит от личности педагога.  

2. Здоровье человека рассматривается на следующих уровнях: физическое, 

психическое, психологическое, психологическая культура.  

Психическое здоровье в узком смысле понимается как нормальный уровень и качество 

функционирования основных психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

интеллектуальная сохранность и потенциал, а так же определѐнный резерв сил человека, 

позволяющий ему преодолевать возникающие стрессы и затруднения, адаптироваться к 

изменяющимся условиям и обстоятельствам. Психологическое здоровье определяется как 

преобладание в структуре эмоций положительного эмоционального фона, состояние гармонии 

с окружающим миром, основные жизненные ценности и приоритеты, позволяющие успешно 

функционировать в окружающем мире, не вступая в длительные противоречия с ним.  

Психологическая культура - это определенный уровень самосознания, рефлексии, 

самоконтроля, развитые коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и т. д.  

3. Влияние окружающей среды на человека происходит через познавательные и 

эмоциональные процессы, а результат развития зависит от свойств нейрофизиологических 

систем, контролирующих эмоции и поведение конкретной личности.  

4. Мониторинг обучения и воспитания необходимо осуществлять на физиологическом, 

когнитивном, аффективном и поведенческом уровне. Постоянная опора на реальное знание 

психики и личности каждого абитуриента, особенности группы, педагогического коллектива 

- важнейшее условие результативной работы преподавателя, куратора, дирекции колледжа.  

Исследоваться должны параметры организма, которые позволяют оценивать не 

сиюминутные состояния, а долгосрочные маршруты функционального физического и 

психического развития студента.  

5. Существует необходимость организованного психологического сопровождения и 

профессионального становления участников образовательного процесса. Данные 

психологического мониторинга должны учитываться при проектировании образовательной 

среды и определении еѐ основных психологических характеристик.  

1. Основные направления деятельности колледжа по созданию  

здоровьесберегающей образовательной среды  

Работа колледжа по реализации принципов и задач развития строится по следующим 

направлениям:  

1. Природосообразное обучение и воспитание;  

2. Работа с педагогами;  

3. Внеурочная деятельность;  

4. Работа с родителями;  

5. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  
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Мониторинг. 

Результаты работы, полученные на аналитико - диагностическом этапе. 

На момент окончания адаптационного периода 2019-2020уч. года в колледже 30 %  

первокурсников испытывают некоторые затруднения, что значительно меньше, чем в 

предыдущие года анализируемого периода. Остальные обследованные студенты отмечают 

состояние адекватного мироощущения, преобладание положительных эмоций и нормальное 

эмоциональное состояние (70 %), У студентов первого курса, находящихся в состоянии 

психологического напряжения в процессе обучения не выявлено.  

У большинства студентов (70%), преобладают положительные эмоции, и нормальное 

эмоциональное состояние. Остальные 30% студентов отмечают усталость больше чем обычно.  

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать следующие выводы:  

- По совокупности выполнения тестовых заданий, направленных на изучение уровня 

развития познавательных способностей, мы наблюдаем динамику роста.  -Исследование 

уровня и качества взаимоотношений студентов показало, что количество студентов, имеющих 

высокий личностный статус, в своей группе возрастает.  

Перспективы развития инновационной деятельности мы видим в следующем:  

- в совершенствовании процедуры формирования педагогического коллектива, в разработке 

модели личности педагогов, работающих со студентами;  

- в совершенствовании деятельности педагогического коллектива, включающего в себя как 

педагогов, так и членов администрации, психолога, в систематической регулярной работе по 

обмену опытом, организация повышения квалификации педагогов по актуальным проблемам 

образования;  

- в расширении и совершенствовании научно-методических связей с институтами, 

исследовательскими центрами и учебными заведениями страны, работающими в рамках 

здоровье сберегающих психологических технологий в учебном процессе;  

- в совершенствовании системы психологического сопровождения работы, в организации 

психологических тренингов для педагогов и студентов с акцентом на 

студентоцентрированную проблематику и системы соответствующей психологической 

помощи педагогам и студентам. Вся проделанная работа направлена на обеспечение 

комфортного пребывания всех участников образовательной среды в учебном заведении.  

И мы остаемся верны главной заповеди «не навреди!».  

Ключевые слова: самореализация, уважение, здоровье, благополучие, дисфункций и 

психологической дезадаптации. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРЕСТИЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЖИЗНИ 
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Актуальность: сейчас "модно" иметь диплом, а то и два, а то и больше, но в 

большинстве случаев они не используются по назначению. 

Цель: основная цель - образование как престижный элемент жизни, призвание 

молодежи к активному овладению рабочими профессиями. 

Методика: Отрасль педагогической науки, исследующая процесс обучения с целью 

достижения его большей эффективности. Методика включает совокупность методов, правил 

и средств обучения. Базовые науки, на которые опирается методика, – это педагогика, 

психология и лингвистика. 

Ключевые слова: модернизация страны, профессиональная адаптация, бесплатно, на 

бюджетной основе, менталитет страны. 

Одной из самых актуальных проблем современного общества является 

профориентация молодых людей. От правильного, и полноразмерного ознакомления 

молодёжи с их профессиональной деятельностью, зависит не только наличие 

квалифицированных и грамотных специалистов для модернизации странны, но, и физическое, 

эмоциональное состояние каждого гражданина.  

Главной проблемой нашей странны в аспекте профориентации, является не 

заинтересованность молодёжи в занятости, желание получить всё, без лишних усилий, 

простым и понятным словом, очень важная проблема – лень. Основным критерием при выборе 

профессии является заработная плата, отрицание важности бумажек заполняющих наши 

кошельки отрицать бессмысленно, но, по-моему мнению, каждый человек, должен быть на 

своем месте. Если человек находит то, что искал, он полностью и без поворотно отдаётся 

своему делу, это приносит не малый в клад в становления общества, и решение многих важных 

вопросов.  

Но при этом,  90 процентов молодежи нашей страны хотят иметь, и имеют высшее 

образование. Сейчас стало “модно” – иметь диплом, даже два, а то и более, но в большинстве 

случаев они не применены по назначению. Основная причина, тенденция – образование как 

престижный элементы жизни. [2, с. 89] 

Помощь родителей в выборе, необходима, и важна, опыт прожитых лет, поможет 

подсказать наиболее верный путь в достижении желанной суммы, но принуждение в 

заинтересованности этой профессии крайне болезненное ощущение, и что в процессеможет 

принесёт не мало сомнений, и отрицательных эмоций, разочарование и отрицание выбора. 

Многое в выборе профессии упирается в стоимость обучение и возможности её оплаты. 

Одним, из наиболее простых вариантам оплаты - является форма поступления по средству 

конкурса и зачисление на  бесплатной, бюджетной основе. Но вопрос в том, что молодёжь 

выбирает профессию, сходя из возможности получения стипендии, и отсутствия проблем 

оплаты, нежели исходя из собственных интересов и возможностей раскрытия потенциала. 

Ещё более важной проблемой в нашей стране, является отсутствия как такого вой 

профориентации, ошибкой, что совершают наши социальные работки, работники вузов и др., 
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является ознакомления с учреждениями, где будут обучаться выпускники школ. Но не 

оповещение о том, чем будут заниматься?  где буду трудоустраиваться? как будет, происходит 

процесс работы? в результате окончание колледжей и высших учебных заведений.  

Согласно данным, по проведенным исследованием общественного объединения «Қазақ 

Қызы» и председателем Ассоциации частных дошкольных организаций города  Нур-Султана, 

только лишь 10-15% точно уверенным в выборе и определение своей жизненной позиции. И 

75% учащихся находятся в полной прострации, и в основе своей опираются на престижность 

профессии, и авторитетность учебных заведений. Что в последствие приводит к 

штампованию, одинаковых, без индивидуальных тысяч призраков, с одинаковой 

специальностью, что на данный момент является невостребованной на рынке труда. 

Стоит отметить, что мала часть наших учащихся, всё же стремится поступить и 

окончить колледжи и институты по рабочим, техническим профессиям. Но большинство, 

придают значимость только высшему образованию, считая получения средне-специального 

диплома ненужным. В данном случае очень хорошо подходит отрывок, 

изоднопрофессионально ориентационного исследования: 

«В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда молодежь завышает ценность и 

необходимость получения высшего образования, что приводит, как ни странно, к его 

обесцениванию». [2, с. 115]. 

Так же, наш высоко почитаемый Президент Казахстана, Лидер нации Н. А. Назарбаев 

неоднократно отмечал в своих выступлениях важность и необходимость пропаганды рабочих 

специальностей, так как нехватка высококлассных специалистов среднего звена сказывается 

на темпах роста производства и конкурентоспособности экономики Казахстана. 

 «Я призываю нашу молодежь активно осваивать рабочие специальности. Надо 

осваивать рабочие профессии», – подчеркнул Н. А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». [1, с. 28]. 

Отпустившие трудоустройства во многих заведения крайне, стоящий вопрос. Молодые люди 

часто не знаю, что им дальше делать со своей жизнью, и годы которые они провели в учебных 

заведениях, где получали знания, достигали новых высот, а может и приобрели их за те же 

волшебные бумажки, уходят в пустую. Они устраиваются на работы, что в большинстве 

случаях не связанны с их профобразованием, работают там где придётся, до тех пор пока не 

осознают, где их место. 

Ещё один отрицательный аспект, что идеи студентов, не принимаются во внимания 

учебными организациями, не осуществятся их идеи и инновационные проекты, до их 

самостоятельного развития и реализации за границей. Получается, что молодые люди, 

остаются вне внимания со своими идеями, до их отлучения и переезда за границу. Именно на 

Западе, ценят молодые умы, их экстравагантность и дерзость.  

Самое страшное что, общество «сегодняшнего дня»  потеряла тягу к знаниям, не считая 

её необходимой для общения, работы, повседневной жизни, из этого вытекает не понимания 

со стороны предыдущих поколений. Главное сейчас, поменять менталитет нашей страны, 

людям стоит осознать что ценности заключаются не в получении большой суммы, а в твоей 

личной ценности в развитии общества, в выдвижении новых и интересных идей, их 

воплощении, и достижения всеобщего баланса. Каждый из нас может добиться много, 

осталось только захотеть, и наше государство в скором время, как я надеюсь, станет 

поддерживать стремление каждого человека, поможет в  реализации, и образовании, и 

продвижении специалистов по карьерной лестнице, и поднимется на новый уровень. [1, с. 44] 

В моей голове всегда сидела идея, чтобы именно в нашей стране, ввели, новые правила 

профориентации, что вы скажете, если государство выделит кадры и средства на экскурсии, 

обозревательные лекции о принципе работы предприятий?  
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  Каждый ученик сможет посетить любое заведение, в отведённые часы, и познакомится 

с работой, местом, принципом, и наконец, сделать важный для него выбор. Это не только 

уменьшит уровень безработицы, но и выведет на новый уровень грамотность, и 

подготовленности специалистов. 
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Əhmədova Elnarə Əhməd qızı  

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Şəxsiyyət – sosial baxımdan şərtləndirilmiş və fərdi şəkildə ifadə olunmuş keyfiyyət və 

xüsusiyyətlərə (xarakterə, qabiliyyətlərə, tələbat-motivasiya, idrak və emosional-iradi sahələrin 

özünəməxsusluğuna) malik insandır. Məhz şəxsiyyət, onun təcrübəsi, təcrübədə toplanmış şəxsiyyət 

xüsusiyyətləri vasitəsilə həqiqətən tərbiyə təsirlərin əks olunması baş verir (5). 

Yeniyetməlik dövründəki yanlış davranış tərzi psixi inkişafdan geridə qalmadan başqa 

məhdud həyat təcrübəsindən də irəli gəlir. Yeniyetmələrin davranışda olan səhvlər böyüklərə xas olan 

hərəkətlərin kor-koranə təqlidində, qətiyyətsiz hərəkətlərdə, həddindən tez böyümədə öz təzahürünü 

tapır. Bu səbəbdən yeniyetməlik dövrünə xas olan dalaşqanlıq, kobudluq, səbirsizlik, oxumağa fəal 

şəkildə mənfi münasibət, neqativizm, kollektivdən ayrılma, özünə qapanma, ətrafdakılarla 

münaqişəli münasibətlər kimi tipik davranış qüsurları əmələ gəlir. 

Yeniyetmələr, bir qayda olaraq, təlqinə tez qapılır, elə buna görə də özünə və başqalarına ver-

diyi qiymət adekvat olmur. Belə ki, həm əhvalı, həm də münasibətləri tez-tez dəyişir, bəzən kifayət 

qədər əsas olmadan yoldaşlıq, dostluq münasibətlərini kəsirlər. Yeniyetmələr bəzən də daha çox 

zahiri parlaqlığa uyur, insanı formal cəhətlərinə görə qiymətləndirir, onun qətiyyətini, cəsarətini 

mənəviyyatından təcrid olunmuş halda qiymətləndirir. Lakin tədricən, yeniyetmənin həm özünü, həm 

də başqalanı qiymətləndirməsi müstəqil və əməli xarakter almağa başlayır. Yeniyetmənin yeni həyat 

mövqeyi özünü və başqalarını dərk etməyə, davranış normalarını başa düşməyə köməklik edir. 

Kiçik məktəb yaş dövründən fərqli olaraq, yeniyetməlik dövründə yaşlılıq hissinin meydana 

gəlməsi uşaqların özünüqiymətləndirməsinə əsaslı təsir göstərir. İndi yeniyetmə əvvəlki kimi öz 

həyatına passiv münasibət bəsləmir. Kiçik məktəblidən fərqli olaraq, yeniyetmələrdə özünə, öz şəxsi 

həyatına, şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinə maraq yaranır. Bu cür özünə yönəlmiş maraqların təsiri 

altında yeniyetmələrdə özünüqiymətləndirmə tələbatı, özünü, öz imkan və bacarıqlarını başqaları ilə 

müqayisə etmə meyli əmələ gəlir. Çox vaxt ilk dövrlər yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsi faktiki 

imkanlarına, kollektivdəki real mövqeyinə uyğun gəlməsə də bunun sayəsində o, bir növ üçün, öz 

"mən"ini kəşf edir. Bu isə uşağın sonrakı həyat və fəaliyyəti üçün zəruri əhəmiyyətə malikdir. 

Təcrübə göstərir ki, mənlik şüurunun formalaşmağa başlaması və sonrakı inkişafı yeniyetmənin bütün 

psixi həyatına, onun təlim fəaliyyətinin xarakterinə, gerçəkliyin onu əhatə edən cisim və hadisələrə 

münasibətinə, yaşlılarla, yoldaşları, şagird kollektivi üzvləri ilə qarşılıqlı münasibətlərinə əsaslı təsir 

bağışlayır. 
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Yuxarı yaşlı yeniyetmələrə xas olan böyüklük hissi onları sərbəstliyə vadar edir, lakin bunun 

üçün kifayət qədər təcrübə, praktiki bacarıqlar və qabiliyyət olmalıdır. Müşahidələr göstərir ki, 

uğursuzluqların, səhvlərin, münaqişələrin əksəriyyəti yeniyetməlik dövrünə təsadüf edilir. Əgər bu 

nöqsanlara tərbiyədə olan səhvlər də əlavə olunsa, onda bütün bunlar xarakterin mənfi 

xüsusiyyətlərini formalaşdırır. Neqativizm təzahürləri, həmyaşıdlarla qaçılmaz olan münaqişələr 

yeniyetməlik statusunu tədricən daha neqativ tərəfə dəyişdirir. Yeniyetmə kollektivist ola bilmir, 

çünki onun şəxsi mənafeyi ictimai mənafeyə qurban vermək bacarığı yoxdur, o, kollektiv qarşısında 

özünə və yoldaşlarına görə məsuliyyət hissini itirir və s. 

Xarakterin mənfi xüsusiyyətləri əməyə olan yanlış münasibət əsasında da formalaşa bilər. 

Yeniyetmə əməkdən boyun qaçırır və beləliklə başqalarının hesabına yaşamaq istəyi yaranır. Əgər o, 

öz işini səliqəsiz yerinə yetirirsə, onda yüngülxasiyyətlik xüsusiyyəti yaranırsa, bu da 

məsuliyyətsizliyə yol açır. “Çətin uşaq”, adətən, könlündə yetimlik və valideynləri tərəfindən səfilliyə 

məruz qalma hissi gizlənən bir uşaqdır. 

Acizlik və çarəsizlik hissi belə yeniyetmələrin şüurunda ağrılı “natamamlıq kompleksi” 

formalaşdırır ki, bu da özünütəsdiqləməyə yönəlmiş kompensator, qoruyucu psixoloji reaksiyaların 

üzə çıxmasını tələb edir. Özünütəsdiqləməyə olan meyl, öz növbəsində, ətrafdakılarla ünsiyyət 

həmahəngliyini dağıdır: uşaq məcburi eqosentrikt olur, onda ətrafdakı adamların fikirlərinə 

həddindən artıq həssaslıq, ağrılı tez dəymə inkişaf edir, acıqlılığa, heysiyyətə, inadkarlığa və 

nümayişkaranəliyə meyllər yaranır. 

Özünə daimi xüsusi diqqət göstərilməsini tələb edən “çətin uşaqlar”, böyüklərə müəyyən 

ünsiyyət və qarşılıqlı münasibət üsullarını qəbul etdirərək, onlara özünəməxsus şəkildə psixoloji 

təzyiq göstərmiş olurlar. 

“Çətin uşaqlar” böyüklər üçün həmişə sirr olaraq qalacaq: onlar hərdən yersiz gülüb, birdən 

birə ağlayıb isterikaya düşürlər, xeyirxahlığa cavab olarkən kobudluq nümayiş etdirirlər, apatiyaya 

qapanıb laqeyd olurlar, ya da ətrafdakıları öz zahiri görünüşü ilə şoka salırlar (1). Onlar hər zaman 

diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər, və buna nail olandan sonra ya böyükləri əsəbləşdirir, ya da 

özlərinə nifrət hissi oyadırlar. 

“Çətin yeniyetmələrin” davranışında olan qəribəliklər pedaqoqlarda, tərbiyəçilərdə və vali-

deynlərdə qorxu hissi doğurur, çünki onlar tərbiyə üsullarının tətbiqində gülünc və aciz görünə 

bilərlər. 

“Çətin yeniyetmələrin” tərbiyəçilər tərəfindən xüsusən fərdi yanaşmaya və həmyaşıdlar 

kollektivinin diqqətinə ehtiyacı var. Bunlar, bəzi böyüklərin yanlış hesab etdiklərinə görə, heç də pis 

olmayan və ümidsiz şəkildə islahedilməz sayılmayan məktəblilərdir və onlara ətrafdakıların xüsusi 

diqqət və nəvazişi lazımdır. Əgər böyüklər aqressiv davranışın əsl səbəblərini başa düşməsələr və 

araşdırmasalar, onda onlarda “çətin yeniyetmələrə” qarşı açıq nifrət hissi oyanır. 

“Çətin yeniyetmə” stereotipi müəllimin sosial qavrayışında özünü olduqca mənfi şəkildə 

büruzə verir və həm pedaqoji, həm də sosial cəhətdən baxımsız qalan şagirdlər arasında fərqlərin və 

sərhədlərin silinməsinə imkan yaradır. Məhz bu kimi ümumi neqativ keyfiyyətlərin mövcudluğu 

müəllim tərəfindən pedaqoji cəhətdən baxımsız qalan şagirdin davranışında və şəxsiyyətində müsbət 

cəhətləri görməyə mane olur (ilk növbədə çalışqanlıq, ixtisasa yiyələnmək üçün can atma). Halbuki, 

həmin müsbət cəhətlərə əsaslanaraq hər hansı bir ilkin profilaktika orqanlarına müraciət etmədən 

şagirdlərin bu kateqoriyası ilə müvəffəqiyyətlə tərbiyə işini aparmaq olar. Bu şagirdlər çox vaxt sosial 

cəhətdən baxımsız qalan yeniyetmələrlə eyniləşdirilməsi nəticəsində qeydiyyata alınırlar, çünki 

“çətin yeniyetmə” stereotipi üzrə qiymətləndirmə işə düşür: təsadüfən “qrup” ilə törədilmiş hərəkət 

də bunun üçün səbəb ola bilər. Pedaqoqların stereotip qiymətləndirilməsində bu cür sosial gözləmələr 

ona gətirib çıxarır ki, yeniyetmə böyüklərin ona yönəldilmiş gözləmələrinə uyğun şəkildə inkişaf 

etməyə başlayır və bu, öz növbəsində, asosial xarakterli təzahürlərə təhrik edir və gələcək 

desosiallaşmaya imkan yaradır (6). 

Çətin tərbiyə olunmanın fərdi xarakteri habelə temperamentdən, qeyri sağlam tələbatlardan, 
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qeyri sabit davranışdan, tənbəlliyin konkret təzahürləri ilə səciyyələnən təhrif olunmuş meyllərdən, 

qeyri səmimilikdən, kobudluqdan, intizamsızlıqdan  asılıdır, ona görə də islaholunmazlığın 

profilaktikası və aradan qaldırılması hər bir tərbiyə olunana məhz onun haqqında məlumatları nəzərə 

almaqla müxtəlif pedaqoji təsirlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Çətin yeniyetmələrə göstərilən 

yardım onların şəxsiyyətinin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini, habelə müxtəlif pozuntuların və 

təzahürlərin yaranmasına səbəb olan tərbiyənin konkret vəziyyəti və şəraitlərini nəzərə almaqla təşkil 

olunur. 

Açar sözlər: “çətin” uşaqlar, yeniyetmə, ailə, məktəb, tərbiyə, əxlaq  

Ключевая слова: «трудные» дети, несовершеннолетних, семья, школa, воспитания,  
мораль  

Keywords: “difficult” children, teenager, family, school, upbringing, morality  
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KARYERA SOSİAL – PSİXOLOJİ HADİSƏ KİMİ 

Əfəndiyeva Aytən Fazil qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 efendiyeva.ayten@mail.ru 

 

Hər bir insan öz ehtiyaclarını və sosial-iqtisadi şərtlərini nəzərə alaraq gələcəyini planlaşdırır. 

Şəxsin öz karyerasının perspektivlərini, karyera yüksəlişini, peşəkar inkişaf imkanlarını və bunun 

üçün yerinə yetirməli olduğu şərtləri bilmək istəməsində təəccüblü bir şey yoxdur. Əks təqdirdə, 

davranış motivasiyası zəifləyir, insan tam gücü ilə işləmir, böyümək, nail olmaq, nail olmaq üçün 

səy göstərmir, yəni karyera qurmaq istəmir. Karyera, istədiyiniz vəzifələrin əldə olunmasına gətirib 

çıxaracaq fərdi, peşəkar və rəsmi yüksəlişin şüurlu şəkildə seçilmiş və həyata keçirilmiş yoludur. 

Sosial müvəffəqiyyət modelləri gələcəkdə gələcəyi gözlənilən bir növ idealdır.  

“Karyera” sözü ictimai, rəsmi, elmi və digər fəaliyyət, peşə,eyni zamanda peşə sahələrində 

“uğurlu irəliləyiş” deməkdir. Karyera istədiyi statusa və uyğun həyat səviyyəsinə çatmaqla yanaşı 

şöhrət və şöhrət qazanmaqla fərdin peşə həyatının göstəricilərindən biridir. Uğurlu şəkildə qurulmuş 

bir karyera insana öz bənzərsizliyini, digər insanlar üçün, bütövlükdə cəmiyyət üçün əhəmiyyətini 

tanımağa imkan verir. Uğurlu karyera anlayışı ilk növbədə uğurlu peşəkar öz müqəddəratını 

təyinetmə ilə əlaqələndirilir. Karyera dinamik bir fenomendir, yəni davamlı dəyişən və inkişaf edən 

bir prosesdir.  

Karyeranın proses mahiyyəti, bu anlayışın əksər təriflərində əks olunur, bunlarda istifadə 

olunan “hərəkət”, "irəliləmə", "böyümə" terminləri ilə sübut edilir. Ədəbiyyatda müzakirə olunan 

karyera tərifləri araşdırıldıqda karyeranın ümumiyyətlə peşə anlayışı ilə müəyyənləşdirilərək təyin 

olunduğu görülür. Misal üçün; Bir insanın iş həyatı boyu ixtisaslaşdığı / ixtisaslaşmaq istədiyi 

sahədəki irəliləməsi və bacarıq və təcrübələrinin inkişafı bir karyera olaraq ifadə edilir. Buna görə, 

insanlar gənc yaşlarından başladıqları karyera həyatında irəliləyə və təqaüdə çıxana qədər davam edə 
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bilərlər. Bir insan özünü peşəkar həyatında müəyyən bir təcrübəyə həsr edir və bu təcrübə sahəsində 

özünü inkişaf etdirmək istəyir. Buna görə karyera, peşə həyatında irəliləyən bir şəxs olaraq da təyin 

edilə bilər. 

Karyeranın başlanğıc bazası, əldə edilmiş vəzifələrin prestijinin miqyası və bir şəxs tərəfindən 

mənimsənilmiş sosial nailiyyətlərin müvafiq nümunələridir. Son bir neçə ildə karyera mövzusu 

xüsusi aktuallıq qazandı, buna cəmiyyətimizin bütün əsas sahələrinin islahatı, bazar iqtisadiyyatının 

ortaya çıxması səbəb oldu, bu da mənfi qavrayışları və ya aşağı aktuallıq səviyyələri səbəbindən bu 

günə qədər gözdən kənarda qalmış bir çox proseslərə və hadisələrə münasibətlərin dəyişməsinə səbəb 

oldu. Əvvəllər normadan sapma, burjua cəmiyyətinin məhsulu olan kapitalizmin yalnız əhəmiyyətsiz 

və karyeranın sapma bir təzahürü olan karyerizmlə müəyyənləşdirilən faktor, bu gün sosial quruluş 

sistemində insan inkişafının əhəmiyyətli bir göstəricisi səviyyəsinə qaldırıldı, inkişaf üçün 

əhəmiyyətli bir amil kimi sosial-psixoloji iqlim, təşkilatdakı artan əmək məhsuldarlığı, rəqabət 

qabiliyyəti üçün əsas şərtlərdən birinə çevrildi. Karyera, şübhəsiz ki, həm elmi biliklər baxımından, 

həm də cəmiyyət tərəfindən diqqət mərkəzində olan fenomenlərdən biridir. Bunun səbəbi, müxtəlif 

tarixi dövrlərdə insanların bu konsepsiyaya fərqli məzmun qoyması və karyeralarını qurmaq 

istəyənlərə münasibət fərqli sosial vəziyyətlərdə fərqli olmasıdır. 

Açar sözlər: karyera, özünə inam, müvəffəqiyyət, özünüqiymətləndirmə 

Ключевые слова: карьера, уверенность в себе, успех, чувство собственного 

достоинства 

Keywords: career, self-confidence, success, self-esteem 

 

 

 

HƏYƏCAN VƏ ONUN YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

Əhmədli Nuray, Kərəmova Natəvan 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Hər gün fərqli hadisələrlə qarşılaşırıq və fərqli hisslər, duyğular yaşayırıq. Yaşadığımız 

hadisələrin qarşısında onların fərqliliyindən asılı olaraq həyəcan hiss edirik. Yaşanan fərqli 

həyəcanlar duyğularımızın oyanmasına yol açır. Duyğu yaranan həyəcan hissinin hansı səbəblə 

olduğunu bildirir.  

Həyəcan hər insanın yaşadığı insani bir duyğudur və o, xarici və daxili siqnalların çox qısa vaxt 

ərzində fizioloji stimul verən, gərginlik yaradan, insana psixoloji təsir göstərən bir vəziyyətdir. Qarşı 

qarşıya gəlinən hər hansısa bir vəziyyətdə həyəcanın yaranması normaldır. Həyəcan bir çox səbəblərə 

görə yaranır. Bu səbəblər yaşam boyu ortaya çıxa biləcəyi kimi bilincaltında yatan psixoloji 

problemlərdən də qaynaqlanır. Bununla yanaşı zehni olaraq “ bir şeyi “ xəyal etmək də həyəcan hissi 

yaradır. 

Hər insanda həyəcan müxtəlif səviyyədədir. Həyəcan vəziyyətində insanlar fərqli düşünür və 

davranırlar. Həyəcan insana fərdi təsir göstərdiyi üçün müəyyən müddət ərzində təsirini sona çatdıra 

bilir. (bu müddət həyəcanın təsir gücündən asılıdır) O,insana həyat təcrübəsi qazandırır. 

Həyəcan aclıq,susuzluq kimi bioloji siqnallardan daha güclüdür.Bu duyğu əslində zehni 

duyğudur amma bütün bədənə təsir göstərir. 

Həyəcan həmin vəziyyətin şərtlərindən asılı olaraq diqqəti nəyə yönlədirəcəyimizə kömək edir 

(məsələn; baş verən ani bir zəlzələ zamanı biz oturub TV-ə baxmarıq, diqqətimizi baş verən hadisəyə 

yünəldirik). Həyəcan insanın heç gözləmədiyi anda yaranır və bu səbəbdən də onu idarə etmək 

çətindir. Bu zaman verdiyimiz qəfil qərar bəzən həyat xilas etsə də, bəzən də xoşagəlməz nəticələrə 

səbəb ola bilir. 

Həyəcandan asılı olaraq beyinin sinir fəaliyyəti dəyişir və bəzi hormonlar orqanizmə ifraz 

olunur. Beləliklə orqanizmdə fizioloji dəyişikliklər müşahidə olunur:  
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1. Düşüncə sürətində yavaşlama 

2. Ürəyin sürətli və ya yavaş döyünməsi 

3. Nəfəs darlığı 

4. Tərləmə 

5. Tüpürcək ifrazının yavaşlaması 

6. Göz bəbəklərinin böyüməsi 

7. Dəri temperaturunun dəyişməsi 

Həyəcandan ən çox təsirlənən həzm sistemidir, bu vəziyyətdə mədə və bağırsaq əzələlərinin 

hərəkəti zəifləyir İnsan soyuqqanlı olarsa, həmçinin həyəcan normal səviyyədə olarsa, bu duyğu idarə 

oluna bilər. Çox həyəcanlı olmaq insanlarda səhvlərə və psixoloji problemlərə (panik atak, 

diqqətsizlik, nitqdə pozğunluq və s.)səbəb ola bilər. 

Həyəcanlar ilkin və ya əsas və ikincili olmaqla 2 yerə böıünür. Ikincili həyəcanlar,əsasən sosial mühit 

yolu ilə əldə olunur.  

Həyəcanın yaranmasında limbik sistemin xüsusilə də limbik sistemin bir hissəsi olan 

amigdalanın təsiri böyükdür. Limbik sistem beyinin ən yaşlı hissəsidir və daha çox qorxu hissi ilə 

əlaqəli olduğu üçün onu “qorxu beyini” olaraq adlandırırlar. Beyində yerləşən bu bölgə 

narahatlıq,hirs xüsusilə də qorxu kimi duyğuların yaranmasından məsuldur. Amigdala duyğusal 

yaddaş və emosianal reaksiyaların inkişafında rol oynayır. O, sosial təsirlərin emosianal dəyərini 

ölçür və emptiya yaranmasını təmin edir. Amigdalanın üz ifadələrini, xüsusən də qorxu və təhlükə 

bildirən ifadələri tanımaqda, təhlükə yaradan emosianal vəziyyətlərin qiymətləndirilməsində və 

sevindirici və ya üzücü hadisələrə duyğu qatılmasında önəmli olduğu bildirilir. Həyəcanı məğlub 

etmək üçün: 

Həyəcanı məğlub etmək üçün bir neçə üsul vardır. İlk növbədə soyuqqanlı olmaq lazımdır. 

Ən əsası isə nəfəs almağa nəzarət etməkdir. Düzgün nəfəs alma qaydalarından istifadə edərək 

həyəcan asanlıqla idarə oluna bilər. Əgər həyəcan xroniki hala keçibsə,psixoloqa müraciət etmək 

lazımdır, çünki o insana ciddi fiziki və psixoloji təsir göstərir. 
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Məqalədə nəticə etibari ilə uşaqlıq yaş dövrü ilə böyüklərin yaş dövrü arasında körpü 

yaradan psixoloji əsaslarını nəzərə almaq lazımdır. Çətin uşaqlarla iş məktəb psixoloqlarının öhdəsinə 

düşür. Belə ki, məktəb psixoloqları çalışmalıdır ki, uşaqlarda belə halların yaranma səbəblərini 

diaqnostik metodların köməyi ilə vaxtında araşdırıb, səbəbini vaxtında tapıb, ona uyğun da 

psixoprafilaktik işlər aparılmalıdır. Psixoprafilaktik işləri aparakən mütləq şagirdlərin fərdi 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Odurki yuxarda qeyd etdiyim əsas fikirlərə istinad edərək bu 

nəticəyə gəlirəm ki, hər bir insanın həyatında çətinliklər mövcuddur, o çətinlikləri aradan qaldırmaq 

üçün insan cəmiyyətə adaptasiya olmalı, göstərilən düzgün yolu vaxtında qəbul etməlidir.  
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Açar sözlər: yeniyetməlik dövrü, davranış, çətin uşaq, tərbiyə, inkişaf,özünütənqid, meyllər  

Hər bir yaş dövrünün özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətləri var. Bəzi müəlliflərin “ikinci 

həyat”, bəzilərinin “dönüş”, “böhran” adlandırdıqları yeniyetməlik dövrü qayğısız  uşaqlıq dövründən 

yaşlı adamın mürəkkəb həyatına keçid dövrüdür. Yeniyetməlik yaşı yetkinliklə uşaqlıq dövrü 

arasındakı müəyyən yaş dövrüdür. Ənənəvi olaraq, yeniyetməlik yaş dövrünə uşaqlıqdan böyüklüyə 

keçid mərhələsi kimi baxırlar. Bu mənada yeniyetməliyə uşaqlıqla böyüklüyü birləşdirən və hamının 

keçəcəyi körpü kimi baxmaq mümkündür. Görəsən yeniyetməlik yaş dövrü hansı yönümdə formalaş-

mağa başlayır? Müasir tədqiqatcıların fikrincə, yeniyetməlik yaş dövrü 3 mərhələdən ibarətdir: erkən 

yeniyetməlik dövrü (11-14 yaş), orta və böyük yeniyetməlik dövrü (15-dən 18 yaşa kimi) (Şerrod, 

Heyqreyn, Fyezman. 1993). Yeniyetməlik yaş dövrünə bu cür yanaşma həm ümumi psixoloji, 

sosioloji baxımdan, həm də hüquqi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Yəni yaş həddinin dəqiq müəyyən 

edilməsi yuxarıda təsnif edilən yeniyetmənin hansı mərhələdə olduğunu asanlaşdırır. Lakin bu, 

yeganə yanaşma tərzi deyildir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, yeniyetməlik yaş dövrünün özünəməxsus 

xüsusiyyətləri olduğundan hər bir yeniyetmə bu prosesə fərdi şəkildə qoşulur. Birində yetkinlik 

səviyyəsi daha tez baş verir, digərində isə gec. Bundan başqa, yetkinlik dövründə insan həm fiziki, 

həm emosional, həm də sosial və intellektual, mənəvi baxımdan inkişaf edir. Lakin insan 

şəxsiyyətinin bu aspektləri eyni zamanda inkişaf etməyə bilər. Fiziki baxımdan inkişaf etmiş adam 

emosional baxımdan geri qala bilər. Məsələn, elə intellektual adamlara rast gəlinir ki, onlar mənəvi 

və əxlaqi yetkinliyə çatmamışdırlar. (1) 

Yeniyetməlik dövrü mexanizminin açılmasında görkəmli psixoloq A.N.Leontyevin “uşağın 

psixi inkişafının hərəkətverici qüvvəsi onun ictimai münasibətlər sistemində tutduğu real yerin 

dəyişməsidir” müddəası çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. A.N.Leontyevin yazdığı kimi, “psixi 

inkişafın müxtəlif mərhələsində onu əhatə edən insani münasibətlər aləmində uşağın əvvəllər tutduğu 

yer, onun tərəfindən öz imkanlarına müvafiq gəlməyən kimi dərk olunur və uşaq onu dəyişdirməyə 

səy göstərir. Uşağın həyat tərzi ilə, artıq onun bu həyat tərzini qabaqlamış imkanları arasında açıq 

ziddiyyət meydana çıxmağa başlayır. Buna müvafiq olaraq onun fəaliyyəti də yenidən qurulur. 

Bununla da onun psixi həyatının inkişafının yeni mərhələsinə keçid başa çatır” (3). 

Yeniyetmə isə nə uşaq deyil, nə də ki, böyük deyil. Kurt Levin qeyd edirdi ki, yeniyetmə 

mövqeyinin spesifikliyi onun iki – uşaq və yaşlılar qrupu arasında yerləşməsidir. Belə ki, yeniyetmə 

uşaq qrupuna artıq mənsub olmaq istəmir, yaşlılar qrupu isə onu hələ qəbul etmir. 

Qeyd etmək istəyirik ki, elə bir yaş dövrü yoxdur ki, həm insanın özü, həm də ətrafdakılar 

üçün bu qədər gözlənilməz və anlaşılmaz problemləri özündə ehtiva etsin. Bu yaş dövründə, ilk 

növbədə, davranışın kəskin dəyişməsi nəzərə çarpır. 

Yeniyetmə meyllərinin aydın ifadə olunmuş ziddiyyətliliyi bu yaş dövrü üçün tipikdir: 

sərbəstliyə və eyni zamanda da hər hansı bir nümunəni təqlid etməyə meyl, ətrafdakıların təqdirini 

qazanmağa və bununla belə öz nöqsanlarını nümayiş etdirməyə, hətta onlarla qürrələnməyə meyl, bir 

tərəfdən böyüklər aləminə meyl, digər tərəfdən isə böyüklərin himayəsindən xilas olmağa və gənclər 

mikrobirliyinə daxil olma meyli. O, bir tərəfdən özünə etibarlı dayaq axratmağa meyl edir, digər 

tərəfdən onsuz keçinməyə çalışır, kimisə gah ilahiləşdirir, gah da ondan üz döndərir, gah nüfuz 

axtarır, gah da seçdiyi etalona şübhə ilə yanaşır. 

Yeniyetmələrin davranışı bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir: həyat təcrübəsinin az olması 

və bununla bağlı özünütənqid səviyyəsinin aşağı olması, həyat şəraitinin hərtərəfli 

qiymətləndirilməməsi, yüksək emosional təsirlənmə, impulsivlik, hərəkətli və verbal fəallıq, yüksək 

təsirlənmə qabiliyyəti, təqlid etmə həvəsi, kəskin müstəqillik hissi, referent qrupda nüfuz qazanmaq 

istəyi, neqativizm, nəzarətsiz təsirlənmə və tormozlanma. Yeniyetmə orqanizminin fizioloji 

yenidənqurulması cinsi məsələlərə həvəsin kəskinləşməsi ilə bağlıdır. Optimal tərbiyə şəraitində  

yeniyetmələrin bu xüsusiyyətləri  müvafiq müsbət fəaliyyətin köməyi ilə neytrallaşa bilər. Əlverişsiz 

sosial şəraitdə isə bu xüsusiyyətlər zərərli təsirləri “katalizə” edir, mənfi istiqamət alır.  

Bu yaş dövrünə xas olan bir sıra davranış stereotipləri mövcuddur. Yeniyetmə davranışının 



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
103 

 

bu stereotiplərini qısa şəkildə nəzərdən keçirək. 

 Müxalif reaksiya yeniyetmənin hərəkətlərinə və davranışına qoyulan yüksək tələblərdən, 

məhdudiyyətlərdən, ətrafdakı böyüklərin onun maraqlarına diqqətsiz yanaşmalarından irəli gəlir. Bu 

reaksiyalar dərslərdən yayınmalarda, sərxoş öyünmələrdə, evdən qaçmaqda və bəzən də antisosial 

hərəkətlərdə özünü büruzə verir.   

 Təqlid reaksiyası müəyyən bir şəxsi, nümunəni təqlid etməkdə büruzə olunur. Bəzən 

antisosial qəhrəman da nümunə ola bilər. Son zamanlar geniş yayılmış cinayətkar romantizmin təbliği 

dolayısı ilə yeniyetmə şüuruna mənfi təsir göstərə bilər. 

 Mənfi təqlid reaksiyası – zorla qəbul etdirilən modelə qəsdən qarşıdurma davranışı. 

Məsələn, əgər model mənfidirsə, reaksiya müsbətdir.  

 Kompensasiya reaksiyası – bir sahədəki uğursuzluğun yerini digər sahədəki böyük uğurla 

doldurmaq. Məsələn, təhsildəki uğursuzluğun yeri “qoçaq” davranışla doldurulur. 

 Hiperkompensasiya reaksiyası – özü üçün çətin olan fəaliyyət sahəsində inadla 

müvəffəqiyyətə can atmaq. Yeniyetməyə xas olan cəsarətsizlik onu fədakarlığa, cəsur əməllərə sövq 

edir. Çox hissiyatlı, utancaq yeniyetmə cəsarətli idman növünü (boksu, karateni, bodibildinqi ) seçir. 

 Emansipasiya (azadlıq) reaksiyası – Bu reaksiya yaşlıların qoyduğu qayda və qanunlara, 

nizam-intizama, onların davranış standartlarına və mənəvi sərvətlərinə qarşı münasibətdə özünü 

göstərə bilər. Xilas olmaq tələbatı müstəqillik, şəxsiyyət kimi özünütəsdiqetmə uğrunda mübarizə ilə 

bağlıdır. Ola bilər ki, emansipasiya reaksiyası hər hansı bioloji və filogenetik köklərə malikdir. 

Yeniyetməlik dövründə nəzərə çarpan mühüm xüsusiyyətlərdən biri də uşağın ünsiyyət 

fəaliyyətinin genişlənməsi, yoldaşları, həmyaşıdları ilə daha çox qarşılıqlı münasibətə səy 

göstərməsidir. Ünsiyyət fəaliyyəti prosesində yeniyetmə ictimai əxlaqi münasibət formalarını 

mənimsəyir, müəyyən məsələlər ətrafında yaşlılar və həmyaşıdları ilə fikir mübadiləsi edir, dövrü 

yeniliklərə, ünsiyyət tələbatı ilə əlaqəli olan müəyyən qrup və dəstələrdə birləşir, hətta asudə vaxtının 

80 faizini həmin qruplarda keçirirlər (2). 

Yeniyetmə üçün öz həmyaşıdları ilə ünsiyyət böyük əhəmiyyət daşıyır. Yeniyetmələrin 

hisslərinin əsas xarakter keyfiyyətləri impulsivlik və affektivlikdir. Onlarda emosiyaların ifadə 

vasitələri getdikcə müxtəlifləşir, emosional reaksiyaların müddəti uzanır. Kollektiv tərəfindən qəbul 

olunmamaq faciəyə, dostların olmaması sarsıntıya çevrilə bilər. Bəzi yeniyetmələr öz xəyali 

dünyasına qapılıb saatlarla kitab oxuyur, yaxud gecə-gündüz kompüter oyunlarına aludə olurlar. 

Başqa sözlə, onları əhatə edən reallıqdan uzaqlaşmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Digərləri onları 

rədd edən həmyaşıdlarına qarşı aqressiv olur, özlərinə qapılırlar. İdarə olunmayan mənfi emosiyaların 

təsiri ilə yeniyetmə həmyaşıdlarını döyə, yaxud özünə qəsd edə bilər. Yeniyetmənin yoldaşları ilə 

ünsiyyəti getdikcə genişlənir və möhkəmlənir. Lakin ünsiyyətin pozulması halları baş verdikdə bu, 

yeniyetməyə böyük sarsıntı gətirir, eyni zamanda yoldaşlarının ona soyuq münasibəti onun üçün ən 

ağır və dözülməz cəzaya çevrilir. Bu münasibət uzun müddət davam etdikdə təbiətcə ictimaiyyətçi 

olan yeniyetmə məktəbdənkənar özünə dəstə və yaxud yoldaş axtarır, müxtəlif küçə qruplarına 

qoşulur və bəzən onda qeyri-əxlaqi, təcavüzkar əlamətlər formalaşır, eqoizm, lovğalıq,cinayətkarlıq 

kimi xüsusiyyətlər meydana gəlir. Bu da yeniyetmənin bütöv bir şəxsiyyət kimi təşəkkülünə 

maneçilik törədir (1). 

Yeniyetmələrin qrup halında cinayətləri iki başlıca amillə şərtlənir. Əvvəla, belə davranış 

xarici sosial mühitin təsirindən, yəni yeniyetmənin hansı qruplarla ünsiyyətdə yaxın münasibətdə 

olması ilə əlaqədardır. Deməli, yeniyetmələrin öz yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif 

qruplarla ünsiyyətdə olmağa xüsusi olaraq cəhd etmələri, istər-istəməz onların müəyyən qruplara 

qoşulmasını, onlarla münasibətlərini sıxlaşdırmasını zəruri edir. Belə qrupların müəyyən qismi bəzən 

asosial davranışlı yeniyetmələrdən ibarət olur və onlara qoşulmağa çalışan hər bir yeniyetməni 

özlərinin davranış tərzində hərəkət etməyə vadar edirlər və bunun üçün bəzən müxtəlif psixoloji təsir 

üsullarından ya həvəsləndirmə, başqa sözlə, stimullaşdırma, ya da təhdid etmək, onu qorxutmaq 

vasitələrinə əl atırlar. Bu cəhətlər də yeniyetmənin qoşulduğu qrupdan asanlıqla ayrıla bilməsinə, 

müstəqil davranmasına maneçilik törədir. Beləliklə də öz həmyaşıdları ilə ünsiyyət tələbatının 



INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

104 

ödənilməsi xatirinə əlaqə yaratdığı və qoşulduğu qrupun cinayi davranışa istiqamətlənmiş qrup 

olduğundan həmin davranış tərzini o da mənimsəmək, ona riayət etmək məcburiyyətində qalır. 

Deməli, yeniyetmələrin qrup halında cinayi davranışını şərtləndirən başlıca amillərdən biri xarici 

amillərdir, yəni yeniyetmənin böyüdüyü mikromühitdir.  

İkinci tərəfdən, yeniyetmələrin qrup halında cinayi davranışına təsir edən amillərdən biri də 

onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri ilə  bağlıdır, yəni bu və ya digər yeniyetmənin müxtəlif “həyati 

müvəffəqiyyətsizliklərə” və ya “həyati çətinliklərə” fərdi reaksiyası ilə əlaqədardır. Yəni sosial 

sərvətlərlə, sosial tələbatlarla onların ödənilməsi, təmin olunması arasındakı uyğunsuzluqdur.  

Yeniyetməlik dövrü ailənin bütün üvzlərinin sosial,şəxsi və ailəvi münasibətlərin sınağa 

çəkildiyi dövrdür. Şəxsiyyətin formalaşmasında valideynin rolu əvəzsizdir. Övlada qayğı ilə birgə 

valideynlər yeniyetmənin “Mən” konsepsiyasının, hisslərinin, həyat planlarını, təfəkkürün 

formalaşmasında mühüm rol oynayır. Valideynlər arasında tərbiyə ilə bağlı razılıq pozulursa, 

yeniyetməyə mənəvi, psixoloji cəhətdən yaxın, onun dayağı olan insanların mübahisəsi, xüsusilə bu 

mübahisəyə onun səbəb olması yeniyetməni narahat edir. Bəzən yeniyetmələrdə olan əsəb 

gərginliyinin, həyəcanın, aqresiyanın yaranmasında məhz belə situasiyalar az rol oynamır. Yeniyetmə 

üçün ailə üzvləri arasındakı münasibətlərin necə olması, valideynlərin ona münasibəti çox vacibdir. 

Bəzi hallarda yeniyetmənin aqressiv davranışına valideynlərin kobud cəza növlərini seçmələri də 

səbəb olur. Ailədə fiziki zorakılıq yeniyetmədə valideynlərinə, özünə, yaşıdlarına qarşı neqativ hisslər 

yaradır. “Çətin” uşaqların psixoloji təhlilini verərkən müxtəlif səbəblərə toxunurlar. Yəni, belə 

uşaqların yaranma səbəbi müxtəlifdir. Bunlaradan ən başlıcası və birincisi ailə tərbiyəsində yol 

verilən nöqsanlarla bağlıdır. Buna səbəb yarımçıq ailənin olması, ailədə valideyinlərin əxlaq 

tərbiyəsinin normal səviyyədə olmaması, ailədə uşağın inkişaf üçün normal şəraitin olmaması, 

valideyinlər arasında yaranan söz-söhbət. Ailədə olan hər bir hərəkət və deyilən hər bir söz uşaq 

psixologiyasına təsir edir.  

Bu, uşağın sonrakı inkişafında, onun məktəb həyatında, sinif yoldaşları ilə münasibətində 

özünü göstərir. Amma bütöv ailədə, uşağın rəyi nəzərə alınan və onunla yaxşı münasibətdə olan 

ailələrdə uşaqlarda təcavüzkarlıq az olur. Buna görədə ailələr uşaqlarla münasibəti düzgün qurmalıdır 

ki, onlarda belə hallar olmasın. Çətin uşaqlarla iş məktəb psixoloqlarının öhdəsinə düşür. Belə ki, 

məktəb psixoloqları çalışmalıdır ki, uşaqlarda belə halların yaranma səbəblərini diaqnostik 

metodların köməyi ilə vaxtında araşdırıb, səbəbini vaxtında tapıb, ona uyğun da psixoprafilaktik işlər 

aparılmalıdır. Psixoprafilaktik işləri aparakən mütləq şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmalıdır. Bəzən müəllimlər belə uşaqlarla işdən çəkinir və bir sözlə onlardan yaxa qurtarmağa 

çalışırlar. Belə olan hallada müəllimlər onlarla heç bir tərbiyəvi tədbirlər aparmırlar. Təcrübəsiz 

müəllimlərin isə bu uşaqlarla apardıqları işlər plansız və məqsədsiz olduqları üçün onların işləri heç 

bir müsbət təsirini vermir və əksinə uşaqların tərbiyəsini daha da pozur. Müasir psixologiyanın 

imkanları genişdir və bu imkanlara əsasən şagirdlərin bu cür hallarının qarşısını almaq olar. 
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In this paper, it is important to evaluate psychological aspects of transition between 

childhood and puberty period. It is school psychologists responsibilities to apply expertise in mental 

health, learning, and behavior, to help children and youth who have psychological disorders to make 

them succeed academically, socially, behaviorally, and emotionally. That's why school psychologists 

should find the reasons behind such a situations in time and take psychoprophylactic action. It should 

be also taked into account that psychologist must be evaluate childrens individually. So on tha bases 

of ideas that I noted before I can say that  difficulities exsist in the life but to eliminate them people 

should be addaptive in the society and also to accept right way shown in time. 

Keywords: adolescence, behavior, difficult child, upbringing, development, self-criticism, 

tendencies 

 

РЕЗЮМЕ 

Социально- психологические факторы отрицательно действующие на 

формирование личности у подростков 

Ахмедова Фидан Али 

 

По результатам статьи нужно учитывать психологические основы,которые образуют 

связь между периодами подросткового и взрослого возрастов. Работа со сложными детьми 

приходит на долю школьных психологов. Поэтому школьные психологи должны стараться 

вовремя определить причины таких случаев у детей с помощью диагностических методов и 

проводить психопрофилактические работы. При провождении психопрофилактических работ 

обязательно нужно учитывать личные качества школьников. Опираясь на вышеуказанные 

рассуждения,прихожу к такому выводу, что у каждого человека в жизни бывают трудности. 

Чтобы устранить эти трудности,человек должен адаптироваться к обществу и вовремя принять 

правильный путь. 

Ключевые слова: Подростковый период, поведение, сложный ребёнок, воспитание, 

развитие, самокритика, склонности 

 

 

 

MƏKTƏBDƏ PSİXOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATI SAHƏSİNDƏ PEDAQOQ-

PSİXOLOQUN İŞ İSTİQAMƏTLƏRİ 

Əhmədova Reyhan İsgəndər qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

reyhan.ahmedova@icloud.com 
 

Psixoloji maarifləndirmə - təhsilin bütün subyektlərinin təlim prosesində yaranan psixoloji 

problemlərlə bağlı tələb olunan informasiya ilə təmin etmək, pedaqoqların, valideyn və şagirdlərin 

psixoloji mədəniyyətinin yüksəldilməsi. 

Psixoloji profilaktika – psixoloq, pedaqoq və valideynlərin şagirdlərlə müştərək şəkildə 

aşağıdakı məqamlar üzrə məqsədyönlü, sistematik fəaliyyəti: 

 mümkün sosial-psixoloji problemlərin qarşısının alınması; 

 müsbət emosional-psixoloji mühitin yaradılması; 

 şagirdlərin risq qrupları üzrə (fərqli əsaslarla) müəyyənləşdirilməsi. 

Psixoloji diaqnostika – aşağıdakı məqsədlərlə şagird şəxsiyyətinin fərdi xüsusiyyətlərinin 

psixoloji-pedaqoji təhlili: 

 təlimdə və ya psixoloji sağlamlığın təşəkkülündə mövcud olan problemlərin yaranma səbəblərinin 

araşdırılması; 

mailto:reyhan.ahmedova@icloud.com


INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

106 

 psixoloji yardım işinin gedişatında şəxsiyyətin əsaslana biləcəyimiz resurs potensialının müəyyən 

edilməsi. 

Psixoloji korreksiya – təlim prosesinin bu və ya digər əsaslarla risq qrupuna aid edilmiş 

iştirakçıları ilə özləri və sosiumla qarşılıqlı münasibətlərinin harmonik vəziyyətə gətirilməsi üzrə 

psixoloqun məqsədyönlü sistematik işi.  

Psixoloji məsləhət (və ya konsultasiya) – müraciət edən subyektlərə çətinliklərinin təbiətinin dərk 

edilməsində, ö xüsusiyyətləri ilə, formalaşmış həyati şərtlərlə, ailədəki qarşılıqlı münasibətlərlə 

əlaqədar olan psixoloji problemlərinin təhlil və həll edilməsində, yeni ustanovkaların 

formalaşdırılmasında, öz qərarlarının qəbul edilməsində konkret köməyin göstərilməsi.  

Məktəbdə psixoloji təhlükəsizliyin təminatı sahəsində pedaqoq-psixoloq öz işini qurarkən bir sıra 

prinsiplərə də riayət etməlidir: 

1. İnkişafda olan təhsil və tərbiyəyə dəstək prinsipi; 

2. Şəxsiyyətin psixoloji müdafiəsi prinsipi; 

3. Sosial-psixoloji bacarıqların formalaşdırılmasına kömək prinsipi; 

4. Psixoloji dəstəyin qəbul edilməsində könüllülük prinsipi. 

 

Açar sözlər: psixoloji maarifləndirmə, psixoloji profilaktika, psixoloji diaqnostika, psixoloji 

korreksiya, psixoloji məsləhət. 

Ключевые слова: психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование. 

 Key words: psychological education, psychological prevention, psychological diagnostics, 

psychological correction, psychological counseling. 

 

 

 

TEMPERAMENT VƏ EMOSİONAL GƏRGİNLİK HAQQINDA  

ƏDƏBİYYAT İCMALI 

Əkbərova Xədicə Müşfiq qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Müasir dövrümüzə kimi aparılan bütün psixofizioloji tədqiqatlarda insanın fərdi-tipoloji 

xüsusiyyətlərinin əsasında həm bir fərd kimi, həm də şəxsiyyət kimi onun yaradıcı və davranış 

xüsusiyyətləri, fəaliyyətində effektivliyi və hər insan üçün optimal vəziyyət yaratmaq qabilliyətləri 

durur. Aparılan tədqiqatların çatmayan xüsusiyyəti kimi qeyd etmək lazımdır ki, demək olar ki bütün 

yanaşmalarda insanın bir neçə xüsusiyyəti əsas tutularaq, ali sinir sisteminin vəziyyətini 

qiymətləndirməyə cəhdlər edilmişdir (E.P.İlyin). Təbii ki, kompleks yanaşma olsa idi, daha tutarlı 

dəlillər almaq mümkün olardı. Şəxsiyyətin və ali sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətləri arasında olan 

əlaqələrin öyrənilməsi metodikasında tam optimal variantlar olmadığı üçün, hələ də çoxsaylı cavabsız 

suallar qalmaqdadır. Məhz bu səbəbdən də sübuta yetirilməli bir sıra elmi məsələlər var 

(Дроздовский А. К.). Onlarda biri isə, emosional gərginlik zamanı sinir sisteminin iş fəaliyyətinin 

öyrənilməsi və ali sinir sisteminin tiplərinin bu zaman rolunun dəqiqləşdirilməsidir. Ədəbiyyatdan da 

məlumdur ki, insanlar arasında fərdi psixoloji və fizioloji qanunauyğunluqların  arasında münasibətin 

öyrənilməsi teperament kimi problemin yaranmasına səbəb olmuşdur və qədim dövrlərdən indiyə 

kimi də bu problem həll olunmamış qalmaqdadır (Ломтатидзе О. В..) Temperament və ali sinir 

sisteminin tiplərinin tədqiqi mövzusu psixologiya və fiziologiya elmi üçün əsrlərdir  diqqət 

mərkəzindədir. Hippokrat, Qalen, Kreçmer, U.Şeldon, İ.P.Pavlov, B.M.Teplov, V.D.Nebılisin, 

Q.Ayzenk,Y.Strelyau və s. kimi çoxsaylı alimlər problemin həllinə cəhd etmişdirlər. Son illərin 

ədəbiyyatında V.M.Rusalova (2005), A.İ.Krupnova (2002), A.V.Bartaşeva (2002), V.V.Belous 
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(1982) alimlərlərin də temperamentə aid tədqiqatları ilə rastlaşmaq olar. Adları qeyd olunan alimlərin 

fikrincə, temperament fəaliyyətin müxtəlif növlərində uğur qazanmaq üçün vacib faktordur. Amma 

temperamenti tədqiq edən alimlərin fikirləri çox müxtəlifdir və bəzən əks xarakter daşıyır. Müasir 

dövrümüzdə temperamentin tədqiqi zamanı əsasən struktur və tipoloji baxımdan yanaşmalara 

üstünlük verilir.  

Temperamentin struktur yanaşmalarında isə şəxsi formalaşma prosesinin ən aşağı səviyyədən 

ali səviyyəyə kimi inkişafı, ona, bioloji faktorlara nisbətən, sosial faktorların təsirinin daha çox olması 

qeyd olunur (К. К. Платонов.1986). Tədqiqatçıların fikrincə,  ali sinir sisteminin tiplərinin 

formalaşmasında insanın sosial keyfiyyətləri ilə yanaşı, əsasən  məqsədyönlü fəaliyyət  mühüm 

mövqe tutur.  

V.Şutsun fikrincə (1999), şəxsiyyətin  emosional tələbatları münasibətlərin qurulması və 

cəmiyyətə baxış zamanı ön plana çəkilir. Ali sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətlərinin təzahürü 

zamanı şəxsiyyətlər arası münasibətlər araşdırıldıqda, temperamentin  emosional komponenti  tədqiq 

olunmalıdır. Çoxsaylı  psixoloji, sosial və psixofizioloji tədqiqatlar zamanı (В. Н. Куницына (2001), 

В. Н. Мясищев (1998), О.В.Соловьева (1992), Е. А. Цуканов (1985) Huston, Lewinger (1978) 

şəxsiyyətin formalaşmasında ali sinir sisteminin tiplərinin özək rolunu oynaması, onun yaranma 

mexanizmləri və inkişafı öyrənilsə də, həllini tapmamış suallar çoxdur. Tələbə və gəclər üzərində 

aparılan psixofizioloji tədqiqatların (А. В. Мудрик (2001), Д. И. Фельдштейн (2004), Д. С. 

Корниенко (2003)). (Ю. Е. Алешина, Ш. Берн (2001), D. Steward et al. (2001)) nəticələrində qeyd 

olunur ki, gənclərin cəmiyyətdə ünsiyyət dairəsi genişləndikcə, dostluq münasibətlərinin sayı 

artdıqca, şəxsiyyətin formalaşması sürətləndikcə, ali sinir sisteminin tipindən asılı olaraq 

xüsusiyyətlər yaranmağa başlayır. İ.K.Kaşirskinin tədqiqatlarında isə, ali sinir sisteminin tiplərinin 

formalaşmasında cinsi fərqlər araşdırılıb. Alimin son nəticələrinə görə, cinsi fərqlər öyrənilməsi-

mürəkkəb psixoloji, tarixi-mədəni,sosial,bioloji və kliniki problemdir.Bu problemin həlli həm 

qarışıq, həm də hər hansı cinsi seçməklə də öyrənilə bilər (И. К. Каширской (2003). 

 Beləliklə, ədəbiyyat mənbələrində ali sinir sisteminin tiplərinin  emosional gərginlik zamanı 

yarana bilən  psixofizioloji dəyişikliklərdə rolunun öyrənilməsinə çoxsaylı yanaşma olsa da, bu 

zaman yaranmış dəyişikliklərin qanunauyğunluqları, təzahür mexanizmləri və beyinin elektrik 

aktivliyində yaranmış fərqli reaksiyalar öz izahını tapmamışdır.  Emosional gərginliyin inkişafında 

temperamentin rolu mühümdür və hələ də onun hansı mexanizmlərdə iştirak etməsi dəqiq 

öyrənilməsə də, psixoloji tədqiqatlar bunu sübut etmişdir.  

  

 
 

TARİXİ PSİXOLOGİYA VƏ TARİXİ ŞƏXSİYYƏT 

Əliyev Məhəmməd Məcnun oğlu 

Azərbaycan Universiteti 

magamed-aliev-1967@mail.ru 

 

 Məqalədə tarixi psixologiyanın yardımçı bir elm kimi, tarixi tədqiqatların obyektiv 

baxımından öyrənilməsində oynadığı roldan bəhs olunur. Tarxi psixologiyanın elmi qanuna 

uyğunluqlarını tətbiq etməklə, tarixi proses və hadisələrdə tarixi şəxsiyyətin oynadığı rolu psixo-tarixi 

baxımdan təhlil edilmişdir. Belə bir elmi nəticə əldə edilmişdir ki, tarixi psixologiyanın köməyi ilə 

tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətləri daha obyektiv və düzgün dərk edilməli və araşdırılmalıdır. 

Açar sözlər: Tarixi psixologiya, tarixi səxsiyyət, psixoloji durum, sosial yaddaş, ictimati şüur, 

sosail rəy. 

 

   Humanitar elmlər cəmiyyətin ictimai həyatını tamamilə özündə əks etdirir. Bu keyfiyyət 

humanitar elmlərin həyati reallıq düsturudur. Bu səbəbdən də humanitar elmlərin daha düzgün, daha 

doğru və daha obyektiv tətqiq olunması hər bir zaman ayrılığı üçün ən aktual problemlərdəndir.  
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      Məlumdur ki, tarix elmi cəmiyyətin, insanın sosial-siyasi, iqtisadi-mədəni, etnik-potensial 

həyatını hərtərəfli əks etdirən bir elm sahəsidir. İnsan cəmiyyəti varsa orada tarix mövcuddur. İnsan 

amili tarixin yaradıcısıdır. Ona görə də tarixin hansı formada inkişaf edəcəyi insanların əqli 

düşüncəsi, adət-ənənələri, inancları və ümumiyyətlə əhval-ruhiyyəsindən tamamilə asılıdır. 

Tarixçilər insanın tarixini öyrənərkən müəyyən məqamlarda insanların durumuna ciddi təsir göstərə 

bilərək psixoloji durumlara daha çox diqqət yetirməlidirlər. Əks təqdirdə tarixi obyektivlik prinsipləri 

pozula və dəyişilə bilər. Bir məsələdə məlumdur ki, istənilən tarixi dövrdə insanlar eyni zamanda 

indiki keçmiş və gələcəyi yaşamışlar. İnsanlar yaşadığı dövrün mövcud vaxtını həmişə olduğu kimi 

qəbul etmiş və bir neçə dəqiqə ərzində öz təsəvvüründə canlandırmışdı. Məsələnin qalan hissəsi isə 

keçmiş və gələcəkdən ibarət olmuşdur. [9. s 43-44] 

       Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, psixologiyada da bir elm kimi ağıllı insanın ayrı-ayrı 

həyat fəaliyyəti dairələrini, ümumi insan cəmiyyəti həyatını, insanın yaranması proseslərini öyrənir 

və bununla da insanın psixikasını və ona təsir göstərən amilləri aşkara çıxarır. Psixologiyanın məhz 

bu başlıca xüsusiyyəti onu tarix elmi ilə birləşdirir. Məhz tarixin psixologiya ilə bu formada 

əməkdaşlığı tarixi psixologiyanı yaradır. [6. s. 97] Deməli, tarixin özünü yaradan insanların psixoloji 

durumlarının tədqiqi, tarixi həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün ən mühüm vasitəçi rolunu ifa edə bilər.  

        Tarixi psixologiyada ayrı-ayrı tarixi şəxsiyyətlərin, sosial qrupların və onların müxtəlif xalqların 

tarixində, tarixi hadisələrə və dövrlərə psixoloji interpretasiyası problemlərini araşdırmaqla obyektiv 

tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılması məsələləri aydınlaşdırılır. Eyni zamanda insanların sosial həyatının 

da psixoloji durumlardan asılılığı da müəyyən tarixi hadisənin və ya prosesin tamamilə başqa formada 

inkişafına səbəb ola bilər. Ona görə də tarixi həqiqətlərin tam şəkildə üzə çıxarılması üçün tarixçi 

tədqiqatçılar tarixi psixologiyaya daha tez-tez müraciət etməli və bununla da cəmiyyətin sosial-

ictimai mənzərəsini aydınlığı ilə yaratmalıdırlar.  Məsələn, ABŞ-da bu sahə ilə daha erkən ötən əsrin 

60-70-ci illərindən məşğul olmağa başlamışlar və “psixotarix” adlandırılmaqdadır. [7. s. 21] ABŞ 

daim E.Erikson şəxsiyyətin psixoloji inkişafından bəhs edərkən əsasən tarixi şəxsiyyətlər və onların 

yaşadıqları, formalaşdıqları mühiti də təhlil etməyə çalışmış və tarixi hadisələrin psixoloji 

durumlardan asılılığının elmi izahını vermişdir. Bu baxımdan onun Martin Lüter və Mahatma Qandi 

haqqında axtarışları daha böyük maraq kəsb etmişdir. [10. s. 21] 

       Tədqiqatçıların fikirlərinə əsasən tarixi psixologiya iki elmin bir-birinə sintezindən ibarətdir. [2. 

s. 11] Belə ki, hər bir tarixi hadisənin baş vermə səbəblərindən ən başlıcası, həmin hadisənin 

səbəbkarı olan ictimaiyyətin psixoloji vəziyyəti və durumu hesab olunmalıdır. Bəzən tarixdə bir 

liderin psixoloji baxımdan problemləri bütün cəmiyyətin probleminə çevrilir. Roma imperatoru 

Neronun (54-68) dövründə Roma imperiyası xeyli zəifləmiş və nəhayət real hakimiyyət yenidən 

senatın əlinə keçmişdir. Makedoniyalı İsgəndər Şərq yürüşləri zamanı bu görüşlərin əsas memarı 

olmuş Parmenionla psixoloji anlar yaşamasaydı, bəlkə də Şərq yürüşləri bütün Hindistanın tutulması 

ilə davam edərdi. Belə ki, Parmenian hələ İsgəndərin atası II Filippin dövründən (e.ə. 359-336) şərq 

yürüşlərinə hazırlaşırdı. Lakin e.ə 336-cı ildə II Filippin öldürülməsi ilə daha iki il təxirə salınır. E.ə 

334-cü ildə Makedoniyalı İsgəndər şərq yürüşlərinə başlayarkən Parmenian iki oğlu birlikdə bu 

yürüşün önündə gedirdi. Qısa müddət ərzində Makedoniya ordusu bütün Kiçik Asiya, Misir, Fələstin 

daha sonra İran ərazisini tutaraq Mərkəzi Asiyaya çatdılar. Burada İsgəndərlə Parmenian arasında 

psixoloji anlar yaşandı. İsgəndər əvvəlcə Parmenianın iki oğlunu, daha sonra isə özünü qətlə yetirir. 

Lakin Parmeniandan sonra İsgəndər orduda birlik yarada bilmir və geri dönmək məcburiyyətində 

qalır.  

        Göründüyü kimi, bir tarixi şəxsiyyətin psixoloji durumunun dəyişməsi, böyük bir tarixi 

hadisənin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Tarixi şəxsiyyətin psixoloji durumu onun ilk növbədə 

psixoloji xarakterindən asılıdır. Belə ki, adətən, xalerik təbiətli tarixi şəxsiyyətlər diktatora çevrilir və 

tarix səhnəsində gələcək dövrü tamamilə dəyişdirəcək hadisələr törədirlər. Bu sahədə Adolf Hitleri 

misal göstərmək olar. Adolf Hitler əvvəlcə Alman xalqını düşdüyü ən acınacaqlı vəziyyətdən 

çıxararaq, onu yenidən dünya birinciləri sırasına qaldırır, sonra isə dünya ağalığı iddiasına düşərək 
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milyonlarla alman xalqının tələfatına səbəb olur. Bütün bunların baş verməsinin ən əsas səbəbi sözün 

əsl mənasında Adolf Hitlerin psixoloji durumunda idi.  Bəzən müəyyən bir psixoloji duruma düşən 

hər hansı bir tarixi şəxsiyyət öz hərəkətlərinə sahib ola bilmir və öz xalqı üçün faciə yaradır. Bir çox 

hallarda bu keyfiyyəti nəzərə almayan tarixçilər, tədqiqat zamanı da müəyyən təhriflərə yol verərək 

tarixi obyektivlikdən uzaqlaşırlar. Belə ki, əksər tarixi əsərlərdə cəmiyyətin və şəxsiyyətin sosial 

psixoloji xarakteristikası araşdırılmamış, həmin cəmiyyət və şəxsiyyət haqqında tam dolğun olmayan 

fikirlər yürüdülür. Məsələn, Azərbaycan tarixində xanlıqlar dövrünə nəzər salaq: Son zamanlar Gəncə 

xanı Cavad xanın Rusiya qüvvələrinə qarşı 1803-1804-cü illərdə apardığı mübarizə araşdırılarkən, 

Gəncə xanının qəhrəmanlığından həddindən artıq bəhs olunur. Gəncə xanı Cavad xan (1786-1804), 

Rus qoşunlarının başçısı, general P.D.Sisianov ilə qısa yazışması, onun rus generalının dinc şəkildə 

təslim olma tələbini rədd etməsi və rus qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşlərdə “qəhrəmanlıq” 

göstərməsi tarixşünaslıqda həddindən artıq şişirdilərək Cavad xan el qəhrəmanı səvuyyəsində 

qiymətləndirilir. Bu adlandırılmaya heç bir etiraz ola bilməz, lakin probelmi tarixi-psixoloji 

baxımdan araşdırarkən bir sıra obyektiv həqiqətlər meydana çıxır.   

Əvvəla, rus qoşunları Gəncə ətrafına yaxınlaşdıqdan sonra Cavad xan bir təcrübəli dövlət 

xadimi kimi qüvvələr nisbətini düzgün qiymətləndirməli və vəziyyətdən çıxmaq üçün heçolmasa 

müəyyən diplomatik yollar axtarmalı idi. Çünki Cavad xan Gəncə xanlığının xanı olmaqla bərabər, 

burada yaşayan əhalinin təhlükəsizlik təminatçısı olduğunu dərk etməli idi. Ona görə ki, tarixdə 

yaranan hər bir dövlətin başçısı və qurumu yerli əhalinin ilk növbədə təhlükəsizliyini qorumalı idi ki, 

sadə kütlə də əmin-amanlıq şəraitində işləməli və dövlətə vergi ödəməli idi. Bu bir tarixi 

qanunauyğunluq hesab olunur. Lakin Cavad xan bu öhdəçiliyi yaddan çıxardı, çox qüvvətli rus 

qüvvələri ilə qeyri-bərabər döyüşə girərək özü ilə bərabər dinc Gəncə sakinini də ölümə sürüklədi. 

Şəhər dağıdıldı, yandırıldı, talan edildi. Əkin sahələri yandırılaraq məhv edildi. Cavad xan öz 

psixoloji xarakterinə uyaraq dərk edə bilmədi ki, ona ölüm belə, öz təəbələrinin rifahı naminə qadağan 

edilmişdir. Nəticədə Gəncə yenə tabe edildi, lakin bu dəfə daha qəddar və zalımlıqla. Ancaq Cavad 

xan dinc formada rusların tabeliyini qəbul edəcəyi təqdirdə Gəncə şəhəri və xanlığının ərazisi heç bir 

dağıntıya məruz qalmaz idi.  

     İyirmi ildən artıq ərəblərə qarşı vuruşan Babəkin silahdaşları ona deyəndə ki, “ Babək, biz sənin 

yolunda ölümə getməyə hazırıq “ – Babək isə bunun cavabında “ Mən ölümü sizə ondan əvvəl 

qadağan etmişəm “. Yəni, bu  yolda yalnız belə ucuz ölümlə yaxasını heç kəs qırağa çəkə bilməz. 

Cavad xan isə bunların heç birini dərk etmədi. Qeyri-bərabər döyüşə girərək ucuz ölüm yolunu seçdi 

və təhlükəsizliyi,bütövlüyü ona miras qoyulan torpağı dağıntılara və talanlara məruz qoydu. 

      XIV əsrin sonunda Şirvanşah birinci İbrahim ( 1382 – 1417 ) də əgər Cavad xan kimi Teymurla 

qeyri-bərabər və real məğlubiyyətli döyüşə girsəydi, onda Şamaxı şəhəri başda olmaqla, Şirvanın 

taleyi necə olacaqdı. Əlbəttə, dağıntılar, tələbatlar əhalinin daha da yoxsullaşması və boyunduruq 

altına düşməsi gözləyirdi Şirvanşahlar dövlətini. Lakin birinci İbrahim özünü çox sakit, psixoloji 

xarakteri ilə Teymurla danışıqlara girərək, ona hədiyyələr bəxş edərək, döyüşsüz təslimatını bəyan 

etdi. Bununla da, öz şəhərlərini və əhalisini dağıntılardan və talanlardan xilas etdi. XIV əsrin sonunda 

birinci İbrahimin atdığı addımı XIX əsrin əvvəllərində Cavad xan da atsaydı, onda Gəncə şəhəri də 

dağıdılmaz və minlərlə əhali rus silahının qurbanı olmazdı. 

       Bu hadisədən cəmi bir il sonra Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan ( 1763 – 1806) Cavad xanın 

buraxdığı səhvi təkrar etmədi və Kürəkçayda ruslarla dinc müqavilə imzaladı. Qarabağ xanlığı 

dağıntılardan, onun əhalisi isə tələfatdan xilas oldu. Lakin tarixşünaslığımızda İbrahim xanın bu 

hərəkəti ziddiyyətli qarşılanmış və Qarabağ xanının bu diplomatik addımı bir o qədər də müsbət 

qarşılanmamışdır. Eyni fikirlər Fətəli xanın ( 1758 – 1789 ) Rusiyanın simasında özünə güclü 

müttəfiq axtarmasını fəaliyyətinin tədqiqi zamanı söyləmişdir. Görünür, tədqiqatçılarımız tarixi 

şəxsiyyətlərin sosial – psixoloji xüsusiyyətləri dövrün yaratdığı psixoloji məqamları təhlil etməkdən 

yan keçmiş və bunun nəticəsində də tarixi hadisələrə tam obyektiv fikirlərin yaranması üçün maneələr 

törətmişdilər. 
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      Tarixi psixologiyanın öyrənilməsi ilə tarixin araşdırılması, tarixi proses və hadisələrə düzgün 

qiymət verilməsi üçün bir sıra faktorları nəzərdən keçirə bilərik: 1) “Tarixi şüur”un fəlsəfi 

konsepsiyası; 2) Xalqların psixoloji xüsusiyyətləri sahəsinin predmetinin yaranmasını aparan 

etnoqrafiyanın inkişafı; 3) Psixologiyanın kursunun dərk edilməsi; 4) Psixologiyada epistomoloji 

əsaslarla tarixin şüur və ruh haqqında bir elm kimi axtarışlarına nail olmaq; 5) Tarixi 

biliklərin,insanların keçmişinə dair material kimi daha dəqiq araşdırılması; 6) Tarixi mənbələrin “ 

psixoloji həyatın məhsulu predmeti” olması kimi yeni düşüncələrin təhlili. Bütün bu faktorlar tarixi 

proses və hadisələrin daha dərindən və obyektiv öyrənilməsi üçün mühüm vasitədir. [4. ] Son 

zamanlar tarixçilər arasında “sosial tarixin” daha dərindən öyrənilməsi sahəsində müəyyən işlər 

görülməkdədir. Ona görə ki, tarixi hadisə və proseslərin tədqiqi, onların yalnız xronologiyası səbəb 

və nəticələrini öyrənməkdən ibarət olmamalıdır. Bu halda, tarixi tədqiqatlarda çoxlu sayda təhriflərə 

yol açıla bilər. 

      Sosial yaddaşın mədəni kontekstdə öyrənilməsi metodologiyası, mikro və makro yanaşma 

oriyentasiyasından kombinisiya edilməsi, öyrənilən teoremin üç əsas aspektdə öyrənilməsinə imkan 

yaradır. Sosial-mədəni və fərdi-psixoloji. [3,.s.6-7] Digər elmlər kimi tarixi psixologiya da öz 

kateqoriya və mahiyyətini müxtəlif terminlərdə müəyyənləşdirir. Bu termin və ifadələrin mahiyyətini 

aydınlaşdırmaq üçün külli miqdarda tarixi təcrübənin əhəmiyyəti və konkret formasını müxtəlif 

variantlarını nəzərdən keçirmək vacibdir. [1, s.134] 

     Tarixi hadisə və proseslərin tarixi psixologiya ilə vəhdətdə öyrənilməsi zamanı tədqiqatçıların 

qarşısına çıxan ən mühüm tarixi ( ictimai ) şüurun paradoksallığı məsələsidir. Belə ki, bəzən hər hansı 

bir tarixi proses zamanı yaranan ictimai şüur heç də həmin prosesin düzgün inkişafına yol açmır, 

məsələn, 2011-ci ildə Liviyada “Ərəb baharı” nəticəsində qırx iki il ölkəyə rəhbərlik etmiş M.Qəddafi 

öz xalqı tərəfindən devrilir və onun haqqında formalaşan ictimai şüur Qəddafini bir diktator kimi 

surətini yaradır. Əlbəttə ki, Qərbin yardımı ilə Qəddafi Liviya xalqı tərəfindən devrilib edam olunur. 

Lakin nəticəsi necə olur, Liviyanı müxtəlif qruplaşmaların vətəndaş müharibəsi bürüyür, Qəddafi 

dövründə hökm sürmüş siyasi və iqtisadi sabitlikdən əsər-əlamət qalmır. 

      SSRİ-nin zəifləməsi ilə əlaqədar Bolqarıstanda da T.Jivkov rejimi devrilir. Bolqar xalqı 

T.Jivkovun həbs edilməsini tələb edir. Ona görə ki, həmin dövrdə T.Jivkova qarşı yaranmış ictimai 

fikir və şüur xalqı bu addımı atmağa sövq etmişdir. 90-cı illərin ortalarında Bolqarıstan sosial-ictimai 

və siyasi vəziyyət gərginləşir. Əhali tez-tez T.Jivkov dövrünün əmin-amanlıq və bolluq illərini 

xatırlamağa başlayırlar və T.Jivkova olan sosial və tarixi şüur dəyişir və T.Jivkov kimi həbslərdən və 

ittihamlardan qurtarır. Deməli, tarixi şüurun formalaşması və dəyişməsinə tarixin gedişi 

qanunauyğunluqları daim öz təsirini göstərir. 

     Müasir beynəlxalq münasibətlərin inkişafı fonunda hal-hazırkı dövrün psixoloji vəziyyəti, ictimai 

tarixi şüur və rəylərin dəyişməsi prosesi daha çevik şəkildə baş verir. [8. s 38 ]. Müasir dünyanın 

inkişaf etmiş texnoloji sistemləri şəraitində, informasiyaların daha sürətli yayılması nəticəsində 

müəyyən hadisə, proses və faktlara dair ictimai şüur daha tez bir zamanda formadan digər formaya 

düşür, dəyişikliyə uğrayır. Məhz bu hal tarixin psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alaraq öyrənilməsinin 

düzgün tərəfinin təyin olunması çətinləşir və tədqiqatçının bu yolda məsuliyyətini daha da artırır. [5. 

s 87 ] 

       Bütün bu səbəb və şərtlər tarixçi tədqiqatçılar qarşısında tarixi psixologiyanın prinsiplərindən 

daha çox istifadə etmək zərurəti yaradır və onları tarixi təhrifsiz araşdırma yollarına sövq edir. 

Göstərdiyimiz faktlar və misallardan da aydın olur ki, tarixi tədqiqatların obyektlərini təmin etmək 

üçün tarixçilər bütün vasitə və yollardan daha düzgün və səmərəli istifadə etməli, mövcud cəmiyyətə 

daha elmi, daha canlı tədqiqat əsərləri təqdim etməlidirlər. Bu yolda tədqiqatçıların məsuliyyəti ötən 

dövrlərə nisbətən daha da artmış və bunun nəticəsi olaraq bütün çətinliklərə baxmayaraq, müəyyən 

irəliləyişlər meydana gəlmişdir. Bu yolda tarixi psixologiyanın təhlil edilməsinin əhəmiyyəti də 

danılmazdır. 
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SUMMARY 

Historical psychology and historical personality 

Aliyev Magamed Majnun 

 

The article discusses the role of historical psychology as an auxiliary science in the objective 

study of historical research. Applying the conformity of historical psychology to the scientific law, 

the role of the historical personality in historical processes and events was analyzed from the psycho-

historical point of view. It has been concluded that with the help of historical psychology, the 

activities of historical figures should be understood and studied more objectively and correctly. 

Key words: Historical psychology, historical personality, psychological state, social memory, 

social consciousness, social opinion. 

 

РЕЗЮМЕ 

Историческая психология и историческая личность 

Алиев Магамед Маджнун 

 

 В статье рассматривается роль исторической психологии как вспомогательной науки в 

объективном изучении исторических исследований. Применяя соответствие исторической 

психологии научному закону, роль исторической личности в исторических процессах и 

событиях анализировалась с психоисторической точки зрения. Сделан вывод о том, что с 

помощью исторической психологии деятельность исторических личностей следует понимать 

и изучать более объективно и правильно. 

Ключевые cлова: Историческая психология, историческая личность, психологическое 

состояние, социальная память, общественное сознание, общественное мнение. 
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Məlum olduğu kimi, azadlıqdan məhrumetmə, məhkumun məhkəmə hökmü ilə müəyyən 

edilmiş müddətdə təyin olunmuş cəzaçəkmə müəssisələrinə yerləşdirilməsi ilə cəmiyyətdən məcburi 

təcrid edilməsindən ibarətdir.  

Məhkumun azadlıqdan məhrum edilərək, cəmiyyətdən təcrid edilməsi istər onun şəxsiyyətinin 

dinamikasına, istərsə də cəzaçəmə müəssisəsindəki şərtlərdə qrupdakı qarşılıqlı münasibətlərinin 

xarakterinə təsir edən stressogen amillərdən biridir. Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlar sosial 

deprivasiyanın çox kəskin yaşayırlar. 

Müəlliflərdən N.M. Yadrintsevə görə həbsxana həyatının iki ən səciyyəvi cəhəti ünsiyyət və 

fəaliyyətdir. Lakin müəllifin fikrincə, bu iki amil məhkumların həyatının özüəyini təşkil etsə də, 

həbsxana şəraitində "çirkin" bir forma alır [6]. 

Tədqiqatçılardan V.Xeytorn və İ.Altman  məhkumun sosial mühitdən  təcrid edilməsinin  onun 

adət etdiyi qrupdan kənarlaşdırılmasında ifadə olunduğun və tənhalıqdan  fərqləndirilməli olduğunu 

qeyd edirlər [1]. Qrupun təcrid edilməsi məzmununa görə tənhalığa əks olan amil olsa da, psixoloji 

cəhətdən çətin bir təzahürdür. 

M.Y.Kondratyevin yanaşmasında sosial (məcburi) təcridlik penitensiar sistemin bir sıra 

xüsusiyyətləri ilə müşayiət olunur: 

- özünəməxsus davranış normalarının və qrup dəyərlərinin formalaşması; 

- qeyri-rəsmi qrupa yeni gələn şəxsin qəbul edilməsinin xüsusiyyətləri; 

- ortaya çıxan münasibət tipinin xüsusiyyətləri və onların intensivliyi; 

- fərdi inkişafın xüsusiyyətləri; 

- asanlıqla baş verən münaqişələr və onların həllinin çətinləşməsi; 

- cəmiyyət üzvlərinin xüsusi iyerarxiyası və münasibətlər sistemi; 

- sosial deprivasiyanın sosial sərtliyinin müxtəlif növ və dərəcələri (sensor, mədəni, üzvi, cinsi 

və s.) və bu əsasda müxtəlif davranış deprivasiyalarının meydana çıxması [4]. 

Bu cür təcrid olunma şəraitində məhkumların qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində formalaşmış 

submədəniyyətdə subyektlərinin “kriminal xarakterli” xüsusi münasibətlər siistemi yaranır. A. N. 

Suxovun fikrincə, cəzaçəkmə müəssisələrindəki şərtlər daxilində bu cür submədəniyyətin əmələ 

gəlməsi qaçınılmazdır. 

Kriminal submədəniyyət özündə davranış və ənənə normalarının məcmusunu, hətta kriminal 

məqsədlə birləşən cinayətkar qrupların həyat tərzinin davamlı xarakterik xüsusiyyətlərini ehtiva edir 

[5]. 

Bundan əlavə, məhkumların təcrid olunmuş şəraitdə qalması konfliktlərin yaranması, qrup 

üzvlərinin nevrotizasiyasına gətirib çıxaran ekstremal vəziyyət cəzaçəkmə müəssisələrində 

məhkumların destruktiv davranış formalarının inkişafı ilə nəticələnir. 

Penitensiar psixologiyada “destruktiv davranış” (dağıdıcı, özünü məhv edən) ifadəsi geniş 

yayılmışdır və bu termin tez-tez aqressiv və autoaqressiv davranış mənalarında istifadə olunur. 

Məhkumlara gəldikdə isə, bu ən çox demonstrativ-şantaj xarakterli özünəziyan yetirmədən, 

həbsxanadan qaçma istəyindən, asılılıq yaradan davranışın mövcudluğundan, həmçinin 

şəxsiyyətlərarası konfliktə meyildən, qumarda iştirakdan və cəzaşəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə 

kütləvi itaətsizliyin təşkilindən söhbət gedir. 

Psixologiyada destruktiv şəxsiyyət dəyişikliyi dedikdə, şəxsiyyətin strukturunun və ya onun 

ayrı-ayrı elementlərinin patoloji məhv olma prosesi başa düşülür. Destruktiv şəxsiyyət 

dəyişikliklərinin əsas formaları bunlardır: şəxsiyyətin tələbat və motivlərinin patoloji deformasiyası, 

xarakter və temperamentdəki destruktiv dəyişikliklər, davranışın iradi tənzimlənməsinin pozulması, 

qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmənin formalaşması və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin pozulması. 

Müəlliflərdən T.P.Korolenko və T.A.Donskix bütün davranış pozuntularını iki böyük qrupa 

ayırırlar: qeyri-standart və destruktiv. Konsepsiya müəlliflərinə görə qeyri-standart davranış, 

davranışın sosial stereotiplərindən kənara çıxan hərəkətlər, yeni düşüncə, yeni fikirlər şəklində ola 

bilər. Müəlliflər bu davranış növlərinin "deviant" meyarlarına cavab vermədiyini və konsepsiyanın 
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sözün əsl mənasında yayınan davranış kimi qəbul edilə bilməyəcəyini xüsusi vurğulayırlar. 

Destruktiv davranış məqsədinə görə təsnif edilir. Bir halda, bunlar sosial normaların pozulmasına 

yönələn xarici destruktiv davranışa müvafiq olaraq addiktiv və antisosial destruktiv davranışları misal 

göstərmək olar. Digər halda, bunlar şəxsin strukturunun parçalanmasına, reqressiyasına yönələn 

introdestruktiv davranışa müvafiq olaraq - intihar, konformist, narsisist, fanatik və autistik 

davranışları qeyd etmək olar. Deviant davranış, mahiyyət etibarilə destruktiv rol oynayır, insanlara 

və cəmiyyətə zərər verir, onları məhv edir [2]. 

Kleyberq Y.A. üç qrup destruktiv davranışı təsvir edir: 

        1. Əxlaqi və hüquqi normalara zidd olan, onları pozan və məhv edən, ətrafdakı insanların sosial 

nizamını və rifahını təhdid edən xarici destruktiv (antisosial) davranış (alkoqolizm, fahişəlik, 

narkomaniya, asılılıq, eləcə də qanunla qadağan edilmiş hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizlik); 

        2. Əxlaq normalarını və şəxsiyyətlərarası əlaqələri, münasibətləri pozan və məhv edən dolayı 

destruktiv (asosial) davranış (aqressiya, zorakılıq, kobudluq, konflikt, avaraçılıq və s.); 

        3. Tibbi və psixoloji normaları pozan və məhv edən, şəxsiyyətin özünün bütövlüyünə və 

inkişafına zərər verən və nəticədə parçalanmasına gətirib çıxaran autodestruktiv (dissosial) davranış 

(intihar, psixoaktiv maddələrdən asılılıq, qida asılılığı, konformizm, narsisizm, fanatizm, autizm) [1]. 

Daha sonra, müəllif  strukturlaşdırılmış destruktivliyin özünü destruktiv davranış və destruktiv 

hərəkətlər şəklində təzahür etdiyini göstərir. Destruktiv hərəkətlər aşağıdakı kimi çıxış edir: 

1) Hər hansı bir vacib məqsədə çatmaq vasitəsi; 

2) Psixoloji rahatlama üsulu; 

3) Özünüdərketmə və özünütəsdiqetmə tələbatını ödəmək üsulu (əgər onlar autodestruktiv 

formalarda olmursa) [1]. 

Müəlliflərdən N.Q.Sobolev psixoloji stress və konflikt ilə xarakterizə olunan, cinayət 

təcrübəsinin mübadiləsi, cinayətlərin hazırlanması və ya gizlədilməsi, emosional stressin aradan 

qaldırılması və s. ilə əlaqəli funksiyaları yerinə yetirən kriminogen xarakterli destruktiv ünsiyyət 

formalarına aid edir.  

Kriminogen xarakterli ünsiyyət əlamətləri arasında N.Q.Sobolev bunların adını çəkir: cəmiyyət 

üzvlərinə, vətəndaşlara qarşı yönəlmə; stress və konflikt; çətin xarakter, konspirativlik, əlaqə 

vasitələrinin və fəaliyyət sahələrinin spesifikliyi; şayiələrin, simulyasiya vasitələrinin, təhdidlərin 

qeyri-adi istifadəsi ilə xarakterizə olunan psixi təsir mexanizmlərinin orijinallığı [5]. 

Müəlliflərdən Dmitriev Y.A., Kazak B.B. məhkumlarda destruksiyanın təzahürünün həm 

şəxsiyyət xüsusiyyətlərindən, həm də mövcud olan kriminal-submədəniyyət təcrübədən asılı 

olduğunu qeyd edirlər. Eyni zamanda, asosial davranışa meylli olan şəxsiyyətin əsas istiqaməti alt 

sistemlər tərəfindən müəyyən edilir: adaptiv davranış, şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti və şəxsiyyətin 

istiqaməti. 

Yetərincə inteqrasiya olunmamış özünüdərketmə quruluşundakı "mən" obrazın  həqiqi "mən" 

və ideal "mən" arasındakı uyğunsuzluq fərdin fərqli qavranılması və qrup daxilində təcrid 

olunmasının mənbəyi kimi çıxış edə bilər. 

Şəxs yaxşı inteqrasiya olunmuş özünüdərketməyə, "Mən" obrazının bütün cəhətlərinin özündə 

ehtiva etməklə ifadə olunur, birləşməyə və “bənzərsiz” qrup üzvünə qrup təzyiqini həyata keçirməyə 

meyllidir. Bir fərddə müsbət və kifayət qədər inteqrasiya olunmuş “mən” obrazının olması təcrid 

olunmuş kiçik bir qrupun bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərməsinin perspektivlərini qiymətləndirmək 

baxımından daha əlverişli bir göstərici hesab edilə bilər. 

Beləliklə, cəzaçəkmə müəssisələrində baş verən destruktiv davranışın çoxunun yalnız 

məhkumların tipoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqəli deyil, eyni zamanda təcridlik şəraitində olan qrupun 

fəaliyyətinə xas olan qanunauyğunluqların təzahürünün nəticəsidir. 

Açar sözlər: məhkum, təcridlik, desturiktiv davranış, antisosial davranış, islah müəssisəsi. 
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РEЗЮМЕ 

Лишение свободы как фактор, влияющий на проявление  

деструктивного поведения у заключенных 

                                                          Алиева Асмар Магеррам 

Изоляция и характер внутригрупповых взаимоотношений в исправительных 

учреждениях являются стрессогенными факторами, влияющими на изменение личности. 

Групповая изоляция - фактор, ведущий к деструктивному поведению.  

B статье отмечается, что проявление разрушения у заключенных зависит как от 

характеристик личности, так и от криминально-субкультурного опыта. Во многом 

деструктивное поведение в тюрьмах связано не только с типологическими характеристиками 

личности, но и с проявлениями паттернов, присущих деятельности изолированной группы. 

Ключевые слова: осужденные, изоляция, деструктивное поведение, антисоциальное 

поведение, исправительное учреждение.  

 

SUMMARY 

Deprivation of liberty as a factor affecting the manifestation  

of destructive behavior in prisoners 

Aliyeva Asmar Magarram 

İsolation and the nature of intra-group relationships in correctional facilities are stressogenic 

factors influencing personality change. Group isolation is a factor that leads to destructive behavior.  

The article notes that  the manifestation of destruction in prisoners depends on both personality 

characteristics and criminal-subcultural experience. Much of the destructive behavior in prisons is 

not only related to the typological characteristics of the individual, but also to the manifestations of 

the patterns inherent in the activities of a group in isolation. 

Key words: convict, isolation, destructive behavior, antisocial behavior, correctional facility.  

 

 

 

KORONAVİRUSUN (COVID –19) PSİXOSOMATİKASI 
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  Psixosomatika - (psycho — ruh, somos — bədən) tibbdə və psixologiyada olan cərəyandır. 

Psixoloji  (əsasən də psixogen) amillərin somatik xəstəliklərin əmələ gəlməsinə və dinamikasına 

təsirini öyrənir. Bu elmə əsasən, psixosomatik xəstəliyin əsası emosional həyəcana olan reaksiyadır, 
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orqanlarda patoloji pozuntularla və funksional dəyişikliklərlə müşahidə olunur. Zədələnən orqanın 

və ya sistemin seçiminə meyillilikdə təsir göstərə bilər. Psixosomatik xəstəliyi hər hansı ayrı bir 

sistemin vasitəsilə izah etmək olmaz. Bu sistemlər və ətraf mühitin təsiri  (psixi və ya somatik) 

arasında olan əlaqələr orqanizmdə dəyişikliklərin, bu əlaqələrin başa düşülməsi, əmələ gələn 

xəstəliyin aradan qaldırılmasına imkan yarada bilər.  

 Psixosomatik yanaşma o zaman başlayır ki, pasientə tək xəstə orqanın daşıyıcısı kimi yox, 

ona bütövlükdə xəstə kimi baxılır. Klinik psixologiya həm psixi, həm də somatik mənşəli psixoloji 

problemlərin araşdırılması ilə məşğul olur. Çünki xəstənin davranışı, ətraf mühitə münasibəti, yarana 

biləcək müxtəlif psixoloji pozuntular xəstəliyin gedişinə, müalicə prosesinə ciddi təsir göstərir 

[1;152]. 

Psixosomatik xəstəliklərin təbiəti çoxfaktorlu hesab edilir. Somatik və psixi meyillik, ətraf 

mühitin faktiki vəziyyəti və onun subyektiv işlənməsi, fizioloji, psixoloji və sosial təsirlər bütövlükdə 

- psixosomatik xəstəliklərin əmələ gəlməsinin faktorları kimi çıxış edirlər. 

Yeni COVİD-19 panidemiyasının yaranma səbəblərini təhlil edən mütəxəssislər onun 

psixosomatik aspektləri ilə bağlı izahlar  verir. Bu əminliyin haradan yarandığını anlamaq üçün gəlin 

ilk əvvəl karonavirus haqqında məlumata keçək.  

  Koronavirus (Covid-19) nədir? 

1965-ci ildə kəşf olunan koronaviruslar tənəffüs virusları, yəni kəskin respirator virus 

infeksiyaları qurupuna daxil edilmişdir. Ümumiyyətlə, "korona " ümumi soyuqdəymə nəticəsi ilə 

yaranır.  

Kəskin respirator virus infeksıyaları yaranması xəstələr arasında aparılan laborator 

müayinələr orta hesabla 12% tənəffüz xəstəliklərinin səbəb olduğunu göstərir. Beləliklə, 

soyuqdəymənin səbəbini müəyyənləşdirmək üçün dəqiq bir laboratoriya təhlili etməmisinizsə, heç 

kim 100% əminliklə bu xəstəliyin vəziyyətinin nə ilə bağlı olduğunu söyləyə bilməz: Qrip  (tənəffüs 

xəstəliyi hallarının 5-15% -i); Rinovirus (30-50%); Adenovirus (5% -dən az); Tənəffüs sinxtital  

viruslar (5%); Enterovirus (5% -dən az); Metapnevmovirus və digərləri (20-30%) [8].  

Beləliklə, koronavirus - kəskin respirator virus infeksiyalarının törədicilərindən biridir və 

eləcədə  koronavirusun psixosomatikası tənəffüs xəstəliklərinin psixosomatikasına uyğundur. Bu, 

koronavirusun psixosomatikasının ilk təsviridir. COVİD-19 səbəb olduğu xəstəliyin bir xüsusiyyəti 

isə şiddətli sətəlcəmin xəstəliyi olaraq görünür. Beləliklə, ikinci təsviri - koronavirusun 

psixosomatikası sətəlcəmin psixosomatikasıdır. “Dövrümüzün Qəhrəmanı” – COVİD-19 virus 

xarakterli xəstəlikdir.  Buna görə, deyə bilərik ki,  üçüncü təsvir - koronavirusun psixosomatikası 

virus xəstəliklərinin psixosomatikasıdır. Koronavirusun psixosomatikasının dördüncü təsviri - 

koronavirus infeksiyası əlamətlərinin psixoloji siqnallarıdır. 

Respirator infeksiyanın psixosomatikası. Koronavirus psixosomatikası psixoloji amillərin 

fiziki xəstəlikərə səbəb olması ilə bağlıdır. Psixologiya, koronavirus infeksiyası və xəstəliyin riskli 

gedişatını: yüngül və ya ağır, olmaqla 2 xüsusiyyətə ayırır. Bizim psixologiyamız orqnizimimizin 

müdafiə mexaniziminə təsir edir. Bu prosedur insan orqanizimində iki əlamət səbəbindən baş verir:  

  1. Stressin immunitet sisteminə təsiri. Bədənin uyğunlaşma qüvvələrini aşan, həddindən artıq 

uzanan stress, yəni distress - sıxıntı toxunulmazlığının azalmasına səbəb olur. Belə halda xəstəliyə 

yoluxmaq təbiidir, bununla belə xəstəlik dövrü çox çətin keçir. Orqanizimin distressə bənzər bir 

təsiri, tez-tez stress altında istehsal olunan hormonların immundepressiv fəaliyyətə təsir göstərməsinə 

səbəb olur. Bunlar qlükokortikosteroidlər və qismən adrenalindir.   

2. Stress vəziyyətinin psixologiyamıza təsiri. Bildiyimiz kimi, klassik tərifə görə stress 

orqanizmin artan təlabatlara uyğunlaşmasına və yaranmış çətinliklərin aradan qaldırılmasına 

yönəlmiş gərginliyidir. Ümumiyyətlə, psixoloji stress emosional və informasiya stresslərinə bölünür. 

İnformasiya yükü – həddindən artıq olduqda insan tapşırığın öhdəsindən gələ bilmir. Məhz bu zaman 

insanda informasiya stressi yaranır. Emosional stress isə təhlükəli, qorxulu, dərin inciklik şəraitində 

təzahür edir. Müasir dövrdə informasiya axınının iri həcmdə olması, eyni zamanda emosional 
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problemlərin geniş vüsət alması stress vəziyyətinin geniş yayılmasına və inkişafına zəmin 

yaradır[4;82]. 

 İnsan psixologiyası iki funksional sistemə bölünür: şüur və şüuraltı.  Aralarındakı münasibət, 

deyə bilərik ki, çox da sadə deyil. Psixologiyamızın şüurlu hissəsi - onun köməyi ilə biz özümüzü 

indevidual bir fərd kimi tanıyırıq, bu mətni oxuyuruq, bəzi riyazi problemi həll edirik, (vergi 

bəyannaməsini doldurmaq və ya başqa məsələni həll etmək - üçüncü sinif şagirdi üçün ev tapşırığı 

etmək), müəyyən duyğular sınaqdan keçiririk. 

Şüuraltımız isə bu və ya digər şəkildə, bədəndəki bütün prosesləri idarə edir.  Bütünlüklə!  

Şüuraltıda xırdalıqlar olmadan, duyğular yaşayır.  Ancaq mühasibat uçotu ilə cəbr - "bu mənim deyil" 

(şüuraltı üçün deyil). Həqiqətən də sənin bildiyin  dilində danışmır: "YOX"–un zaman və 

hissəciklərini anlamır. Şüuraltının  bu xüsusiyyəti növbəti sadalananlara səbəb olur. Məsələn, 

vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar narahatlıq hiss edirsiniz, yəni "SABAH necə olacaq?" Və şüuraltı 

isə bunu, İNDİ kimi başa düşür. Bunu İNDİ "fövqəladə vəziyyət" kimi aşmaq lazımdır! Və o bunları 

dırnaqarası olaraqda görmür. Hər şey “böyüklərin oyunu” kimidir. Belə ki,  neyro-humoral hazırlıq 

başlayır..... əslində nə? Məsələn, siz övladınızın rübü üçalan kimi başa vurması qayğısı çəkirsiniz və 

beləliklə şüuraltınız narahatlıq hiss edir, bununla orqanizminizdə dəyişikliklər baş verir: qan 

təzyiqinin artması, ürək təzyiqinin artması və bir sıra digər dəyişikliklər. 

  Qısa və məntiqli şəkildə beynimizdəki bütün bu qarşılıqlı təsirlər Jen Sincero tərəfindən belə 

təsvir olunmuşdur:  “Bizim şürumuz düşünür ki o hər şeyə nəzarət edir, ancaq bu belə deyil. Bizim 

şüuraltımız isə ümumiyyətlə heç nə  düşünmür, ancaq buna baxmayaraq nəzarət onun əlindədir.” 

Əgər narahatlıq mənfi emosional hislərlə və ya “fon” rejimində baş verirə, bu zaman 

bədəndəki stress dəyişikliklərinin və ya stress hormonlarının yan təsirləri ortaya çıxmış olur.  Mənfi 

hisslərlə bağlı vəziyyətin mənbələri ola bilər: Gələcəklə əlaqədar  qorxu və narahatlıq, mənfi və 

xoşagəlməz  təcrübə (keçmiş və ya köhnə incikliklərlə bağlı  narahatlıq), indiki anın inkar edilməsi 

(darıxdırıcı və ya sevilməyən iş və ya gündəlik yola dözmək ehtiyacı), neqativ düşüncələr. 

  Bundan əlavə, xarici amillərlə bağlı stress formaları mövcuddur.  Ancaq müasir dövrdə 

distressin əsas mənbələrindən biri - emosional qavrayış və ya hadisələrin qiymətləndirilməsidir. 

  Zəif distresslə immunitetiniz “icazə verir ki“ siz koronavirus infeksiyasına və ya digər kəskin 

tənəffüs virus infeksiyalarına yoluxasınız. Şüraltı nə zaman ki, xəstəliyə yoluxmaq üçün öz 

imkanlarını həyata keçirməyə başlayır, o zaman "gizli faydalar" adlı xəstəlikdən qorunmaq üsulları 

meydaya çıxır. Rus alimi Y.N.Karistov yazır: Biz stressin insan xəstəliklərinin 90%-inin 

yaranmasında əsas rol oynadığı bir dövrə qədəm qoymuşuq. Emosional stress ürək-damar 

pozuntularının, nevrozların, bir sıra mədə-bağırsaq xəstəliklərinin yaranmasının əsas səbəbi 

infeksional xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur və onların gedişatını ağırlaşdırır. İndiki dövrdə bir 

çox tədqiqatçılar umumi fikrə gəlir ki, konfliktli və çıxılmaz situasiyalar nəticəsində əmələ gəlmiş 

və depressiya ilə müşahidə olunan stresslər bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

 Vasilenkonun fikrincə - xəstəlik orqanizmin sistem şəklində zədələnməsidir. Somatik 

xəstəliklərin psixoloji aspektini öyrənərkən Luriya (1944) xəstəliyin daxili şəkli ifadəsini  işlətmişdir. 

Buraya o, xəstənin daxili aləmini aid etmişdi: O nə hiss edir, nələr keçirir, onun xəstəlik haqqında 

duyğuları və təsəvvürləri. 

   Şəxsiyyətin tipindən, fərdi xüsusiyyətlərindən  asılı olaraq, stressin yaranması və davam 

etməsi, orqanizmin ona reaksiyası müxtəlif olur 

  Psixosomatikaya dair müxtəlif müəlliflər KRVİ xəstəliyinin artmasına şərait yaradan 

səbəblərlə dolu nümunələr verirlər.  Bunlar həm də şəxsiyyət profilinin xüsusiyyətləridir.  Bunlar 

müxtəlif psixo-emosional vəziyyətlərin nəticələrinin qanunauyğunluqlarıdır[5;79]. 

  Koronavirusun psixosomatikası: Sinelnikova görə yoluxucu xəstəliklərin psixosomatikası. 

Sinelnikov infeksiyanın psixosomatikasının enerjili bir təbiətə sahib olduğunu, eləcə də insanların 

özlərinin xəstəlik səbəbləri yaratdığını hesab edir. Xəstəlikdaşıyıcı mikrorqanizimlər qarışıqlıq və 

gərginlik olduqda kollektiv şüursuz zehinlərdə meydana gəlir.  V. Silenikaov qeyd edir: “Onlar onu 
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vakkumdan, təmiz enerjidən, öz düçüncə güclərindən istifadə edərək heç nədən yaradırlar. Məhz bu 

düşüncələr ölümcül və xəstəlik törədicidir.” Viruslar və bakteriyalar təbiətin bir hissəsidir.  

Sinelnikov düşünür ki, onlar özləri üçün təhlükəlidirlər. Hamısı düşdüyü mühit və ya torpaqdan 

asılıdır.  Ətraf mühit aqressivdirsə, onda onlar aqressiv və xəstəlik törədici olurlar. 

  Yoluxucu xəstəliklər, bir insanın həyatında çox hadisələrin baş verdiyini və ya bütün mənfi 

cəhətləri topladığını göstərən siqnallardan ibarətdir: gərginlik, qarışıqlıq, səliqəsizlik, münaqişələr, 

narahatlıq, şikayətlər, emosional məyusluq və s. 

Bu vəziyyətdə xəstəlik müsbət rol oynayır. O insana TİME OUT etməyi, özünə vaxt 

ayırmağa, fiziki və emosional olaraq istirahət etməyə, fikir və hisslərini qayğısına qalmağa imkan 

verir. 

Uşaqlarda daha ətraflı şəkildə psixosomatik vəziyyət ən aydın şəkildə belə görünür:   

 "... öyrənmək istəmirəm, çox yoruldum.  Kaş xəstələnərdim!  Məktəbə getmək lazım deyil " 

Bundan əlavə, koronavirusun psixosomatikası şüura yeridilməklə də müəyyən edilə bilər.  

Rus psixoloqunun dediyi kimi - "statistikaya inam", mənfi sosial vəziyyətin qəbul edilməsi.  

Yanlarında asqırdıqları və ya TV –də qrip epidemiyası ilə bağlı xəbər reportajları etdikləri zaman, 

siz artıq öz sağlamlığınız üçün narahat olursunuz.  

Sinelnikov tənəffüs xəstəliklərinə psixoloji təsir göstərmək üçün aşağıdakı hiylədən  istifadə 

etdiyini yazır: Öz-özünə sual verir: Xəstəlik lazımdırmı, faydası varmı, boğaz ağrısı, öskürək və 

temperaturun vasitəsilə reallıqlardan və ya həll olunmamış problemlərdən gizlənmək lazımdırmı?  

Və özünə cavab verir: "Xeyr, lazım deyil."  Lazım deyil, çünki özü həyatda problemlərin necə həll 

olunacağını bilir. O,  həyatını yaradır və buna görə ən yaxşı çıxış yolu tapır.  Əgər həll olunmamış 

bir problem varsa, o, bütün şəxsi gücünü onu həll etmək üçün sərf edir:  

“Mən öz şüurlatımdan rica edirəm ki, yeni fikir və çıxış yoları ilə bu problemli vəziyyətdən 

çıxmağa şərait yaratsın. Mən bütünlüklə özümə və kainata inanıram. Buna görə də mən rahatam.  Və 

bununla xəstəlik məndən yan keçir. Mənim imunitetim çox gözəl işləyir” ( V. Silenkin). Qeyd edək 

ki, affermasiya üsulu psixosomatik problemlərin aradan qaldırılmasında uzun müddətdir tətbiq 

olunmaqdadır.  

Koronavirusun psixosomatikası da, burada yoluxucu xəstəliklərin və iltihabların 

psixosomatikası vasitəsilə təsvir edilmişdir. 

Kurt Teppervinenanın təsviri. Hər hansı bir infeksiya yaşanmayan və şüuraltı vəziyyətdə olan 

bir münaqişənin mövcudluğunu göstərir. Bu ziddiyyət tez-tez fərq edilmir, şüur səviyyəsində 

tanınmır. Buna görə, həyat başqa bir sahədə, bədən səviyyəsində gizli bir qarşıdurmanın 

mövcudluğunu göstərə bilər.  Bu ziddiyyətin enerjisi xəstəlik törədici  agentləri cəlb edir: mikroblar, 

viruslar və toksinlər.  Xəstəliyin bu amilləri bədənin mənfi münaqişə sahələrinə uyğun yerlərdə 

lokallaşdırılmışdır.  Ziddiyyət somatik xəstəlik şəklində axıdılır.  Kəskin bir proses, aktual səbəbin 

bir siqnaldır.  Xroniki proses – uzunmüddətli   həll olunmamış bir qarşıdurmanın olması deməkdir. 

Bütün bu şəffaf təzahürlər - nəhayət mövcud vəzifəni başa düşmək və həll etmək üçün təcili bir 

tələbdir. Teppervinenaya görə xəstəliyə səbəb olur: "... özü üçün lazımlı hədəf təyin etmək 

istəməməsi." 

Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün cari vəzifələri yerinə yetirmək, qarşıya məqsəd qoymaq və 

ardıcıllıqla nail olmaq lazımdır. 

Louise Hay: KRVİ  metafizikası və koronavirus psixosomatikası. Louise Hay - Metafizik 

Səbəbləri və afformasiyalar: “Xəstəlik - tənəffüz xəstəliyinin yaranmasına səbəb kimi ola bilər: 

həyatına yeni qaydalar tətbiq etmə qorxusu, Şüurun yenilənmiş bərpa sturkturu: mən bütünlüklə 

təhlükəsiz vəziyyətdəyəm. mən özümü və həyatımı sevirəm”  

Koronavirusun psixosomatikası: Liz Burbo - qrip və KRVİ metafizikası Burbo qrip və eləcə 

də KRVİ ilə bağlı konkret məsələr üzərində aşağıdakıları irəli sürür:  

Emosional səbəblər. Qrip bədəndən gələn bir siqnaldır: "Budur, artıq belə getməyəcək."  

Burboya görə KRVİ psixosomatikası insanlar arasındakı münasibətlərə bağlıdır. Tənəffüs yoluxucu 

xəstəliklərI, tez-tez istəklərini dəqiq həyata keçirməyi və ehtiyaclarını dəqiq ifadə etməyi bacara 
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bilməyən insanlara xasdır.  Yoluxma riski, onlar üçün xoşagəlməz bir vəziyyət səbəbiylə emosional 

narahatlıq keçirənlər üçün daha böyükdür.  İnsan bundan çıxış yolu tapa bilməz.  Və xəstəlik isə  bu 

vəziyyətdən qurtulmaq üçün çıxış yoluna çevrilir.  Təbii ki, müvəqqəti bir çıxış yoluna çevrilir. 

Mental/ruhi səbəblər. Başa düşməlisiniz ki, xəstəliyi hər hansı bir insandan və ya hər hansı 

bir vəziyyətdən qaçış vasitəsi kimi istifadə etməməlisiniz. KRVİ-nin davametmə gücü, insanın nə 

etməli və ya kim olmalı olduğuna özünü məcbur etməsi dərəcəsini göstərir. Bəlkə özünüzə 

göstərdiyini təzyiqi azaltmağa dəyərsiniz? Daxilinizdə nələr baş verir? Vəziyyəti 

dramatikləşdirirsiniz, özünü qurban kimi hiss edirsiniz? Xoşagəlməzlikləri sizə xatırladan əşyalardan 

qurtulun. Sizi xəstəliyə salan hadisələri, artıq müsbət düşüncələrlə əvəz etməyə cəhd edin. 

Koronavirusun psixosomatikası sətəlcəmin psixosomatikası kimi 

 Sinelnikov, Louise Hey və Liz Burbo, sətəlcəmin psixoloji səbəbləri ilə əlaqədar fikirləri də 

diqqət çəkir: “Sətəlcəmin səbəbləri həyatdan yorğunluqdır. Ümidsizlik və yaşama istəyinin ölməsi.  

Həyata qarşı qorxu və buna görə də  insan "dərindən nəfəs almır".  Nə isə həyatdan bütünlüklə  zövq 

almağa mane olur. Hansısa bir vəziyyət və ya hər hansı  bir insan bizim dərindən nəfəs almağımıza 

əngəl yaradır.” 

Koronavirusun psixosomatikası viruslu   xəstəliklərin psixosomatikası kimi 

  Liz Burbo: virusun metafizikası ( virusun sadəliyi, "ortastatistik"): 

Emosional  səbəblər. Virus infeksiyası, bir insanın yaratdığı bir düşüncənin və ya görüntünün 

təsiri altındadır.  Bu zehni görüntü, bir insanın özü  olmasına mane olur. Bundan əlavə, xəstəlik zehni 

və emosional orqanların içindəki "çatlaqlar" vasitəsilə nüfuz edir. 

Beləliklə, viruslu xəstəlik qəzəb və ya nifrət hisslərinin mövcudluğunu göstərə bilər.  Bu 

mənfi duyğuların əlaqəli olduğu problem sahəsini müəyyənləşdirmək üçün metaforik olaraq 

bədəndəki yara sahələrini tapmaq lazımdır.   

Mental/ruhi səbəblər.  Virus canlı varlıq olduğundan, kanadalı yazıçı onunla daxili dialoqun 

qurulmasını  məsləhət görür: “Bir insan olaraq virusla danışın.  Əslində olan isə  qəzəbə səbəb olan 

düşüncəni axtarmaqdır.  Sonra düşünün ki, bu düşüncə tərzi nəyəsə  qarşı qəzəb və nifrət hislərini  

yaratmaq üçün sizinlə danışan bir növ şəxsiyyətdir.  Artıq qəzəblənmək istəmədiyinizi və qəzəbə 

səbəb olan insanı bağışlamağa hazır olduğunuzu izah edin.  Bu mənfi düşüncələrin sağlamlığınıza 

zərər verdiyini izah edin. Bağışlaya bilməsəniz belə, xeyirxah niyyət  xəyanət və ağrıları azaldır.” 

Liz Burbonun bəzi qəribə məsləhətlərinə baxmayaraq, rasionallığı var. Əslində insanın daxili 

aləmi ilə   danışmaq bir  monoloqdur.  İnsan özü ilə əlaqə qurur.  Bu söhbət düşüncələrinizi və 

hisslərinizi sıralamaq, onları nizama salmaq, neqativdən imtina etmək və ya azaltmaq üçün bir 

yoldur.  Və deyildiyi kimi, mənfi mentallılıq – distressin əsas  mənbəyidir. 

Louise Hay: viruslu infeksiya 

  Louise Hay viruslu inkeksiya daşıyıcı xəstəliyi insanın kədərli və həyatında sevincin 

olmaması səbəbi ilə əlaqələndirir.  Virusa  qarşı çıxmaq üçün  Louise aşağıdakı afformasiyanı  təklif 

edir:  “ Mən məmnuniyyətlə sevinc axının həyatıma gəlməsinə icazə verirəm” 

Koronavirus infeksiyası əlamətlərinin psixoloji siqnalları 

 Öskürək.  Sinelnikova görə, öskürəyin psixoloji səbəbi sıxılmış bir daxili ağlama, cavab verə 

bilməmə ilə bağlıdır. 

Öskürək münasibətləri qoruyarkən sosial məsafə rolunu oynaya bilər.  Başqalarından 

narazılıq hissi öskürək ilə təzahür edir. Louise Hay a görə, öskürək dünyaya əmr etmək istəyindən 

qaynaqlanır.   “Mənə baxın !  Məni dinləyin! ”. Louizin öskürəklə bağlı afformasiyası: “Məni 

gördülər və qiymətləndirdilər.  Mən sevilirəm. ” 

  Liz Burbo - öskürək ilə müşayiət olunan xəstəliklərin (qrip, astma və s.) psixoloji səbəbləri 

nəzərə alınmalıdır.  Əslində, heç bir səbəb olmadan tez-tez öskürən bir insan – hər şeydən asanlıqla  

qıcıqlana bilməsinin bir əlamətidir[6;73]. 

 Temperatur. Louise Hay: Yüksək temperatur qəzəbdən və nifrətdən irəli gəlir.  Luizanın bu 

münasibətlə bağlı afformasiyası:  “Mən – sülhün və sevginin sakit  soyuq ifadəsiyəm”  
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Liz Burbo: Yüksək temperatur yığılmış qəzəbin əlamətidir.  Temperatur soyuqdəymə ilə 

müşayiət olunursa, onda daxili qarşıdurma hələ həll olunmayıb deməkdir.  İstilik və ya istilik hissinin 

görünməsi qəzəbin ortaya çıxdığına işarədir. Qəzəbdən əlavə, temperatur insanın işinə olan ehtirasına 

səbəb ola bilər.  Yəni istiliklə bir şey edərsə, onda istilik onu daxili tərəfdən dəf edir. 

Doğrudan da "özünü təcrid etmək" şəraitində qəzəb, narazılıq, qorxu, həyat planlarının 

pozulmasına, maddi çətinlik və qida çatışmazlığı səbəbiylə yaşayış şəraitinin həddindən artıq kəskin 

dəyişməsinə səbəb olan COVİD-19 pandemiyası psixosomatik səbəblərə malik olmaqla yanaşı, yeni 

kütləvi psixoloji böhran dalğasının səbəbidir.  

Əlbətdə ki, sağlam düşüncəni qoruyaraq, COVİD-19 infeksiyasının qarşısının alınması üçün 

tövsiyə olunan bütün tədbirlərə əməl edirik.  Axı, koronavirusun psixosomatikasını bilmək virusa 

yoluxmuş  insanla təmasda olduqda 100% sığortalanmağın bir yolu deyil.  Bu xəstələnmə riskini 

azaltmaq üçün bir yoldur. 

Açar sözlər: psixosomatika, covid-19, korona virusu,  stress, distress respirator  xəstəliklərin 

psixosomatikası 
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SUMMARY 

Psychosomatics of the coronavirus (covid-19) 

Aliyeva Matanat 

 

The article examines approaches to the analysis of the psychosomatic aspects of the Covid19 

pandemic. Analyzing the causes of the new COVID-19 panidemic, experts explain its psychosomatic 

aspects. By following these explanations and suggestions, we can reduce our risk of contracting the 

disease. 

Keywords: psychosomatics, covid-19, corona virus, stress, distress, psychosomatics of 

respiratory diseases 

 

РЕЗЮМЕ 

Психосоматика коронавируса (covid-19) 

Алиева Матанат 

 

В статье исследуются подходы к анализу психосоматических аспектов пандемии 

Covid19. Анализируя причины новой панидемии COVID-19, специалисты объясняют ее 

психосоматические аспекты. Следуя этим объяснениям и предложениям, мы можем снизить 

риск заражения этой болезнью. 

Ключевые слова: психосоматика, ковид-19, вирус короны, стресс, дистресс, 

психосоматика респираторных заболеваний 
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HÜQUQ PSİXOLOGİYASI (ƏDƏBİYYAT İCMALI) 

Əliyeva Nəzrin Ruslan qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

nazryn.197732@mail.ru 

 

Məqalə hüquq psixologiyası və onun aktual problemləri olan intihar və cinayət haqqındadır. 

Açar sözlər: hüquq psixologiyası,intihar,cinayət,cinayətkar,məhkəmə 

 

Hüquq psixologiyası iki mürəkkəb və çox sahəli elmlər sisteminin-hüquq və psixologiya 

elmlərinin qovşağında meydana gəlmişdir. Bu elm sahələrini bir-birinə yaxınlaşdıran cəhət onların 

hər ikisinin obyektinin insanın rəftar və davranışı,daxili psixoloji aləmi,fərdi psixoloji xüsusiyyətləri 

ilə əlaqədar olmasıdır. Hüquq psixologiyası özündə müxtəlif elm sahələrini xüsusilə də 

yurisprudensiya və psixologiya sahələrini birləşdirir. Hüquq psixologiyasının başlıca metodoloji 

xüsusiyyəti ondadır ki, burada əsas ağırlıq mərkəzi fəaliyyət subyekti olan şəxsiyyət üzərinə düşür. 

Əgər hüquq insanda hüquqpozma xassəsini əsas götürürsə, hüquq psixologiyası insanı ilk növbədə 

hüquq pozuntusuna yol vermiş şəxs, şahid və ya zərərçəkmiş kimi tədqiq edir. Bu halda nəzərdən 

qaçırılmır ki, zərərçəkənin, qanunpozanın, şahidin psixi haləti,həm də onların xarakterinin, 

şəxsiyyətinin davamlı xüsusiyyətləri ümumpsixoloji və psixofizioloji qanunlara uyğun olaraq inkişaf 

edir. Hüquq psixologiyasının qarşısında bir sıra aktual problemlər:qətl hadisələri, intihar, qəsdən 

başqasına xəsarət yetirmək, qarət, soyğunçuluq kimi məsələlər durur. Respublikamızda müasir sosial-

psixoloji şəraitlə bağlı ən mühüm problemlərdən biri də əhali arasında yadlaşma sindromunun 

güclənməsidir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,bu sadə məsələ deyildir, həm də yalnız sosial psixoloji 

məsələ hesab edilə bilməz. Bu, eləcə də yalnız hüquq psixologiyasının problemi olaraq qalmır. İlk 

növbədə həmin məsələyə hüquq sahəsi işçisi yaxından bələd olmalı, mahiyyətini və başlıca 

mexanizmlərini, təzahürlərini yaxşı bilməlidir. Məlumdur ki, nəinki həyati proses,həm də dini əxlaq 

nöqteyi nəzərdən insanın özünə qəsdi yəni intihar böyük günah sayılır, həm də nəzərdən qaçırmaq 

olmaz ki, belə bir əməl hüquqi cəhətdən də düzgün sayılmır və onun motivləri sistemini və onun 

başvermə şəraitinin araşdırılması hüquqi fəaliyyəti işçilərinin ciddi problemi sayılır. Hər hansı şəxsdə 

baş vermiş yadlaşma həmin adamların yaxın və tanış olduğu adamlarla ətraf mühitlə emosional 

əlaqələrinin itirilməsi hissi ilə bağlıdır.Yadlaşma özünü iki istiqamətdə göstərir:birincisi ətraf 

adamlara,xüsusən də mühitə,ikincisi isə insanın öz, “məninə” yönəlir. B.Myiskoviç qeyd edirdi 

ki,insan daima özünə yaxın olan varlığa meyl edir.Bu varlıq çox həssas olmalı, insanın tənhalığını 

hiss etməli, insana tənha olmadığını, mənasız yaşamadığını bildirməklə onu sakitləşdirməlidir. 

Beləliklə,insan özünə bu tələblərə cavab verən “Allahı”yaradır. Eric Fromm haqqlı olaraq qeyd edir 

ki, “Dini və miliyyətçiliyi bəziləri  absurd hesab etsələr də onların hər ikisi insanlar üçün sığınacaq 

rolunu oynayır. Bəzən elə inamsızlığın özü də fərdi tənhalığa,tənhalıq da intihara səbəb olur. Psixoloji 

baxımdan hər insan həyatında müəyyən çətin situasiyalara düşür ki,onlardan heç cürə çıxış yolu tapa 

bilmir.  

Xarici təsirlər nəticəsində daxili boşluq yaranır, insan qarşılaşdığı maneələrlə bacara bilmir. 

O zaman o, ümidsizləşir və şəraitdən başqa çıxış yolu görmür. Səbəb çox müxtəlif ola bilər; sevdiyi 

şəxsin itirilməsi, boşanma, işin itirilməsi, boşanma, cinsi zorakılıq, mütəmadı fiziki zorakılıq, psixi 

zorakılq, təhqir, hədə qorxu və s. Məşhur fin suisidoloqu Ate qeyd edir ki,özünə qəsd edən şəxs ümid 

edir ki, o özünə qəsd etməklə darıxdığı sevimli insanları ilə birləşə bilər. Belə adamlar sağ ikən 

gözlədikləri sevgi və şəfqəti öldükdən sonra əldə edəcəklərinə inanırlar. Bu şəxlər fantaziyalarında 

öz dəfn mərasimlərini canlandırır və insanların peşmançılığını və sevgisini xəyal etməkdən zövq 

alırlar. İntihar haqqında olan bu fikirlər ədəbiyyatda da öz əksini tapmışdır; Romoe və Juliet 

(W.Shakespeare), Hamlet (W.Shakespeare), Madam Bovary (G.Flober), Martin Eden (J.London), 

mailto:nazryn.197732@mail.ru


“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
121 

 

Gənc Verterin İztirabları (İ.Höte) və s. Şekspirin qəhrəmanlarından əlli ikisi intihar etmişdir. 

Maraqlısı budur ki, intihar ədəbiyyatda üstün bir hadisə kimi təqdim edilir. Xüsusən də məhəbbət 

uğrunda edilən intiharlara ədəbiyyatda daha çox rast gəlinir. Fransız psixatr Kouran belə hesab edirdi 

ki,suisial davranışla  məhəbbət arasında birbaşa asılılıq vardır. Sosioloq Devid Flips belə qənaətə 

gəlmişdir ki, hansı ərəfədə hansı ərazidə intihar faktı barədə ardı arası kəsilməyən məlumatlar dərc 

olurnurdusa, həmin ərazidə intiharın sayı həndəsi silsilə üzrə artırdı. Buna misal olaraq;  

İ.Hötenin,,Gənc Verterin İztirabları” adlı əsəri nəticəsində Avropanı bürüyən özünəqəsd 

epidemiyasını göstərmək olar.1933-cü ildə macar əsilli bəstəkar R.Serees tərəfindən 

bəstələnmiş,,Gloomy Sunday” mahnısı da silsilə intiharlara səbəb olmuşdur. 

 Suisidal davranışa hüquqi yanaşma: Məlum olduğu kimi suisidal davranışlar hüquq 

müstəvisində də nəzərdən keçirilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Cinayət 

Məcəlləsində özünü öldürmə həddinə çatdırma adlı maddə öz əksini tapmışdır. Amansız rəftar, 

zərərçəkmişin ləyaqətini alçatmaq, hədə qorxu gəlmək, mərhumla bağlı rüsvayedici məlumatlar 

yaymaqla hədələmək buna misal ola bilər. Özünü öldürmə həddinə çatdırmaya görə Cinayət 

Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə 3ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu zaman ekspert-psixoloq cinayət işinin materialları əsasında şəxsiyyətin fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətlərini,psixi halını və onun dinamikasını tədqiq etməlidir. Bununla əlaqədar olaraq: 

      1.İstintaq fərziyyəsinə görə intihar etmiş şəxsin intihardan bilavasitə  əvvəlki dövrdə hansı psixi 

vəziyyətdə olmuşdur? 

     2.İntihar etmiş şəxs fizioloji affekt,stress doğura biləcək şəraitdə olmuşdurmu? 

     3.İntihar etmiş şəxsin hanı fərdi psixoloji xüsusiyyələri onun özünü öldürməsinə təsir edə bilər? 

Bu suallara cavab vermək üçün ilk növbədə suisidentin emosional reaktivliyi, depressiv 

pozuntulara meyilliliyi araşdırılmalıdır. İstintaq zamanı suisidentin əvvəllər özünəqəsd etmək faktı 

araşdırılmalıdır. İntihar edən şəxsdə psixi pozuntu aşkar edilərsə məhkəmə-psixatrik ekspertizası,əks 

halda isə məhkəmə- psixoloji ekspertizası təyin edilir. 

Cinayətkarın kriminal  psixoloji tədqiqi. Cinayətkar tip. 

Cinayət iki kökə malik olur: biri cinayətkarın şəxsiyyətində yaşayır və onun quruluşunun 

xüsusiyyətləri ilə birləşir, digəri isə  həmin şəxsiyyəti öz təsiri ilə cinayətkar yola təhkir edən və onun 

üçün yad olan xarici amillərdən ibarətdir. Cinayətin  “şəxsi” kökündən ibarət olan elementləri 

endogen, subyekti cinayətə təhrik edən xarici hallar isə ekzogen amillər adlandırmaq olar. Hər bir 

cinayətin meydana gəlməsində digər amillər də iştirak edir.Yalnız bəzi hallarda üstün rol 

endogen,digər hallarda isə ekzogen amillərə məxsusdur. Alman ekspert psixoloqlar bu qərara gəliblər 

ki, cinayətkarlar bir-birindən nə qədər fərqlənsələr də onlar ətraf mühiti eyni cür qavrayırlar-yəni 

özlərini cəmiyyətdə çıxdaş, yad hesab edirlər. Alimlərin rəyinə görə onların mənasız, amansız 

cinayətlərinin əsas səbəbi də məhz budur. Həmin fakt dərin psixoloji məzmuna malikdir. Bir sıra 

hallarda ayrı-ayrı adamların müəyyən davranışlarında, yaxud müəyyən zaman və şəraitdə cinayət 

törətməsinə təəccüblənirik, amma onun psixoloji səbəbləri açılmamış qalır. Burada əsas rol ekspert -

psixoqların üzərinə düşür. Hüquq praktikasında cinayətkarların şəxsiyyətini öyrənmək üçün bir sıra 

metod və proyektiv metodikalardan istifadə olunur: 

Roşarh Testi: 1921ci ildə  isveç psixatr tərəfindən elmə gətirilən bu test şəxsiyyətində 

diaqnostikasında istifadə edilir. 

TAT Metodikası: İlk dəfə 1935 ci ildə Myurrey tərəfindən fantaziyaların öyrənilməsində 

istifadə olunmuşdur 

16 suallı Kettel Sorğusu: Sorğu 16 yaşdan yuxarı şəxslərlə keçirilir.Hər suala 3 cavab 

variantı verilir: bəli,bilmirəm,əmin deyiləm. 

Şəxsiyyət pozuntulu insanlar cinayət törətməyə meyilli olub, hüquq mühafizə orqanlarının 

diqqətini cəlb edirlər. E.Krepelin fikrincə bu şəxslər şərəf hissindən məhrum, təhqirə qarşı 

laqeyddirlər. Kriminalist Lobmrazo bu şəxsləri anadangəlmə cinayətkar adlandırırdı. O qeyd edirdi 

ki, anadangəlmə cinayətkarlarda artist və ədəbiyyatçılardan belə daha güclü inkişaf etmiş 

şöhrətpərəstlik hissi vardır. Onlarım cinsi ehtirası, ləzzətli yeməyə olan həvəsi, zorakılığı başqa 
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insanlardan fərqlənir. Bu insanlarda bədənə şəkillər döydürmək kimi vərdişlər vardır. Lombrazo yazır 

ki, bədənə döydürülmüş şəkillər heyrət doğurur: abırsızlıq, cinayət törətməkdə lovğalıq və çirkin 

hisslərin qəribə təzahürü. 

Cinayətlər arasında emosional cinaəyətlərə də rast gəlinir. Buna misaı olaraq qısqanclıq, 

qəzəb və s.hisslərdən doğan cinayətləri misal göstərmək olar.  Bədii ədəbiyyatda da bu cür cinayətlərə 

rast gəlini; Othello(W.Shakespeare), Kreyser Sonatası (Lev Tolstoy) və s. 

Cinayətkarlarda bəzən peşmançılıq,özünün qeyri-adi insan olması haqqında fikirlər onu etdiyi 

əməli etiraf etməyə məcbur edən psixoloji hallara rast gəlinir. Buna misal olaraq F.Dostoyevskinin 

“Cinayət və Cəza” romanında Raskalnikov obrazını misal gətirmək olar.  

Bununla belə cəzaçəkmənin sonrakı sonrakı dövründə də psixoloqların üzərinə öhdəliklər 

düşür.İslahedici müəssədə olmaq çətin  və kritik dövrdür. Cəza çəkmədən sonra bu şəxslərdə 

peşmançılıq hissləri doğurmaq lazımdır ki, bu da olduqca olduqca çətin bir prosesdir. Viktor 

Hüqonun,“Səfillər”romanında belə bir nümunəni misal gətirə bilərik. Jan Valjan oğurladığı çörəyə 

görə həbsxanada on doqquz il keçirdikdən sonra o, ona mərhəmət göstərən yepiskopun evindən 

gümüş qaşıqları oğurlayır. Bunu öyrənən yepiskop onu bağışlayır və ona tərbiyəvi bir  hərəkət edərək 

gümüş qaşıqları, hətta şamdanı belə hədiyyə edir. Bu hadisə Jan Valjanın həyatında tərbiyəvi 

cəhətdən çox əhəmiyyətli olur. 
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 Sağlam yeməklərlə qidalanmaq insanın sağlamlığı üçün hələ 50% rol oyanyırsa, digər yarsını 

fərd olaraq bizim necə və nə cür qidanlanma tərzimiz təşkil edir.  
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 Qidalanma psixologiyası müxtəlif texnikaları və psixoloji nüansları özündə əks etdirərək, çəki 

problemləri, “tıxanana kimi yemə”, düzgün olmayan bədən çəki indeksi və s. sağlam qidalanma 

problemlərini araşdırır.  

Qidalanma psixologiyası nədir?  

Günlük həyatımızda kütləvi informasiya vasitələrinin bizə necə görünməyimiz və ya nə 

yeməyimiz haqqında ötürdüyü neqativ mesajlar artıq hər kəs üçün bəllidir. Problemin psixoloji 

tərəfinə nəzər yetirsək, daimi olaraq, bu mesajların təsirinə məruz qalmaq insanlarda özünü zəif hiss 

etmə, idarə gücünün itirilməsi kimi hisslərə və özgüvən problemlərinə gətirib çıxara bilir. 

Qidalanma psixologiyası pixoloji aspektlər fonunda düzgün qidalanma sahəsini əhatə edərək, 

insan bədəni və həyat tərzi üçün sağlam olan strategiyaları ortaya qoyur.  

Qidalandığmız yeməklər, meyvə-tərəvəzlər və s. insanların necə hiss etməsinə ciddi təsir göstərir 

(Vögele və Gibson, 2010). İnsanlar enerji azlığı hiss etdiyində bədəndə yaranan fizioloji proseslərin 

nəticəsi olaraq, beyinə qida tükətiminə ehtiyac olunduğu siqnalı ötürülür və nəticədə fərd ac olduğunu 

hiss edir. Kifayət qədər qida qəbulundan sonra isə bu proses sonlanır və fərd artıq tox olduğunun 

fərqinə varır (Benelam, 2009). Qidalanma prosesinin bu formada tənzimlənməsinə baxmayaraq, 

daimi olaraq ətrafımızda qida varlığı səbəbindən bu proses ləngiyir və etibarsız olur. Yəni aclıq 

olmasa belə, qidalanma aktı baş verir, ya da doyma aktı uzadılır  (Lowe və Butryn, 2007). 

 Sağlam qidaları seçməklə, biz həm də impulsiv qidalanmanın qarşısını ala bilər və bununla da, 

çəkimizə nəzarəti saxlaya bilərik. İştahımızın məsuliyyətini dərk edərək idarə etmək bizə ruhən sakit, 

yüksək enerjili və gümrah olmağımızı təmin edəcəkdir.  

Qidalanmağımıza təsir edən səbəblər hansılardır?  

- Yerli mətbəxə aid olan yeməklər; 

- Sosial faktorlar (dostlar, iş mühiti və s);  

- Ailə; 

- Sosial status (evli və ya subay);  

- İqtisadi status;  

- Psixoloji sabitlik.  

Əksər insanlar yemək yeməni sadəcə mövcud şəraitlə (həddindən artıq işsiz olmaq, qayğı və 

təşviş pozuntuları zamanı və s.) mübarizə metodu kimi istifadə edir. Halbuki, dayanmadan qəbul 

ediləndən normadan artıq qida daha sonra insanlarda günahkarlıq və peşmaçılıq hissinə gətirib çıxarır, 

bu isə öz növbəsində yenidən insanların yaşadığı mənfi hisslərin çoxalması ilə nəticələnir (National 

Heart, Lung, and Blood Institute., 2016). 

Düzgün bədən çəkisinin idarə olunmasında psixologiyanın rolu nədir?  

Psixologiya insan davranışını və koqnitiv prosesləri öyrənən elmdir. Psixoloqlar insanların 

davranış stimullarını –hərəkəti niyə və nə cür etdiyini –öyrənirlər. İnsanların çəkilərinin düzgün idarə 

edilməsi üçün aşağıdakı nüanslar vacibdir: 

- Davranış: Müalicə müddətində fərdin qidalanma vərdişlərini aydınlaşdırmalı və bunu hansı 

formada dəyişdirilə və ya nə ilə əvəz edilə biləcəyi aydın olunmalıdır.  

- İdrak (düşünmə) –terapiya həddindən artıq qidalanmaya səbəb olan duşüncə qəliblərini 

müəyyənləşdirməyə yönəlməkdədir.  

Şəkinin düzgün idarə olunmasında psixoloqlar hansı terapitaları istifadə edirlər?  

Koqnitiv davranış terapiyası eyni zamanda davranış və düşüncə formalarına foküslandığı üçün  

bu sahədə ən effektiv və ən çox istifadə olunan terapiya növü hesab olunur. Koqnitiv davranış 

terapiyası aşağıda qeyd olunanları əhatə edir.  

- Özünü “dəyişikliyə hazırlamaq”: Bu hədəflərinizə çatmaq üçün nə etmək lazım olduğunun 

fərqinə varmaq və bünün üçün təşəbbüs göstərməkdən ibarətdir.  

- Öz-özünə nəzarət etməyi öyrənmək: Öz-özünə nəzarət bu anda yeməyinizə nəyin səbəb 

olduğunu daha yaxşı anlamağınıza, porsiya və yemək seçimlərinizi daha düzgün formada etməyinizə 

komək olacaq. Bu da uzunmüddətli tərəqqiyə nail olmağa diqqət etməyinizə kömək edir. 
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- Bağlantıları kəsmək: Burada əsas məqsəd davranışın stimuluna nəzarət etməkdir. Belə ki, 

xüsusi məkanlarda yemək yeməmə (restoran, kafe və s.), qeyri-sağlam qidaları evdə saxlamama kimi. 

Koqnitiv davranış terapiyası sizə həm də streslə mübarizə aparmaq üçün diqqəti yayındırmaq 

teknikaları da öyrədir. Məsələn, yemək yeməyi daha sağlam qidalarla əvəz etmək kimi. Müsbət 

möhkəmləndirmə, təkrarlanan davranışlar, sosial dəstək tapmaq və yemək vərdişlərini dəyişdirmək 

əlaqələri kəsmək üçün istifadə olunan xüsusi üsullardır. 

Koqnitiv davranış terapiyasına nələri əhatə edir?  

Koqnitiv davranış terapiyası fərdin yemək haqqında nə düşündüyünə fokus olur. Bu zaman sizə 

sağlam qidalanmağa mane olan düşüncələrinizin fərqində olmağa yardım edir. Bundan əlavə isə 

məqsədinzə çatmaq üçün müsbət ifadələr öyrənməyə və daimi istifadə etməyə kömək edir. (National 

Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases., 2016). 

Məsələn:  

Sizi məqsədinizə çatmağa qoymayan düşüncə qəlibləri.  

“Bu çox çətindir. Mən bacarmayacam”. 

“Hədəfimdəki çəkiyə nail ola bilməsəm, uğursuz insan olacam”.  

“Artıq çəkilərimdən azad olduqdan sonra yenidən istədiyim kimi qidalana bilərəm”. 

Bu formada düşünmək və ifadələri davamlı şəkildə istifadə etmək sizi məqsədinizə daha da yaxın 

edəcək.  

"Həddindən artıq kökəldiyimi başa düşürəm. Həddindən artıq yemək yemə davranışımı necə 

dayandıracağım barədə düşünməliyəm". 

"Həddindən artıq qidalanmağımın nədən qaynaqlandığını başa düşməliyəm ki, yenidən eyni 

vəziyyətlə qarşılaşsam, öhdəsindən gəlmək üçün bir plan yarada bilim". 

"Mən həqiqətən acam, yoxsa bu yalnız bir həvəsdir? Bu hissin keçib-keçməyəcəyini 

gözləyəcəyəm". 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, düzgün qidalanmaq, artıq çəkilərdən azad olmaq ilk növbədə 

sağlam həyat tərzinə malik olmaq üçün vacibdir. Hər bir fərd çəkisindən asılı olmayaraq dəyərli 

olduğunu unutmamalı və hər zaman sağlamlığının qeydinə qalmalıdır.  
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Asılı davranış son dövrlərin ən mühüm müzakirə edilən məsələlərindəndir. Bununla bağlı 

edilən bir sıra tədqiqatlar mövcuddur. Müasir dövrümüzdə əsasən yeniyetmələr arasında internetə və 

müxtəlif sosial media saytlarına maraq müşahidə olunur. Sosial medianın insanlar üzərində təsirini 

müxtəlif yanaşmalar təhlil etmişdir. İnsanların ünsiyyət sferalarına təsir edən media bunları əsasən 

sosial, psixoloji və mədəni konteksdə edir. Bütün bunlara görə kütləvi informasiya vasitələrinin 

böyük təsir effektinə malik olması barədə fərziyyələr irəli sürülmüşdür. C.R.Wright bu barədə 

yazılanların çoxusunu ümumiləşdirərək kütləvi informasiya vasitələrinin funksiyaları haqqında qeyd 

edir ki, kütləvi informasiya vasitələri cəmiyyət, fərd və həmçinin ictimai alt qruplar üçün həm gizli, 

həm də aşkar funksiyalarla xidmət edir[3]. Ona görə, kütləvi ünsiyyət cəmiyyət üçün dörd əsas 

funksiyanı yerinə yetirir: müşahidə, korrelyasiya, sosiallaşma və əyləncə. Bütün bu funksiyalar  

içərisində daha çox əyləncə və sosiallaşma yeniyetmələri daha çox addiktiv davranışa meyilini 

formalaşdırır. Amma burada əsas məqsəd kimi sosial medianın müsbət cəhətləri nəzərdə tutulurdu.

 Bütün bunlarla yanaşı medianın bu fəaliyyətlərinin nəinki funksional və ya müsbət ola 

biləcəyini, əksinə disfunksional və ya mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyi də qeyd edilirdi. 

Ümumiyyətlə, davam edən araşdırmalar yeniyetmələrin sosial mediadan istifadəsində onların  

şəxsiyyətinin inkişaf etdirmək və yaşıdları ilə istədiyi kimi davranmaq istəyi ilə əlaqəli olduqlarını 

müəyyən etmişdir. Yeniyetmələr öz həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmaq üçün bəzən özünün həyatını 

artıq media üzərinə köçürür və beləliklə real həyatla olan əlaqəsini virtual olan həyata bağlayır. 

Medianın istifadəsi yeniyetmələrin gündəlik həyatının ayrılmaz bir hissəsi olduğu halda, sosial 

medianın istifadəsi ilə əlaqəli bir sıra risklər vardır, bunlar xüsusən zehni sağlamlıqda problemlər, 

kiber zorakılıq kimi neqativ təzahürlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Bu zaman sanki 

yeniyetmələrin real həyatda qarşılaşdıqları problemlər onların virtual həyatlarına da təsir edir. 

Bununla birlikdə, müxtəlif növ sosial medianın istifadəsi üçün risk profili ondan istifadə edən 

yeniyetmənin psixoloji vəziyyəti ilə bağlıdır. Ən çox risk altında olan yeniyetmənin tez-tez  ele 

virtual olaraq da riskli davranışa meyilli qruplara daxil olması artıq onda problemli hərəkətləri artırır. 

 Yeniyetmələrin  sosial davranışlarının yalnızlıq səviyyəsi ilə əlaqəli olduğu və əsasən mənsub 

olma ehtiyacı ilə  bağlılığı aşkar edilmişdir. Sosial psixologiyada mənsub olma ehtiyacı başqaları ilə 

əlaqələndirmə və onlar tərəfindən qəbul olunma motivasiyasına aid edilir. Tədqiqatlar zamanı 

müəyyən edilmişdir ki,  tənha yeniyetmələrin insanlarla ünsiyyət qurmağı öyrənmək üçün 

internetdən istifadə edərək,  öz xüsusiyyətlərini onlayn olaraq sınaqdan keçirmə ehtimalı daha 

yüksəkdir. Amma bunu yeniyetmələr anonim şəkildə yerinə yetirməyə üstünlük verirlər. 

Yeniyetmələr bunun vasitəsilə öz utancaqlıqlarını və ünsiyyət problemlərini həll etməyə çalışırlar. 

Sosial media saytları yeniyetmələrin və erkən gənclik dövründə olan insanların mənsubiyyət 

ehtiyaclarını tam şəkildə ödəyir. Bu saytlar onlara fərqli münasibətlər təklif edərək, getdikcə öz şəxsi 

əlaqələrini onlayn olaraq genişləndirmək və  virtual olaraq dostlar tapmaq imkanı verir. Kollec 

tələbələri arasında aparılmış bəzi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, sosial media 

saytlarına müsbət münasibət özünü göstərir. Bu sosial -psixoloji amillər, mənsubiyyətə ehtiyac və 

sosial özünəməxsusluq - yeniyetmələrin  mediadan niyə və necə istifadə etdiyini daha yaxşı 

anlamağımıza kömək edə bilər. Yeniyetmələrin internetlə əlaqəli davranışlarını təhlil edərkən, 

onların sosial media üzərindən bir-birilərinə şiddət daxil olmaqla riskli davranışlara istinad edən 

şəkillər, videolar və ya mətnlər göndərdiklər müşahidə edilmişdir. Bu kimi informasiyaların təsiri 

nəticəsində öz hərəkətlərində, başqalarına qarşı münasibətlərində aqressivlik nümayiş etdirirlər. 

Amma onlar bu kimi məlumatların onların həyatları üçün necə riskli ola biləcəklərindən  bəzən 

xəbərdar olmuya bilərlər. Birincisi, bu yazıların ictimailəşdirilməsi və asanlıqla əldə edilə bilən 

olması vacib problemlərdəndir. Uşaqlar istəkləri informasiya qəbul edir,  amma bunları fərqli şəkildə 

qavrayırlar. Bunun neqativ nəticəsidir ki, onların davranışda artıq təzahürünü müşahidə edirik. 

İkincisi, sosial şəbəkə saytlarının “super həmyaşıd” kimi davranması, riskli davranışları 

normallaşdırması və yeniyetmələri bu fəaliyyətə təşviq etməsidir. Üçüncüsü, riskli davranışların 

nümayişi başqalarında istənməyən gözləntiləri təşviq edə bilər. Sosial şəbəkə saytlarından istifadənin 
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böyük bir dezavantajı, insanların çoxunun şəxsi məlumatlarını bu saytlarda nümayiş etdirdikdən 

sonra yaşadıqları təhlükələrin fərqində olmamalarıdır. Bu zaman digər insanlar onların şəxsi 

həyatlarına aid məlumatlardan istifadə edə bilərlər [2].     

Sosial media saytları müxtəlifdir, amma onlar ümumilikdə eyni növ informasiyaları 

paylaşırlar. Sayt istifadəçisi ümumiyyətlə biri hesab yaradır, digər fərdlər və ya qruplar şəbəkəsi ilə 

əlaqələr qurur və saytdan  fotoşəkillər, videolar, xəbərlər və digər məzmunu paylaşmaq üçün istifadə 

edir. Yeniyetmələr üçün sosial media fərdlər tərəfindən şəxsi həyatları haqqında məlumat paylaşmaq 

və digər insanlar yaxud hadisələr haqqında məlumat almaq məqsədilə istifadə edilir. Onlar öz 

paylaşdıqları məlumat haqqında müxtəlif şərhlər alaraq onun bəyənilib yaxud bəyənilmədiyini 

müəyyən edə bilirlər və bunlar onların sosial mediaya olan maraqlarını daha da artırır. Sosial media 

istifadəsi ümumiyyətcə 2000-ci illərdə ortaya çıxmışdır. Sosial media istifadəsi müxtəlif yaşlarda 

özünü göstərə bilər, amma bu yeniyetməlik və erkən gənclik yaşlarında çox vaxt addiktiv forması ilə 

daha ön plan keçir. Mrşal Makluan (1963) qeyd etmişdir ki, “media mesajdır”. O, bildirirdi ki, 

istifadə edilən texnoloji cihazları hər biri müəyyən mesajlar ifadə edir. Onların istifadə edilməsi ilə  

fərdi, mədəni, kütləvi təsirlər yarana bilər. Sosial media mövqeyindən addiktiv davranşın 

yaranmasının əsas səbəblərindən biridə internetin əlçatan olmasıdır. Həddən artıq internet istifadəsi 

yeniyetmələrdə asılı halın formalaşmasına  kömək olur. Young  internet addiksiyasının 8 kriteriya 

əsasında yarandığını qeyd edirdi:  

-İnternetlə çox məşğul olunan zaman özünü necə hiss etməyimiz;  

-Məmnuniyyət əldə etməkdən ötrü internetdən istifadə etməyə ehtiyac hiss etməyi; -

İnternet istifadəsinə nəzarət etmək, azaltmaq yaxud dayandırmaq üçün uğursuz təkrarların olması;  

-İnternetdən istifadəni dayandırmaq istədikdə, əsəbilik, narahatlıq, depressiya, pis əhval-

ruhiyyədə olmaq; 

 -Əvvəlcədən nəzərdə tutulandan daha artıq  aktiv şəkildə internetdən istifadə etmək; 

 -Mühüm əlaqələrimizin, işimizin yaxud təhsilimizin internet üçün riskə atılması;  

 -İnternetdə olma müddəti haqqında yaxınlarımıza bunla bağlı yalan deyilməsi; 

 -İnternetdən problemlərdən qaçmaq yaxud narahatlıq verən hissləri azaltmaq üçün istifadə 

etmək (narahatlıq, depresiyya, günahkarlıq, köməksizlik vəs. kimi hisslər) [4].   

Young tərəfindən burada əsas məqsəd addiktiv davranşın meyarlarını müəyyən etmək idi. 

İnternet televizordan daha fərqli bir zaman istifadəsi keçirmək üçün istifadə edilən bir vasitədir. 

Televizor passiv əyləncə vasitəsidir. Uzun müddət  televizora baxmaq ən çoxu uşaqlar üzərində 

müəyyən təsirlər yaratmaqdadır. İnternetin televizor və digər vasitələrdə daha effektli olması, onun 

dinamik və daha əl çatan olması ilə əlaqəlidir.  Edilən araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir 

ki, internet istifadə edən 30% insanda internet ilə bağlı addiktiv davranış  özünü göstərir. Həddindən 

artıq internet istifadəsi insanlarda müxtəlif sosial problemlər formalaşdırır. Onların bəziləri artıq 

verbal kommunikasiyanı qurmaqda çox çətinlik çəkirlər. Onlayn kommunikasiya onlara daha asan 

və təhlükəsiz gəlir. Aşağı kommunikasiya bacarıqları onlarda aşağı özünü-qiymətləndirmə, həyatları 

ilə əlaqəli asılı fikirlərin formalaşadırılmasına, tənhalıq hissini keçirməsinə, qrup işlərində, 

təqdimatlarda, sosial fəaliyyətlərdə çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. Virtual əlaqələr, başqaları 

ilə rahat fiziki təmas qurmaq yolu kimi qəbul edirlər. İnternet asıllığında digər etibarlı bir risk faktoru 

isə onlayn işlərin inkişafıdır. Ümumiyyətlə yeniyetməlik fərdin özünün varlığını başqalarının 

varlığından fərqləndirməyə başladığı  dövr deməkdir. Steyn Holl qeyd edirdi ki, yeniyetməlik 

gələcək həyat yolunu dəyişdirə biləcək ən əsas mərhələdir. Məhz bu kimi səbəblərdir ki, 

yeniyetmələr addiktiv davranışlara daha çox meyil göstərirlər. Sosial mediadan daha çox istifadə 

qərb ölkələrinin payına düşür. Bu ölkələrdə yeniyetmələr arasında daha çox sosial mediaya, internetə 

maraq müşahidə edilir. Bununda başlıca səbəbi bu kimi yerlərdə yeniyetmələrin daha çox sosial 

mediaya üstünlük verməsi və  internetə rahat çıxış əldə etməsidir. Bütün bunlar internetin səbəb 

olduğu sosial media asıllığını onların həyatlarının əsas hissəsi edir. Düzdür internetin neqativ tərəfləri 
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yanaşı pozitiv tərəfləridə vardır. Bu pozitiv tərəfləri ortaya çıxarmaq nəticəsində biz onun öyrədici 

və həyəcanverici cəhətlərini vurğulamış oluruq.    

NƏTİCƏ: 

Sosial media asıllığının yeniyetmələrin ünsiyyət və sosializasiya proseslərinə təsirlərinə dair 

geniş tədqiqatlar aparılmışdır. Danışıqlar zamanı qısa mətnlərdən, müəyyən emosiyaları göstərən 

şəkillərdən istifadə edilməsi, özlərinə məxsus şəkilləri və informasiyaları paylaşmaları artıq onların 

öz şəxsi həyatlarına dair daha geniş informasiya verməklərinə gətirib çıxarır. Üz-üzə ünsiyyət 

olmadığına görə artıq yeniyetmələrin tək sosiallaşmaq yolu internet üzərindən həyata keçirilir. 

Müasir dövrdə yeniyetmələr  tamamilə sosial media əhatəsində böyüyür. Amma burada hərbir 

istifadənin müəyyən hədd daxilində olması və düzgün nəzarətin formalaşdırılması ən vacib 

məqamdır. Bu dövrün xüsusiyyətlərini nəzərə alıb,  valideyn, müəllim və məktəb kollektivinin 

psixoloqla birgə işləməyi və daim yeniyetmələrə səbrlə yanaşmağı görülən ilkin tədbirləndəndir. 

 Açar sözlər: addiktiv davranış, nəzəri təhlil, sosial media,  yeniyetmə, psixo-sosial amillər 
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РЕЗЮМЕ 

 

Роль социальных медиа в развитии аддиктивного поведения у подростков 

Ализаде Шабнам Шукур гызы. 

 

Одним из факторов, влияющих на формирование аддиктивного поведения у 

подростков, являются социальные медиа. Сказывается положительное и негативное 

воздействие социальных медиа. Но мы наблюдаем его дисфункциональные последствия, в 

основном, в подростковом возрасте. В современное время на фоне аддиктивного поведения 

это приводит к возникновению у подростков различных психологических проблем. 

Склонность к рискованному поведению свойственна, в основном, раннему юношеству и 

подростковому возрасту. Она зависит от ряда психосоциальных факторов. Главный вопрос – 

это влияние группы, в которой состоит подросток, и возникающие в этой связи рискованные 

поведения. Влиянию зависимости от социальных медиа на процессы общения и социализации 

подростков посвящены более широкие исследования. Здесь наличие комплексного подхода 

приводит к более быстрому устранению возможного аддиативного поведения. 

Ключевые слова:  аддиктивное поведение, теоретический анализ, социальные медиа,  

подростков, психосоциальные факторы. 

 

 SUMMARY 

 

The role of socıal medıa ın the development of addıctıve behavıor ın adolescents 

Alizade Shabnam Shukur gizi 

 

One of the factors influencing the formation of addictive behavior in adolescents is social 

media. Social media has pozitiv and neqativ sides. But we mostly observe its dysfunctional features 
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during adolescence. In modern times, this addictive behavior causes several psychological problems 

in adolescents. The tendency to risky behavior is principally characteristic of adolescence period. 

There are various of psycho-social factors influence this situation. The major  issue  is the influence 

of the group in which the adolescent is involved and the resulting risky behaviors. Considerable 

research has been conducted on the effects of social media addiction on adolescents  communication 

and social interaction processes. The existence of a complex approach here leads to the quickly 

elimination of possible addictive behavior. 

Key words: addictive behavior, theoretical analysis,  social media, adolescent, psycho-social 

factors 
 

 
 

İQTISADİYYATIN BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TRANSFORMASİYA EDİLMƏSİNDƏ 

MENECMENT PSİXOLOGİYASININ ƏHƏMİYYƏTİ 

Əmirov İmran Balamirzə oğlu  

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

imran_amirov@mail.ru 

 

Hazırlanan məqalədə ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə transformasiya edilməsi 

proseslərində menecment psixologiyasının əhəmiyyəti məsələlərinə baxılması əsas məqsəd kimi 

qarşıya qoyulmuşdur. 

Açar sözlər: menecment, psixologiya, problem, biznes, səmərəlilik. 

 

Bazar münasibətlərinin inkişaf etməsi və iqtisadiyyatın qloballaşdığı bir dövrdə 

təşkilatlarımızın uğurlu fəaliyyətinin təmin edilməsi həlli vacib olan məslələrdən biri kimi ortaya 

çıxmaqdadır. Bu da ilk növbədə müəssisələrimizin səmərəli idarə edilməsi, onların qarşılarında duran 

məqsədlərə yönələn fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə sıx əlaqədardır. Milli iqtisadiyyatımızın 

bazar münasibətlərinə transformasiya olunması və iqtisadi münasibətlərin yeni formalarına keçilməsi 

məsələləri menecment psixologiyasının hərtərəfli tətqiq edilməsini, yeni konseptual yanaşmaları 

tələb edir. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatımızın, eləcə də sənayenin özəl sektorunun inkişaf 

etdirilməsi (sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 84,5%) yalnız iqtisadi, sosial və siyasi 

istiqamətlərdə münasibətlərin qurulması ilə deyil, həmçinin bazar münasibətlərinə transformasiya 

olunmanın əhəmiyyətinin yüksədilməsi ilə şərtlənir. Bazar münasibətlərinə transformasiya olunma 

proseslərində insan amilinə, onun fəaliyyəti ilə bağlı proseslərə və menecment psixologiyasına müasir 

dövrdə xüsusi diqqət verilməlidir [1, s.43]. 

Ümumiyyətlə, bazar münasibətlərində insan fəaliyyətinin yüksəldilməsi, onun gələcək 

dövrlərə istiqamətləndirilməsi ayrı-ayrı fərdlərlə yanaşı təşkilatlarda çalışan əmək kollektivlərinin 

yaradıcılığının və ruh yüksəkliyinin artırlması ilə müəyyən olunur. İndiki gündə rəhbərlərin göstərilən 

məsələlərdə müsbət addımlarının atması, menecerlərin insan fəaliyyətinin təhlil edilməsi və vaxtında 

düzgün motivləşdirilməsi böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, indiki 

gündə menecment psixologiyasından iqtisadi inkişafın təmin edilməsi yönümündə istifadə edilməsi 

demək olar çox aşağı səviyyədə olmaqla bir problemə çevrilməkdədir. Ona görə də təşkilatlar mövcud 

resursların daha səmərəli koordinasiya edilməsi nəticəsində yenilikçiliyin yüksəldilməsinə, rəqabət 

qabiliyyətli məhsulların istehsal olunmasına, ixrac potensialının artırılmasına, insan resurslarının 

yaradıcılıq qabiliyyətinin artırılması sayəsində tərəqqi əldə edilməsinə müstəsna əhəmiyyət 

verilməlidir. 

Qeyd edilməlidir ki, hazırda menecment psixologiyasının inkişaf etdirilməsinə ölkəmizdə 

lazımi dərəcədə prioritet verilməmişdir. Dünya təcrübəsində psixologiyanın müxtəlif istiqamətlərdə 
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öyrənilməsinə diqqətin çoxalması meylləri müşahidə olunsa da, hələ ölkəmizdə menecment 

psixologiyasına, onun bir elm kimi tədqiq olunmasına kifayət qədər önəm verilmir. Son 15-20 ildə 

çox az sayda menecment psixologiyası adı altında dərsliklər və dərs vəsaitləri nəşr edilmişdir. 

Menecment psixologiyası üzrə nəsr olunan elmi əsəsrlərin araşdırılması onu göstərir ki, daha çox 

aşağıdakı məsələlərin tədqiq edilməsi çox vacibdir: 

- menecment psixologiyasının nəzəri əsasları və təcrübəsi; 

- menecment psixologiyasının ABŞ-da, Avropada, Yaponiyada tarixən inkişaf etməsi, 

ölkəmizdə idarəetmə təfəkkürünün inkişafı; 

- idarəetmə fəaliyyətinin psixoloji məzmunu (idarəetmənin alətləri, idarəetmənin açıq sistem 

nöqteyi-nəzərindən təşkil edilməsi, onun funksiyalarının, səviyyələrinin, prinsiplərinin və 

metodlarının idarə edilməsi prosesi); 

- professional fəaliyyətlərin menecment psixologiyası. Menecment psixologiyasının bu 

yönümünə idarəetmə fəlsəfəsi və strategiyası, innovasiyaların və təşkilatların idarə edilməsi, 

təşkilatın idarə edilməsində danışıqların aparılması, böhranlı idarəetmə problemləri, idarəetmədə 

məsləhətlər (konsaltinq), funksional və psixi vəziyyət, iş yerinin təşkili, əməyin keyfiyyəti, etibarlılığı 

və təhlükəsizliyi aid edilə bilər; 

- menecerin psixologiyası. Bura menecerlərin psixoloji seçimi və psixoloji hazırlığı, 

menecerlərin xarakteristikaları, liderin psixoloji rolu, menecerin idarəetmə qabiliyyətləri və 

funksiyaları, işgüzar davranış stilləri, rəhbərlik stilləri, idarəetmə və liderlik, menecmentdə treyninq, 

heyətin professional deformasiyası, menecerlərdə olan psixi solğunluq və onun aradan qaldırılması, 

stressin profilaktikası, menecer fəaliyyətində münaqişələrin idarə edilməsi daxildir; 

- menecmentin sosial psixologiyası. Bu qəbildən olan tədqiqatlara təşkilatlara idarəetmə 

obyekti kimi yanaşılması, təşkilatın idarə edilməsində xarici və daxili mühit amilləri, sosial qruplar, 

qruplarda olan dəyərlər, rituallar, kommunikativ proseslər, sosial-psixoloji mühit, korporativ 

mədəniyyət aiddir; 

- təşkilatlarda insanların davranışının idarə edilməsi. Adı çəkilən istiqamətə sosial-psixoloji 

təsirlərin psixoloji nəzəriyyəsi, psixoloji təsirlərin növləri, təşkilatlarda insanların idarə edilməsi 

konsepsiyaları, rəhbərin hakimiyyəti və şəxsi təsirləri aid olunur; 

- heyətin idarə edilməsi (seçim, adaptasiya, attestasiya, karyeranın planlaşdırılması, 

öyrədilmə, motivləşdirmə və stimullaşdırma, nəzarətin psixoloji mexanizmi, əməyin təşkilinin 

psixoloji əsasları, menecmentin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, keyfiyyətin idarə edilməsinin 

təşkilati formaları və psixoloji amilləri); 

- menecmentin gender aspektləri. Bu istiqamətə qadının menecment sistemində rolu və yeri, 

idarəetmə fəaliyyətindəki gender fərqləri daxildir; 

- menecment psixologiyasının tətbiqi aspektləri. Bu tətqiqat yönümünə reklamın 

menecmentdə psixoloji fürsətləri, psixologiyanın iqtisadi hərəkət tərzləri, turizmdə menecment, 

qeyri-kommersiya təşkilatlarında menecment aid edilir [2, s.307]. 

Araşdırmalar göstərir ki, idarəetmə fəaliyyətində digər fəaliyyətlərdə olduğu kimi rəhbərlik 

müxtəlif səviyyələrində xarakterizə olunan keyfiyyət parametrlərindən asılıdır. Bu da öz növbəsində 

yüksək və ya aşağı səmərəliliklə icra edilə bilər. Həmin parametrlər bir çox amillərlə müəyyən edilir 

ki, onlar da idarəetmənin məzmunu və xarakterilə müəyyən edilən rəhbərin (menecerin) şəxsi və 

professional keyfiyyətlərinin zəruriliyinə söykənir. Başqa sözlə, idarəetmənin səmərəliliyinin əsas 

amili kimi spesifik idarəetmə qabiliyyətləri çıxış edir. Təkcə səmərəlilik deyil, eyni zamanda hətta 

idarəetmə funksiyalarının özünün reallaşdırılması imkanları insanın belə qabiliyyətlərə mənsub olub-

olmamasından asılı olur. Bu səbəbdən də idarəetmə fəaliyyəti öyrənilərkən qabiliyyət anlamı xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Psixologiya sahəsində təhlillər onu deməyə əsas verir ki, idarəetmə fəaliyyətinin mürəkkəb 

olması üzündən bu problem kifayət qədər öyrənilməmişdir. İdarəetmə qabiliyyətlərinin tərkibi və 

strukturu lazımi dərəcədə həll olunmayıb. Adı çəkilən məsələnin praktiki əhəmiyyəti təkcə idarə 

edənlərin elmi əsaslandırılmış seçimi və konstruktiv proseduru ilə əlaqədar deyildir. Burada 
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rəhbərlərin attestasiya edilməsi və hazırlığı da mütləq mənada baxılmalıdır. İndiki gündə isə bir qayda 

olaraq göstərilən problemin həllinə bir-biri ilə zəif uzlaşdırılmış bir sıra yanaşmalar mövcuddur [3, 

s.521]. 

İdarəetmə qabiliyyətlərinin tədqiq edilməsinin mürəkkəbliyi həm də onun psixologiyada tam 

həcmdə tədqiq edilməməsindən irəli gəlir. Bu anlayış sanki, aydınlaşdırıldığı təqdirdə “sürüşərək” 

mahiyyətindən kənarlaşır və digər psixoloji anlayışların məs.: biliyin, bacarıqların, intellektin, şəxsi 

keyfiyyətlərin, psixi proseslərin, və s. tərkibində əriyir. Bunula belə hazırki vaxtda onun ümumi 

psixoloji xarakteristikaları formalaşdırılmışdır. 

Qabiliyyətlər şəxsiyyətin individual-psixoloji xüsusiyyətlərinin məcmusudur. Onlar hər hansı 

bir fəaliyyətin uğurla həyata keçirilməsinin əsas şərti kimi çıxış edir. Şübhəsiz ki, fərdlərdə xüsusilə 

menecerlərdə baxılan biliklərin, bacarıqların və vərdişlərin dinamikası müxtəlifdir. Digər bütün psixi 

hadisələrdən qabiliyyətləri fərqləndirən əsas 3 əlaməti bir-birindən ayırırlar: 

1. Qabiliyyətlər bir insanı digərindən fərqləndirən fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərdir. 

2. Qabiliyyətlər yalnız elə xüsusiyyətlərdir ki, onlar hər hansı bir fəaliyyətin yaxud bir neçə 

fəaliyyətlərin uğurla yerinə yetirilməsinə aid edilirlər. 

3. Qabiliyyətlər artıq insanda yaranmış (hasil edilmiş) keyfiyyətlərdir, onlar biliklərə, 

bacarıqlara və vərdişlərə çevrilə bilməzlər. Onlar biliyin, bacarıqların və vərdişlərin asan və sürətlə 

əldə edilməsini şərtləndirir. 

Qabiliyyətlər əsasən 2 aspektdən xarkterizə edilirlər: kəmiyyət və keyfiyyət. Onlar keyfiyyət 

baxımından araşdırıldıqda insanın mürəkkəb kompleks psixoloji xüsusiyyəti kimi çıxış edirlər. 

Həmin keyfiyyətlər uğurlu fəaliyyətin təminatçısıdırlar, özünəməxsus simptomokompleks struktura 

malikdirlər. Qabiliyyətlərin keyfiyyət xarakteristikaları isə onların ifadə edilmə ölçülərini, 

qabiliyyətlərdəki inkişaf səviyyələrini nəzərdə tutur. 

Qabiliyyətlərin strukturunda 2 əsas: ümumi və xüsusi kateqoriyaların ayrılması qəbul 

edilmişdir. Ümumi qabiyyyətlər təkcə bir deyil (yaxud hətta bir neçə), həm də bir çox fəaliyyət 

növlərinin uğurla yerinə yetirilməsi ilə müəyyən olunur. Onlara misal olaraq intellekti göstərmək olar. 

Xüsusi qabiliyyətlər isə spesifikdir və hər hansı konkret fəaliyyət növünün effektiv icra edilməsi ilə 

təyin olunur. Qabiliyyətlər fəaliyyət zamanı tapşırıqlar əsasında formalaşdırılır və inkişaf etdirilir. Bu 

sinir sisteminin və bütövlükdə orqanizmin morfoloji və funksional xüsusiyyətidir. Onlar 

qabiliyyətlərin anadangəlmə inkişaf etdirilməsi üçün təbii-bioloji şərtlər kimi çıxış edirlər. 

Menecment psixologiyasının tədqiqat istiqamətlərinin müxtəlifliyi artıq psixologiya elminin 

menecment elminə nüfuz etməsini bir daha təsdiqləyir. Bu da bir daha insan davranışı və psixolgiyası 

ilə əlaqədar olan menecment psixologiyasının daha da dərindər öyrənilməsində yeni imkanlar açır. 

İdarəetmə sahəsində keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsinə əsaslandığına görə menecment 

psixologiyasının nəzəri və praktiki tərəfləri hərtərəfli tədqiq olunmalıdır. Müasir dövrdə artıq bu 

elmin tədqiqat sahələri üzrə əldə edilmiş nailiyyətlərinin Azərbaycanda tətbiq edilməsinə və onların 

təşkilatlarımızın fəaliyyətində səmərliliyin yüksəldilməsinə yönəldilməsinə tələbat artmaqdadır [4, 

s.78]. 

Mencment psixologiyası üzrə bir sıra tədqiqatçıların fikirlərinə görə milli mencment 

psixologiyasının inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri təşkilatların ali idarəetmə heyətinin 

səriştəliliyinin inkişafından ibarətdir. Eyni zamanda bu təkamül strateji planlaşdırmadan, heyətin 

idarə edilməsindən təşkil olunmuşdur. Azərbaycanda biznes təcrübəsinin artması menecment 

psixologiyası üzrə işləmələrin sınaqdan keçirilməsinə əlverişli şərait yaradır. 

Nəticə 

İqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə transformasiya edilməsi proseslərində menecerin 

psixologiyası təmayülündə tədqiqatlara xüsusi önəm verilməlidir. Belə ki, menecer dedikdə 

təşklilatların idarə edilməsi sahəsində idarəetmənin əsasları biliklərinə malik olan və insan 

qruplarının proffesional fəaliyyətini təşkil etməyi bacaran şəxslər başa düşülür. Bir sıra tədqiqatçılar 

öz diqqətlərini menecerin professional vacib keyfiyyətlərinə və onların idarəetmə kompetensiyalarına 
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(səriştələrinə) cəmləşdirirlər. Belə olduğu təqdirdə insanların idarə edilməsi qabiliyyəti, səmərəli 

kommunikasiyanın texnologiyalarının təsvir edilməsi, münaqişəli situasiyaların həll olunması, 

problem yarandığı halda əsas məsələnin seçilməsi və prioritetlərin sıraya düzülməsi, adekvat həllərin 

qəbul edilməsi, vaxtın idarə olunması və s. məsələlər də nəzərdən keçirilməlidir. Bir sözlə menecerin 

proffessional fəaliyyətində psixoloji amilin əhəmiyyəti təkzibedilməzdir. 
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РЕЗЮМЕ 

Значение психологии менеджмента в трансформации экономики к рыночным 

отношениям 

Амиров Имран Баламирза оглы  

Основная цель статьи рассмотрение значение психологии менеджмента в процессе 

трансформации экономики страны в рыночные отношения. 

Ключевые слова: менеджмент, психология, проблем, бизнес, рациональность. 

 

SUMMARY 

The importance of management psychology in the transformation of the economy to 

market relations 

Amirov İmran Balamirza  

The main purpose of the article is to consider the importance of management psychology in 

the process of transforming the country's economy into market relations. 

Keywords: management, psychology, problems, business, rationality. 

 

 

 

İMTAHAN STRESİNİN İNSAN ORQANİZMİNƏ MƏNFİ VƏ MÜSBƏT TƏSİRLƏRİ 

Əsgərova Nərgiz,  Kərəmova Natəvan 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Stress – orqanizmdə əsəb sistemlərinin normal vəziyyətdən kənara çıxması. Günlərimizi 

cürbəcür qayğıların, çəkişmələrin əhatəsində keçirə-keçirə gözləmədiyimiz nöqtələrdən müxtəlif 

zədələr alırıq. 

Gündəlik həyatımızda istər-istəməz fərqli əhvali-ruhiyyələr yaşamalı oluruq. İnformasiya 

dövrü adlanan günümüzdə zamanla ayaqlaşa bilmək üçün ayıqlıq, xüsusi qabiliyyət və yüksək analiz 

qabiliyyəti tələb olunur. Beləcə, günlərimizi cürbəcür qayğıların, çəkişmələrin əhatəsində keçirə-

keçirə gözləmədiyimiz nöqtələrdən müxtəlif zədələr alırıq. Yorğun oluruq, başımız ağrıyır, bəzən 

özümüzü o qədər halsız, taqətsiz hiss edirik ki, iş yerindən qalxıb evə getməyə belə, əziyyət çəkirik. 
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Bütün bu problemlərin təməlində dəhşətli bir xəstəlik dayanır: stress. Tibb lüğətində stress 

adlı bir xəstəliyə rast gəlinməsə də, əksər xəstəliklərin əmələ gəlməsi məhz bu amillə bağlıdır. İnsan 

daim tələsir, dəqiqəsini ölçüb-biçir, hər saatın tamamında kiminləsə görüş planlaşdırır, hansısa yazını 

3 gün ərzində bitirib, redaksiyaya təhvil verməyi boynuna götürür və beləcə, qayğılar axarında özü 

də hiss eləmədən çox şeyini itirir. Stress, sadəcə, bu günün meydana çıxardığı bəla deyil, hər zaman 

olub, amma bugünkü stress heç zaman olmayıb. Stress anlayışının müəllifi, Kanada alimi H.Selye 

hipofiz - böyrəküstü vəzi sistemini orqanizmin hər hansı fövqəladə təsirlərə qarşı adaptasiyasını təmin 

edən mexanizm hesab edirdi. Nevrologiya üzrə mütəxəssis, professor Mehmet Yavuz streslə bağlı 

uzun illərdir ki, səmərəli araşdırmalar aparır. Gəldiyi qənaətlər elə bilirik ki, hər kəs üçün faydalı 

hesab edilə bilər. O, insanların gündəlik iş həyatında stresdən uzaq durması və ya qurtarması üçün 

çox səmərəli təkliflər irəli sürür. 

İmtahan yalnız qazanılmış biliklərin deyil, eyni zamanda insanın psixoloji davamlılığının 

sınaqdan keçirilməsidir. Psixoloji tədqiqatlar sübuta yetirir ki, imtahandan uğurla keçmək üçün, 

özünüqiymətləndirmənin səviyyəsini yüksəltmək, özgüvəni artırmaq vacibdir. 

İmtahan stressi necə meydana çıxır? 
Stressi intensiv əqli fəaliyyət, eyni vəziyyətdə uzunmüddətli olmaqdan əzələ və orqanların 

yorulması prosesi, yuxu və istirahət rejiminin pozulması yaradır. Lakin imtahan stressini inkişafını 

sürətləndirən ən başlıca faktor-neqativ təəssüratlar və ya iztirablardır. 

Məzunların anketləşdirilməsi nəticələri göstərir ki, imtahan verən şəxslərdə çox hallarda baş 

ağrısı, ürəkbulanma və diareiya meydana çıxır, onlarda bir çox dəri xəstəlikləri müşahidə olunur, 

ümumi həyəcan, məyusluq, panika və qorxu hissləri təzahür edir. Bu zaman imtahan verən şəxslərdə 

ifrat dərəcədə özünütənqid vəziyyəti müşahidə olunur, onları vahimə dolu yuxular və özünün yaxud 

başqa birinin əvvəlki imtahanlarda yaşamış olduqları uğursuzluqlar barədə xoşagəlməyən xatirələr 

narahat edir. 

Stress insan psixikasına neqativ təsir göstərir. Bu, hafizənin pozulmasına, nitqin çətinliklə 

ifadə olunmasına, məşğələlərə qarşı yoğunluq və dözümsüzlük kimi təzahür edir. Stressin nəticəsi 

olaraq beyin yarımkürələrinin harmonik işi pozulur. 

Sakit, insan üçün narahatlıq daşımayan situasiyada beyin yarımküləri biri digəri ilə razılıq şəraitində 

işləyir. Sol yarımkürə məntiq və analizə cavabdehlik daşıyır, sağ yarımkurə isə emosiya və obrazlarla 

məşğul olur. Sağ yarımkürənin dominantlıq etdiyi şəxslərdə stress zamanı məntiq «itir», məsələləri 

həll etmək qabiliyyəti «dağılır». Sol yarımkürələrin dominantlıq etdiyi şəxslərdə isə obrazlar, 

məntiqli nitqlə bağlı hər şey “məhv olur”. Təsadüfi deyildir ki, uğursuz imtahan və ya uğursuz 

sınaqdan sonra imtahan verən şəxslərdən bu sözləri eşitmək olar: «elə bil yaddaşını pozulmuşdu» və 

ya «söz tapa bilmirdim». 

İmtahan bütün sinir-əsəb sistemi üçün ciddi sınaqdır. Stress zamanı bir qayda olaraq, aşağıdakı 

əlamətlər meydana çıxır: 

• güclü narahatlıq hiss olunur; 

• imtahan verən şəxs situasiyaya nəzarət edə bilmədiyini və problemlə bacarmadığını hiss edir. 

Stress vəziyyətinin daha dəqiq əlamətləri aşağıdakılardır: 

• güclü ürəkdöyünmə; 

• tərləmənin artması; 

• qıcıqlanma; 

• güclü yorğunluq hissi; 

• iştahanın itirilməsi; 

• baş ağrıları. 

Eyni zamanda yuxusuzluq, miqren, həzm prosesinin pozulması, özünühissetmənin pisləşməsi və 

emosional boşalma, relaks qabiliyyətsizliyi meydana çıxa bilər. Stress depressiya yarada da bilər, bu 

zaman insanda əhval dəyişikliyi, iştahanın pisləşməsi, yuxunun pozulması, özünüqiymətləndirmənin 

aşağı enməsi müşahidə oluna bilər. Bir faktı da qeyd edək ki, imtahan önü stressin müsbət tərəfləri 
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də var. Az dozada o vacib şərtdir, belə ki, təhlükəyə qarşı adekvat davranış yaradır, orqanizmə əlavə 

adrenalin verir, bizi lazımi formada saxlayır. 
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Əsgərova Şəlalə 

Z.Ağayev adına 241 № məktəb 

 

 “XXI yüzillikdə Azərbaycan məktəbinin uğurları bütün başqa şərtlərlə 

yanaşı, həm də məhz psixoloji biliklərin məktəb təcrübəsində nə dərəcədə səriştə 

ilə gerçəkləşməsindən asılı olacaqdır.Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycanda da məktəb öz öyüd-nəsihətli saatını gec-tez psixoloji ölçülər 

arxasında kökləyəcəkdir. 

                                                                            Görkəmli psixoloq  

                                                                           professor Əbdül Əlizadə 

 

Ötən əsrin sonlarından başlayaraq təbiət - cəmiyyət - fərd münasibətləri  arasında dialektik 

vəhdət pozulmuş və normal ahəngini itirmişdir. Bunun bir səbəbi elmi-texniki tərəqqinin sürətli 

inkişafıdırsa, digər səbəbi insanlarda ətraf mühitə, təbii sərvətlərə, mental  dəyərlərə laqeyd yanaşma 

tərzinin yaranmasıdır. Dünyanı  bürüyən  siyasi  xaos, biosferdə  geniş  disbalans iqtisadi problemlərlə 

yanaşı, insan mənəviyyatı və psixikasında da  gərginlik yaratmışdır. Yer üzünü bürüməkdə olan 

kürəsellik bu problem və gərginliklərin qarşısının alınmasını, bəşəriyyətin xilası naminə yeni yolların 

işlənilməsi konsepsiyasını tələb edir. Bu konsepsiya keçmiş irsin ən yaxşı nümunələrini miras kimi 

gələcək nəsillərə ötürən, mütərəqqi ideyalar, yeni biliklərlə silahlandıran, insan potensialının 

imkanlarına iqtisadi və fiziki cəhətdən deyil, mənəviyyat prizmasından yanaşan bir konsepsiyadır.   

Müstəqil respublikamızda həyata keçirilən  təhsil islahatlarının əsas məqsədi də bu və ya digər 

sənəti bakalavr və magistr pilləsinə uyğunlaşdıra bilən hərtərəfli biliyə malik, geniş dünyagörüşlü 

sağlam insan tərbiyə etməkdir. 

Müxtəlif yaş dövrlərində şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri fərqlənir. Çünki hər yaş dövründə 

orqanizmdə həmin insana xas olan fizioloji və psixoloji dəyişikliklər baş verir. 

Uşaqları yaş dövrünə ayırmaq təşəbbüslərinin kökü çox qədim dövrlərə  gedir. Qədim  çinlilər 

uşağın inkişafını 5 yaş intervalı ilə bir neçə dövrə ayırırlar.  Çin  məsəllərinin binində deyilir: “5 

yaşınadək uşağa şah kimi, 10 yaşadək nökər kimi, 10-15 yaşadək dost kimi baxın”. Başqa bir Çin 

məsəlində isə yaş dövrü  10 il interval ilə  mərhələlərə ayrılır: “20 yaşında gözəl, 30 yaşında güclü, 

40 yaşında ağıllı, 50 yaşında varlı olmayandan heç nə gözləmə“. 

Qədim Yunan fılosofu Platon insanları 4 yaş mərhələsinə, Aristotel isə 3  dövrə bölmüş (bitki, 

heyvanı, insani dövr) və hər bir dövrün tərbiyə növlərini  açıqlamışdır (fikri, əxlaqi, əqli). Fransa 

mütəfəkkiri  Russonun təsnifatı  insanın fiziki  (0-2 yaş), hissi (2-12 yaş), zehni (12–15 yaş) və əxlaqi 

(15-18) inkişaf dövrlərini səciyyələndirir. 

Şəxsiyyətin formalaşmasına Azərbaycan mütəfəkkirləri də biganə qalmamışlar. XVI əsr şairi 

M.Füzuli insanın həyatını uşaqlıq, gözəllik, cavanlıq və qocalıq dövrü olmaqla 4 mərhələyə 

bölmüşdür.  

https://bilgisel.az/imtahan-qabagi-stressi-atmagin-yollari-abituriyentl%C9%99r%C9%99-m%C9%99sl%C9%99h%C9%99t/
https://bilgisel.az/imtahan-qabagi-stressi-atmagin-yollari-abituriyentl%C9%99r%C9%99-m%C9%99sl%C9%99h%C9%99t/
https://bilgisel.az/imtahan-qabagi-stressi-atmagin-yollari-abituriyentl%C9%99r%C9%99-m%C9%99sl%C9%99h%C9%99t/
https://az.wikipedia.org/wiki/Stress
https://az.wikipedia.org/wiki/Stress
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Lakin bildiyimiz kimi, insan həm də biososial varlıqdır. Onun formalaşmasında həm bioloji, 

həm də sosial proqramın rolu vardır. İnsan dünyaya “ağ kağız” kimi gəlsə də, kodlaşdırılmış  

proqrama malik olduğunu bir sıra məşhur rəssam, musiqiçi və  alımlərin qabiliyyətlərinin, təbii 

imkanlarının  irsən ötürülməsi fikri təsdiq edir. Motsart, Bax, Paqanini kimi məşhur incəsənət  

adamlarının  həyatı  fərdin inkişafında irsi amillərin təsirini təsdiq edir. 

Göründüyü kimi, şagird psixologiyasının inkişafı və formalaşması uzunmüddətli, mürəkkəb 

prosesdir. Uşaq doğulduğu andan ilk gənclik dövrünə - orta məktəbi qurtaranadək olan yaş 

dövrlərində aparıcı fəaliyyət  növləri növbələşir, biri digərini əvəz edir. Onların bəziləri  əşyavi planda 

uşaqların idrak proseslərinin inkişafını təmin etdiyi halda, ünsiyyət planında nəzərdən keçirilən 

fəaliyyət  formaları uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasına təminat yaradır.   6-17  yaş mərhələsini  

əhatə edən məktəb dövrü şagird psixologiyasının formalaşmasında psixoloqlar tərəfindən xüsusi 

olaraq fərqləndirilir. 

Məktəb  dövrü hər bir insanın  həyat yolunun başlanğıcı və  əsasdır. O həyatın digər mərhələlinə 

nəzərən tez, coşqun bir tərzdə ötüb keçir.  Məktəb dövrü insanın şəxsiyyət kimi təfəkkürünün  sosial 

dəyərləri mənimsəməsinin məhsuldar dövrüdür. Vaxtilə böyük  çex alimi  Komenski yazırdı ki, 

müəllim üçün çox zaman dünyada ən mürəkkəb, ən incə xammal olan insan  qəlbini, onun necə 

qurulduğunu, necə işlədiyini, yəni heç bir xüsusiyyətini bilmədən dəyişdirmək mümkündür. 

Məktəb həyatının şagird psixologiyasının formalaşmasında güclü, təsiredici rolu danılmaz bir 

fakt kimi uzun yüzilliklər boyudur ki, dünyanın mütərəqqi alim, filosof və maarifçilərinin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Məktəb  mühitini sağlamlaşdırmadan  sağlam şəxsiyyət, vətəndaş  tərbiyə 

etmək  qeyri-mümkündür.  

         Bildiyimiz kimi uşaqlar məktəbə başladıqdan sonra həyatlarına fərqlilik gəlir. İbtidai sinifi 

bitirdikdən sonra isə yavaş- yavaş böyüdüklərini anlayırlar. Bu onların hərəkətlərinin, davranışlarının 

üzərinə bir növ ağırlıq gətirir. Müəllim və psixoloqların şagirdlərin həyata baxışlarının 

formalaşmasında rolu əvəzsizdir. Onlar vəzifələrini düzgün icra etsələr şagirdlər bir o qədər daha tez 

formalaşarlar. Övladları məktəbə gedən valideynlər yaxşı bilirlər ki, tədris prosesi əvvəlki dövrlərlə 

müqayisədə daha da,inkişaf edərək təkmilləşib. Bu halda yük şagirdlərin üzərinə düşür. Belə olduqda 

isə bunlar şagirdlərin psixoloji durumuna da təsir edir. Məsələn bu hallar daha çox məktəbə yenicə 

başlamış birincilər arasında daha çox baş verir. Çünki ilk dəfə məktəbə qədəm qoyaraq, 

valideynlərindən  ayrılırlaraq, ilk dəfə evdən kənarda olurlar. Bütün bunlar bəs edir ki, uşaqların 

psixologiyasında az da olsa dəyişiklik yaransın. Məktəb və sinif qaydalarına əməl etmək, həyəcanlı 

olduqlarına görə dərsi yaxşı mənimsəməmək kimi problemlər də onların yaşıdlarından geri qalmasına 

səbəb olur.  

Bunun üçün məktəblərdə olan psixoloqların vəziyyətə vaxtında müdaxilə edib, düzgün yol 

göstərmələri şərt olur. Hər bir uşağın psixoloji durumu fərqli olur. Onların ruhi vəziyyətlər ailədəki 

durumdan və ab-havadan bilavasitə asılı olur. Normal həyat sürən, mehriban olan ailələrdən gələn 

uşağların əksəriyyəti normal olur. İstisna hallarda da belə uşaqların özünəməxsus problemi, 

kompleksi ola bilər. Boşanmış valideynlərin yaxud da problemli ailələrin uşaqlarında isə psixoloji 

pozulmalar daha çox müşahidə olunur. Müəllim  və şagirdlər arasında problemlər adətən, sinifdən-

sinfə keçid zamanı və onların yaş dövrləri ilə əlaqədar olaraq baş verir. Bu sahədə onlara yeni təyin 

olunmuş sinif rəhbərləri və məktəblərin psixoloqları  kömək etməlidirlər. 

    Yaşından və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq kiçik məktəbli və yeniyetmə psixologiyası  fərqlidir. 

Məsələn, ibtidai sinif şagirdlərinin psixologiyası. Bu dövrdə uşaq məktəbə, sinif yoldaşlarına, 

müəllimlərinə uyğunlaşmağa başlayır. Məktəb onun üçün yeni bir mühitdir. 

       Bu dövrdə uşaq adaptasiya dövrü keçir. Adaptasiya dövrü hər kəsə görə fərqli və fərdidir. Kimi 

bu dövrü asanlıqla qisa zamanda, kimi isə çətin və daha uzun zamanda tamamlayır. Şagird üçün 

adaptasiya dövrünün asan olması onun əvvəlcədən bu mühitə psixoloji olaraq hazırlanmasından 

asılıdır. Bu dövrdə şagirdlərə həddindən artıq informasiya vermək düzgün olmazdı. Bu uşaqda 

məktəbə qarşı istəksizilik yarada bilər. 6-7 yaş kritik yaş dövrlərindən biridir. Digər  kritik yaş dövrü 
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ön yeniyetməlik və yeniyetməlik dovrüdür. Bu dövrdə şagirdlər daha səbrsiz, daha çılğın, daha azad 

və öz bildiklərini etmək istəyində olurlar. Dərslərə qarşı biganəlik, marağın azalması müəllimlərə 

tabe olmama kimi hallar baş verir. Bir çox intiharlar da bu yaş dövrlərində baş verir. Bu yaş 

dövrlərində yeniyetmələr evdə valideynləri, məktəbdə müəllimləri və ya ətrafındakılar tərəfindən 

başa düşülmədikləri, dinlənilmədikləri  halda mənfi vərdişlərə yiyələnir və ya intihara cəhd edirlər. 

Valideynlərlə -uşaq və müəllimlə- şagird arasında münasibətlər sağlam qurulduqda bu halların baş 

verməsi də azalacaqdır 

      Məktəb üç kollektivin – müəllim, şagird və valideyn kollektivinin vəhdətindən ibarətdir. Bu 

kollektivlər ümumi məqsəd uğrunda səylərini birləşdirərək yüksək nəticələr əldə etdikdə inamla 

yaradıcı vahid kollektivin formalaşdığını təsbiq etmək olar. Məktəb elə bir müəssisədir ki, orada 

formalaşan iş mühiti və üslubu ilk növbədə məktəb  direktorunun və müəllimlərin şəxsiyyətindən  

çox asılıdır. Müasi idarəetmə şəraitində yalnız kollektivdə sağlam və əlverişli psixoloji mühit 

yarandığı  halda müvəffəqiyyət təmin edilə  bilər.  Məktəb  şagirdi fiziki cəhətdən yetkin  və psixi 

cəhətdən sağlam formalaşdırır. Bu bir daha məktəb psixoloqlarının qarşısında  sağlam əməkdaşlıq, 

sağlam psixoloji mühit yaratmaq və milli-mənəvi dəyərlər aşılamaq vəzifəsini qoyur. Son illər 

respublikamızın məktəblərində  həyata keçirilən “Sağlam təhsil – sağlam millət” layihəsi  bu mənada 

təqdirəlayıqdir. 

Son 2 ildə məktəblərdə  5 yaşlı məktəbə hazırlıq  qrupları fəaliyyət göstərir.  Bu yaş  dövründə 

uşaqların şəxsiyyət yönümünün  inkişafında kifayət qədər əhəmiyyətli dəyişikliklər müşahidə olunur. 

Məktəb həyatı uşağın sosial münasibətlər dairəsini genişləndirir,  onların yaşlılar və  yaşıdları ilə 

qarşılıqlı əlaqələrinə geniş meydan açır. Uşaqların daxil olduğu məktəb həyatı, sinif kollektivi, təlim 

vəzifələri onların xarakteri və iradəsini  formalaşdırır, maraq dairəsini genişləndirir, qabiliyyətlərin 

inkişafını təmin edir. Şagird psixologiyasının formalaşmasına təsir göstərən fəaliyyət növləri 

içərisində təlimlə yanaşı, məktəbdə əmək, oyun, ünsiyyət və  idmana  geniş yer verilir. Şagirdlərin 

bacarıq və qabiliyyyətlərini aşkara çıxaran, fərdi istedadlarını inkişaf etdirən dərnəklər əhəmiyyətli 

rol oynayır. 

İnsan ömrünün uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik illərinin müəyyən mərhələsi məktəbdə keçir.  

Şəxsiyyətin  təşəkkül tapması məhz bu illərdə başa çatır. Məktəb illərinin sonunda insan fiziki 

cəhətdən yetişir, həyati seçimi və təmayülü dəqiqləşir. Məktəbli  gənclərin gələcək cəmiyyətdə 

faydalı mövqe tutmaları onların düzgün peşə seçmələrindən və seçdikləri peşələrə mükəmməl 

yiyələnə bilmələrindən asılıdır. Ona görə  də bu dövr məktəblilərin qarşısında ən məsul mərhələ hesab 

olunur. 

Məktəbli peşə seçməyi qərarlaşdırandan sonra  orqanizmi özünün gələcək peşəsinə ciddi  

hazırlamalı və bu sahədə praktik fəaliyyət göstərməlidir. Hansı işin onu daha çox təmin edəcəyini 

məktəbli əvvəldən müəyyənləşdirməlidir. Təcrübə göstərir ki, mənəvi cəhətdən hər adamın 

qabiliyyətinə, marağına və zövgünə  uyğun gələn iş onu daha yaxşı təmin edir. Belə halda  o, bir 

mütəxəssis kimi peşəsini təkmilləşdirmək qayğısına qalır və yaradıcılıq axtarışına sövq olunur. 

Məqsədli şəkildə müəyyən səmərəli peşəyə yiyələnməklə isə insan cəmiyyət üçün faydalı şəxsə 

çevrilir.  

Məlumdur ki, təlim və inkişaf bir-biri ilə sıx bağlıdır. Paralel şəkildə cərəyan edən  bu iki proses 

vəhdət təşkil edir. Təlimdən kənarda şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı mümkün deyil. Təlim  inkişafı 

stimullaşdırır, onu öz arxasınca aparır.  

Şagird psixologiyasının formalaşmasında əsas proses kimi təlim və tərbiyə psixi inkişafı, idrak 

qabiliyyətlərini, bilikləri və bu bilikləri əldə etmək üsullarını, dünyaya, adamlara və özünə 

münasibətin xarakterini müəyyənləşdirir. 

Qloballaşan dünyada iqtisadi  cəhətdən varlı ölkələrdə uşaqların böyümə və inkişafı  hər  10-

20 ildən bir  əvvəlki  10 illərə nisbətən daha sürətli olur. Bu ölkələrdə uşağın  xüsusilə  fiziki və   cinsi 

inkişafı daha yüksək olur.  Planetin hər yerində (şəhər, kənd)  müşahidə olunan bu hadisə  akselerasiya 

adlanır. Bu inkişaf həm də  özünü  uşağın bədən ölçüləri  və əqli inkişafında göstərir.  Yeniyetmələrin   

inkişafı   100 il əvvəlki dövrlə müqayisədə  2 il tez başa çatır. Müasir uşaqlar  1929-1930-cu  ildəki  
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yaşıdları ilə müqayisədə boy göstəricilərə görə  5-7 sm uca, çəkiyə görə  3 kq artıqdırlar. Akselerasiya 

ömrün uzanmasına,  psixi  göstəricilərə müsbət təsir edir. Onu doğuran səbəslər isə müxtəlifdir: 

əhalinin  yaşayış və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi, mineral duzlar, vitaminlərlə zəngin  qidalanma, 

maqnit sahəsinin  endoklin vəzilərə təsiri, günəş  işığında çox olma, texniki tərəqqi, idmanla məşğul 

olmaq, havanın radiasiya dərəcəsinin  yüksəlməsi və s. İnsan daima  xarici mühitlə əlaqədə olduğuna 

görə  bu amillər insanın  psixikasına  təsir göstərir.  

İnsanın psixikası  başa düşülən və dərk edilməyən psixi fəaliyyətlərin kompleksi olan nitqin  

mənimsənilməsi prosesində  formalaşır. Nitq təfəkkürün, elm və incəsənətin, bəşəriyyətin mütərəqqi 

inkişafının  əsasıdır.  Şagird nitqin köməyi ilə öz fikrini çatdırır, biliyini bölüşdürür, yeni bilik, vərdiş 

və bacarıq əldə edir. Deməli, şəxsiyyətin formalaşmasında  unsiyyətin rolu böyükdür.  “Mənim 

dünyam” filmini  xatırlayaq.   Filmdə nitqdən, görmədən məhrum olan bir uşağın  müəllimin köməyi 

ilə  uğur qazanması təsvir  olunur. Burada öyrədənlə yanaşı,  öyrənənin şəxsiyyətinin  formalaşması  

diqqəti cəlb edir. 

İnsan fərd kimi şəxsiyyət olaraq doğulmur, bu, sonradan  tərəfindən qazanılan yeni əlamətdir. 

Şəxsiyyətin daxili  keyfiyyəti və ya insanın özü onu əhatə edən insanlarla əlaqə prosesində formalaşır. 

Şəxsiyyətin əsas əlamətlərindən biri onun sabitliyidir. Əgər insan bir şəxsiyyət  kimi formalaşıbsa, o, 

həqiqətən yolundan dönməz, ən çətin həyat sınaqlarından üzüağ çıxar, öz məsləkini, qayəsini müdafiə 

edər, qoruyar.  

Hazırda dünyanın inkişafının başlıca meyili qloballaşmadır. Bu mürəkkəb və heç də birmənalı 

olmayan prosesin perspektivləri, eyni zamanda baş verə biləcək fəsadları bizim hamımızı düşündürür 

və narahat edir. Dünya ilə ayaqlaşmağa cəhd edən Azərbaycanın intellekt və bütöv halında irəliləyə 

bilməsi, mədəniyyətini, elmini, tarixini dünyaya tanıtmaq üçün təkcə iqtisadi, elmi-texniki 

innovasiyalar kifayət etmir. Bütövlük, tamlıq və inteqrasiyalı cəmiyyətə uygunlaşıb özünü tanıda 

bilmək üçün elmi-texniki potensialla kifayətlənmək olmaz. Ruhi saflıq, bütün bəşəriyyətin xilası 

naminə zəruri mənəvi ehtiyacları - şərəf, namus, ləyaqət, vicdan, xeyirxahlıq, sədaqət və s. bu kimi 

mənəvi keyfiyyətləri ölçən elə bir cihaz yoxdur ki, insanın mənəviyyatını, iç dünyasını və əxlaqını  

nümayiş etdirə bilsin. Bu dəyərlər əsrlərin  sınagından, tarixin yaddaşından keçərək genofondumuza 

və qan yaddaşımıza hopmuş  dəyərlərdir. Böyüyə hörmət, kiçiyə qayğı, qadına ehtiram, ailəyə 

sədaqət, dosta inam, qonaga hörmət,  kökə baglılıq, torpaq qeyrəti, yurd sevgisi ailədə körpəlikdən 

tutmuş ali məktəbə qədər aşılanan və müqəddəs tutulan, gələcəyimizin və milli varlıgımızın atributları 

sayilan dəyərlərdir.  

Bu gün Azərbaycan Bolonya  prosesinə qoşularaq və digər ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən 

bəhrələnərək təhsil sistemində formalaşmış ənənələri, bu sistemin hərəkətverici amilləri olan milli-

mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasını ön plana çəkir. Bu dəyərləri isə yalnız təhsilli gənclərin 

deyil, soykökünə, milli-mənəvi dəyərlərə, azərbaycançılıq ənənələrinə sədaqət ruhunda formalaşmış 

gənclərin sayəsində qorumaq olar ki, bunun da əsası  məktəbdə qoyulur. 

Şagirdin məktəb həyatında  digər şagirdlərlə ünsiyyətdə olmaq onun şəxsi həyatında  xüsusi 

mərhələ olub özünü dərk etmək, özünə qiymət verməsi üçün  xüsisi  keyfiyyətlərdir. Nəyə qarşı meyil 

göstərmək şagirdin elə bir keyfiyyətidir ki, bunun sayəsində bilik, bacarıq, nəyə qadir olmaq və nəyi 

istəmək qabiliyyəti üzə çıxır. Qabiliyyət isə əkilən toxuma bənzəyir. Ondan sünbük əmələ gəlməsi 

bir çox səbəblərdən asılıdır, yəni insanı əhatə edən cəmiyyət uşağa düz, mədəni, xeyirxah olmağı 

öyrətmişsə,  o da gələcək nəslə onu verəcəkdir. 
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İXTİSAS SEÇİMİNDƏ TƏLƏBƏLƏRDƏ HƏYƏCAN SƏVİYYƏSİNİN VƏ  

SİNİR SİSTEMİNİN TİPİNİN ROLU 

Əzizova Mahirə Araz qızı  

Qərbi Kaspi Universiteti 

mahire.huseynova.97@mail.ru 

 

Məqalədə ixtisas seçimi, bu zaman diqqət yetirilməli olan nüanslar,  şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarının düzgün qiymətləndirilməsi və digər məsələlər müzakirə olunur. Bundan başqa 

şagirdlərin sosial, psixoloji və psixofizioloji durumu ilə peşə növünün xüsusiyyət və tələbləri 

arasındakı əlaqəyə diqqət yetirilmişdir. Həmçinin həyəcan səviyyəsinin və sinir sisteminin tipinin 

şagirdlərin ixtisas seçiminə təsiri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: ixtisas seçimi, həyəcan, sinir sisteminin tipi, yeniyetmə 

 

 İxtisas seçimi yeniyetməlik dövründə yeniyetmələri gözləyən ən əsas vəzifələrdən biridir. 

Bir insanın bütün həyatına təsir edən ən əsas faktorlardan biri də onun peşə seçimi və bu seçimi həyata 

keçirmək üçün çalışmasıdır.  

İxtisas seçimi, bu seçimə əsasən insanın yiyələndiyi peşə onun həyat tərzini, sosial statusunu 

müəyyən etməkdə böyük rol oynayır. İnsanın ətraf mühitlə, yaxınları ilə münasibətlərinə öz təsirini 

göstərir. Eyni zamanda seçilən peşə insanın öz gücünü ortaya qoymağa və həm maddi, həm də mənəvi 

ehtiyaclarını ödəməyə fürsət yaradır. 

İnsan ömrünün sonuna kimi həyatında baş verən bütün hadisələri müşahidə edir. Və duyğu 

üzvləri vasitəsilə müşahidə etdiyi təəssüratları duyur. Bu təəssüratlar da öz növbəsində əlaqələnərək 

müəyyən bir fikir yaradır. Beləliklə, insanda özü haqqında da təəssüratlar formalaşır.  

İnsanın özü, həyatı, ətraf aləmi haqqında bilikləri onun “mən”liyini formalaşdırır. Peşə seçməyə 

hazırlaşan hər bir gənc də “mən”inə uyğun ixtisaslara yönəlir. Əslində peşə seçmək özü də bir 

fəaliyyətdir. Beləliklə, gənc öz "mən"inə, qabiliyyətlərinə, xasiyyətinə uyğun peşəni seçir. Peşə 

seçimi edən bu yeniyetmə həm də bir şəxsiyyət kimi öz daxili gücünü ortaya qoyur, fəaliyyətə keçir. 

Yeniyetmələrin “mən” obrazının və peşə seçiminin inkişafında ata və ana mühüm rol oynayır. 

Bu ailədaxili münasibətlər yeniyetmənin peşə seçimi qərarını ya çətinləşdirir, ya da asanlaşdırır. Belə 

ki, avtoritar tipə aid olan valideynlər uşaqlarını öz istədikləri sahəyə yönəltməyə çalışır, gəncin öz 

istək və arzularına göz yumurlar. Özlərinin həyata keçirə bilmədikləri arzu və istəkləri uşaqlarında 

görmək istəyirlər. Ancaq demokratik tipə aid olan valideynlər övladlarını hərtərəfli tanıyaraq  

uşaqlarına həm maddi, həm mənəvi cəhətdən dəstək olmağa çalışırlar. Belə ailələrdə böyüyən 

uşaqların fikirləri müzakirə olunaraq qəbul olunur və həmçinin peşə qərarlarına da hörmətlə yanaşılır.  

Müasir dövrdə insanı 200-dən çox elm sahəsi tədqiq edir. Çünki insan canlıların ən 

mürəkkəbidir. Cansızlardan fərqli olaraq insan sosial mühitdə bioloji varlıqdan sosial varlığa çevrilir. 

Bununla da o, əmək və yaradıcı fəaliyyət, şüur, ünsiyyət qabiliyyəti kimi yeni keyfiyyətlər kəsb edir. 

Bu keyfiyyətlərin yaranması ilə insan yeni bir mərhələyə qədəm qoyur və şəxsiyyətə çevrilir.  

İnsanın şəxsiyyət kimi təşəkkülü o qədər də adi proses deyildir [3, 3]. İlkin olaraq onu qeyd 

edək ki, şəxsiyyətin təşəkkülü həmişə müsbət istiqamətdə getmir. Buna görə də hər zaman eyni 

nəticəni vermir. Eyni zamanda bu bütöv, tam prosesdir. Bu proses ona təsir göstərən müxtəlif 

amillərin özünəməxsus şəkildə əlaqələnməsi sayəsində baş verir. Ona görə də bu fəal prosesdir. 

http://www.president.az/
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Beləliklə, uşaq dünyaya bir fərd kimi gəlir və təlim-tərbiyə sayəsində, ictimai münasibətlərdə 

davamlı psixoloji sistemə - şəxsiyyətə çevrilir. Deməli, psixoloji xüsusiyyətlərin sosiallaşaraq 

sabitləşməsi, sistemləşməsi şəxsiyyətin başlıca göstəricisi, xarakteristikasıdır [4, 10]. 

Yeniyetməlik yaş dövrü ən çətin yaş dövrlərindən biri hesab olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

müasir dövrdə yeni dəyərlərin transformasiyası yeniyetməlik yaş dövrünün əvvəlki dövrlərə nisbətən 

yeni kontekstdə nəzərdən keçirilməsini zəruri edir. Bu məsuliyyətli dövrdə əxlaqi inkişafın əsasları 

qoyulur, sosial yönəlişlik formalaşır, özünə, cəmiyyətə və başqalarına münasibətin çalarları ortaya 

çıxır. 

Həmçinin bu yaş dövründə xarakterin əlamətləri sabitləşməyə başlayır və şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərdə yeni davranış strategiyaları ortaya çıxır. Bununla yanaşı bu yaş dövründə motivasiya 

istiqamətləri də dəyişir. Başlıca motivasiya istiqamətləri şəxsi özünütəkmilləşdirməyə, özünüifadəyə, 

özünüdərkə, özünütər-biyəyə istiqamətlənir. 

Peşə və ixtisas insanın öz həyatını davam etdirməsi, həyatda öz yerini tuta bilməsi, ailəsini 

maddi və mənəvi cəhətdən təmin edə bilməsi, arzu və istəklərini reallaşdırması və cəmiyyət daxilində 

özünü ifadə edə bilməsi üçün zəruri bir vasitədir. Peşə insana fərəh gətirməli, seçdiyi peşə sahəsində 

çalışmaq hər kəsə mənəvi zövq və başqalarına da fayda verməlidir [5]. 

İxtisas seçiminə ciddi yanaşılmalıdır. İxtisaslar çox və rəngarəngdir. Təxmini hesablamalara 

görə 40 mindən çox ixtisas vardır. İqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq yeni istehsal sahələri və 

bunlara müvafiq yeni peşələr, ixtisaslar da yaranır. Eyni zamanda, bəzi müasir peşələr, ixtisaslar 

formalaşır ki, bu da insanlardan yeni biliklər və bacarıqlar tələb edir. Düzgün deyilmişdir ki, pis peşə 

yoxdur, pis peşəkar vardır. Hər bir peşə və ixtisasın özünəməxsus cəlbediciliyi və çətinliyi vardır. 

Buna görə də seçmək üçün peşələr aləmini hərtərəfli araşdırmaq lazımdır. 

İmtahan həyəcanı abituriyentlərin və tələbələrin ortaq problemidir. Olduqca stressli vəziyyət 

insanların fərdi xüsusiyyətinə görə dəyişir. Həyəcan çoxaldıqca stressin səviyyəsi yüksəlir. Bu da 

orqanizmə və insan psixologiyasına təsirsiz ötüşmür. 

İmtahandan əvvəl həyəcan səviyyəsi çoxalır, ona görə də imtahan stressi yüksək olur. İmtahan 

stressi faktorunun yüksəlməyinin səbəblərindən biri də uşaqların imtahan anlayışı ilə ilk dəfə tanış 

olmalarıdır. Təəssüf ki, pedoqoji baxımdan yalnışlıq məhz bu olur. 

Uşaqlara imtahan həyəcanını çox güclü şəkildə çatdırmaq düzgün deyil. Bu onların çiyinlərinə 

yüklənir. Və təbii ki, onların zərif çiyinləri üçün çox ağır bir yük olur. Valideynlər düşünür ki, nə 

qədər məsuliyyəti artırsalar, bir o qədər yaxşı olar. Amma bir şeyi unutmamalıdırlar ki, əgər valideyn 

övladında imtahana qarşı nə qədər adi, normal hisslər yaratsa, o, maksimum öz bacarığını göstərər. 

İmtahan zamanı təbii ki, stress səviyyəsi yüksəldikcə bilik səviyyəsi aşağı düşür, gərginlik artır. Bu 

da təbii ki, imtahan nəticələrinə təsir edir [6]. 

Eyni zamanda ixtisas seçiminə sinir sisteminin tipi də öz təsirini göstərir. Xarici amillərin 

təsiri sayəsində sinir sisteminin tipini dəyişdirmək və onları bir tipdən digərinə çevirmək mümkündür. 

Məsələn, məktəb şəraitində müəllim sinir sisteminin tipində zəiflik hiss olunan şagirdlərə icrası xeyli 

cəsarat tələb edən tapşırıqlar verməklə onların sinir sistemini güclü edə bilər. Məktəbdə zəif, təlimdə 

geriqalan şagirdlərə münasibəti dəyişmək, onların təlim uğursuzluqlarının köklərini psixoloji 

cəhətdən səbr və təmkinlə araşdırmaqla yanaşı sinifdə fəal mövqe tutmalarını təmin etmək lazımdır 

[2, 211]. 

İnsanda aşağıdakı sinir tipləri ayırd edilir: 

1. Sanqvinik tip (diribaş tip). Sanqvinik yüksək fəallıqla fərqlənir [1, 457]. Bu, ən yaxşı tip 

hesab olunur. Sanqviniklər üç səciyyəvi xüsusiyyətlə başqalarından fərqlənir. Bunlar güclü oyanma 

və güclü ləngimə qabiliyyəti, müvazinəti və mütəhərrik sinir sistemi tipi olan adamlardır. 

2. Melanxolik tip (zəif tip). Bu tipin əsas xüsusiyyəti qabıq hüceyrələrinin işgörmə 

qabiliyyətinin zəif olmasından ibarətdir, bunlarda hüdudxarici ləngimə çox tez əmələ gəlir, oyanma 

və ləngimə hadisələri zəif cərəyan edir, beyin qabığı fəaliyyətində ləngimə üstündür. 
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3. Xolerik tip (hövsələsiz tip). Bu tipə aid olan adamlar güclü sinir sisteminə malikdirlər. 

Bunlarda oyanma və ləngimə hadisələri öz ağır dinamizmi ilə seçilir, bu proseslər bir-birinə çətinliklə 

keçir. Möhkəm iradəli, ehtiraslarını boğa bilən adamlardır. 

4. Fleqmatik tip (sakit,durğun tip). Bu tip adamların əsas xüsusiyyəti az mütəhərrik 

olmalarındadır. Belə adamların güclü və müvazinətli sinir sistemində çox vaxt oyanma və ləngimə 

hadisələri ağır cərəyan edir və çətinliklə biri digəri ilə əvəz olunur. 

Nəticədə qeyd edə bilərik ki, yeniyetmənin ixtisas seçimində həm ətraf mühitin, insanların təsiri 

nəticəsində onda yaranmış həyəcan səviyyəsi, həm də onun sinir sistemi tipinin özünəməxsus 

xüsusiyyətləri çox mühüm rolu ilə fərqlənir. Bu mərhələni uğurla başa vurmaq valideynlərin öz 

övladları ilə dost münasibəti qurması və eyni zamanda ehtiyac olduğu təqdirdə psixoloq dəstəyi ilə 

mümkündür. 

. 
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РЕЗЮМЕ 

Роль отличного уровня и типа нервной системы у студентов по особом выбору 

Азизова Махира Араз гызы 

 

            В статье рассматривается выбор профессии, нюансы, которые необходимо учитывать, 

правильная оценка знаний и умений студентов и другие вопросы. Кроме того, внимание было 

обращено на взаимосвязь между социальным, психологическим и психофизиологическим 

статусом студентов и характеристиками, и требованиями типа профессии. Также изучалось 

влияние уровня тревожности и типа нервной системы на выбор студентами профессии. 

 Ключевые слова: выбор специальности, возбуждение, тип нервной системы, 

подросток 

 

SUMMARY 

The role of excellent level and type of nervous system in students in special choice 

Azizova Mahira Araz gizi 

 

The article discusses the choice of profession, the nuances that need to be considered, the 

correct assessment of students' knowledge and skills, and other issues. In addition, attention was paid 

to the relationship between the social, psychological and psychophysiological status of students and 

the characteristics and requirements of the type of profession. The effect of the level of anxiety and 

the type of nervous system on students' choice of profession was also studied. 

 Key words: specialty choice, arousal, type of nervous system, teenager 
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Müasir dövrdə tənhalıq şəxsiyyətin sosial sağlamlığı və psixoloji rifahının yüksəldilməsi 

vəzifəsinin həllində əsas problemdir.  Elmi psixoloji ədəbiyyatların təhlilindən məlum olur ki, müasir 

dövrdə bu problem geniş şəkildə tədqiq olunmağa davam etdirlir.  Fərqli psixoloji yanaşmalar tənhalıq 

mövzusunu fərqli tərəflərdən baxmışlar. Bu bölmədə əsas yanaşmalardan  qarşılıqlı əlaqə nəzəriyyəsi, 

koqnitiv yanaşma, koqnitiv davranış nəzəriyyəsi, Rocersin fenomenoloji nəzəriyyəsi, ekzensianal 

(Varoluşçu) yanaşma və psixodinamik nəzəriyyə dəyərləndirilmələrinə yer verilmişdir (2).  

Tənhalğıa Koqnitiv yanaşma tənhalıq hallarında duyğusal və davranış elementlərinin varlığını qəbul 

edər və daha çox koqnitiv proseslərə fokslanır. Koqnitiv yanaşmanı müdafiə edən tədqiqatçılara görə 

tənhalıq fərdin sahib olduğu münasibətlər ilə sahib olmağı arzuladığı münasibətlər arasında uyğunsuzluq 

və fərqlilik olduqda yaşanır. Fərd həmişə sahib olmağı arzu etdiyi bir münasibət təsəvvür edir ancaq var 

olan münasibətlərlə isə qane olmur. 

Tənha fərdlərin özlərinə etmiş olduqları yükləmələr, tənhalıq halları ilə mübarizə davranışı, 

duyğularını və gələcəyə aid gözləntilərinə təsir edir. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə uğursuzluqlarını 

kontrol etmə bacarıqsızlıqlarına yükləyən, mövcud vəziyyəti dəyişməz olaraq qavrayan fərd, tənhalıqla 

mübarizə aparmaq mövzusunda daha passiv hala gəlir və gələcəyə aid umidsizlik yaşayır. Belə düşüncələr 

içində olan fərd özünə aid mənfi bir baxış bucağı inkişaf etdirərək özünü qiymətləndirməsinin düşməsinə 

səbəb olur. Aşağı özünü qiymətləndirmə tənhalığın səbəbidir və fərdin qane edici sosial münasibətlər 

yaratmasına mane ola biləcək duyğu və münasibətlərə yoldaşlıq edər. Beləliklə tənhalığa gətirəcək 

şərtlərin hazırlanmasına şərait yaratmış olur  (3, s.163). 

Araşdırmalara görə tənhalıq sadəcə fərdin tək başına qalması ilə eyni mənaya gələn bir vəziyyət 

deyildir. Yəni insanlar tək başına olduqları halda özlərini yalnız hiss etməyə bilərlər və eyni şəkildə böyük 

bir qrup içində olduqları halda özlərini yalnız hiss edə bilərlər. Buna görə də tənhalıq vəziyyətə görə dəyişən 

subyektiv bir haldır. 

Tənhalıq ədəbiyyatlarda demək olar ki, hər zaman uzaq durulan qayğı, qəzəb, kədər və digərlərindən 

özünü fərqli hiss etmə duyğularının da yoldaşlıq etdiyi istənilməyən və xoş olmayan bir təcrübə olaraq 

ifadə edilmişdir və hər kəs tərəfindən qəbul olunan fikirdən fərqli  olaraq yaşlılardan daha  çox yeniyetmə 

və gənclər  arasında ortaya çıxır. 

Qeyd edək ki,  problemin tədqiqinə istər beynəlxalq tədqiqatlarda, istərsə də Azərbaycanda aparılan 

araşdırılmarda yer verilmişdir. Lakin buna baxmayaqraq tənhalıq vəziyyətinin hərtərəfli və tam 

öyrənildiyini demək olmaz. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bu problemin tədqiqinə böyük 

ehtiyac vardır. 

Açar sözlər: Tənhalıq, yadlaşma, tənhalığın tədqiqi, nəzəriyyələr 

Ключевые слова: Одиночество, отчуждение, изучение одиночества, теории 

Key words: Loneliness, alienation, the study of loneliness, theories 
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TƏLƏBƏLƏRDƏ ÖZÜNÜGERÇƏKLƏŞDİRMƏNİN İNKİŞAFI 

Hacıyeva İlahə Dilxoş qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

ilahe.haciyeva92@mail.ru 

 

Məqalədə şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirmə probleminin aktuallığı izah edilir. 

Özünügerçəkləşdirmə terminin təhlili və tələbələrin özünügerçəkləş-dirməsinin xüsusiyyətləri 

göstərilmişdir. Məqalədə tələbələrin özünügerçəkləşdir-məsinə təsir edən amillər araşdırılmış və 

təhlil edilmişdir. Peşə seçiminin tələbələrin özünügerçəkləşdirməsində rolu və əhəmiyyəti müzakirə 

olunmuşdur.   

Açar sözlər: özünügerçəkləşdirmə, tələbə şəxsiyyəti, peşə seçimi, peşə fəaliyyəti, tələbələrdə 

özünügerçəkləşdirmə 

 

Özünügerçəkləşdirmə problemi müasir psixologiyada ən aktual problemlərdən biridir. Müsair 

dövrün tədqiqatçılarından biri E.B.Qalajinski özünügerçəkləşdirmənin psixoloji mahiyyətini şərh 

edərkən göstərir ki, son dövrlərdə bu problem özünün dominatlığı ilə digər problemləri üstələyir. O 

yazır: “Elmin tədqiqat obyektindən kənarda, insanlığın ən geniş qatlarında özünügerçəkləşdirməyə 

və ona hazırlığa tələbat artmaqdadır. Əvvələr heç zaman indiki qədər insanın özünügerçəkləşdirmə 

subyekti kimi marağının əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə olunmamışdır. Hətta güman etmək 

olar ki, özünügerçəkləşdirmə insan həyatının motiv-məna komponentinə çevrilir” [2, s.42]. 

Ontogenetik inkişafda özünügerçəkləşdirmə bir fenomen kimi özünü tanıma qabiliyyətinin 

təzahüründə “Mən”-in qeyri “mən”-dən fərqləndirilməsində, eləcədə mənlik şüurunun ortaya 

çıxmasında özünü göstərir. Doğrudur, bir sıra tədqiqatçılar  hesab edirlər ki, özünü tanımanın 

meydana çıxması, “mən”-in qeyri “mən”-dən fərqləndirilməsi və mənlik şüurunun formalaşması 

mənin təşəkkülünün ilkin elementidir. Ancaq bu elementlərin ortaya çıxması 

özünügerçəkləşdirmənin bəsit forması da hesab edilə bilər. Çünki, özünügerçəkləşdirmənin təzahürü 

mən redaktəsi sayəsində deyil, şəxsiyyətin mövcud imkanlarının açılmasında və həmin imkanların 

davranış tərzində özünü göstərməsində daha çox diqqəti çəkir. 

Özünügerçəkləşdirmə fenomeninin səviyyələrinin tədqiqi insanın həyat fəaliyyətini kompleks 

və sistemli şəkildə öyrənməyə, eləcə də onun fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyən etməyə, onda 

pozitiv şəxsiyyət keyfiyyətlərini inkişaf etdirməyə imkan verir. 

Metodika. Özünügerçəkləşdirmə tələbatının reallaşması üçün isə bizim yeni ideya və sınaqlara 

açıq olmağımız gərəkdir. Təhlükəsiz, mehriban, qayğıkeş mühitdə tərbiyə alan uşaqlar, inkişaf 

prosesi haqqında daha sağlam təsəvvürlərə malik olurlar. Qısası, sağlam şəraitdə, insanın əsas 

tələbatlarının ödənilməsinə heç nə mane olmadıqda insanın inkişaf prosesi ona məmnunluq bağışlayır 

və insan mümkün qədər yaxşı olmağa çalışır.  

Özünügerçəkləşdirmə – bizim ola biləcəyimiz insan olmaq deməkdir, potensializm səviyyəsinə 

çatmaq deməkdir. Vacib deyil ki, özünüaktuallaşdırma incəsənət əsərinin yaradılmasında özünü 

göstərsin. Valideyn idmançı, tələbə, fəhlə - hamı gördükləri işi ən yaxşı surətdə yerinə yetirməklə öz 

şəxsi potensiallarını aktivləşdirə bilərlər [4, s.166]. 

Özünügerçəkləşdirmə yeniyetməlik və gənclik yaşının ilk dövrlərinə təsadüf etsə də, əsas 

təzahürləri tələbəlik yaş dövründən başlayır. Ona görə ki, bu yaş dövründə peşə seçimi artıq başa 

çatmışdır və tələbələr seçdikləri ixtisaslar üzrə öz potensial imkanlarını gerçəkləşdirməyə çalışırlar. 

Tələbəlik dövrü  gənclərin çılğın, coşqun, hərtərəfli inkişaf dövrüdür və bu  dövrdə onlar bir-

birinə qarşılıqlı təsir edir, bir-birini qavrayır, dərk edir, eyni zamanda ünsiyyət dairəsi genişlənir. Ailə, 

valideyn asılılığından müstəqilliyə, özünəxidmətə, özünüidarəyə keçir. Bunlar tələbələrdə sosial 

keyfiyyətlərin formalaşmasını sürətləndirir. Bu proses həm də onların özünügerçəkləşdirməsinə 

pozitiv təsir göstərir. 

Tələbəlik çağında tələbə şəxsiyyətin bir sıra sosial-psixoloji keyfiyyətləri, xüsusilə ideallıq, 

əxlaqi saflıq, mənəvi zənginlik, fəallıq, işdə prinsipial olmaq, sözlə əməlin uyğunluğu, məqsəd 
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aydınlığı və s. kimi keyfiyyətlər daha çox nəzərə çarpır. Eyni zamanda onlar ideya, əqidə uğrunda 

mübarizəyə girişir, dünyagörüşlərini müdafiə edirlər. 

Tələbələrdə şəxsiyyətin yeni keyfiyyətləri, xüsusilə də özünü yaxşı adam kimi aparma, 

özünüdərketmə və özünügerçəkləşdirmə meylinin daha sürətli inkişafı nəzərə çarpır. Gənclik yaşında 

mühüm psixoloji fenomen olan özünügerçəkləşdirmənin inkişafı sayəsində gənc öz şəxsiyyətini, 

qabiliyyətlərini, mənəvi keyfiyyətlərini, özünü daha yaxşı anlamağa başlayır, qrupda tutduğu yeni 

mövqeyini qiymətləndirir, müsbət və nöqsan cəhətlərini görməyi bacarır, onda "mən" məfhumu daha 

davamlı surətə çevrilir, özünüidarə, özünütəyinetmə formalaşır.  

Tələbəlik dövründə özünügerçəkləşdirmə yalnız şəxsiyyət kimi inkişafda deyil, həm də peşə 

sahəsində özünütəsdiq elementlərinin mövcudluğu ilə şərtlənir. Əgər belə elementlər yetərincədirsə 

və özünügerçəkləşdirməyə hazırlıq inkişaf edirsə, tələbə özünügerçəkləşdirmə yolunu tutur.Əks 

halda isə həyat proqarmaları təsadüflər üzrəində qurulur, tələbə isə yalnız diplom almaq məqsədilə 

ali məktəbi qurtarır [3, s.86].  

Universitetdə təhsil gələcək peşə fəaliyyətinin bir forması kimi şəxsin  formalaşmasının ilkin 

mərhələlərindən biridir. Şəxsi peşə inkişaf konsepsiyası çərçivəsində tələbəlik dövrü yalnız 

uyğunlaşma, gələcək peşə fəaliyyətinə hazırlıq dövrü kimi deyil, həm də peşə özünüdərk, öz 

müqəddəratını təyin etmək, gələcək peşə qabiliyyətlərini həyata keçirmək üçün axtarış üsulu kimi 

qəbul edilir. Bu dövr gələcəkdə peşəkar özünüyaratma üçün təməl qoyulmasının ən həssas dönəmdir. 

Universitetin vəzifəsi bu prosesi stimullaşdıran xüsusi bir sıra vasitələr və kompleks metodlar ilə 

tələbənin inkişafını gələcəkdə peşəkar özünü gerçəkləşdirmək üçün hazırlamaqdır. Bu gün bir cox 

tədqiqatçılar  (B. Q. Ananoyev, L. I. Bojovic, A. N. Kimberq, L. A. Koristilava, A. N. Leontyev, S. 

L. Rubinşteyn, V. I. Slobodcikov, V. D. Şadrikov, R.V.Cabbarov və b.) peşəkar sahəni şəxsiyyətin 

özünügerçəkləşdirməsinəgedən əsas yol kimi qəbul edirlər. 

A.K.Markovanın sözlərinə görə, peşəkarlaşma fərdin özünün inkişafında mühüm amildir.Bu 

bir peşədir - varlığın qaynağı və insanın şəxsi özünüyaratma vasitəsidir.Peşə daxilində fəaliyyətin 

həyata keçirilməsi fərdin özünün inkişafını yerinə yetirilməsi ilə təmin edilməsini nəzərdə tutur [6]. 

Peşə daxilində özünügerçəkləşdirmə fəaliyyəti özündə fərdi komponentləri ehtiva edir. 

Fəaliyyətin özünügerçəkləşdirmə yolu onların nailiyyətləri ilə subyektiv məmnuniyyətindən asılı  

olaraq özünü təzahür etdrir. Fərdi özünü həyata keçirməsi səviyyəsi özünü həyata keçirməkdən alınan 

məmnunluq dərəcəsi ilə qiymətləndirilir.  

Nəticə və müzakirələr. Son dövrlərdə problemlə bağlı aparılmış tədqiqatların nəticələrinin 

təhlili göstərir ki, müxtəlif fakültələr üzrə özünügerçəkləşdirmənin səviyyəsi adekvat deyil. 

Tələbələrdə özünügerçəkləşdirmək üçün zəruri keyfiyyətlərin olmasına baxmayaraq 

özünügerçəkləşdirməyə cəhd aşağı səviyyədədir. Özünügerçəkləşdirməyə cəhdin aşağı olması 

bilavasitə müxtəlif amillərin təsiri ilə şərtlənmişdir ki, həmin amillərdən biri yaradıcılığın və yeni 

innovativ modellərin dərsə tətbiqinin ardıcıl səciyyə daşımamasıdır. 

Bununla yanaşı müəllif müəyyən etmişdir ki, tələbələrdə koqnitiv imkanların yüksəkliyi 

davranış kontekstində  kreativliyin təzahürü ilə inteqrasiya olunmursa, özünügerçəkləşdirmənin 

səviyyəsi adaptasiya imkanlarından uzağa getmir. Özünüqiymətləndirmənin yüksəlməsi 

özünügerçəkləşdirmənin səviyyəsinin yüksəlməsinə və müvəffəqiyyətə nail olmanın artmasına zəmin 

yaradır. Oğlan tələbələrin özünügerçəkləşdirmə səviyyəsi qız tələbələrə nisbətən daha yüksəkdir və 

keyfiyyət baxımından fərqlənir. Belə ki, oğlanlarda özünügerçəkləşdirmə motivi qızlara nisbətən 

daha davamlıdır. Tələbələrdə özünügerçəkləşdirmənin səviyyələri ixtisas sahəsini 

özünügerçəkləşdirmə vasitəsinə çevrilməsi fonunda daha da yüksəlir. Əks halda proses yalnız təhsili 

başa vurmaq və müəyyən sosial dividentlər əldə etməklə yekunlaşır.  

Qeyri-sabit emosional vəziyyət, travmalar, dezadaptasiya, eləcə də emosional dözümlüyün aşağı 

olması özünügerçəkləşdirmədə maneəyə çevrilir və onlar aradan qaldırılmadan tələbə şəxsiyyətini 

bütövləşdirə bilmir [1, s.36]. Bütün bunları ümumnləşdirib belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, tələbəlik 

dövründə özünügerçəkləşdirmə peşə seçiminin adekvatlığı və ixtisas sahəsinə özünügerçəkləşdirmə 
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obyekti yanaşmadan çox asılıdır. Bunu şərtləndirən əsas cəhətlər dünyagörüşünün inkişafı, təlim 

fəaliyyətinin və ictimai fəallığın artması, tələbənin müstəqilliyi və seçim imkanlarının olmasıdır. 

Tələbələr üçün əlverişli təhsil mühitinin yaradılması onlarda özünügerçəkləşdirmə motivlərinin 

inkiaşfı və istiqaməti üçün zəmin yaradır. 

Tələbələrin özünügerçəkləşdirməsi üzərində aparılmış digər tədqiqatlarda - tələbələrin 

özünügerçəkləşdirməsi akademik nailiyyətlərdən, o cümlədən, fəaliyyətdə təhsil və 

özünügerçəkləşdirmə motivlərindən, özünügerçəkləşdirməyə hazırlıq səviyyəsindən asılılığı 

müəyyən edilmişdir. Bununla belə, təhsildə şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin yüksək səviyyəsi 

təlimin yaradıcı, interaktiv təşkili ilə yanaşı koqnitiv komponentlərin - şəxsiyyət keyfiyyətlərinin, 

koqnitiv proseslərin, qabiliyyətlərin və motivasiya amillərinin vəhdəti ilə şərtlənir [1, s.39]. Bu 

tədqiqatlardan çıxış edib nəzərə almaq lazımdır ki, akademik nailiyyətlərin yüksəldilməsi və ya 

tələbələrin qiymət balları özünügerçəkləşdirmənin istiqamətlərinə təsir göstərə bilər. Bu zaman peşə 

və ya ixtisas sahəsi özünügerçəkləşdirmə obyektinə çevrilməlidir. 

Peşə sahəsinə müraciət hər şeydən öncə həyat fəaliyyətinin əsası kimi, baxılır, tələbəliyin 

mövcudluğunu zəruri edir, onu mənalandırır.Peşə situasiyalarının modelləşldirilməsi şəraitinin 

yaradılması zamanı, onun adekvat sosial fəaliyyət və peşə fəaliyyəti kimi yerinə yetirilməsi 

prosesində peşənin mahiyyəti başa düşülür, peşənin obrazı formalaşır peşəkar özünüdərk və peşəkar 

şəxsiyyət keyfiyyətləri formalşır, peşəkar yararlılıq dərk olunur [84]. Məhz bu zaman peşəkar zəruri 

olan keyfiyyətlər formalşmağa başlayır ki, bunu da peşəyə yaxın keyfiyyətlər kimi səciyyələndirmək 

olar [35]. 

Beləliklə deyə bilərik ki, peşədə özünügerçəkləşdirmə bir neçə səviyyədən keçir. Onlardan 

birincisi peşəyə bələdləşmə, ikincisi peşədə qalmaq istəyi, üçüncüsü peşə özünügerçəkləşdirməsi və 

dördüncüsü yaradıcılıq səviyyəsidir. Bu səviyyələri keçmədən peşə özünügerçəkləşdirməsinə nail 

olmaq çətindir. Bununla yanaşı, əlverişli təhsil mühitinin yaradılması, ünsiyyət dairəsinin subyekt-

subyekt sisteminə keçirilməsi, dərsdə optimistik başlanğıcın və intellektual gərginliyin təmin 

edilməsi tələbələrin özünü, öz imkanlarını və gerçəkliyi dərk etməsinə zəmin yaradır.Təlim–tərbiyə 

proseində bu nəzərə alınmalıdır. 
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РEЗЮМЕ  

Развитие саморазвития у студентов 

Гаджиева Илаха Дилхош кызы 

 

В статье обьясняется актуальность проблемы самореализации личности. Показан 

анализ термина самореализация и особенности самореализации студентов. В статье 

исследуются и анализируются факторы, влияющие на самореализацию студентов. 

Обсуждались роль и значение выбора професии в самореализации студентов. 

http://maslow.hpsy.ru/
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SUMMARY  

 Development of self-development in students  

Hajiyea Ilaha Dilkhosh gizi 

 

The article explains the urgency of the problem of self-realization of personality. The analysis 

of the term self-realization and features of students’ self-realization are shown. The article examines 

anns analyzes the factors influencing students’ self-realization. The role and importance of career 

choice in students’ self-realization were discussed. 

Key words: self-realization, student identity, career choice, professional activity, self-

realization of students 
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Müharibə ən ağır travmalardan biridir. Müharibə demək insanların 0ölməsi, yaralanması, 

sevdiklərini itirməsi, qorxu, terror, dəhşət, kədər və göz yaşı deməkdir. Bütün bunlardan 

qaynaqlanaraq, müharibə cəmiyyətdə geniş və çox ciddi psixoloji problemlərə səbəb olur. 

Ümumiyyətlə, əksəriyyətimiz müharibənin gedişində yaratdığı çətinliklərdən xəbərdarıq. Ancaq 

bunlardan əlavə, müharibənin bəşəriyyətin gələcəyi və cəmiyyətin sağlamlığı üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən digər iki uzunmüddətli nəticəsi daha var: şiddət davranışlarının artması və insani 

dəyərlərin itirilməsi. Müharibə insan zorakılığının ən böyüyü və ən qədimidir.Müharibə və siyasi 

şiddət sadəcə bunlara birbaşa məruz qalanlara təsir etmir. Eyni zamanda milyonlarla insan evlərindən 

didərgin düşür, həyat təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir çox travmatik köçlər yaşanır.  

Araşdırmalar müharibəyə qoşulan cəmiyyətlərdə şiddət və öldürmə davranışında ciddi bir artım 

olduğunu göstərir. Başqa sözlə, müharibə yaratdığı birbaşa mənfi və ziddiyyətlə yanaşı, dolayısı ilə 

də, bəşəriyyətin gələcəyi ilə əlaqədar mənfi istiqamətdə inkişafların da təməlini qoyur.  

Müharibə və şiddət yaratdığı təhlükəli vəziyyət və qorxudan əlavə, insani dəyərləri məhv 

etdiyi üçün insan psixologiyasına da mənfi təsir göstərir. Bunun şüuraltı təsirini belə izah edə bilərik: 

Hökumətlər və dövlətlər fərdlərin şüurlu düşüncələrindən asılı olmayaraq, insanın şüuraltında 

valideyn obrazını xatırladır. Dövlət insanların zehnində həm bəsləyici, qayğıkeş bir ana, həmdə 

qoruyucu bir atadır. Bu zaman valideyn obrazı, yəni dövlət supereqomuzun (dəyərlərimiz, əxlaqımız 

və vicdanımız) formalaşdırıcıları kimi başa düşülür. Başqa sözlə, dövlətlər bizə nəyin yaxşı və pis, 

nəyin məqbul və qeyri-məqbul, nəyin qanuni və qeyri-qanuni olduğunu göstərir və öyrədir. 

Yaşlılarımız və ya hökmdarlarımız bu müharibələr qarşısında necə davranmağı seçiblərsə, biz də 

gələcəkdə belə bir seçim etmək məcburiyyətində qaldığımız zaman, zalım və ya məzlumun tərəfində 

olmaq mövzusunda bənzər münasibət bəsləyirik. 

Müharibə şəraitində qarşılaşdığımız terror və ölüm təhdidi gözlənilməz və labüd bir travmaya 

yol açır. Bu mühitdə insanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün edə biləcəyi şeylər olduqca 

məhduddur. Hətta uzaqlaşmaq belə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət deyil. Uzaqlaşmaq üçün 

yer çatışmazlığı sonunda insanı “öyrənilmiş çarəsizliy”ə aparır. Çarəsizlikdə özü bilavasitə kədərə, 
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nəticədə ümidsizliyə səbəb olur. Bu ümidsizliyin aradan qaldırılmasının yolu isə həmrəylik və bəşəri 

dəyərlərə sadiq qalmaqdan keçir. 

Bəs hər şeyə rəğmən yaşamağa necə davam edirik? 

Təəssüfki, travmatik təcrübələr, yaşantılar dünyanı mənalı və məqbul görməyimizə, eyni 

zamanda digər insanlar haqqında yaxşı düşünməyimizə mane olur. Dünyanı təhdidlərlə dolu, 

ədalətsiz, güclülərin zəifləri istədikləri kimi əzdiyi və təhlükəli bir yer, insanları isə zərərverici, eqoist 

və qəddarmış kimi qəbul etməyimizə səbəb olur. Bütün bunlar isə bizi əhəmiyyətsiz, dəyərsiz və 

tənha hiss etdirəbilir. 

Travmanın insanları belə etibarsız bir ruh halına salması da onları bundan qurtulmaq üçün 

çarələr tapmağa sövq edir. Təəssüfki, bu çarələr həmişə işə yaramır və sağlam sayılmır. Bunlara misal 

olaraq “inkar”ı, “təcavüzkarla eyniləşdirmə”ni, “fövqəltəbii qüvvələrə üz tutmağ”ı və “şüursuz 

davranışlar”ı göstərə bilərik. Bu 4 vəziyyətin baş verməsi psixi sağlamlığın pozuntusu kimi qəbul 

edilir: 

• İnkar edərkən insan bu müharibənin ona aid olmadığını düşünməyə çalışdığı üçün travmanı düzgün 

qiymətləndirmir, yəni normadan aşağı səviyyədə qiymətləndirir. 

• Təcavüzkarla eyniləşdirmə zamanı isə özünü gücsüz hiss edən şəxs bu əhvali-ruhiyyədən qurtulmaq 

üçün təcavüzkarın tərəfinə keçir. 

• Fövqəltəbii qüvvələrə müraciət etdikdə isə bu dünyanın ədalətsiz və təhlükəli olduğunu hiss edən 

və həll yolu tapa bilməyən şəxs dünyadakı ümidlərdən imtina edərək, fövqəltəbii, sehrli və ya 

müqəddəs güclərə sığınaraq özünü rahatlaşdırmağa çalışır. 

• Travma almış bəzi şəxslər şüursuz şəkildə impulsiv davranışlar da sərgiləyə bilir. Bu zaman travma 

almış insanlar və cəmiyyətlər travmanın yaratdığı acizlik və gücsüzlük hislərindən qurtulmaq üçün 

özlərindən zəif insanlara və cəmiyyətlərə şiddət tətbiq edərək özlərini güclü hiss etməyə çalışırlar. Bu 

şəkildə parçalanmış mənliklərini birləşdirməyə çalışırlar. Lakin daha da acizləşirlər (Eyn iilə son 

zamanlar yaşadığımız Gəncə hadisələri, vaxtı ilə yaşadığımız Xocalı faciəsi zamanı erməni silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi faciələr kimi). 

Əlbəttə, insanlıq və şəxsiyyətimizi itirmədən psixi sağlamlığımızı qorumaqla müharibə 

travmalarının təsirlərindən qurtulmağın yolları da mövcuddur. Müharibəyə qarşı humanitar 

həmrəylikdə olmaq, zülmə məruz qalanları tək buraxmamaq, təcavüzkarla heç bir şəkildə əməkdaşlıq 

etməmək, haqsızlığa qarşı səssiz qalmamaq, travmanın yaratdığı passivlik və ruh düşkünlüyünə 

qapılmamaq bu yolların başında gəlir. Zədələnmiş mənlik dəyərinin yenidən qazanılması və gələcəyə 

dair ümidin itirilməməsidə çox vacibdir. 

Son olaraq yaşadığımız son hadisələrlə əlaqədar qeyd etmək istəyirəmki, haqqın səsini 

obyektiv şəkildə dünyaya çatdırmaq, səsimizi eşitdirmək çox vacibdir, hətta deyərdim ki, 

vəzifəmizdir. Ancaq əsassız və ya ordumuz və cəbhə bölgəsində yaşayan mülki əhalimizin həyatına 

təhlükə yaradacaq xəbərlərin yayılmasına töhfə verməmək, öz sağlamlığımıza (yuxu, qidalanma 

kimi) laqeyd yanaşmamaq, gündəlik işlərimizi davam etdirmək, hər zamankından daha çox effektiv 

olmaq vacibdir. Unutmayınki, xüsusi ilə belə vəziyyətlərdə arxa cəbhə olaraq hər bir vətəndaş sağlam 

şəkildə, ruh yüksəkliyi ilə ordumuzun qələbələrinə daim dəstək olaraq öz vəzifəsini, ölkəsinə xidmət 

borcunu layiqincə yerinə yetirməli, ön cəbhədəki əskərlərimiz üçün istər mənəvi, istər maddi dəstəyi 

əsirgəməməlidir. 

Ağır itki yaxın adamın itirilməsi ilə, yaxud həyatda digər mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

hadisələrlə (işin itirlməsi, boşanma) yaranan təbii və anlaşılan psixoloji sarsıntı keçirir, həmişə itki 

haqqında fikirləşir, sağlamlığı ilə bağlı problemlərlə üzləşi. İtki- adi fəaliyyətin, sosial əlaqələrin 

pozulmasına, gələcək planların qurulmasında çətinliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. 

İtki yaşanması prosesində 4 mərhələ qeyd olunur: 1) itkinin reallığının etiraf edilməsi 2) ruhi 

ağrının yaşanması 3) itirilmiş obyektsiz həyata adaptasiya olam 4) ruhi tarazlığın bərpası. 

Depresiyyadan  differensiasiya. Ağır itki depressiyaya gətirib çıxara bilər. Aşağıdakı hallarda 

depressiya diaqnozu qoyulmalıdır. 1) itkidən 2 ay keçdikdən sonra aşkar depressiv simptomların 

mövcudluğu qeyd olunarsa 2) itkinin təzahürü qeyri- təbii olduqda(hərəkətdə tozmozlanma, günah 
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hissi, köməksizlik) 3) itirilmiş obyektə ambivalent münasibət mövcuddursa 4) ölmüş şəxs uşaq olub, 

yaxud zorakı ölüm nəticəsində dünyasını  dəyişibsə( xüsusilə əgər meyid tapılmayıbsa).  

 Pasiyent diqqətə çatdırılmalı əsas məlumatlar. Ağır itkilər tez-tez kədər, göz yaşları, qəzəb, 

məyus olma, günah hissinin yaranmasına səbəb olur.  Belə hallarda itkini müzakirə etmək istəyi 

normaldır. PTSP-nin mövcudluğu "Dəlilik"  və xarakterin zəifliyi deyil.  

Adaptasiya pozuntulatı. İdentifikasiya edilmiş psixososial stressorun təsirinə məruz qaldıqdan 

sonra 1 ay ərzində inkişaf edir, öz növbəsində qeyr-adi yaxud faciəli növ hesab edilmir. Tez-tez 

yuxusuzluqdan, baş ağrılarından, ürək döyüntülərindən şikayət edirlər. Adaptasiya pozuntularının 

diaqnostikasında səhvə yol verməmək üçün  aşağıdakı pozuntularla differensasiya etmək lazımdır.  

Yardım göstərilməsi. Pasiyent tərəfindən stressin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş pozitiv 

hərəkətləri nəzərdən keçirilməli və həkim tərəfindən dəstəklənməlidir. Vəziyyəti dəyişmək üçün 

imkanları müəyyən və müvafiq üsullardan(o cümlədən psixoterapiyadan) istifadə edilməlidir.  

Pasiyenti müayinə edərkən ümumi praktika həkimləri nəzərdə saxlamalıdırlar ki, yaşanmış 

psixotravma barədə söhbət üçün əzablı ola və ağır xatirələr yarada bilər. Ancaq bununla yanaşı, 

psixotravma ilə bağlı mövzulardan çəkinmək düzgün deyil. Pasiyentlər, xüsusilə də hadisənin 

üstündən müəyyən müddət keçdikdən sonra, bu simptomları keçirilmiş travma ilə bağlanmaya bilər.  

İzaholunmaz somatik simptomlarla bağlı pasiyentlərin şikayətləri xüsusi diqqət tələb edir və 

bu cür hallarda həkim travmatik hadisənin yaşanması barədə sorğu-sual etməlidir. Pasiyent yaxın 

adamını qəfildən itirdikdə və o öz əcəli ilə ölmədiyi hallarda PTSP-ni nəzərdə saxlamaq lazımdır. 

PTSP bütün ailəyə təsir edir və bu səbəbdən ailənin digər üzvlərində PTSP-nin inkişafı ehtimalı 

böyükdür. Həkim pasiyentin razılığı ilə onu ailə üzvlərinin hadisə barədə nə dərəcədə məlumatlı 

olmasını müəyən etməli, ümumi və ya psixiatrik müayinənin zəruriliyini qiymətləndirməlidir. Eyni 

zamanda intihar riskinin olub-olmamasını da nəzərə alınmalıdır.  

Müharibə dövründə arxa cəbhə, "Bakı psixologiya məktəbi"nin  psixoloqları olaraq, şəhid 

ailələri və qazilər üçün "Psixoloji dəstək" proqramında aktiv şəkildə iştirak etdik. Sabirabad və Saatlı 

rayonları üzrə şəhid ailələrinə ümumilikdə 87 ailə baş çəkdik. Ailə üzvlərindən, ata, ana, bacı vəya 

qardaş, həyat yoldaşı, övlad danışıqlar apardıq. Ailə üzvlərindən daha ağır vəziyyətlər də olanlar var 

idi. Bəzilərini qeyd edək: 

 

                             
Xatırladım ki, müharibə hər kəsin psixologiyasına birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edən bir 

problemdir. İnsanların travmatik hadisələrə reaksiyaları çox fərqli ola biləcəyi üçün boş yerə 

günahlandırmaqdan, mənasız mübahisələrdən və münaqişələrdən çəkinmək, diqqətimizi 

yaxınlarımıza, məsuliyyətlərimizə, haqqımızın tapdalanmamasına və ehtiyac sahibi insanlara necə 

kömək edə biləcəyimizə yönəltmək bizim üçün ən sağlam davranış növləri olacaqdır. 

Müharibə, insan və cəmiyyətin psixologiyasına birbaşa təsir göstərən və təşviş hissinə təsir göstərərək 

bir çox xəstəliyi stimullaşdıran faktordur. Müharibə coğrafiyasının daxilində və ətrafında olan 

insanlara mütləq psixoloji dəstək göstərilməlidir. Sağlam nəslin formalaşması üçün həm müharibə ilə 

• Özünə qapanma

• Suisidal cəhd

• Baş ağrıları

• Aqressiya

• Yuxusuzluq

• Yaxınların itirəcəyi qorxusu
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üzləşən, həm də birbaşa və ya dolayı şəkildə təsirlənən bütün insanlara disiplinar tərzdə psixososial 

dəstək verilməlidir.  

Tanış olduğum şəhid ailələrində bir daha müharibənin fəsadlarını daha qabarıq şəkildə 

gördüm. Onlara yaxın olmaq, fərdi və ictimai problemləri ilə maraqlanmaq hər bir peşə sahibinin 

vətəndaşlıq borcudur. 

Açar sözlər: Müharibə, Ağır itki, PTSP, Psixoloji yardım, adaptasiya, suisidal cəhd 

Ключевые слова: Война, Тяжелые потери, Психологичегиская помощь, Адаптация, 

Суицидальные наклонности, Посттравматическое стрессовые расстройства 

Key words: War,  Bereavements, Post-traumatic stress disorder, Psychological aid, 

Adaptation, Suicidal tendencies 
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     Emosiya öz subyektiv çaları ilə aydın ifadə olunmuş bütün hissiyat və həyacan növlərini əhatə 

edən daxili və xarici qıcıqlandırıcıların təsirinə insanların reaksiyasıdır. Emosiyalar orqanizmin ayrı-

ayrı tələbatları ilə əlaqəlidir. Emosiyalar umumilikdə davam etmə müddətinə görə iki yerə ayrılır. 

Bunlara tez sönən və yaxud da uzun müddət davam edən emosiyalar deyilir.Tez sönən və ya uzun 

müddət davam edən emosiyalar adamların ali sosial tələbatı ilə yaranır və biz onları «hisslər» olaraq 

adlandırırıq. Çox mürəkkəb olan emosional proses effekt, emosiya, hiss, ehtiras və stress kimi 

vəziyyətləri əhatə edir. Bunlar bir-birindən şiddət, güc, davamiyyət baxımından fərqlənirlər. 

Elm sübut edir ki, adamda xarici aləm hadisələrinin təsirinə qarşə affekt, emosiya, stress, hiss, 

ehtiraslar bir növ mahafizə siqnalı rolunu oynayır. Belə siqnallarsız yaşamaq ölmək deməkdir. 

Emosional stresin orqanizmin münaqişəli şəraitlərdə reaksiyası kimi müasir təsəvvürlər stresin 

təbiətinə baxışları dəyişdirdi və diqqəti humoral mexanizmlərin mərkəzi və vegetativ sinir sisteminin 

reaksiyaları tərəfindən həyata keçirilməsinə yönəltdi. İnkişaf edən tibbdə artıq stresin insan bədəninə 

hansı təsirlərdə ola biləcəyi, nələrə xususi ilə təsir etdiyi, hətda yüksək dərəcəli stres zamanı insan 

bədənində hansı pozulma və xəstəliklərin ortaya çıxacağını müəyyən etməyə başladı. 

       Bütün inkişaf fəaliyyətləri zamanı insanlar bunun sadəcə yaxşı tərəflərini görməyə və artıq 

işlərini və ya yaşama dair hər şeyi rahatlıqla həll edə biləcəklərini düşünməyə başladılar. Lakin 

gözlənilənin əksinə bütün bu inkişaf mərhələləri zamanı iş stresi, normal qayğılar, həddindən artıq 

şüalanma, insan fəaliyyətləri və dünyada baş verən bütün proseslərin mənfi cəhətləri üzə çıxmağa 

başladı.Elmi-texniki tərəqqi, elm-təhsil prosesinin mürəkkəbləşməsi və informasiya bolluğu insan 

həyatını emosional gərginlik yaradan faktorlarla zənginləşdirmişdir ki, məhz bu da insanın emosional 

vəziyyətinin və bununla əlaqədar mərkəzi sinir sisteminin emosional gərginlik zamanı fəaliyyətinin 

öyrənilməsini aktual problemə çevirmişdir. 

         Adaptasiya proseslərinin öyrənilməsi emosional gərginlik və stres anlayışları ilə sıx əlaqədardır. 

Yol verilən həddən artıq emosional gərginliyin artması zamanı orqanizm müdafiə ehtiyatlarını 

mobilizasiya edir. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/out-the-darkness/201403/the-psychology-war
https://www.questia.com/library/psychology/other-types-of-psychology/psychology-of-war
https://evrimagaci.org/savas-psikolojisi-insanlar-baris-icinde-yasamakta-neden-bu-kadar-zorlaniyorlar-8312
https://evrimagaci.org/savas-psikolojisi-insanlar-baris-icinde-yasamakta-neden-bu-kadar-zorlaniyorlar-8312
https://www.e-psikiyatri.com/savas-psikolojisi
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         Sinir fəaliyyətinin əlamətlərindən biri də emosiyadır (latınca emavere sözündən götürülüb, 

mənası həyəcanlanıram deməkdir). Onlar özünü insanın bütün növ hissiyatını əhatə edən xarici və 

daxili qıcıqlara qarşı reaksiya kimi biruzə verir. Baş verən funksional dəyişiklik o qədər intensiv olur 

ki, “vegetativ fırtına” şəklini alır. Belə ki, bu fırtınada müəyyən ardıcıllıq olur. Bu baş verdikdə 

orqanlara xususi və intensiv siqnallar göndərilməyə başlayır və emosiya müəyyən orqanların işini 

daha da gücləndirir. Emosiya o sistem və orqanların işini gücləndirir ki, onlar orqanizmlə xarici mühit 

arasında sıx əlaqə yaradır. Bu zaman vegetativ sinir sisteminin simpatik hissəsinin güclü oyanması 

baş verir.    Qana əhəmiyyətli  miqdarda adrenalin ifraz olunur, ürəyin işi artır, arterial təzyiq yüksəlir, 

qaz mübadiləsi güclənir, bronxlar genişlənir, orqanizmdə oksidləşmə və energetik proseslər 

intensivləşir.Skelet əzələlərinin fəaliyyəti kəskin dəyişir. Əgər adi vəziyyətdə ayrı-ayrı əzələ lifləri 

işə cəlb olunurdusa, affekt vəziyyətində onlar birgə fəaliyyət göstərir.Əzələ tonusunun bu qədər 

gəginləşməsi nəticəsində, hətda bədəndə fiziki cəhətdən müxtəlif ağrılar hiss edilə bilər. Çox zaman 

ağrıların özünü yaşanan stresdən sonra və eyni şəkildə əvvəldə özünü büruza verdiyi görülüb.  

Bundan başqa, yorulmada əzələ işini tormozlayan proseslər blokada olunur. Belə ki, emosional 

oyanıqlılıq qısa müddətdə orqanizmdə mövcud olan ehtiyyatları səfərbər edir. Hətta daha intensiv 

fəaliyyət zamanı potensial imkanlardan bir hissəsi qorunub saxlanılır. Onlar yalnız vacib anlarda 

emosional gərginlik vəziyyətində istifadə olunur. Eyni zamanda, orqanizmdə həyati vacib olmayan 

orqanların funksiyaları tormozlanır: enerjinin assimilyasiyası tormozlanır, dissimilyasiya prosesi 

güclənir ki, bu da orqanizmə lazımi enerji ehtiyyatı verir. 

        İntellektual sfera, yaddaş daha dəqiq işləyir, xüsusilə ətraf mühitin təsiri daha dəqiq qəbul 

olunur. Sakitlik vəziyyətində təfəkkür bəzən şablon stereotip olur. Emosional yüksəliş anında ilham 

gəlirinsan da kəşfə doğru həvəs yaranır, yaradıcılıq sevinci yaşanır.Bir növ qeyd edə bilərikki 

adrenalinin bədəndəki artıqlığı nəticəsində insan gündəlik fəaliyyətlərindən kənara çıxır, ilham 

alması, yazması, yeni şeylər üzərində çalışması daha aktiv olur və bütün bunlar daha çox gözə çarpır.   

       Emosiya-insanın fiziki və mənəvi gücünün yüksəliş vəziyyətidir. Orqanizmin zəruri şəraitdə 

yaranan cavab reaksiyası prosesində emosiya uyğunlaşma mexanizmi kimi formalaşır. Hədindən 

artıq qorxu və mübarizə ilə üz-üzə qalıb və buna qarşı öz müdafiyə gücünü işə salıb, funksiyalarını 

səfərbər edə bilməyən bədən bütün bunlara dözə bilmir və nəticə etibari ilə ölür. 

       Emosiya o zaman ortaya çıxırki insanda hansısa bir tələbat yaransın, nəyisə əldə etməyə, uğur 

qazanmağa çalışsın. Bu zaman aktiv şəkildə emosiya yaranır və fiziki və mənəvi şəkildə təsir etməyə 

başlayır.Lakin güclü emosional reaksiya da ziyanlı ola bilər və bir çox xəstəliklər yaradar. Emosional 

gərginlik zamanı yalnız aktiv fəaliyyət deyil, yəni yalnız yeni şeylər kəşf etmək, incəsənət üzərində 

gözəl işlər görmək kimi yaxşı tərəfləri deyil, həmçinin ağır nəticələrdə göstərə bilər. Məsələn, ciddi 

şəkildə üzə çıxacaq depresiyyalar, məqsədə çatan yolun ağırlığıından asılı olaraq yaranan yüksək 

stres zamanı orqanlarda xəstəliklərin yaranması və ya mənəvi və psixi cəhətdən problemlər üzə 

çıxır.Məqsədə çatma vasitəsi – bacarıq, vərdiş, təcrübə, enerji zamanla olur. 

        Stres dövründə insanlar demək olarki hər şeyi yüksək şəkildə reaksiya verirlər. Bu zamanlar 

insanın xatirə\yaddaşında yaxşı şəkildə, audınlıqla qalmır. Stress dövründə şəxs diqqət toplamağda 

çətinlik çəkir, normalda soyuq qanlı olan bir insan belə stres altındaykən fərqli və həddindən artıq 

yüksək reaksiya verməyə başlayır. Göründüyü kimi stres yalnız mənfi və ya müsbət reaksiya olaraq 

deyil, həmdə dezorqanizasion (tibbi baxımdan pentogen) kimi təsir göstərə bilər. Hətda bu bəzən 

distres olaraq qəbul edilir. Bəzi hallarda isə həddindən artıq emosional gərginlik çəkən insan şok 

keçirə bilər və ya bu kimi gözlənilməz hallar ola bilər. Buda hər insanın fizilogiyasının və idari 

qabiliyyətinin fərqli olmasına əsaslanır. 

   Umumilikdə stresi iki yerə ayırırlar: 

1. İnformasiya stresi 

2.  Emosional stress 

   İnformasiya stresi, əsasən informasiyanın qəbul edə biləcəyimizdən daha çox olanda və 

bununla yanaşı bu informasiyaları qəbul edikdən sonra analiz etmək üçün yetərli zamanımızın 
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olmamasından meydana çıxır. Emosional stress isə daha öncə qeyd etdiyim kimi yaşanan duyğularla 

bağlıdır və ya ətrafda baş verib, emosiyamıza təsir edən hadisələrlə bağlıdır. 

Umumilikdə  yaşanan bütün duyğular yalnız ətrafımızda və ya bizimlə əlaqəli olaraq baş verən 

hadisələrlə bağlı deyil, həmdə bizim zehinimzdə düşünülən və ya canlandırılan şeylərlə bağlı ola 

bilir.Yaşanan müxtəlif və yaxud yeni düşüncə anında insanda adrenalin, qorxu və ya tərəddüt hissi 

səbəbi ilə emosional gərginlik baş verə bilər. Məsələn, əgər ona öyrədilən dəyər çərçivəsindən 

kənardaki bir düşüncəyə qapılarsa bu zaman günahkarlıq duya bilər və emosional gərginlik keçirər. 

         Bütün bunların üstəsindən rahatlıqda gələ bilməsi və hər hansı bir duyğu yaşadıqda bunu normal 

qəbul edib, emosiyalarını tarazlıqda saxlaya bilməsi insanın iradə gücündən aslıdır. Tarazlıqda bir 

həyat üçün bu iradə sahib olmalıyıq. 

 

 

 

PEŞƏSEÇMƏ İLƏ BAĞLI TƏSƏVVÜRLƏRİN FORMALAŞMASI MƏRHƏLƏLƏRİ 

Hüseynli Çinarə Aydın qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

chinara.huseynli@mail.ru 

 

Məqalədə peşə haqqında təsəvvürlərin formalaşması məsələləri təhlil olunur. Bu təsəvvürlərin 

formalaşmasına təsir göstərən amillər müəyyən olunur. Qeyd olunur ki,  şagirdlərin peşə haqqında 

təssəvvürlərinin adekvatlığının təmin edilməsi zamanı şagirdin özü üçün əsas olanı ayırmağa, peşə 

sahələrinin fərdi ierarxiyasını qurmağa imkan verəcək mühit yaratmağa, peşə seçimi situasiyasını 

maksimal dərəcədə adekvat şəkildə əks etdimək qabiliyyəti formalaşdırmağa çalışmaq lazımdır. Bu 

sahədə inandırma xüsusi rola malikdir. Sonda qeyd olunur ki, şagird hansı peşəni seçəçəyini özü 

müəyyən etməli, lakin peşə haqqında və öz keyfiyyətləri haqqında təsəvvürləri adekvat olmalıdır. 

Məhz belə olduqda o özünü istədiyi peşədə tapacaqdır. 

Açar sözlər: peşə, peşəseçmə, peşə niyyəti, yeniyetmə, cəmiyyət, qabilyyət, peşə keyfiyyətləri. 

 

Peşə insanın fiziki və mənəvi qüvvəsini, onun biliklərini, bacarıqlarını, əqli qabiliyyətlərini 

qoyduğu, onun  yaşamasına və inkişafına imkan verən, cəmiyyət üçün zəruri olan, əməyin bölünməsi 

nəticəsi ilə məhdudlaşan sahədir. Peşəseçimi fərd tərəfindən bu və ya digər əmək fəaliyyət növünün 

müəyyən edilməsi prosesidir. Bu fəaliyyətdə o özünü göstərməklə yanaşı  bu  fəaliyyət növü ilə bağlı 

olan bacarıqlarını nümayiş etdirmək  istəyir.  

Peşə haqqında təsəvvürlərin formalaşamsı bir neçə mərhələdən keçir. Psixoloji ədəbiyyatda 

[56]  şəxsiyyət yanaşması baxımından  peşə seçimi  prosesinin dörd mərhələsi qeyd olunur.  Həmin 

mərhələləri  aşağıdakı kimi sistemləşdirmək mümkündür:  

1. Peşə niyyətlərinin yaranması və formalaşması və əməyin müxtəlif sahələrinə ilkin 

yönləndirilmə. 

2. Peşə təlimi seçilmiş peşənin mənimsənilməsi kimi.  

3. Fərdi fəaliyyət üslubunun formalaşması, istehsalat və sosial münasibətlər sisteminə 

daxil edilməsi ilə səciyyələnən peşə adaptasiyası. 

4. Əmək prosesndə özünü gerçəkləşdirmək (qismən və ya tam) və inkişaf etmək [4, s.56].   

          Göründüyü kimi  peşə seçimi peşə niyyətlərinin yaranmasından əmək fəaliyyətinə  qədər 

şəxsiyyətin bütün peşə fəaliyyəti dövrünü əhatə edən proses kimi nəzərdən keçirilir.  

  Tədqiqatlar göstərir ki, peşə seçimi haqqında təsəvvürlərin formalaşması yalnız şəxsiyyət 

baxımından deyil, həm də inkişaf psixologiyası baxımından da diqqət mərkəzinə gətirilir. Bu 

baxımdan  peşə seçiminin aşağıdakı mərhələlərini fərqləndirir: 

  Birinci mərhələ,  uşaq oyunları ilə bağlıdır. Bu mərhələ uşaq üzərinə müxtəlif peşə rollarını 

götürərkən və onlarla bağlı oyunlar oynayan zamanı özünü göstərir. 
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  İkinci mərhələ,  yeniyetmə üçün cəlbedici olan müxtəlif peşələrlə bağlı yaranan yeniyetmə 

xəyalları, təsəvvürləri ilə bağlı özünü göstərir.  

 Üçüncü mərhələ, yeniyetmə və böyük məktəbli yaşı dövründə  ilkin peşə seçim zamanı özünü 

göstərir. Bu zaman peşə fəaliyyətinin müxtəlif növləri saf-çürük edilir və maraqlar, qabiliyyətlər, 

şagirdlərin  dəyərlər  sistemi nöqteyi– nəzərindən qiymətləndirilir.   

  Dördüncü mərhələ - praktik qərar qəbulu zamanı meydana gəlir.  Bura iki əsas komponent-

ixtisasın,  peşə hazırlığının səviyyəsinin müəyyən edilməsi və   ixtisas seçimi daxildir. [5,s. 258].  

       Məlumdur ki, peşə haqqında təsəvvürlərin formalaşmasına cəmiyyətdə gedən proseslər ciddi 

təsir göstərir. Peşə reallığı bü gün özünüdə xüsusi özləllikləri daşıyır. İnformasiya bolluğu, həmçinin 

“peşəkarlar”, “əls lider” “işi bacaran” və s. haqqında məlumatlar ilkin təsəvvürlər kimi peşə seçminə 

təsir göstərir, peşə haqqında müxtəlif illuziyalar yaradır.   

      Şagird və ya tələbə  gələcək peşə fəaliyyətini ona tətbiq olunan fikirlər prizmasından görür. Ona 

gələcək “əsl peşəkar”, “əsl peşəkar davranışı” təlqin etməyə çalışırlar. Bu isə həqiqtdə və ya 

gerçəklikdə insan üçün yalnız əlçatmaz deyil, həm də ziyanlıdır.  Məsələn, öz fikirlərini söyləməyən 

və ya həmişə başqalarının, ondan böyük olan hər kəsin fikrilərini qəbul etməsi, sözssüz əməl etməsi 

buna əyanı nümunə ola bilər.   Belə olan hallarda subyektdə tənqidi təfəkkür və ya anlama zəif inkişaf 

edir, onda özünəməxsus peşə tərzi, yanaşması ortaya çıxmır. O. həmişə başqalarını imitasiya edir. “ 

O peşə illuziyasına inanır və onu dəyişilməz, sarsılmaz bir həqiqət kimi qavrayır.” [5, s.102]. 

Yuxarı sinif şagirdlərində peşə haqqında təsəvvürlərin formalşamsı mexanizmlərini müəyyən 

etmək üçün peşəyönümünə hansı amillərin təsir göstərdiyini müəyyən etmək lazımdır. Çünki belə 

amillərin çox zaman özləri mümkün təsəvvürlərə çevrilirlər. Psixoloji ədəbiyyatda peşə seçiminin 

necə formalaşması və bu prosesə hansı amillərin təsir etməsi barədə yekdil fikir yoxdur. Bir sıra 

tədqiqatçılar  peşə seçiminə fəaliyyət seçimi kimi yanaşır və məsələni bu aspektdə izah etməyə 

çalışırlar. Bu zaman tədqiqat predmeti kimi, bir tərəfdən, insanın fəaliyyət subyekti kimi xüsusiyyət-

ləri, digər tərəfdən isə, fəaliyyətin xarakteri, məzmunu, növləri çıxış edir. Belə yanaşmada peşə 

özünütəyini  əmək subyektlərinin inkişaf prosesi kimi başa düşülür və göstərilir ki, əgər şəxsiyyətin 

psixofizioloji xüsusiyyətləri  peşənin, əmək fəaliyyətinin tələblərinə uyğundursa, deməli, peşə seçimi 

düzgün aparılmışdır.  Ancaq burada bir sual ortaya çıxır. Görəsən şagirdlər özlərinin keyfiyyətlərinin 

peşənin verdiyi tələblərə uyğunluğunu necə müəyyən edir? Ümumiyyətlə, müəyyən edə bilirmi? 

Tədqiqatlarda bu məsələlər tövsiyə xarakterli müddəalardan ibarətdir. Mexanizm demək olar ki, 

açılmır. Əlbəttə, bir sıra tədqiqatlarda özünütəyin, özünü kəşf kimi anlayışlardan istifadə olunur və 

şəxsiyyətin ikinci dəfə doğulması, özünütanıması kimi yeniyetməlik dövrünü götürülər. Hesab oluur 

ki, peşə seçimi də məhz bu dövrə düşür. Yeniyetmə özünü dərk etməklə yanaşı, özünün qabiliyyət-

lərinə, maraqlarına, bacarıqlarına da bələd olur. Təəssüf ki,  bu spektdən, yəni fəaliyyət seçimi 

aspektindən yanaşma peşəseçənin şəxsiyyətinin fəal xüsusiyyətlərini düzgün  qiymətləndirilməməsi 

özünü göstərir.  

Peşə haqqında  təsəvvürlərin formalşması prosesi  qeyd olunan cəhətlərdən ayrıca təsvir edilə 

bilməz. Ancaq seçimin adekvatlıq meyarları, onun uyğunluq prinsipləri çox zaman diqqətdən kənarda 

qalır. 

Peşə seçiminə şəxsiyyətin sosial özünütəyinnin xüsusi halı kimi baxan tədiqatlar da az deyil. 

Yəni peşə seçimi, bir tərəfdən, sosial xarakter daşıyır,  digər tərəfdən isə peşənin sosial xüsusiyyətləri  

müəyyən edilir. Fikrimizcə, problemə daha  düzgün  yanaşma peşənin insanın bütünlükdə həyatının 

müəyyən edilməsində ən vacib hadisələrdən biri kimi təhlil edilməsidir. Peşə seçimi şəxsiyyətin 

keçmiş təcrübəsi ilə bağlıdır və peşəkar təşəkkül  son nəticədə həyatın axınını müəyyən etməklə uzaq 

gələcəyə istiqamətlənir. Bununla bahəm,  burada özü haqqında təsəvvürlərin formalaşamsı prosesi 

baş tutur ki, bu da yeniyetməni identiklik böranından uzaqlaşdırır. Bu yanaşma peşə seçimi haqqında 

təsəvvürlərin formalşmasına təsir edən amillərin geniş spektrli təhlilininin aparılmasını  özündə 

ehtiva edir. Bundan başqa, o şəxsiyyətin keçmiş təcrübəsinin və onun gələcək haqqında 
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təsəvvürlərinin öyrənilməsinə imkan verir. Peşə seçimi haqqında təsəvvürlərin formalşamsına təsir 

göstərən  amillər içərisində  şəxsiyyətin həyat planları da hökmən nəzərə alınmalıdır.  

Peşə seçimi haqında təsəvvürlərin formalaşamasına təsir göstərən amilləri adətən subyektiv və 

obyektiv olmaqla iki yerə bölürlər. Subyektiv amillərə maraqlar (idrak, peşəkarlıq, peşəyə maraq, 

meyllər), qabiliyyətlər (fəaliyyətin müəyyən növündə uğur üçün zəruri olan psixoloji mexanizmlər 

kimi), temperament və  xarakteri aid edirlər. Obyektiv amillərə isə subyektin hazırlıq səviyyəsi, 

sağlamlıq vəziyyəti, peşə dünyası haqqında məlumatları aid etmək mümkündür [7]. 

 Bu iki amillə yanaşı  bir sıra xüsusiyyətlərə, o cümlədən  sosial mühit,   valideynlərin təhsil 

səviyyəsi, peşə fəaliyyətinin motivləri, fərdin həyat dəyərləri, keçmiş təcrübə, gələcək haqqında 

təsəvvürlərnə diqqət yetirilməsini də zəruri hesab edirik.  Həmçinin, müasir dövrdə  şəxsiyyətin 

ümumi fəallığını, özünüqiymətləndirilməsini, uğura nail olmağa inamını, düşünülmüş psixi özünü 

tənzimləmənin formalaşma səviyyəsinin bu prosesdə mühüm rol oynadığını qeyd  etmək 

mümkündür. Amillər kompleksi çoxdur və onların hər birinin ayarıca öyrənilməsi konkret 

götürülümüş tədqiqatın obyekti kimi çıxış edə bilər. Ona görə də biz təffərüata varmadan onları 

sadalamağı məqsəduyğun hesab etdik.    

İnsanın peşə seçimi öz qabiliyyətlərinin və imkanlarının qiymətləndirilməsinə əsaslanmış şəxsi 

iddia səviyyəsini özündə əks etdirir. Yeniyetmələrdə iddia səviyyəsinin yüksəkliyi onların özləri 

haqqında və peşə haqqında təsəvvürlərinə də təsir göstərir. “Bu   isə çox zaman onların öz  

qabiliyyətlərini qiymətləndirərəkən  qeyri – adekvatlığa yol vermələrinə  və seçilən peşənin tələbləri 

haqqında səhv təsəvvürlərə malik olmaları ilə  müşayət olunur”  [4, s.67].  

   Məlumdur ki, peşə seçimi əsasən 14 – 17 yaş dövrünü əhatə edir. Bu zaman  nəzarət - 

qiymətləndirmə sahəsi və xüsusən də özünüqiymətləndirmənin strukturu böyük dəyişikliklərə məruz 

qalır. Yuxarı sinif şagirdlərində  özünüqiymətləndirmənin adekvatlığı və onun müstəqilliyi artır, 

özünüqiymətləndirmə etalonu dəyişir. Özünüqiymətləndirmədə sabitlik yaranır.  Belə sabitlik peşə 

haqqında təsəvvürlərin dədiqləşdirilməsinə və qərar qəbuluna gətirib çıxarır. 

 Müəyən bir fəaliyyət prosesində  özünüqiymətləndirmənin öyrənilməsi onu təsdiq edir ki, bu  

fəaliyyətin özünütənzimləmə prosesinin effektiv həyata keçirilməsinin ən vacib  mexanizmlərindən 

biridir. Özünüqiymətləndirmənin qeyri – adekvatlığı fəaliyyətdə qabiliyyətlərin natamam həyata 

keçirilməsinin səbəblərindən biridir. Çünki çox vaxt bu özündə  qabiliyyətlərin və meyllərin düzgün 

müəyyən edilməməsini əks etdirir.   

Peşəseçimi prosesi yuxarı sinif şagirdlərini  yüksək fəallığını özündə əks etdirir. Bu baxımdan 

peşəseçimi situasiyası çoxölçülü olması ilə səciyyələnir. Çünki düzgün (adekvat) seçim üçün  

peşəseçimi subyektindən yüksək daxili potensial tələb olunur. O, öz potensialı ilə  (maraqlar, 

qabiliyyətlər, xarakter xüsusiyyətləi, dəyər istiqamətləri və s.), seçilən peşənin tələblərini, potensial 

uyğunluğunu və ya  uyğunsuzluğunu dərk etməli, eyni zamanda onun  korreksiyasının 

mümkünlüyünü və ya mümkünsüzlüyünü müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. Bütün bu hərəkətlər 

subyektin nəzarət – qiymətləndirmə sahəsinin inkişafının yalnız yüksək səviyyədə olması zamanı 

mümkün ola  bilər.  

Belə bir qənaətə gəlmək olar ki, peşə haqqında təsəvvürlərin  formalaşmasında  peşəseçimi 

subyektinin dərk edilmiş psixi özünü tənzimləmənin səviyyəsi və  nəzarət – qiymətləndirmə sahəsinin 

inkişaf dərəcəsi mühümdür. Peşə haqqında poiztiv təsəvvür, onun həyatın mənasına çevriləbilmə 

gümanı və s.  peşəyönmümünə hərətərfli təsir göstərir. Üstəlik bu amilin təsiri həm subyektin özünə 

xas olan, həm də xarici amillərin təsirini şərtləndirir. Belə şagirdlər müstəqil şagirdlər hesab olurular 

və  peşə dünyası haqqında kifayət qədər etibarlı  mənbələrdən (xüsusi ədəbiyyat, peşəkarlarla söhbət 

və s.) aldığı daha adekvat təsəvvürlərlə fərqlənirlər. Digərləri isə, təsirə məruz qalmış, sosial 

illuziyalardan qaynaqlanan kütləvi informasiya vasitələrinə, tanışların məsləhətinə əsaslanır, bunun 

nəticəsində də seçilən peşə haqqında təhrif edilmiş təsəvvürlərə malik olurlar.  
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РЕЗЮМЕ 

Этапы формирования представлений о выборе карьеры 

Гусейнли Чинара Айдын 

 

         В статье анализируется формирование представлений о профессии. Выявлены факторы, 

влияющие на формирование этих представлений. Отмечено, что для обеспечения 

адекватности представлений студентов о профессии необходимо постараться выделить 

основные для студента, создать среду, позволяющую выстроить индивидуальную иерархию 

профессий, сформировать умение адекватно отразить ситуацию выбора профессии. 

Убеждение играет в этой области особую роль. В конце отмечается, что студент должен сам 

решить, какую профессию выбрать, но его восприятие профессии и его качества должны быть 

адекватными. Только тогда он найдет себе профессию, которую хочет. 

Ключевые слова: профессия, выбор профессия, профессиональное намерение, 

подросток, общество, способности, профессиональные качества. 

 

SUMMARY 

Stages of the formation of ideas about choosing a career 

Husseinli Chinara Aydin 

 

         The article analyzes the formation of ideas about the profession. The factors influencing the 

formation of these ideas are identified. It is noted that in order to ensure the adequacy of students' 

ideas about the profession, it is necessary to try to highlight the main ones for the student, to create 

an environment that allows building an individual hierarchy of professions, to form the ability to 

adequately reflect the situation of choosing a profession. Persuasion plays a special role in this area. 

At the end, it is noted that the student must decide for himself which profession to choose, but his 

perception of the profession and its qualities must be adequate. Only then will he find the profession 

he wants. 

Key words: profession, choice of profession, professional intention, teenager, society, 

abilities, professional qualities. 
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AZERBAİJAN PATIENTS 

Huseynova Lala Samaddin, Haqverdiyeva Raya Rustam 

Azerbaijan Medical University 

 

 We found two mutations in the proband and in the parents in Azerbaijanian family. It was also 

described in homozygosity in two Azerbaijan patients. This mutation does not result in any functional 

protein and therefore would not be expected to contribute to the residual Hex A activity found in our 

patient. 

The first mutation, carried by the father, is the nonsense mutation c.78G>A  in exon 1. This 

mutation was initially identified in combination with the missense mutation Arg to Leu  in a patient 

with infantile Tay-Sachs disease of unspecified descent. The second mutation, carried by the mother, 

is the silent mutation c.1305C>T in exon 11. This mutation was at first considered to be neutral, 

because there is no change in the amino acid, and further attempts were made to identify the second 

mutation by sequencing the promoter area of the HEXA gene. 

Key words: disease, mutation, gene, enzyme, population 

 

Most infants with Tay-Sachs disease have nerve damage starting in utero (before birth), with 

symptoms usually appearing from age 3 to 6 months. Progression is rapid, and the child may live to 

age 4 or 5.People with the juvenile form typically display symptoms between the ages of 2 and 5 and 

may live to age 15. Symptoms may include muscle weakness, seizures, and recurring respiratory 

infections.Adult Tay-Sachs, sometimes known as chronic or late onset Tay-Sachs, is the mildest form 

(Shapiro B.E.et.al.2006).  

Tay-Sachs disease  is a fatal genetic disorder, most commonly occurring in children, that 

results in progressive destruction of the nervous system. In children, the destructive process begins 

in the fetus early in pregnancy. However, a baby with Tay-Sachs disease appears normal until about 

six months of age when its development slows. By the time a child with Tay-Sachs is three or four 

years old, the nervous system is so badly affected that death usually results by age five (Risch N. 

et.al.2003; Huseynova L.S. et.al. 2020) 

Tay-Sachs disease results from defects in a gene on chromosome 15 that codes for production 

of the enzyme  hexosaminidase-A (Hex-A). Without Hex-A, a fatty substance, or lipid, called GM2 

ganglioside accumulates abnormally in cells, especially in the nerve cells of the brain. This ongoing 

accumulation causes progressive damage to the cells (Frisch A.2004; Kurreck J. et.al.2016) 

While anyone can be a carrier of Tay-Sachs, the incidence of the disease is significantly higher 

among people of eastern European (Ashkenazi) Jewish descent (Reuter, Shelley Z. 2006; Risch N. 

et.al.2003 Approximately one in every 27 Jews in the United States is a carrier of the Tay-Sachs 

disease gene. Non-Jewish French Canadians living near the St. Lawrence River and in the Cajun 

community of Louisiana also have a higher incidence of Tay-Sachs. For the general population, about 

one in 250 people are carriers (Rozenberg R. et.al.2001). 

MATERIAL AND METHODS 

A simple blood test can identify Tay-Sachs carriers. Blood samples can be analyzed by either 

enzyme assay or DNA studies. The enzyme assay is a biochemical test that measures the level of 

Hex-A in a person's blood. DNA-based carrier testing looks for specific mutations or changes in the 

gene that codes for Hex-A. Prenatal testing for Tay-Sachs can be performed around the 11th week of 

pregnancy using chorionic villi sampling. This involves removing a tiny piece of the placenta. The 

fetus can be tested with amniocentesis around the 16th week of pregnancy. In this procedure, a needle 

is used to remove and test a sample of the fluid surrounding the baby. 

RESULTS AND DISSCUSION 

Purpose of the work was to study of Hex A activity of the Tay-Sachs disease in the population 

of the Republic of Azerbaijan. For this purpose, a complex of modern molecular-genetic methods 

based on polymerase-chain reaction has been used. A low percentage of Hex A activity was found in 
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plasma 5% (normal 52–78%), and leucocytes 12% (normal 50-70%). The deficiency of 

hexosaminidase A was confirmed in cultured fibroblasts using the  hexosaminidase and β-

galactosidase were assayed as control enzymes. Hex A activity was found to be very low (121 

nmol/h/mg protein with three controls run simultaneously giving an average value of 3592 nmol/h/mg 

protein). The father's Hex A activity was 51% in plasma and 48% in leucocytes while the mother's 

Hex A activity was 45% in plasma and 61% in leucocytes. 

Two previously described mutations have been identified in the proband and confirmed in the 

parents. The first mutation, carried by the father, is the nonsense mutation c.78G>A  in exon 1. This 

mutation was initially identified in combination with the missense mutation Arginin to Leusine in a 

patient with infantile Tay-Sachs disease of unspecified descent.  It was also described in 

homozygosity in two Azerbaijan patients. This mutation does not result in any functional protein and 

therefore would not be expected to contribute to the residual Hex A activity found in our patient. 

The second mutation, carried by the mother, is the silent mutation c.1305C>T in exon 11. This 

mutation was at first considered to be neutral, because there is no change in the amino acid, and 

further attempts were made to identify the second mutation by sequencing the promoter area of the 

HEX A gene. The identification of this silent mutation in a second patient with juvenile Tay-Sachs 

disease with demonstrated segregation provides further evidence that this mutation is indeed disease-

causing. Silent mutations have been previously shown to be disease-causing both in Tay-Sachs 

disease, as well as in other genetic disorders. 
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Azərbaycan ailəsində probandda və valideynlərdə iki mutasiya aşkar etdik. İki azərbaycanlı 

xəstədə bu xəstəlik homozigot formada aşkar edilmişdir. Bu mutasiya heç bir funksional zülal 

formalaşdırmır və bu səbəbdən xəstəmizdə olan qalıq HEX A aktivliyinə kömək etməsi gözlənilmir. 

Birinci mutasiya probandın atasında aşkarlanan ekson 1-dəki c.78G> A nonsens 

mutasiyasıdır. ikinci mutasiya isə probandın anasında aşkarlanmışdır. Bu mutasiya ekzon 11-də 

c.1305C> T amkarlanan səssiz mutasiyadir. Bu mutasiya əvvəlcə neytral sayılırdı, çünki amin 

turşusunda heç bir dəyişiklik olmurdu və eyni zamanda da HEXA geninin promotor sahəsini təşkil 

edirdi 

Açar sözlər: xəstəlik, mutasiya, gen, ferment, populyasiya 

 

РЕЗЮМЕ 

Молекулярно-генетическое исследование гена HEXA у пациентов Азербайджана. 

Гусейнова Лала Самеддин, Хаквердиева Рая Рустам 

 

Мы обнаружили две мутации у пробанда и у родителей в азербайджанской семье. Он 

также был описан в гомозиготности у двух пациентов из Азербайджана. Эта мутация не 

приводит к образованию какого-либо функционального белка и поэтому не ожидается что она 

внесет вклад в остаточную активность Hex A, обнаруженную у нашего пациента. 

Первой мутацией, которую несет отец, является бессмысленная мутация c.78G> A в 

экзоне 1. Эта мутация была первоначально идентифицирована в сочетании с миссенс-

мутацией Arg на Leu у пациента с детской болезнью Тея-Сакса неустановленного 

происхождения. Вторая мутация, переносимая матерью, - это молчащая мутация c.1305C> T в 

экзоне 11. Эта мутация сначала считалась нейтральной, потому что не было изменений в 

аминокислоте, и были предприняты дальнейшие попытки идентифицировать эту мутацию. 

вторая мутация путем секвенирования промоторной области гена HEXA. 

Ключевые слова: болезнь, мутация, ген, фермент, популяция. 

 

 

 

QALAKTOZEMİYA XƏSTƏLİYİNİN BİOKİMYƏVİ POLİMORFİZMİNİN TƏDQİQİ 

Hüseynova Lalə Saməddin qızı, Əliyeva Kamilə Ağaəli qızı,  

Məmmədova Sevinc Nadir qızı, Vəliyeva Gülnarə Əjdər qızı  

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti 

 

  Qalaktozemiya xəstəliyi də mübadilə xəstəliklərinə aiddir. Xəstəlik zamanı qalaktoza-1-

fosfat-uridiltransferazanın defisiti müşahidə olunur. Qalaktozemiyalı homoziqot xəstələrin 

eritrositlərində qalaktoza-1-fosfat-uridiltransferazanın aktivliyi təyin edilmir. Heteroziqotlarda 

fermentin aktivliyi normal aktivliyin 50%-ni təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə olaraq Bakı şəhərinin doğum evlərində və Elmi 

Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna müraciət etmiş xəstələr arasında immunoferment analizi ilə 

Qalaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyinin genetik skrininqi aparılmış, üç yenidoğulmuşda və iki xəstə 

uşaqda qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza ferment çatışmazlığı müəyyən olunmuşdur. 

Açar sözlər: Qalaktozemiya, yenidoğulmuş, skrininq, mübadilə xəstəliyi, ekzon. 

 

Maddələr mübadiləsi pozğunluğuna aid olan xəstəliklər sırasına Qalaktozemiya xəstəliyi də 

daxildir.    Maddələrin metabolizmi və enerji – bütün canlı orqanizmlərin yaşaması üçün vacib olan, 

orqanizmə xaricdən qəbul olunan bioloji aktiv maddələrin kimyəvi parçalanmaları labütdür. Bu 

xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi çox çətin və məsuliyyətlidir, həkim terapevt və həkim 

genetik tərəfindən birgə aparılır. İrsi xəstəliklərin skrininqi – diaqnostikası xarici sağlam 

yenidoğulmuş uşaqlarda aparılır. Analizin nəticəsi yenidoğulmuşun 18-ci gününə kimi hazır olmalı 
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və dərhal xəstəliyin müalicəsinə başlanmalıdır. Əks halda mübadilə pozğunluğu nəticəsində 

orqanizmin zəhərlənməsi başlayır. Xaricən sağlam yenidoğulmuş uşaqlarda təxminən 2-3 cü gün 

səhhətində pisləşmə - kəskin dəyişiklik  müşahidə olunur(3,5).  

Mübadilə yolunun birinci mərhələsində qara ciyər, beyin hüceyrələrində və eritrositlərdə 

qalaktoza fosforlaşaraq  qalaktoza-1-fosfata çevrilir. Mübadilənin sonrakı mərhələsi üçün qalaktoza-

1-fosfat-uridiltransferaza fermentinin iştirakı vacibdir. Fermentin defisiti zamanı qalaktoza-1-

fosfatın UDF-qalaktozaya çevrilməsi mümkün deyil. Galaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyinin hər 

üç genetik formasının irsiyyət tipi autosom-resessivdir. Qaktozemiya geninin doqquz mutasiyası 

aşkar edilib identifikasiyası aparılmışdır: Q188R, S135L, K285N, T138M, L195D, Y209C, İVS-2-2 

(A-G), N314D və L218L. Bu mutasiyalar əsasən – 80% ağ dərili insanlarda təsadüf olunur. Təxminən 

20%-i digər etnik qruplarda müşahidə olunur. Bütün mutasiyaların penetranlıq dərəcəsi 100%-

dir(1,2,6). 

     Qalaktoza-1-fosfatın hüceyrələrdə bətndaxili inkişaf dövründə toplanması xəstəliyə səbəb olur. 

Qalaktozemiyanın klassik formasında xəstəliyin simptomlarının: anoreksiya, qusma, südü qəbul 

etməməsi, çəki artımının dayanmasına daha erkən təsadüf olunur (4). 

Material və metodika 

 Tədqiq olunan material Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Pediatriya 

İnstitutuna müraciət etmiş xəstələr və Bakı şəhərinin doğum evlərində doğulmuş uşaqlardan 

götürülmüşdür. Analizlərin aparılması məqsədilə venoz qandan istifadə edilmişdir. Qan nümunəsi 

yenidoğulmuşların həyatının 24-72 saatı ərzində dabanından götürülür. Yenidoğulmuşun dabanı 

təmiz ilıq dəsmal ilə (40-410C) silinir. Dabanın qan götürülən nahiyyəsi 70%-li spirtlə silinir. 

Ehtiyatla iynənin köməkliyi ilə daban deşilərək qan Vatman 903 kağızına hopdurulur. Kağıza 

hopdurulmuş qan damlasına toxunmaq olmaz. Qan ləkəsi otaq temperaturunda təxminən 3 saat 

ərzində qurudulur. Hər bir nümunə ayrıca zərfin içərisində saxlanılır. Saxlanma müddəti rütubət 

keçirməyən zərfin içərisində bir həftədir. Qanın keyfiyyəti dörd ay müddətində soyuducunun 

içərisində 4-80C-də saxlanıldıqda itmir. Nümunəni uzun müddət saxlamaq üçün isə  soyuducunun 

buzlaq hissəsindən istifadə olunur. Kontrol və stadartların sabitliyinin saxlanılması məqsədilə xüsusi 

aliminium folqadan hazırlanmış zərfin içərisində qutuda saxlanılır. Analiz immunoferment analizi 

üsulu ilə aparılır. Diametri 5mm olan pasientin qan nümunəsi, kontrol və standart nümunələr ştativin 

yuvacıqlarına qoyulur. Hər bir nümunədən iki disk istifadə olunur. Ştativ 40 dəqiqə müddətinə 90-

950 C su hamamının içərisinə qoyulur. Hər bir yuvacığın üzərinə qan diskini tamamilə örtmək şərti 

ilə həcmi 150 mkl bufer əlavə olunur. Ştativ xüsusi qapaqla örtülüb mikserin üzərinə qoyulur. 

Düzgün halda məhlul şəffaf qalmalıdır. Yuvacıqlardan həcmi 100 mkl məhlul götürülərək digər 

mikroştativə əlavə olunur. 2,3 və 4 saylı reaktivlər eyni miqdarda qarışdırılır. Hazırlanmış məhlul 5 

dəqiqə müddətində stabildir. Nümunə olan hər yuvacığa 2,3 və 4 saylı reaktivlərdən  hazırlanmış 

məhluldan 150 mkl əlavə olunur. 60 dəqiqə müddətində üzəri qapaqla örtülüb şeykerin üzərinə 

qoyulur.Absorbsiya 490 nm aparılır. Qan zərdabında şəkər, bilirubin, qaraciyər fermentləri; 

alanilaminotransferaza (ALAT), quanilaminotransferaza (ASAT) və alfafetoprotein (AFP) ABŞ-ın 

Bekman firmasının istehsalı olan Becman Coulter UniCel DxC 600 aparatında aparılmışdır. 

Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza  (Q6FD) fermentinin aktivliyi ABŞ-ın Siqma firmasında hazırlanmış 

reaktivlərin köməkliyi ilə aparılmışdır.   

Nəticə və müzakirə 

276 xəstənin biokimyəvi analizi və genetik skrininqi aparılmışdır. 3 yenidoğulmuşda və 

xəstədə Q6FD ferment çatışmazlığı müşahidə olunmuşdur. Yenidoğulmuşlardan ikisi oğlan, biri qız 

olmuşdur. Üç yenidoğulmuşdan ikisində  fermentin qismən çatışmaması, yəni normanın 40-45%- li 

akdivliyi müəyyən olunub  fermentin bu aktivlik dərəcəsi hər iki yenidoğulmuşda GALT fermentinin 

hetereziqot daşıyıcılıq tipinin olmasından asılıdır. Yenidoğulmuşun birində fermentin tam defisiti 

aşkar olunub.Fermentin aktivliyinin tam çatişmaması yenidoğulmuşda GALT geninin homoziqot 

formasını göstərir. Yenidoğulmuşların hər üçünün səhhətində narahatçılıq, bağırsağında köp 
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müşahidə olunmuşdur. Hər 3 yenidoğulmuşun qan zərdabında şəkərin miqdarı normadan aşağı olub 

4,1-5,9 mmol/l olmalı olduğu halda, 1,2-1,9 mmol/l-ə  bərabər olmuşdur. Qlükoza-6-

fosfatdehidrogenaza  (Q6FD) fermentinin aktivliyi isə aşağı olub aktivlik normasının 10-30%-ni 

təşkil etmişdir. Qan zərdabında bilirubin və qaraciyər fermentlərinin miqdarı normada yüksək 

olmuşdur. Belə ki, alanilaminotransferaza-ALAT (61-78 IU/l, N- 10-70 IU/l), 

quanilaminotransferaza-ASAT (64-81 IU/l, N- 15-41 IU/l) olmuşdur.  

 Xəstələrin hər ikisində bu fermentin tam çatışmazlığı müəyyən olunub. Bu xəstələrin hər ikisi 

oğlandır. Onlarlardan biri 1 yaş 6 aylıq, digəri 1 yaş 9 aylıqdır. Ferment aktivliyiin tam çatışmaması 

hər iki xəstədə homoziqot formanın olması ilə əlaqədardır. Hər iki uşaqda həzm sistemində köp, 

qaraciyərdə sirroz müşahidə edilmişdir. Alfafetoproteinin (AFP) miqdarı hər iki xəstədə normadan 

yüksək olmuşdur (13,9-16,8 IU/l). Xəstənin qan zərdabında şəkərin miqdarı normada aşağı (1,1-

1,4mmol/l) olmuşdur. Q6FD fermentinin aktivliyi normal aktivliyin 10-20%-ni təşkil etmişdir. Qan 

zərdabında bilirubin və fraksiyalarının miqdarı 66-76mkmol/l, qaraciyər fermentləri isə normadan 

yüksək olmuşdur. Belə ki, alanilaminotransferazanın  (ALAT) miqdarı normada 10-40 IU/l olmalı 

olduğu halda, 69-88 IU/l, quanilaminotransferazanın  (ASAT) miqdarı isə normada 15-41 IU/l olmalı 

olduğu halda 74-87 IU/l-ə bərabər olmuşdur.  

NƏTİCƏ  

1.Qan zərdabında şəkərin miqdarının, Q6FD fermentinin aktivliyinin aşağı, qaraciyər fermentlərinin 

normadan yüksək olması yenidoğulmşların hər üçündə və xəstə uşaqların isə hər ikisində GALT 

fermentinin müxtəlif dərəcəli çatışmazlığının olmasını göstərir. 

2. GALT geninin defisiti homoziqot, heteroziqot və kompaunt vəziyyətlərdə müəyyən olunmuşdur. 
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SUMMARY 

 

Study of biochemical polymorphism of Galactosemia 

Huseynova Lala Samaddin gizi, Aliyeva Kamila Agaali gizi,  

Mammadova Sevinj Nadir gizi, Valiyeva Gulnara Ajdar gizi 

 

For the first time, genetic screening of hereditary metabolic disease – galactosemia was 

conducted in maternity hospitals in Baku, Azerbaijan Republic. Using molecular genetic techniques 

two mutations of GALT gene were identified. It was confirmed heterozygous, and homozygous 

compound states for mutations identified. GALT gene frequency in the newborns was - 0.0072 and 

in affected children - 0.0526, in decimal quantity. 
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 Keywords: Galactosemia, newborn, screening, metabolic disease, exon. 

 

РЕЗЮМЕ 

Изучение биохимического полиморфизма Галактоземии. 

Гусейнова Лала Самеддин гызы, Алиева Камила Агаали гызы, 

Мамедова Севиндж Надир гызы, Валиева Гульнара Аждар гызы 

Впервые генетический скрининг наследственного метаболического заболевания - 

галактоземии был проведен в родильных домах города Баку, Азербайджанская Республика. С 

помощью молекулярно-генетических методов были идентифицированы две мутации гена 

GALT. Было подтверждено гетерозиготное и гомозиготное составное состояние по 

выявленным мутациям. Частота гена GALT у новорожденных составила - 0,0072, а у 

пораженных детей - 0,0526 в десятичном выражении. 

Ключевые слова: галактоземия, новорожденный, скрининг, нарушение обмена 

веществ, экзон. 

 

 

 

FENİLKETONURİYA XƏSTƏLƏRİNDƏ ƏQLİ GERİLİYİN ARADAN 

QALDIRILMASINDA ERKƏN MOLEKULYAR-GENETİK DİAQNOSTİKANIN 

TƏTBİQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 

Hüseynova Lalə Saməddin qızı 

Azərbaycan Tibb Universiteti 

 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan 30 PKU xəstəsində fenilalanin hidroksilaz  (PAH) 

geninin 6, 7, 8, 11 və 12-ci ekzonlarında nukleotid ardıcıllığı  tədqiq edilmişdir. Dünyanın müxtəlif  

ölkələrində PAH geninin 6, 7, 8, 11 və 12-ci ekzonlarda 600-dən çox mutasiyası aşkar olunmuşdur. 

Bunların arasında 18 mutasiya növü Azərbaycan əhalisində  də aşkarlanmışdır. Bu ailələrdə yaxın 

qohum evliliyi nisbəti 50%-ə bərabərdir. Azərbaycanlı xəstələrdə 18 fərqli mutasiya (V245V, R261Q, 

Q232Q, V245V, P281L, R241C, L385L, V399V, E280K, R261X, A434D, R176X, Ex6-96A> G, 

R241C, R243Q, R252Q, Y356X) aşkar edilmişdir. 

  Exon 7-də R261Q mutasiyası 30 xəstədən yeddi xəstədə müşahidə edilmişdir. Tədqiqatlar 

göstərir ki, Azərbaycan əhalisi üçün ən çox bu mutasiya xarakterikdir. R261G (G-A) mutasiyası 

zamanı guaninin adeninlə əvəz olunması müşahidə edilmişdir. Mutasiyanın nəticəsi zülal 

səviyyəsində özünü biruzə verir. Belə ki, arginin amin turşusu glutamin amin turşusu ilə əvəz 

edilmişdir. 

G6PD fermentinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri əsasında yeni bir biyokimyəvi variant təyin 

olundu və Masallı bölgəsinin Təklə kəndində yaşayan G.M. ailəsində R261G (G-A) mutasiyası ilə 

irsi PKU metabolik xəstəliyi birgə aşkar edildi. Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunun 

Təklə kəndində eyni bir ailədə fenilketonuriya və G6PD ferment çatışmazlığı aşkar edilmişdir. 

Fenilalanin-4-hidroksilaz gen mutasiyası olan R261G (G-A) heteroziqot və homoziqot formaları 

müəyyən edilmişdir. Elmi ədəbiyyatda bugünədək bilinməyən  G6PD fermentinin biokimyəvi 

polimorfizmi aşkar edilmişdir. 

Açar sözlər: polimorfizm, mutasiya, fenilalanin, amin turşu, ferment 

 

Fenilketonuriya xəstəliyi zamanı qanda fenilalanin amin turşusunun səviyyəsi olduqca yüksək 

olur. Fenilalaninin orqanizmdə miqdarı pəhriz yolu stabilləşdirilə bilər. Əgər PKU müalicə edilməzsə 

fenilalanin bədəndə zərərli səviyyələrə qədər artaraq zehni qüsurlara və digər ciddi sağlamlıq 

problemlərinə səbəb ola bilər (Adler-Abramovich L. Və s. 2012) 
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Müalicə edilməzsə bu uşaqlarda qalıcı intellektual qüsur yaranır. İnkişafın ləngiməsi, davranış 

problemləri və psixiatrik xəstəliklər ilə özünü biruzə verir. Müalicə olunmayan fərdlərin bədəndə 

artıq fenilalaninin toplanması nəticəsində yan təsir kimi küf və ya siçan qoxusuna sahib ola bilərlər. 

Klassik fenilketonuriya olan uşaqlar sağlam ailə üzvlərindən fərqli olaraq daha nazik dəri və saçlara 

və eyni zamanda ekzema kimi dəri xəstəliklərinə də malik olurlar. (Surtees R, Blau N. 2000) 

Fenilalanin səviyyələri yüksək olan analardan doğulan körpələrdə doğuşdan əvvəl çox yüksək 

fenilalanin səviyyəsinə məruz qaldıqları üçün zəka çatışmazlığı riski böyükdür. Bu körpələrin çəkisi 

aşağı olur, digər uşaqlara nisbətən daha yavaş böyüyürlər və bu uşaqlarda qalıcı intellektual əlillik 

yaranır.  

Fenilalanin hidroksilaz (PAH) genində fenilketonuriyaya (FKU) səbəb olan 500-dən çox 

mutasiya növü var. FKU əksər hallarda doğuşdan bir müddət sonra yeni doğulmuş körpələrin 

müayinəsi zamanı aşkarlanır və müalicəyə dərhal başlanılır. Bunun nəticəsində klassik FKU-nun 

şiddətli əlamətləri və simptomları nadir hallarda görülür (Michals K. və s. 1985) 

METODIKA 

  Azərbaycan Pediatriya İnstitutuna müraciət etmiş (Bakı) 133 ailədən 30 FKU xəstəsində (yaş 

8 ay-25 il arasında) mutasiya aşkarlanmışdır. 

Xəstələrin periferik qanındandan QIAamp DNA Mini-Kit (Qiagen, ABŞ) kitindən istifadə 

edilərək  istifadə edərək DNT ekstraksiyası alınmışdır. DNT nümunələri polimeraza zəncir 

reaksiyasına (PZR) uğradılmışdır. DNT konsentrasiyası Rəqəmsal spektrometrlə ölçülmüşdür. 

Alınmış genom DNT-nin intaktlığı  0.7 %-li agaroz gelindən istifadə edilərək elektroforez olunmuşur. 

Genom DNT-si PAH geninin hər bir zülal kodlayan eksonu üçün PCR prosedurundan keçirilmişdir. 

Agaroz gelində elektroforezlə yoxlanılmış müsbət PZR nümunələri fermentativ üsulla 

təmizlənmişdir. Təmizlənmiş məhsul BiqDyeTerminator V.3.1 flüresent boya vasitəsi ilə boyandı. 

PZR reaksiyası aşağıdakı vəziyyətdə aparıldı: 960C- 2 dəq (960C- 30I, 550C- 30I, 750C- 2dəq. Bu dövr 

25 dəfə təkrarlandı), 720C- 10dəq və 40C fasilə. PZR-nin birinci mərhələsindən sonra DNT 

fraqmentlərinin təmizlənməsi üşün bir sıra maqnitlərdən istifadə edilmişdir: “AgencourtAMPure XP 

PCR saflaştırma” və SPRIPlate 96 Super Magnet Plate. Təmizlənmiş DNT fraqmentlərinin ikinci 

dəfə PZR-sı  aşağıdakı vəziyyətdə həyata keçirildi: 950C-2dəq, (950C-30I, 550C-30I, 770C-2dəq 25 

dövrü və 720C 10 dəq, fasilə 40C. PAH geninin 13 ekzonun birbaşa ardıcıllığının oxunması üçün ABI 

Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit, 3.1 versiyası (Applied Biosystems, USA) 

cihazından istifadə edilmişdir. Bütün PZR nümunələri PZR amplikasiyası üçün istifadə edilən eyni 

praymerlərlə sıralanmışdır. PZR məhsulunun bütün anormal fraqmentləri praymerlərdən istifadə 

edilərək təsdiqləndi. Ekzon 6 üçün Forward: TGCCCTGCTTGAGACACCTA və Revers: 

TCCTCCCCCACACTTTCTGC; ekzon 7 üçün Forward: CTCTGACTCAGTGGA; Revers 

CTGAGTCTGGCTTGGCTTAA ekzon 8 üçün Forward: CTGAGTCTGGCTTGGCTTAA və 

Revers: CTCATTTGAGAAATTCAGGT; ekzon 11 üçün Forward: TGCAGCAGGGAATACTGA 

və Revers: AGATGAGTGGCACCAGT və exon 12 üçün Forward: TCCAAATGGTGCCCT və 

Revers: GGCGATGGTAGGGAA praymerlərindən istifadə edildi. Nəticədə ardıcıllıqlar PAH NCBI 

ardıcıllığı ilə müqayisə edildi (NG_008690.1) PAH genindəki mutasiyaların və polimorfizmlərin 

olub-olmadığını yoxlamaq üçün iki məlumat bankına daxil oldu: PAH verilənlər bazası 

(http://www.pahdb.mcgill.ca) və HGMD (http: // www. Hgmd.cf.) ac.uk/ac/index.php).  

Nəticə və onun müzakirəsi 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan FKU olan 30 xəstədən (8 aydan 25 yaşa qədər) 

PAH geninin 6, 7, 8, 11 və 12-ci eksonlarında nukleotid ardıcıllığı müəyyən edildi. Dünya üzrə PAH 

genində 600-dən çox mutasiya 6, 7, 8, 11 və 12-ci ekzonlarda aşkar olunmuşdur. Azərbaycan 

əhalisində ən çox təsadüf olunan  Bunların arasında 18 mutasiya növü Azərbaycan əhalisində  də 

aşkarlanmışdır. Bu ailələrdə yaxın qohum evliliyi nisbəti 50%-ə bərabərdir. Qeyd edək ki,  

valideynlərin çoxu  əmiuşağı və ya xalauşağıdırlar. Azərbaycanlı xəstələrdə 18 fərqli mutasiya 

(V245V, R261Q, Q232Q, V245V, P281L, R241C, L385L, V399V, E280K, R261X, A434D, R176X, 

Ex6-96A> G, R241C, R243Q, R252Q, Y356X)aşkar edilmişdir. Bura R243X mutasiyası və V245V 
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polimorfizmi də daxil olmaqla  bir çox mutasiya formaları aiddir. Bu variantların ətrafındakı 

nükleotidlərin orta keyfiyyət dəyəri 50-dən yüksək idi və bu, onların dəqiqliyini sübut etdi. 

C.782G> A, c.838G> A, c.842C> T, c.721C> T, c.727C> T, c.1197A> T, c.781C> T, 1155G> 

C daxil olan mutasiyalar, 696A> G, 1301C> A, 526C> T, 611A> G 721C> T, 728G> A, 755G> A, 

1068C> A, 1238G> C, c.696A> G, c.735G> A polimorfizmləri müəyyən edilmişdir. ClinVar 

verilənlər bazasında patogen dəyişikliklərin araşdırılması da onların patogen təsirini sübut etdi. 

Xəstələrin sistematik adı, yeri genotipi və fenotip məlumatları Cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

R243X mutasiyası,  V245V polimorfizmi də daxil olmaqla bir neçə mutasiya formaları 

müşahidə edildi.  

  Exon 7-də R261Q mutasiyası 30 xəstədən yeddi xəstədə müşahidə edilmişdir. Tədqiqatlar 

göstərir ki, Azərbaycan əhalisi üçün ən çox  bu mutasiya xarakterikdir. R261G (G-A) mutasiyası 

zamanı guaninin adeninlə əvəz olunması müşahidə edilmişdir. Mutasiyanın nəticəsi zülal 

səviyyəsində özünü biruzə verir. Belə ki,  arginin amin turşusu glutamin amin turşusu ilə əvəz 

edilmişdir. 

 30 xəstədən üçündə 7-ci ekzonda c.721C> T dəyişikliyi nəticəsində R241C patogen 

mutasiyaya,   30 xəstədən ikisi Exon 7-də c. 755G>A dəyişikliyi nəticəsində R252Q patogen 

mutasiyaya rast gəlinmişdir. Digər mutasiyaların hər biri yalnız bir xəstədə təsbit edilmişdi.  

 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT: 

1.  Adler-Abramovich L, Vaks L, Carny O, Trudler D, Magno A, Caflisch A, Frenkel D, Gazit 

E (August 2012). "Phenylalanine assembly into toxic fibrils suggests amyloid etiology in 

phenylketonuria". Nature Chemical Biology. 8 (8): 701–6. doi:10.1038/nchembio.1002. 

PMID 22706200. 

2. Surtees R, Blau N (2000). "The neurochemistry of phenylketonuria". European Journal of 

Pediatrics. 169: S109–S113. doi:10.1007/PL00014370. PMID 11043156. S2CID 26196359. 

3. Michals K, Matalon R (1985). "Phenylalanine metabolites, attention span and hyperactivity". 

American Journal of Clinical Nutrition. 42 (2): 361–5. doi:10.1093/ajcn/42.2.361. PMID 

4025205. 

 

SUMMARY 

Importance of application of early molecular genetic diagnostics in elimination of mental 

retardation in patients with phenylketonuria 

Huseynova Lala Sameddin gizi 

 

The present study aimed to determine frequencies of mutations in the phenylalanine 

hydroxylase gene (PAH) in 30 patients diagnosed with phenylketonuria, who presented to Scientific 

Research Pediatric Institute of the Ministry of Health of Azerbaijan and hospitals of different regions 

of Azerbaijan over the period from 2016 to 2020.  The patients were tested for the most common 

PAH mutations using the original real-time PCR-based technique for the identification of  nucleotide 

variants; additionally, next generation sequencing (NGS) was performed on the unidentified  

genotypes.  

More than 600 mutations in the PAH gene in exons 6, 7, 8, 11 and 12 have been detected in 

various countries around the world. Among them, 18 different mutations were found in Azerbaijani 

patients (V245V, R261Q, Q232Q, V245V, P281L, R241C, L385L, V399V, E280K, R261X, A434D, 

R176X, Ex6-96A> G, R241C, R243Q, R256Q).  

Keywords: polymorphism, mutation, phenylalanine, amino acid, enzyme 
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в устранении умственной отсталости у больных фенилкетонурией 

Гусейнова Лала Самеддин гызы 

 

Настоящее исследование направлено на определение частоты мутаций в гене 

фенилаланингидроксилазы (ФАГ) у 30 пациентов с диагнозом фенилкетонурия, поступивших 

в Научно-исследовательский педиатрический институт Министерства здравоохранения 

Азербайджана и больницы различных регионов Азербайджана за период с 2016 года. до 2020 

г. Пациенты были протестированы на наиболее распространенные мутации PAH с 

использованием оригинальной методики на основе ПЦР в реальном времени для 

идентификации вариантов нуклеотидов; Кроме того, секвенирование следующего поколения 

(NGS) было выполнено на неидентифицированных генотипах. 

Более 600 мутаций гена PAH в экзонах 6, 7, 8, 11 и 12 были обнаружены в разных странах 

мира. Среди них у азербайджанских пациентов обнаружено 18 различных мутаций (V245V, 

R261Q, Q232Q, V245V, P281L, R241C, L385L, V399V, E280K, R261X, A434D, R176X, Ex6-

96A> G, R241C, R243Q, R256Q). 

Ключевые слова: полиморфизм, мутация, фенилаланин, аминокислота, фермент. 

 

 

 

FİZİOLOJİ AFFEKT VƏZİYYƏTİNDƏ TÖRƏDİLMİŞ CİNAYƏT İŞLƏRİNİN 

EKSPERİMENTAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ 

Hüseynova Lamiyyə Ceyhun qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

lamiyehuseynova97@mail.ru 

 

Fizioloji affektin dərindən araşdırılması, onun mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi, 

fizioloji affektə təsir edən amillərin öyrənilməsi bu vəziyyətdə törədilən cinayətlərin qarşısının 

alınmasında böyük rol oynayır. 

Keçirdiyimiz tədqiqat nəticəsində fərziyyəmizin doğruluğu sübut olundu. Yəni, insanların 

affekt vəziyyətində cinayət törətmələri, onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən və idrak 

proseslərindən və hadisə zamanı hansı emosional vəziyyətdə olmalarından asılıdır. Bunu müxtəlif 

metodlardan və metodikalardan ( Psixoloji söhbət-müsahibə, Müşahidə metodu, Avtobioqrafik 

(anamnestik) təhlil, Lüşer testi, Hənd testi, Dördünсü artıqdır metodikası, Obraza görə hafizə testi, 

On söz metodu, Raven testi, Ayzenkin şəxsiyyət sorğusu, Rorşax testi, TAT, Diqqətin keçirilməsi 

testi, Anlayışların müqayisəsi və təsnifatı, Əsas əlamətlərin müəyyən edilməsi) istifadə edərək 

müəyyən etmək mümkün oldu. 

Açar sözlər: fizioloji affekt, məhkəmə - psixoloji ekspertizası, güclü ruhi həyəcan vəziyyəti, 

affektogen situasiya 

 

Affekt dedikdə, coşğun surətdə əmələ gəlib, kəskin xarici ifadəyə malik olan, az müddətli 

lakin qüvvətli cərəyan edən psixi halət nəzərdə tutulur. Qeyz, dəhşət, həddən artıq şadlıq, qəzəb, 

kədər və.s affektə nümunə ola bilər. 

Affektin 2 növü vardır: Fizioloji və patoloji affekt 

Affekt qısamüddətli və qüvvətli emosional haldır. Qəzəb, dəhşət, çaşqınlıq, coşqun sevinc və 

s. Fizioloji affektin konkret növləri kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

Fizioloji affekt üç xarakterik xüsusiyyətlə səciyyələnir: 

1. Fizioloji affekt qəflətən yaranan, olduqca qüvvətli, lakin qısa müddətli emosional haldır. 

2. Onun əsasını hər bir sağlam adama xas olan təbii neyrodinamik proseslər təşkil edir. 

3. Fizioloji affektin diaqnostikası və tədqiqi tamamilə məhkəmə-psixoloji ekspertizasının 

səlahiyyətinə aiddir. 

mailto:lamiyehuseynova97@mail.ru
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Fizioloji affekt zamanı insanın şüuru tam məhdudlaşmır. Yəni o, ətrafdakı hadisələrin çox az 

bir qismini və hərəkətlərin yaxın məqsədini dərk edir. Bu isə davranışın iradi tənzim səviyyəsini 

zəiflədir. S.L.Rubinşteyn qeyd edir ki, affekt şüurlu, iradi nəzarətə tabe olmayan hərəkətlərin 

təzahürünə gətirib çıxarır. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, affekt həm əqli, həm də iradi fəaliyyətə 

guclu pozucu təsir göstərir. Ümumiyyətlə, fizioloji affekt iki xüsusiyyətlə səciyyələndirilir: 1) 

fizioloji affekt halında edilən hərəkətlərin dərk edilməsi; 2) bu halda insanın öz hərəkətlərinə nəzarət 

və onları idarə etmək qabiliyyətinin zəifləməsi. Qeyd etmək lazımdır ki, fizioloji affekt insanın 

şüurunda ciddi pozuntu yaratmır, onu yalnız qismən dəyşidirir. Yəni şəxsiyyətin anlaqlı olması onun 

cinayət əməli törədərkən fizioloji affekt halında olması ehtimalını istisna etmir. Çünki fizioloji affekt 

halını psixi cəhətdən sağlam olan hər bir adam keçirə bilər. [1, səh. 172] 

Affektin yaranmasının iki əsas səbəbi var. Birincisi, affektin yaranması üçün affektogen 

şəraitin olması. Yəni affekt halı zorakılığa, təhqirə, qorxuya, real təhlükəyə qarşı yaranır. Başqa 

sözlə, kəskin münaqişəli vəziyyət affektin yaranması üçün əlvreişli şərait yaradır. Lakin affektogen 

şəraitin olması affekt vəziyyətinin yaranması üçün kifayət deyil. Bunun üçün daha bir şərt – ikinci 

səbəbin olması da tələb edilir. Bu isə şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərilə bağlıdır. Fərdi-

psixoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq eyni affektogen şəraitdə bir adam affekt halına düşə bilər, 

digərinin isə emosional halına cüzi təsir ya göstərər, ya da göstərməz. Belə fərdi xüsusiyyətlərə 

insanın sinir sisteminin tipini, onun xassələrini, xarakter əlamətlərini, psixi proseslərdə fərdi fərqləri, 

müvəqqəti psixoloji halı (yorğunluq, yuxusuzluq və s.) aid etmək olar. [4, səh 69] 

Azərbaycan Respublikası CM-nin 122-ci maddəsində (maddə 122.1. Zərərçəkmiş şəxs 

tərəfindən edilən zorakılıq, ağır təhqir və ya sair qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlər (hərəkətsizlik) 

nəticəsində, habelə zərərçəkmiş şəxsin mütəmadi qanunsuz və əxlaqsız davranışı ilə əlaqədar 

yaranmış uzun sürən dözülməz psixi şərait nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyacan 

(affekt) vəziyyətində qəsdən adam öldürmə – ) zərərçəkəmişin hüquqazidd, yəni zorakılıq və ya ağır 

təhqir nəticəsində qəflətən yaranmış guclu ruhi həyacan vəziyyətində cinayət əməli törədilirsə, onda 

bu hal müqəssirin təqsirini yüngülləşdirici vəziyyət kimi götürülür. Bu maddədə nəzərdə tutulan 

guclu ruhi həyacan vəziyyəti fizioloji affekt mənasında başa düşülməlidir. Ona görə ki, qəftələn baş 

vermiş güclu ruhi həyacan halının bir növü də patoloci affektdir ki, o da CM-nin 21.1.-ci maddəsi 

(maddə 21.1. İctimai təhlükəli əməli (hərəkət və ya hərəkətsizliyi) törətdiyi zaman anlaqsız 

vəziyyətdə olmuş, yəni xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətin müvəqqəti pozulması, kəmağllılıq və 

ya sair psixi xəstəlik nəticəsində öz əməlinin (hərəkət və ya hərəkətsizliyinin) faktiki xarakterini və 

ictimai təhlükəliliyini dərk etməyən və ya onu idarə edə bilməyən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilmir.) təsiri altına düşür və cinayət əməlini törədən zaman müqəssir «anlaqsız», «özündə 

olmadığı» üçün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir və ya onun haqqında məcburi tibbi tədbirlər 

görülür. [3, səh. 126] 

Affekt vəziyyətində törədilmiş cinayət işləri üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası 

problemlərini araşdırmaq üçün tərəfimizdən Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin, psixoloji 

ekspertizalar şöbəsində tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqat zamanı affekt vəziyyətində törədilmiş 

cinayət işləri üzrə ümumilikdə 20 rəy təhlil edilmişdir. Tədqiqat zamanı aşağıdakı fərziyyə əsas 

götürülmüşdür: 

İnsanların affekt vəziyyətində cinayət törətmələri, onların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən 

və idrak proseslərindən və hadisə zamanı hansı emosional vəziyyətdə olmalarından asılıdır. 

Fərziyyənin doğruluğunu yoxlamaq üçün ekspert rəyləri təhlil edilmişdir. Rəylərin təhlili 

zamanı məlum olmuşdur ki, ekspertizaya təqdim edilmiş şəxsin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini, idrak 

proseslərini və hadisə zamanı hansı emosional vəziyyətdə olduğunu müəyyən etmək üçün ekspertiza 

qarşısına müəyyən suallar qoyulur və müxtəlif metod və metodikalardan istifadə edərək cinayət 

hadisənin affekt vəziyyətində törədilmiş olub – olmaması müəyyənləşdirilir. 

Tədqiqatımızın gedişini ekspert rəylərindən birinin təhlili ilə aydınlaşdıraq; 

Ekspertiza qarşısında aşağıdakı suallar qoyulmuşdur. 
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1) Məhkum Ə.F hansı emosional hallara və fərdi-psixi xüsusiyyətlərə malikdir? 

2) Məhkum Ə.F cinayət əməlini törədərkən hansı psixi emosional halda olmuşdur? 

3) Zərərçəkmiş şəxsin hərəkətləri nəticəsində Ə.F fizioloji affekt (qəflətən baş vermiş güclü 

ruhi həyəcan) və ya qeyri-pataloji emosional hallar yaranmışdırmı? 

Ekspert qarşısında qoyulmuş sualların aydınlaşdırılması məqsədi ilə №li сinayət işi 

materialları psixoloji сəhətdən təhlil edilmiş və təqsirləndirilən şəxsin işlə bağlı mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən fərdi-psixi xüsusiyyətlərini və idrak proseslərini, həmçinin hadisə zamanı keçirmiş olduğu 

emosional halını üzə çıxarmaq üçün aşağıdakı metod və metodikalardan istifadə olunmuşdur: 

• Psixoloji söhbət-müsahibə 

• Müşahidə metodu 

• Avtobioqrafik (anamnestik) təhlil 

• Lüşer testi 

• Hənd testi 

• Dördünсü artıqdır metodikası 

• Obraza görə hafizə testi 

• On söz metodu 

• Raven testi 

• Ayzenkin şəxsiyyət sorğusu 

• Rorşax testi 

• TAT (Tematik Apperseptiv test) 

• Diqqətin keçirilməsi testi 

• Anlayışların müqayisəsi və təsnifatı 

• Əsas əlamətlərin müəyyən edilməsi 
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SUMMARY 

Experımental-psychologıcal analysıs of crımınal cases commıtted 

 ın a physıologıcal affect sıtuatıon 

Huseynova Lamiya Jeyhun gizi 

 

In-depth study of physiological affect, identification of its mechanisms, study of the factors 

influencing physiological affect play an important role in the prevention of crimes committed in this 

situation. 

As a result of our research, our hypothesis proved to be correct. That is, people commit crimes 

in a state of affect, which depends on their individual psychological characteristics and cognitive 

processes, and on the emotional state during the event. This can be done from a variety of methods 

and techniques (Psychological interview-interview, Observation method, Autobiographical 
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(anamnestic) analysis, Lusher test, Hand test, Fourth excess method, Memory test for image, Ten 

word method, Raven test, Eisenkin’s personality survey, Rorschach test, TAT, Attention Test, 

Comparison and Classification of Concepts, Identification of Key Features). 

Key words: physiological affect, forensic psychological examination, strong mental state, 

affectogenic situation 

 

РЕЗЮМЕ  

Экспериментально-психологический анализ уголовных дел, созданных  

в физиологической ситуации 

Гусейнова Ламия Джейхун гызы 

 Углубленное изучение физиологического аффекта, выявление его механизмов, 

изучение факторов, влияющих на физиологический аффект, играют важную роль в 

предупреждении преступлений, совершаемых в данной ситуации. 

В результате наших исследований наша гипотеза подтвердилась. То есть люди 

совершают преступления в состоянии аффекта, что зависит от их индивидуальных 

психологических особенностей и когнитивных процессов, а также от эмоционального 

состояния во время события. Это можно сделать с помощью различных методов и техник 

(психологическое интервью-интервью, метод наблюдения, автобиографический 

(анамнестический) анализ, тест Люшера, ручной тест, метод четвертого избытка, тест памяти 

на образ, метод десяти слов, тест Рэйвена, личность Эйзенкина. Опрос, тест Роршаха, ТАТ, 

тест внимания, сравнение и классификация понятий, определение ключевых характеристик). 

Ключевые слова: физиологический аффект, судебно-психологическая экспертиза, 

сильное психическое состояние, аффектогенная ситуация. 

 

 

 

PANİK ATAK KEÇİRƏN PASİYENTLƏRLƏ İŞDƏ EMDR TERAPİYANIN 

(GÖZ HƏRƏKƏTLƏRİ VASİTƏSİLƏ DESENSİBİLİZASİYA VƏ YENİDƏN EMAL) 

EFFEKTİV NƏTİCƏLƏRİ 

Hüseynova Nərgiz Akif qızı 

Psixologiya Mərkəzi 

Nargizhuseynova75@gmail.com 

 

EMDR terapiya ağır təşviş pozuntuları ilə, xüsusilə panik atakdan əziyyət çəkən insanlarla 

effektiv şəkildə işləyə bilər. 

İnformasiyanın sürətli emalı üçün nəzərdə tutulmuş bu terapiya istiqaməti həm EMDR 

terapiyanın effektini  izah edir, həm də müxtəlif problemlərə uğurla tətbiq edilməsinə imkan verir. 

Açar sözlər: panik atak, psixosomatik proseslər, EMDR terapiya, ölüm qorxusu, təşviş 

pozuntusu, travmatik xatirə. 

 

 Panik atak (PA) insanın izah edə bilməyəcəyi səbəblərdən qəflətən ortaya çıxan, ona 

müəyyən müddət əzab verən təlaş və qorxu keçirdiyi bir haldır. Buna əlavə olaraq panik atak keçirən 

şəxs bir sıra psixosomatik hallar da yaşayır ki, bu da onun özündə  hansı prosesin getməsi ilə əlaqədar 

çaşqınlıq yaradır.  

Tezləşən ürək döyüntüsü, hava çatışmazlığı, boğulma simptomları pasiyentdə ürək və ya 

digər orqanlarda problemin olmasından şübhəli qorxular yaradır.  Əgər daxili gərginlik 4 və daha 

çox simptomla müşayiət olunursa, onda insanın  panik atak keçirdiyini təsdiq etmək olar. Bu  tezləşən 

ürək döyüntüsü, həddən artıq tərləmə, daxili titrətmə, hava çatlşmazlığı, nəfəs almada çətinlik, 

boğulma, ürəkdə hiss edilən diskomfortluq, başgicəllənmə, ürək bulanması, bəzən qarın nahiyəsində 
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narahatlıq, təzyiqdə dəyişiklik (artma və ya azalma), əl-ayağın tutulması, boğazda düyünlənmə, 

yuxusuzluq və digər simptomlar ola bilər. 

Psixikada isə ölüm və dəli olma qorxusu, depersonalizasiya - öz bədənini qavrama 

qabiliyyətinin itirilməsi və ya derealizasiya – məkanın qavranılmasında dəyişiklik, həddən artıq 

həyəcan, tək qalma və tək evdən bayıra çıxma qorxusu, tənhalıq və köməksizlik, fikirlərin qarışması 

kimi simptomlar ola bilir.  

         Hələ XIX əsrin sonlarında Ziqmund Freyd heç bir obyektiv situasiyanın baş vermədiyi halda 

qəfil həyəcanın əmələ gəlməsini, bununla birgə ürək fəaliyyətinin, tənəffüsün və digər somatic 

funksiyaların pozulması ilə davam edən halları təsvir etmişdi. Bu hallar “həyəcan hücumları” 

(anxiety attacks – ingilis dilində) adlandırılırdı. 

Təşviş pozuntulu pasiyentlərdə somatic şikayətlər olduğuna görə belə pasiyentlər müxtəlif 

ixtisaslı həkimlərin təcrübəsində rast gəlinə bilir. Belə hal keçirən insanlar çox zaman təcili yardıma 

müraciət edir, müxtəlif müayinələrdən keçərək səhv diaqnozlarla müalicə alırlar. [4] 

 Beynəlxalq Xəstəliklər Təsnifatının 11-ci baxışının MB23.H bəndində bu həyəcan 

pozuntusunun Panik atak adı altında xarakterik xüsusiyyətləri belə qeyd olunmuşdur: 

Bir sıra xarakterik simptomların əmələ gəlməsi ilə davam edən ayrıca güclü qorxu epizodu. 

Bu simptomlar sürətlənmiş ürəkdöyünmələr, tərləmə, titrəmə, nəfəsalmada çətinlik, boğulma, sinədə 

ağrı hissi, ürəkbulanma və qarın pozuntuları, başgicəllənmə, titrətmə və ya istilənmə halları, 

iynəbatma hissi və ya yuxarı və aşağı ətraflarda hissiyyatın olmaması (məsələn, paresteziya), 

depersonalizasiya və derealizasiya, nəzarəri itirmək və ya dəli olmaq qorxusu və qaçılmaz ölüm 

qorxusu kimi təzahür edir. Panik ataklar gözlənilmədən və ya müəyyən situasiyalar səbəbindən əmələ 

gələ bilər.  

Panik pozuntusu (6B01) 

Təkrar olunan panik ataklar (6B01) 

Panik tutmaların ağırlığının müəyyənləşdirilməsi 

Yüngül: 

Son ay ərzində panik ataklar bir neçə siptomla məhdudlaşıb (məsələn, 4 və daha az simptom) 

və ya ay ərzində bir panik atak tutması müşahidə olunmuşdur. (Nardone) 

Orta: 

a) Son ay ərzində panik ataklar məhdud simptom sayı ilə xarakterizə edilmişdir (məsələn, 

dörddən artıq simptom) və ya cəmi bir panik tutma baş vermişdir; 

b) Son bir ay ərzində tutmalar “yüngül” və “ağır” arasında orta həddə olmuşdur. 

Ağır: 

Son bir ay ərzində səkkiz panik tutma baş vermişdir. [2] 

Panik atakın təzahürü daxili gərginlik hissindən güclü ölüm qorxusuna qədər dəyişə bilər. 

Eyni pasiyentdə “geniş” panik ataklarla birgə 2-3 simptomla davam edən “kiçik” panik ataklar ortaya 

çıxa bilər.  

Azacıq “daxili gərginlik” hissi ilə keçən, fiziki duyğuların üstünlük təşkil etdiyi panik ataklar 

da müşahidə olunur. Panik ataklar adətən 15-30 dəqiqə davam edir, gündüz vaxtı (daha çox) və gecə 

vaxtlarında baş verə bilər. Pasiyentlərin çoxu belə halların spontan şəkildə baş verdiyinni göstərir, 

amma geniş sorğu-sual nəticəsində hər hansı situasiyalarla bağlı baş verən panik atakların olması 

ortaya çıxa bilir: ictimai nəqliyyat, bağlı və ya havasız məkanlar və s.  

Panik atak müxtəlif tezliklərlə baş verir və tutmalararası dövrdə təşvişli gözləntilərlə özünü 

təzahür edir.  

Tutmaların spontan gəlişinə görə pasiyent daima panik atakın təkrar gəlməsi üçün, onun daha 

da artması və nəticələrinə (öz üzərində nəzarətin itirilməsi, ağır orqanik patologiya), öz 

davranışlarında əhəmiyyətli dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə görə narahatlıq keçirir. 

Panik atak halı keçirən insanlarda ictimai yerlərə getmə, kütlə içində olma, tək uzaq 

məsafələrə gəzintilərə çıxmaqdan qaçış davranışı yaranır. Onlar məcburi  yaxınlarının yardımına 
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müraciət etməli olurlar. Bu da tezliklə hər dəfə evdən çıxma ehtimalında digər şəxslərin yardımı 

olmadan keçinə bilməmələrinə gətirib çıxarır. [5]  

Bir çox hallarda panik pozuntunun etiologiyası aydın deyil. Hər halda belə vəziyyətdə  bir 

çox psixoloji və bioloji mexanizmlərin bir-biriylə qarşılıqlı əlaqəsi əsas əhəmiyyət daşıyır. 

Psixodinamika nəzərindən qorxu və təşviş halı – pasiyentin şüurunda keçmiş və gələcəklə bağlı 

psixoloji konfliktin olmasını göstərir. Bu hal pasiyent üçün həyati təhlükə yaradan ağrılı fikirlərinə, 

impulslara və istəklərinə verdiyi cavab reaksiyasıdır. Ona görə də bu təşviş reaksiyası “Mən”ə olan 

təhlükəyə qarşı səfərbər olunmaq üçün bir cəhddir. [1] 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda panik pozuntulardan əziyyət çəkən pasiyentlər üçün müalicə 

keyfiyyəti (ilk növbədə psixoterapevtik) hələ arzuolunan səviyyədə deyil. Bu da həm geniş yayılmış  

patologiyadan əziyyət çəkən insanlar, həm də bir çox psixoterapevtlər arasında əsassız bədbinlik 

yaradır.  

Son zamanlar panik ataklı pasiyentlərlə işdə psixoterapiya vasitəsi olaraq  - EMDR terapiya 

- Göz hərəkətləri vasitəsilə desensibilizasiya və yenidən emal (F.Şapiro 1987)  (Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing) özünü çox effektiv şəkildə göstərmişdir. Adətən pasiyentlə 

keçirilən 5 ya 6 seans müxtəlif qorxu və həyəcanların, panik tutmaların azalması, hətta tamamilə 

aradan qaldırılmasına yardım edir.  

EMDR terapiyanın əsas elementi pasiyentin problemi və kliniki xəritəsi nəzərindən Adaptiv 

İnformasiyanın Emalıdır (AİE). 

Terapiyanın planlaşdırılması AİE modelinə əsaslanır. Bu modelə əsasən pasiyentin hazırkı 

çətinlikləri onun qeyri-adaptiv emal edilib və dezadaptiv formada saxladığı keçmiş təcrübəsi ilə 

bağlıdır. 

Neqativ təcrübənin emalı və pozitiv təcrübənin inteqrasiysı EMDR psixoterapevtik 

yanaşmasının əsas tərkib hissəsidir. 

 Bütün növ klinik təzahürlərlə bağlı 3 addımlı - keçmiş, indi, gələcək protokolunun tərkibində 

Adaptiv İnformasiyanın emalı modeli durur. 

İlk seansda panik atakla bağlı anamnez yığılır. Panik atakın başlanma zamanı, davametmə 

müddəti, təkrarlanma ardıcıllığı haqqında məlumat toplanır. Bundan əlavə olaraq panik ataka qədər 

pasiyentin həyatında uşaqlıqdan bəri baş verən müxtəlif travmatik situasiyalar araşdırılır. EMDR 

terapiya bu situasiyalar üzrə 4 istiqamətdə işləyir. Bu situasiyalarla bağlı  xatirələrdə qalan şəkil, 

düşüncə, hiss və bədən yaddaşıdır.  

Həmin 4 istiqamətdə yadda qalan xatirələr hazırda baş verən təşviş pozuntularının, həmçinin 

panik atak tutmalarının əsas səbəbləri kimi götürülür. Panik atakın səbəbləri kimi götürülən bütün 

xatirələr EMDR vasitəsilə bu terapiyanın qaydalarına uyğun şəkildə emal olunur. 

Həmçinin ilk seansda panik atak haqqında pasiyentlə söhbət aparılır. Belə halın ölümlə 

nəticələnməyəcəyi barədə məlumat verilir ki, bu da pasiyentdə olan ölüm və dəli olma qorxularının 

əsassız olması haqqında informasiya verərək onu sakitləşdirir. Pasiyentə panik tutma zamanı yardım 

edə biləcək özünənəzarət proseduru öyrədilir. Bura “Spiral”, “İşıq axını”, “Relaksasiya”, 

“Təhlükəsiz yer” və nəfəs texnikaları daxil edilə bilər.   

EMDR prosedurası zamanı pasiyentə travmatik xatirəni yada salmaq təklif olunur. Biz şüur 

və beynin travma haqqında informasiya saxlayan hissəsi ilə bağ yaradırıq.  Göz hərəkətləri (və ya 

başqa altrenativ qıcıqlandırıcılar) informasiya emal sistemini aktivləşdirərək onun tarazlığını bərpa 

edir. Hər yeni göz hərəkəti ilə travmatik informasiya yerini dəyişir, bu yerdəyişmə  həmin 

informasiyanın müsbət həllinə çatanadək neyrofizioloji yollarla daha sürətlə hərəkət edir. Belə ki, 

məsələn, əvvəllər beyində izolədə saxlanmış travmatik informasiya yeni qazanılmış informasiya ilə 

təmasa girəndə (“Atamın məni təcavüzündə  mən günahkar deyiləm” kimi fikir) həmin müsbət həll 

yarana bilir. [3] 

EMDR terapiyada əsas təxminlərdən biri ondan ibarətdir ki, travmatik xatirənin emalı bu 

xatirənin lazımi müsbət həlli üçün  təbii olaraq adaptiv informasiyaya tərəf yönəldəcək.  
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Hədəf olaraq aşağıdakı aspektlər seçilir və EMDR terapiyanın qaydalarına uyğun emal 

olunur: 

a) Panik ataka səbəb kimi götürülən müxtəlif əlavə hadisələr (qorxu, həyəcanlı hadisələr, 

travmatik təcrübə və s.) 

b) Qorxu, həyəcanla bağlı ilk yaşanan təcrübə; 

c) Panik atakın ən ağır təzahürləri; 

d) Sonuncu hadisə; 

e) İndiki zamanda baş verən qorxu həyəcan, panik atakla bağlı stimullar; 

f) Panika gözləntisi ilə əlaqəli bütün dəhşətli fikirlər; 

g) Hiperventilyasiya da daxil olmaqla fiziki duyğular və digər qorxu və həyəcan əlamətləri. 

Keçmişlə iş. Əvvəlcə panik atakla bağlı ilk epizod və ən yadda qalan panik atak tutması olan 

situasiya emal olunur. Emal prosesində müxtəlif psixi və somatik hallar ola bilir. Həmin psixi və 

somatik hallar seansın sonunadək yüngülləşir. Ən çox parlaq yadda qalan hadisə emal olunanda digər 

hadisələrin də təsirinin azalması müşahidə olunur.  

Sonra pasiyentin həyatında keçmişdə baş vermiş (uşaqlıqdan bəri) və bizim anamnezdə 

yığdığımız neqativ hadisələrin işlənməsi başlayır. Neqativ hadisələr işləndikcə əgər günahkarlıq 

hissi, qorxu, təşviş, həyəcanla bağlı psixoloji konfliktlər ortaya çıxırsa pasiyentə izah olunması 

vacibdir. Belə olduqda həm EMDR terapiya, həm də dərk etmə prosesi paralel olaraq gedir və 

pasiyent psixoloji konfliktləri şüurlu şəkildə dərk edir ki, bu da onun yüngülləşməsinə gətirib çıxarır. 

İndi ilə iş. Pasiyenti indi narahat edən hadisələr işlənilir. Keçmiş və əsas  travmalar 

işləndikdən sonra indiki zamanda baş verən situasiyaların təsiri adətən zəifləyir. Bütün narahat edən 

situasiyalar EMDR terapiya vasitəsilə işlənilir.  

Gələcəklə iş. EMDR terapiyada gələcəklə iş vacib element sayılır. Pasiyent özünü gələcəkdə 

hər hasnı bir situasiyada təsəvvür edir. Əgər hər hansı narahat verici məqam ortaya çıxırsa 4 kanal - 

şəkil, fikir, hiss, bədən - üzrə iş aparılır.  

Terapiya pasiyentin davranış patternləri dəyişənədək aparılır. Terapiyanın 3 etapı bitdikdən 

sonra pasiyent praktikada özünü müşahidə edir. Ona əvvəllər qorxu və təşviş gətirən yerlərə gedib 

özünü yoxlamaq təklif olunur. Əgər hər hansı bir neqativ duyğu qalırsa həmin hallar da EMDR 

terapiyanın qaydalarına uyğun emal edilir.   

Təcrübə göstərir ki, panik ataklı pasiyentlərlə EMDR terapiya ilk vaxtlar həftədə iki-üç, daha 

sonra isə həftədə bir dəfə olaraq keçirilməklə daha effektiv nəticə almaq olur. Praktikada 3-4-5-6 

seansdan müsbət nəticə alan pasiyentlər var. Daha ağir hallarda terapiya 10-12 seansa qədər uzana 

bilər. 

EMDR praktikasında vacib prinsiplərdən biri də (digər praktikalarda kifayət qədər dəqiq 

müəyyənləşdirilməmişdir) bütün insanlarda optimal ruhi sağlamlığa nail olmaq üçün  anadangəlmə 

sistemin – daha dəqiq desək, informasiya emalı üçün fizioloji  mexanizmin olmasının ehtimal 

edilməsidir. Travmatik informasiyanın belə adaptiv müsbət həlli güman edir ki, neqativ emosiyalar 

zəifləyənədək emal edilir, bununla bərabər bu emosiyaları inteqrasiya edib gələcəkdə istifadə etmək 

üçün müəyyən mənada tədris prosesi gedir.  

İnkişaf prosesində travma və stres zamanı informasiyanın emalı prosesində balans pozula 

bilər. Amma əgər bir dəfə EMDR vasitəsilə bu sistem aktivləşdirilibsə, o informasiyanı uyğun 

terapevtik həlli üçün dəyişdirəcək. Bu halda desensibilizasiya və yenidən koqnitiv strukturlaşmanı 

neyrofizioloji səviyyədə gedən adaptiv emaldan keçən əlavə məhsul kimi qəbul etmək olar. (F.Şapiro 

1987) 

Təcrübə göstərir ki, EMDR terapiya texnikası ilə – keçmiş, indi və gələcək prinsipi ilə 

işlənmiş pasiyentlərdə panik atak tutmaları effektiv şəkildə həll olunaraq bir daha geri qayıtmır.  
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РЕЗЮМЕ 

EMDR терапия (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  

при панических атаках 

Гусейнова Наргиз Акиф гызы 

EMDR терапия может эффективно работать при тревожных расстройствах, в частности 

с людьми, которые страдают от панических атак.    

Это терапевтическое направление, разработанное для быстрой обработки информации, 

не только объясняет эффект EMDR, но и позволяет успешно применять ее для решения 

различных проблем. 

Ключевые слова: паническая атака, психосоматические процессы, страх смерти, 

тревожное расстройство, травматическое воспоминание. 

 

SUMMARY 

EMDR therapy (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

with panic attacks 

Huseynova Nargiz Akif gizi 

The EMDR therapy can work effectively for anxiety disorders, in particular with people who 

suffer from panic attacks. 

Designed for fast information processing, this therapeutic area not only explains the effect of 

EMDR, but also allows it to be successfully applied to solve various problems. 

Key words: panic attack, psychosomatic processes, fear of death, anxiety disorder, traumatic 

memory. 

 

 

 

«ИСТИННОЕ ПРИЗВАНИЕ -НАЙТИ ПУТЬ К СЕБЕ» 

Халилов Риза Алихан оглы 

Филиал МГУ  им.М.В.Ломоносова в городе Баку 

puroshottama999@yandex.ru 

 

Что есть человек? В чем смысл жизни? Ни с какой точек зрения: с психологической, 

исторической, философской исчерпывающего ответа нет. «Человек, познай самого себя!» — 

говорили древние мудрецы. Однако и сегодня человек остаётся тайной и для себя, и для тех, 

кто пытается его изучать. В переводе с санскрита «человек» – дух, приходящий веками. «У 

человека нет более высокого призвания, – говорил Конфуций, – чем во истину осознать себя 

человеком и стать творцом Культуры – единственной реальности, целиком и полностью 

созидаемой людьми». 

В наше время образование носит «информационно-ориентированный» характер. Оно 

действует на область умственного, а не духовного развития. Такое образование не 

способствует познанию самого себя и, как следствие, не ведёт к формированию характера. 

Можно быть высоко образованным в мирских знаниях, можно быть великим академиком или 

mailto:puroshottama999@yandex.ru
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великим учёным, но все титулы и достижения не могут даровать истинной мудрости. Чтобы 

стать истинно мудрым и удалить печаль из сердца, надо познать Себя. 

Для выхода из эволюционного кризиса необходима образовательно-воспитательная 

система, пробуждающая и закрепляющая общечеловеческие ценности. Поиски таких систем 

воспитания и образования осуществлялись на протяжении всей истории человечества, 

начиная с древнейших времён, выдающимися личностями, которые прокладывали  пути, 

ведущие к разуму и сердцу человека, разрабатывали соответствующие методы и практики.  

Великий азербайджанский поэт XIV века Имаддедин Насими  поставил человека в один 

ряд с Всевышним, Творцом, Аллахом, а Всевышнего, Творца, Аллаха приблизил к человеку. 

Бог рассматривается не вне человека, а внутри. Человек никогда не сможет постичь Бога, если 

он будет противопоставлен Богу. Бог внутри человека, а, следовательно, человек и Бог 

совпадают. Человек и есть Бог, его образ и подобие. Для Насими «люди – прекраснее всего, 

что сотворил Аллах». Соответственно нельзя постигнуть Бога, не поняв себя. Человек сам 

есть средство постижения Бога: Тот, кто познал себя, – тот Господа познал. Познанье Бога – 

вот на свете путь конечный [1]. 

Духовная революция, это внутренняя революция в сознании человека, как результат 

самоэволюции. Это важно понять в это самый "тёмный" период Кали-юги,когда всё тёмное и 

грязное в человеке выливается наружу в его мыслях,словах и действях. Это период господства 

телесного Сознания, это период преобладания "психологического макиавеллизма", 

выражающего себя во внешней деятельности и построении взаимоотношений. Но в тоже 

время, это самый благоприятный период для того, чтобы человек отследил всю эту 

внутреннюю, привнесённую его заблуждениями "грязь" и навсегда освободился от её цепких 

объятий. 

На наш взгляд, большая проблема заключается в том, что человечество пока не 

избавилось от великой иллюзии порожденной материальной эпохой Кали-юги. Считается, что 

жизнь дается только один раз, поэтому надо получить от нее как можно больше. Заметьте, не 

дать, а именно получить! Отсюда все наши проблемы... 

Пребывание человека на Земле – как путешественника на промежуточной станции, - 

временно, но совершенно необходимо, - пишет Данилов Б.А.. Ведь именно здесь он 

приобретает драгоценные жемчужины опыта, без которого невозможно дальнейшее 

продвижение по духовному пути развития. По космическим законам истинное служение 

общему благу начинается тогда, когда наше малое «я» вырастает в коллективное, а затем 

становится единым с Высшим «Я». Этот процесс неразрывно связан с эволюцией духа. И на 

нашем горизонте уже брезжит новая, более высокая ступень, которая будет знаменовать виток 

перехода к космическому осознанию. в обществе, феномен совершенства однозначно 

относится к духу. 

В жизнь человечества постепенно входит  новая наука – наука Человекознания, 

основанная на  Высшей природе человека и присущей ему духовности. Существующая 

материальная наука преследует мирские цели, духовность ведет к высшей цели: к раскрытию 

истинной природы  человека, к его самореализации.  Поэтому необходимо наряду с обычной 

светской программой,  включить науку «Человековедения», науку о Человеке, о его истинной 

Сущности в образовательный процесс  учебных заведений всех уровней. Человековедение, как 

Знания о человеке, превосходит все существующие науки, это Высшая наука, ибо, познав себя, 

человек познает всё [2].  
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NEVROTİK POZUNTULAR MÜASİR DÖVRÜN AKTUAL PROBLEMLƏRİNDƏN BİRİ 

KİMİ 

İgidova Emiliya Şahruddin qızı, Əhmədova Reyhan İsgəndər qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

  Yeni təsnifata görə “Nevrotik pozuntu” köhnə təsnifatda isə nevroz adlandırdığımız sərhəd 

halı vəziyyəti özündə müxtəlif formalı pozuntuları ehtiva edir. Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında 

bu pozuntuların adları göstərilməkdədir. 

Bizi maraqlandıran isə nevrotik pozuntuların formasından asılı olmayaraq daxili mənzərəsi 

haqqında təsəvvür yaratmaq və onların aradan qaldırılmasının alternativ metodları haqqında məlumat 

verməkdir.Birincisi, bu pozuntular beynin orqanik xəstəliklərinə rast gəlinməyən funksional 

pozuntulardır. İkincisi, onlar psixoz deyillər, yəni vəziyyətin ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq 

xəstə xarici aləmlə, reallıqla əlaqəni itirmir. Üçüncüsü, şəxsiyyət pozuntularından fərqli olaraq onlar 

üçün aydın nəzərə çarpacaq başlanğıc məqamının olması daha xarakterikdir. 

Cəmiyyətin sosial siyasi tərkibibnin dəyişilməsi, həyat tərzinin inkişafı ilə müşayət olunan 

texniki proqress, informasiya yükləmələri, istehsal və ailə mənşəli münaqişələr bütün dünyada olduğu 

kimi ölkəmizdə də nevrotik pozuntuların  inkişafına təkan olmuşdur. 

Ancaq təkcə psixi travmanın olması nevrotik pozuntu üçün  təkan olmur,burada şəxsiyyyət yaxud 

premorbid xüsusiyyətlər  də mühüm rol oynayır. 

Nevrotik pozuntular  insan üçün vacib olan həyati əhəmiyyətli münasibətlərin pozulması 

nəticəsində yaxud psixotarvmatik şəraitlərdən asılı olaraq əmələ gələ bilir.Nevrotik pozuntuların əsas 

əlaməti daxilən şəxsiyyət münaqişəsinin mövcud olması hesab olunur..Nevrozun xarici təzahürləri 

müxtəlif xəstəliklərin əlamətlərini xatırlatsa da insanın daxili orqanlarının zədələnməsi mövcud 

olmur.   Nevrozlar funksional pozuntudur, yəni müalicə olunandır. Onlar psixi travmanın təsirindən 

müəyyən vaxt keçdikdən sonra tam sağlam vəziyətə qayıda da bilrələr yaxud  tamamilə müalicəyə 

tabə olurlar. Psixozlardan fərqli olraq nevrotik pozuntusu olan şəxslər öz vəziyyətlərinə tənqidi 

yanaşır və psixoterapevtik dəstək almağa çalışırlar. Nevrotik pozuntular əsasən psixotravmatik 

amillərin təsiri altında formalaşır. Bu xəstəlik insan üçün xüsusi həyati əhəmiyyət kəsb edən 

münasibətlərin pozulması nəticəsində əmələ gələrək xəstənin öz vəziyyətini  dərk etməsi ilə müşayət 

olunur. Nevroz ilk öncə patoloji pozulmaların bərpa oluna bilməsi, ikincisi xəstəliyin psixogen təbiəti 

nəhayət isə emosional –affektiv və somatovegitativ pozulmaların  üstünlük təşkil etdiyi klinik 

təzahürlərin özünəməxsusluğu ilə xarakterizə olunur. Nevrozun əmələ gəlməsində aşağıdakı amillər 

qrupu əhəmiyyətli rol oynayır.  

1. Bioloji təbiətli amillər: irsiyyət və konustitusiya, keçirdiyi xəstəliklər, hamiləlik və doğuş, 

cinsi və yaşı, bədən qurulu.u və s 

2. Psixoloji təbiətli amillər: şəxsiyyətin premorbid xüsusiyyətləri, uşaqlıq dövrünün psixi 

travmaları, yatrogeniya, psixotrvmatik şəraitlər və s 

3. Sosial təbiətli amillər: valideyinli ailə, seksual tərbiyə, təhsil, peşə və əmək fəaliyyəti(2,s3) 

Nevrozun müalicəsinin əsas metodlarından biri psixoterapiya hesab edilir. Psixoterapiya zamanı 

xəstəliyi müalicə etmək üçün psixi təsir metdolarından məqsədəuyğun istifadə edilir. Nevrozun 

səbəbi psixotravmatik təsir olduğu üçün onunla bağlı xəbərdarlıq nevrozun profilaktikasında böyük 

rol oynayır. Qurup psixoterapiyası daha effektiv və inkişaf edən terapiya növlərindən biri hesab edilir. 

Bu terapiya növündən ambulator və stassionar mülicə zamanı istifadə oluna bilər 
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SOMOTOFORM NEVROTİK POZUNTUSU OLAN YENİYETMƏLƏRİN 

 ŞƏXSİYYƏT XÜSUSİYYTLƏRİ 

İgidova Emiliya Şahruddin qızı 

Qərbi Kaspi Univrsiteti, Bakı Dövlət Universiteti 

 

XXI əsrin əvvələrində psixodinamik tibbin inkişafının ən yüksək mərhələsində “somatoform 

pozuntular” terminindən çox istifadə olunmaqdadır. Qısaca somotoform pozuntuular nədir sualına 

cavab verək. 

        Somotoform nevrotik pozuntu dedikdə psixogen şərtlənmiş, somatik şikayətlərlə müşayət 

olunan və funksional xarakter daşıyan pozuntular nəzərdə tutulur. Bəzi ədəbiyyatlarda somatoform 

nevrotik pozuntu yerinə psixovegitativ pozuntular, funksional pozuntular yaxud orqan nevrozu 

terminindən də istifadə olunur. Aparılan çox saylı xarici və yerli tədqiqatlardan da məlum olmuşdur 

ki,somotoform disfunksiyası olan yeniyetmələrdə gərginlik, frustrasiyaya meyllilik, adaptasiya 

pozulması kimi hallara çox rast gəlinir. Hətta müasir dövrdə həkimlər tərəfindən qeyd olunmaqdadır 

ki, ürək nahiyəsində, mədədə, başda və s kimi orqanlarda aqrıların olması ilə bağlı şikayət edən 

xəstələri müayinə edərkən ciddi somatik yaxud funksional dəyişikliklərə rast gəlinməməkdir. Amma 

somatik pozuntuların olmamasına baxmayaraq belə şəxslərdə həyəcan, depressiya, ipoxondriya kimi 

əlamətlərə rast gəlinir. 

Bununla bağlı aparılan tədqiqatlar arasında fransız həkimi Briquetin tədqiqatları maraq 

doğurmuşdur. O ilk dəfə qeyd edirdi ki, somotoform pozuntular qəflətən əmələ gələn vəziyyət deyil 

və bir çox əlamaətlər özünü 20 yaşdan əvvəl məhz yeniyetməlik yaş dövründə göstərməkdədir. (4,s 

5) 

Məlumdur ki, yeniyetməlik yaşı insanın fizioloji, psixoloji, mənəvi və sosial cəhətdən 

yetkinləşməsində olduqca vacib rol oynayır. Məhz bu yaş dövründə orqanizmin bütün morfoloji və 

funksional strukturunun formalaşması sona çatır. 

    Cinsi hormanların təsiri altında isə yenidən neyroendokrin formalaşma, vegitativ sinir sisteminin 

dəyişilməsi,orqanizmin ümumi statusunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Bu ələamtlər 

bütövlükdə yeniyetməlik yaş dövrünə xas olan əlamətlər olduğu üçün yaş simptoları da adlanırıla 

bilər. Məhz bu baxımdan həmin yaş dövründə somatoform yaxud digər nevrotik pozuntuların 

differensial diaqnostikasını qoymaq nisbətən çətindir.  

Somatoform nevrotik pozuntusu olan yeniyetmələrdə əsasən aşağıdakı xüsusiyyətlərə rast 

gəlinməkdədir: 

a) emosional sahədə pozuntualr 

b) stressə dözümsülük 

c) özünə inamın aşağı olması 

d) dünyaya və ətrafdakı insanlara pozitiv münasibətin aşağı səviyyədə olması 

e) sərbəstlik və müstəqillik meylinin olmaması  

f) özünüaktullaşdırma motivasiyasının zəfliyi  

Müasir pedoqoji prosseslərin təhlili göstərir ki, belə yeniyetmələrdə böyüklərlə güvənli 

ünsiyyət qurmaq tələbatı nadir vəziyyətlərdə ödənilir. Bu şərait qeyri düzgün və davmsız 

özünüqiymətləndirmə ilə əlaqədar olan özünəinamsızlıq hissinin inkişafına,yüksək həyəcanlılığın 

formalaşmasına səbəb olur. Bəzən ürək döyüntüsü,nəbzin tezləşmasi,baş ağrıları, boğulma kimi 

hallar müşahidə olunur.  
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Uzun müddət ayaqda durduqda, fasiləsiz oturduqda yenieytmələrdə baş fırlanmaları,ürək 

sahəsində xoşagəlməz hisslər əmələ gələ bilər. Bu pozulmaların səbəbləri bu yaş dövrü üçün 

xarakterik olan vegitativ, sinir və endokrin sistemlərin qeyri sabitliyi yaxud da ki, psixi və fiziki 

həddindən çox yorulmalar ola bilər. Bütün bu əlamətlərin dərindən təhlili yeniyetmələrdə mövcud 

ola biləcək somotoform pozuntuları yaş simptomlarından fərqlənirmək baxımından olduqca 

əhəmiyytlidir. Zamanında düzgün qoyulan diaqnoz daha ciddi pozuntuların formalaşmasının 

qarşısının alınmasına və bizim gələcəyimiz olan yeniyetmə və gənclərin sağlam ruhda inkişafına 

gətirəcəkdir. 
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TURİZMİN İNKİŞAFI VƏ BU SAHƏDƏ UĞUR QAZANMAĞI ŞƏRTLƏNDİRƏN 

PSİXOLOJİ AMİLLƏR 

İsalı Xəzər 

Bakı Avrasiya Universiteti 

 

Müasir dövrdə turizm insan həyatının ayrılmaz hissələrindən birinə çevrilmişdir. Hər il 

milyonlarla insan səyahət məqsədi ilə ənənəvi yaşayış yerlərindən uzaqda olan rayonlara, regionlara, 

xarici ölkələrə səfərlər edir, fərqli məkanlarda istirahət edirlər. Belə səyahətlərin təşkili bütövlükdə 

bir sıra əlaqəli sahələrin inkişaf etdirilməsini, o cümlədən səyahətçilərin məmnunluğunu təmin 

edəcək turizm məhsulları və xidmət sahələrinin yaradılmasını, müvafiq infrastrukturun qurulmasını, 

istehsal fəaliyyətlərinin təşkil olunmasını tələb edir. Bunlar isə yekun nəticədə bir çox ölkələrin 

ümumi iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutan turizm sənayesinin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

2020-ci ildə bəşəriyyətin bəlasına çevrilən Koronavirus “COVİD-19” pandemiyası turizm 

sektoruna milyardlarla dollar həcmində ziyan vurmuşdur. Ümid edəcəyik ki, pandemiya problemi 

yaxın vaxtlarda aradan qaldırılacaq və həyat öz ənənəvi ritminə qayıdacaq, turizm və turizm fəaliyyəti 

də əvvəlki səviyyəsində bərpa olunacaq. Pandemiya dövrünü nəzərə almadan son 15-20 ilin statistik 

göstəricilərinin təhlili göstərir ki, turizm sektoru dünyada ən dinamik inkişaf edən sahələrindən biri 

kimi ölkələrin iqtisadiyyatında mühüm yer tutur və ən gəlirli sahələrdən biridir.  

Azərbaycan Respublikası da turizmin inkişaf etdiyi ölkələr sırasına daxildir. Son 20 ildə 

Azərbaycanın turizm sahəsinin inkişaf dinamikasına nəzər yetirsək, burada əhəmiyyətli müsbət 

nəticələrin əldə olunduğunu görərik. Əlverişli coğrafiyamız, təbii sərvətlərimiz, rəngarəng iqlimimiz, 

zəngin tarixi-mədəni irsimiz də turizmin inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradır. Bununla yanaşı, 

ölkəmizdə turizmin təşviqi ilə bağlı aparılan ardıcıl və məqsədyönlü işlər, qəbul edilən dövlət 

proqramları, o cümlədən "2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı proqramı", 

"Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı", 2011-

ci ilin Azərbaycanda "Turizm ili" elan olunması, 2016-cı ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateli Yol Xəritəsi”, hər il Bakıda 

Beynəlxalq Turizm Sərgisinin (AİTF) keçirilməsi, turizmə aid normativ-hüquqi bazanın və idarəetmə 
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sisteminin təkmilləşdirilməsi və s. tədbirlər dövlətin bu sahəyə diqqət və qayğısının hansı səviyyədə 

olmasının göstəriciləridir və bütün bunlar turizmin ölkəmizdə dinamik inkişafı üçün münbit zəmin 

yaratmışdır.   

Bununla yanaşı, xüsusən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə  son vaxtlar ölkəmizdə struktur və iqtisadi islahatlar çərçivəsində həyata keçirilən geniş 

miqyaslı tədbirlər digər sahələr kimi turizm sektorunun inkişafına da əhəmiyyətli təkan vermiş, 

turizm iqtisadiyyatının ümumi iqtisadiyyatda payının artmasına səbəb olmuşdur. Nəticədə ölkəmiz 

turizm sektorunun inkişaf templərinə və səviyyəsinə görə qabaqcıl dövlətlər sırasına çıxmış, turizm 

sahəsində rəqabətqabiliyyətliliyə görə 148 ölkə arasında 39-cu yerə yüksəlmişdir. Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2019-cu ildə ölkəmizə 3,17 milyon xarici vətəndaş səfər etmişdir.  

Xarici ziyarətçilər tərəfindən çəkilən turizm xərclərinin həcmi təxminən 2,97 milyard manat 

həcmində olmuşdur. Yerləşdirmə və iaşə sektorunun həcmi isə 1,97 milyard manat təşkil etmişdir. 

Bu sahənin əhəmiyyətinin bir göstəricisi də ondan ibarətdir ki, 2019-cu ildə turizm sahəsinin inkişafı 

üçün 59,3 milyon manat kapital qoyuluşu edilmişdir. Bu da yerləşdirmə və iaşə sektorundakı 

məşğulluğun səviyyəsinin 3 faiz artmasına səbəb olmuş və bu sahədə məşğul olanların sayı 80,5 min 

nəfərə çatmışdır. Hazırda turizm sənayesinin ölkəmizin ümumi daxili məhsulunda payı 4,5%, turizm 

sektorunda işləyənlərin sayı isə ölkə üzrə ümumi məşğulluqda 3,3% təşkil edir. 

Turizmin sosial-iqtisadi əhəmiyyətindən danışarkən onun bir sahə olaraq inkişafına müsbət 

təsir edən amillərin bir qisminin qeyd olunması yerinə düşər. Azərbaycanın müasir iqtisadi potensialı, 

onun əlverişli coğrafi şəraiti, ərazi və təbii resursları turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar verir. 

Turizmin vacib bir sahə olaraq əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirən dövlətmizin sosial-iqtisadi siyasəti 

çərçivəsində turizm sahəsinin inkişafına qeyri-neft sektorunun böyük inkişaf perspektivinə malik olan 

aparıcı sahələrindən biri kimi baxılır. Bu fikrin təsdiqi kimi turizm sahəsinin ölkəmizdə aparılan 

iqtisadi islahatlar proqramının tərkib hissəsi olaraq müxtəlif sənədlərə daxil edilməsini qeyd etmək 

olar. Həmçinin regionların inkişafı üzrə qəbul edilmiş Dövlət proqramlarında turizmin inkişafı 

məsələləri prioritet istiqamət kimi öz əksini tapmışdır. Ölkədə turizm sahəsinin inkişafı bir tərəfdən 

ölkənin iqtisadi inkişafına, sosial infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə, digər tərəfdən isə əhalinin 

rifahının yüksəldilməsinə və turizmin digər sosial xidmətlərilə bağlı tələbatlarının təmin edilməsinə 

yönəlir.  

Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, turizmin yüksək səviyyədə təşkili bir sıra kompleks 

tədbirlərin həyata keçirilməsini, o cümlədən turizmin iqtisadi və sosial inkişafda rolunun, regionlar 

üzrə inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsini, onun maliyyə və təşkilati məsələlərinin həllini 

tələb edir. Turizmin cəlbedici sahəyə çevrilməsi üçün müasir tələblərə uyğun turizm 

infrastrukturunun qurulması da vacib şərtlərdəndir ki, bu da bir çox sahə və fəaliyyətlərin, o cümlədən 

turizm məhsulu istehsalı təşkilinin kompleks sistemi, yaxud mehmanxana və digər yerləşdirmə-

yerdəyişmə, nəqliyyat vasitələrinin, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri və vasitələrinin, tanış olma, iş-

peşə, sağlamlaşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, turoperator və turaqent fəaliyyətini həyata 

keçirən ixtisaslaşdırılmış müəssisə və təşkilatların, həmçinin ekskursiya və bələdçi (bələdçi-

tərcüməçi) xidmətləri göstərən təşkilatların məcmusunun sintezini nəzərdə tutur. Bunlar nəzərə 

alınmadan uğurlu turuzm fəaliyyətindən danışmağa dəyməz. Bu mənada qeyd etmək yerinə düşər ki, 

ölkəmizdə son illər turizm infrastrukturunun qurulması, xüsusən mehmanxaların və ictimai-iaşə 

obyektlərinin tikintisi diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda ölkəmizdə 642 mehmanxana və 

mehmanxana tipli müəssisələr fəaliyyət göstərir ki, onların da təxminən 30 faizindən bir az çoxu Bakı 

şəhərində yerləşir. Bundan əlavə, Xaçmaz, Masallı, Quba, Lənkəran şəhərlərində də müasir tələblərə 

uyğun mehmanxana kompleksləri fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin birdəfəlik tutum yeri 49980 nəfər təşkil edir ki, bu, kifayət qədər yüksək rəqəmdir. 

Turizm sənayesinin inkişafı üçün lazım olan şərtlərdən biri də turizm potensialı olan əraziərin 

seçilməsi və həmin ərazilərin turistlərin cəlb olunmasına təsir edəcək xüsusiyyətlərinin müəyyən 

edilməsi və təbliğidir. Bu mənada artıq qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, tarixi 

memarlıq abidələri, flora və fauna aləmi burada turizmin inkişafı üçün çox yaxşı imkanlar yaradır. 
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Regionlarımızın əksəriyyətində turistlərin qəbul edilməsi və turist məmnunluğunun təmin edilməsi 

üçün hər cür şərait vardır. Bakı şəhərində və onun ətraf qəsəbələrində, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında, Qarabağ bölgəsində, Quba, Xaçmaz, Qax, Lənkəran, Masallı, Gədəbəy, Kəlbəcər, 

Zəngilan, Laçın və başqa rayonlarda, Gəncə, Şəki, Şuşa, Naftalan şəhərlərində turistlər üçün maraq 

doğuran və onları bu bölgələrə cəlb edən bir çox amillər mövcuddur. Xüsusən 44 günlük Vətən 

müharibəsində Ermənistanın işğalçı ordusunun darmadağın edilərək torpaqlarımızdan qovulması 

nəticəsində azad edilmiş rayonlarımızın turizm potensialı da xüsusi qeyd olunmalıdır.   

Mədəni və tarixi abidələrə olan maraqla yanaşı, biz təbii-coğrafi amillərdən biri olan müalicəvi 

əhəmiyyətə malik mineral mənbələri də qeyd edə bilərik. Hazlrda ölkəmizdə sutkalıq debiti 1,2-1,5 

milyon litr olan 1500-dən çox mineral termal və mineral su mənbələri vardır. Bunların çoxu faydalı 

xüsusiyyətlərinə görə beynəlxalq əhəmiyyətli mənbələrdir. Məsələn, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Quba, Xaçmaz, Zaqatala, Lənkəran, Astara, Masallı və 

Abşeron bölgələrində olan mineral və termal sular kimyəvi tərkibinə görə yüksək müalicəvi 

xüsusiyyətlərə malikdir. Bunlar dünyanın sayılıb seçilən mənbələri ilə müqayisə edilə və turistlərinin 

cəlb olunmasında xüsusi rol oynaya bilər. Bu da yaxın perspektivdə ölkəmizin həmin bölgələrinin 

daha da inkişaf etməsinə, turizmdən əldə olunan gəlirlər hesabına əhalinin sosial vəziyyətinin daha 

da yüksəlməsinə və bütövlükdə turizm sektorunun ümumi iqtisadiyyatda payının artmasına gətirib 

çıxaracaqdır.  

Turizm fəaliyyətinin təşkili və turizm iqtisadiyyatından danışarkən bu sahə ilə bilavasitə bağlı 

bəzi digər məsələlərin həllini də yaddan çıxarmaq olmaz. İlk növbədə bu sahədəki münasibətləri 

tənzimləyəcək müasir tələblərə uyğun qanunvericilik bazasının olması önəmlidir. Çox yaxşı haldır 

ki, ölkəmizdə turizm fəaliyətinin təşkili ilə əlaqədar kifayət qədər təkmil milli qanunvericilik bazası 

formalaşdırılmışdır. “Turizm haqqında” Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi 

əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin 

əsaslarını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi 

inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını 

müəyyənləşdirir.  

Bununla yanaşı, bu sahədə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün kadrların hazırlanması və düzgün 

seçiminin önəmini də xüsusi göstərmək lazımdır. Bu sahədə tələbatı ödəmək məqsədi ilə yaradılmış 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti son illər xeyli kadr hazırlamışdır ki, onlar da 

ölkəmizin turizm sektorunda uğurla çalışmaqdadırlar.  

Son illərin müşahidələri və araşdırmaları göstərir ki, turizm sektorunun uğurları bir sıra təbii 

amillərlə yanaşı, turizm sahəsinin bəzi spesifik xüsusiyyətləri ilə yanaşı, burada çalışan kadrların, ilk 

növbədə turizm agentlərinin fərdi keyfiyyətlərinin səviyyəsindən də asılıdır. Burada turizm  

mütəxəssisinin psixoloji səriştəsi, peşənin psixoloji cəhətləri, işin səmərəliliyinin artıtılması üçün 

təcrübə, bilik və bacarıqlar, mövcud bacarıqlardan peşə fəaliyyətində istifadə imkanları və s. nəzərdə 

tutulur. Bunlar turizm sahəsində çalışan yüksək səviyyəli işçini xarakterizə edən əsas 

xüsusiyyətlərdəndir və işçi seçilərkən nəzərə alınması sonrakı uğurları şərtləndirir. Qeyd olunan 

xüsusiyyətlər arasında psixoloji səriştəliliyin yüksək səviyyədə olması turizm mütəxəssisinin yetkin 

bir kadr kimi mühüm göstəricilərindən biridir.  

Bəs işçinin psixoloji səriştəsinin əsasında nə durur? Burada söhbət ilk növbədə işçinin 

kommunikativliyindən, sosial-fərdi xüsusiyyətlərindən və s. komponentlərdən gedir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, turizm mütəxəssislərinin psixoloji səriştəsinin inkişaf səviyyəsində əhəmiyyətli fərqlərin 

olması onların faydalı iş əmsalları arasında da ciddi keyfiyyət fərqlərinin meydana çıxmasına səbəb 

olur. Buraya şəxsin uyğunlaşma xüsusiyyətləri, emosional-iradə səviyyəsi və ünsiyyət qabiliyyətləri 

daxildir.  

Buna görə də turizm sahəsində çalışan mütəxəssislərin psixoloji səriştəsinin inkişaf etdirilməsi 

bir tərəfdən onların peşəkar fəaliyyətlərində uöu qazanmasına kömək edir, digər tərəfdən sahənin 

inkişafına əhəmiyyətli müsbət təsir göstərir. Bu da belə deməyə əsas verir ki, turizm sektoru 
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mütəxəssislərinin psixoloji səriştəsinin yüksək olması mütəxəssislərin peşəkar uğurlarını şərtləndirən 

həlledici amillərdən biridir.  

Peşəkar səriştə haqqında danışarkən onun üç komponentinin nəzərə alınmasının vacbliyini 

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Birincisi, turizm mütəxəssislərinin peşəkar uğurları ilə psixoloji 

səriştələri arasındakı əlaqə vardır və burada kommunikativlik səriştəsi turizm mütəxəssislərinin 

peşəkarlıq səviyyəsinin əsas komponenti kimi çıxış edir. Kommunikativlik turizm agentlərinə 

müştəriləri və həmkarları ilə səmərəli və operativ əlaqələr qurmağa kömək edir, onlar öz fikirlərini 

dəqiq və inandırıcı şəkildə ifadə edə və qarşı tərəfə çatdıra bilir. İkincisi, turizm mütəxəssislərinin 

peşəkarlıq səviyəsinin sosial və fərdi komponentləri, yəni diqqətli olmaq, nəzakət və hörmət 

prinsiplərini gözləmək, dözümlü, məsuliyyətli olmaq kimi fərdi keyfiyyətlər uğur qazanmağa aparan 

başlıca xüsusiyyətlərdəndir. Nəhayət, üçüncüsü, peşəkarlıq səviyyəsinin tənzimləyici komponentinin 

nəzərə alınması da vacib şərtdir. Bu o deməkdir ki, turizm mütəxəssisi emosional vəziyyətini 

tənzimləməyi, turistlər və həmkarları ilə ünsiyyət qurarkən davranışını idarə etməyi bacarmalıdır.  

Qeyd olunan keyfiyyətlərə malik olmayan turizm mütəxəssisi bütövlükdə işlədiyi kollektivin 

faydalı iş əmsalını aşağı salmağa məhkumdur. Odur ki, turizm sektorunda fəaliyyət göstərmək üçün 

kadrlar seçilərkən onların yuxarıda göstərilən keyfiyyətlərə hansı səviyyədə malik olmalarının nəzərə 

alınması ümumi işin sonrakı uğurunu müəyyən edir.  

Bunlarla yanaşı, turizm və turizm iqtisadiyyatının müasir tələblər səviyyəsində qurulması eyni 

zamanda əqli mülkiyət nəticələri olan yeni  informasiya texnologiyalarından istifadəni, ekoloji 

təhlükəsizliyin təmin edilməsini, turizm sənayesi işçisinin dil problemlərinin və s. aidiyyəti 

məsələlərin də həllini tələb edir. 
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Yuxu insan həyatında daima mövcud olan psixoloji bir fenomendir. Yuxular insanın daxili 

aləmini müəyyən simvollarla və fərdi xüsusiyyətlərlə ifadə edə bilir. Yuxular hətta insanların 

gündəlik həyatına zaman-zaman istiqamət verməklə onlara təsir edə bilir. Bu məqalədə yuxuların 

insanın daxili aləminin xaricə yansıtdığı tərəfinə psixoanalitiklərin baxışlarını nəzərə çatdırmağa 
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çalışacağam. Yuxu insan həyatının dərinliklərini və sirlərini aşkar edə bilən əhəmiyyətli 

informasiyadır, hətta yuxu düzgün şəkildə şərh olunduğu zaman fərdin necə bir insan olduğu və 

olmaq istədiyi haqqında da məlumatlar verə bilir.  

Freydin yuxular haqqındakı fikirləri və patopsixologiya. Freydə görə yuxu sağlam insanda 

meydana gələn nevrotik bir əlamətdir. Freyd  insanın yuxu görüb oyandığı andakı əhvalının bütün 

günü davam edə biləcəyini söyləyirdi, həmçinin doktorlar da psixoloji bir problemin yuxularla 

başladığını və yuxularla əlaqəli olan qarabasmaların uzun müddət davam edə biləcəyi qənaətinə 

gəliblər. Freyd yuxularla bağlı “Yuxuların məzmunu və gizli düşüncələr” konfransda “gizli”, 

“bilinməyən”, “gerçək olmayan” sözlərinin əvəzinə şüuraltı anlayışını işlətmişdir. O söyləyirdi ki, 

yuxular müxtəlif zehni proseslərə xidmət edərək insanın istəklərini reallaşmış bir şəkildə təmsil 

edir. “Psixoanalizə giriş mühazirələri” konfransında “Yuxu görən insan hər zaman söyləyir ki, 

yuxuda baş verənlərin nə məna daşıdığını bilmir”, lakin Freyd deyir ki, əslində həmin insan 

gördüyü yuxuların nə məna daşıdığını bildiyi haqqında düşünməmişdir, burada problem ondadır 

ki, insan bunu kəşf edə bilmir. Freyd yuxuların  yozumu ilə bağlı sərbəst assosiasiyaları bu şəkildə 

ifadə edirdi: “Əgər bir insandan gördüyü yuxunun bir detalı ilə bağlı fikrinə nə gəldiyini soruşsam, 

bununla bağlı şüuraltında nələrə sahib olduğunu aşkar etmiş oluram”. Xüsüsilə, patopsixoloji 

problemlərin müalicəsində Freydin yuxu yozumundan istifadə edərkən qarşılaşdığı digər bir 

çətinlik də müqavimət idi və o, müqavimətin arxasındakı şüuraltı sahəyə yuxu detalları vasitəsilə  

enməyə çalışırdı. Freyd deyirdi ki, əgər bir uşaq ovucunu sıxıb içində nə olduğunu israrla 

göstərməməyə çalışırsa, bir şeyin yolunda getmədiyinə əmin oluruq. Freydə görə istək və arzular 

yuxuları aktivləşdirir və o istəyin doyurulması yuxuların məzmununu təşkil edir. Bu gerçəkliyi 

aşkarlamağın asan olmadığını Freyd belə ifadə edirdi: “Yuxuları aktivləşdirən şeylərin hər zaman 

təşviş, narahatlıq deyil, istək və arzular olduğunu meydana çıxara bilməyimiz uzun tədqiqatlar 

nəticəsində məlum oldu”. Yuxu prosesi hadisələri təhrif etdiyinə görə yuxuların istək və arzuları 

doyurmasını anlamaq asan deyil.  

Freyd yuxular haqqındakı nəzəriyyəsində yuxu və patopsixoloji problemlər arasındakı 

əlaqəni bu şəkildə izah edir: Yuxunun patopsixoloji - isterik əlamətlər, obsessiyalar, 

hallüsinasiyaları ifadə edən tərəfinin yuxuların güdəlik normal həyatdan qaynaqlanan tərəfindən 

fərqli olduğunu aşkar etdik. Aristotelin də söylədiyi kimi, unutmayaq ki, yuxular zehnimizin 

yatdığımız zaman da aktivlik halıdır. Yuxu halı gerçək dünyadan ayrılmaqla psixozun inkişafı 

üçün lazım olan şərtləri təmin edir. Ağır psixozun diqqətli şəkildə təhlil edilməsi nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, şüuraltı sahədə basdırılan hisslər dözülməz hala gəlir və təhdid olunan eqo  

ümidsiz şəkildə üsyan edərək özünü şüuraltı gücə təslim edir. Zərərsiz yuxu psixozu xarici aləmdə 

şüurlu şəkildə arzulanan və bu arzuların yuxu zamanı təhrif olunaraq şüuraltında  müvəqqəti 

aktivləşməsinin nəticəsidir. Yuxuya gedən insanın beyin dalğalarında dəyişiklik olmağa başlayır, 

oyaq vəziyyətdə ikən basdırılaraq nəzarət altında saxlanılan şüur sərbəstləşir, şüurun bu  

müvəqqəti sərbəstləşməsi arzulara çatmağın ən zərərsiz yoludur. Demək olar ki, yuxu zamanı 

basdırılan düşüncələrlə bağlı müqavimət aradan qalxır [1].  

Yunqun yuxular haqqındakı fikirləri və patopsixologiya. Yunqun yuxularla bağlı fikirləri 

Freydin fikirləri kimi sistemli deyil, hətta çox dağınıqdır. Yunq müəllimi Freyd kimi determinist 

deyil, lakin Yunq da yuxuların şüuralti ilə əlaqəli olduğunu düşünürdü və hesab edirdi ki, yuxular  

şüurun dağınıq qırıntılardan və gündəlik həyatın davamından ibarətdir. Yunqa görə şüuraltı 

proseslər xəstəliklərə səbəb olma baxımında olduqca əhəmiyyətlidir və şüuraltında baş verənlərin 

birbaşa ifadəsidir, buna görə də yuxuları analiz  edə bilmək vacibdir. Yunqa görə yuxu bizə yalnız 

nevrozun səbəbini deyil, həmçinin diaqnozu ilə  bağlı yol da göstərir, ən əsası  sağalma prosesinin 

haradan başlaması ilə bağlı hipotez yaranır. Yunq öz məqalələrində  Freydlə olan fikir ayrılığından 

da bəhs etmişdir: “Yuxuların təkcə basdırılan istək və arzuların təmsili olduğu bir dövr artıq bitdi, 

doğrudan da qorxuları, arzuları təmsil edən yuxular var, lakin yuxuların təmsil etdiyi başqa şeylər 

də var. Yuxular qaça bilmədiyimiz gerçəkliklər, fəlsəfi düşüncələr, planlar, proqnozlar, hətta 
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ekstrasensor qavrayışı da ehtiva edə bilər. Bu baxımdan yuxuları məhdud çərçivədə nəzərdən 

keçirməməliyik”. Yunq söyləyirdi ki, yuxunu yozarkən sərbəst assosiasiyalardan daha çox məna 

əlaqəsinə, əsasən də yuxunun təmsil etdiyi simvolik məna əlaqəsinə diqqət yetirmək lazımdır.  

Beləliklə yuxuların mənası şüurlu şəkildə anlaşılan olur. Freydə görə yuxuların mənası “arzular“ 

idi, Yunqa görə isə çatışmayan şeyəri “əvəzləmək” idi. Burada əvəzləmənin rolu psixikanın özünü 

tənzimləməsidir. Psixika yuxular vasitəsilə özünü tənzimləyib inkişaf etdirir. Yunq qeyd edirdi: 

“Hamıya məlumdur ki, Freyd məktəbinin nümayəndələri yuxuları şərh edərkən libido anlayışını 

əsas götürür. Təəssüf ki, Freydin libido anlayışı hər şeyi ehtiva edir, halbuki yuxuların şərhində 

daha etibarlı, düzgün məlumat əldə edə bilmək üçün yuxu görən insanın fəlsəfi, dini, etnik 

inancları nəzərə alınmalıdır [2].  

Hartman tərəfindən yuxulara yeni yanaşma tərzi. Aristotel yuxunu “yatarkən gerçəkləşən 

zehni fəaliyyət” adlandırırdı. Son illər aparılan tədqiqatlar  zehni fəaliyyətin REM və NREM 

zamanı baş verdiyini göstərir. Yuxu prosesində oyanıq vəziyyətdən fərqli olaraq qavrayış daha 

çox aktiv olur, sözlü və məqsədli aktivlik isə çox azdır. Yuxu zehni proses olduğuna görə onu 

hərərkətə gətirən qüvvə xarici bir qıcıqlandırıcı deyil. Yuxu prosesi zamanı gündəlik zehni 

fəaliyyətimizdən fərqli olaraq daha çox şəkilli metaforalardan istifadə edirik. Metaforaları 

gündəlik həyatımızda, şeirlərdə, incəsənətdə, diqqət və hafizə prosesində işlətdiyimiz kimi istifadə 

edirik, yəni yuxu prosesində istifadə etdiyimiz metaforalar oyanıq ikən istifadə etdiyimiz 

metaforalara bənzəyir. Yuxu görərkən zehindəki digər obyektlərlə oyanıq vəziyyədəkindən daha 

çox əlaqə yaradılır. Metafora yaradarkən yaddaşa həkk olunan məlumatlar bir-birilə əlaqələnir, 

insanın daha öncə fərqinə varmadığı oxşarlıqlar aşkarlanaraq metafora görüntüləri halına gəlir. 

Metafora istifadə edərkən məqsəd bir şeyi gizləmək və ya maskalamaq deyil. Gündəlik 

həyatımızda da bizim üçün önəmli olan çətin situasiyaları asan kəlmələrlə ifadə etmək əvəzinə 

vizual təsvirlərlə izah etməyə çalışırıq.  Məsələn, sözlə ifadə edəcəyimiz bir vəziyyəti (“bu 

münasibət qorxunc bir hala gəldi artıq, kontroldan çıxdı, qorxuram ki, pis bir şey baş versin”)  

bundan fərqli olaraq vizual şəkildə (“uçurumdan aşağı yuvarlanıram”) ifadə edirik.  

Metaforalar yuxu simvollarından fərqlidir. Metaforalar müəyən obyektlərin yuxuda 

formasını dəyişdiyi yeni obyektlər deyil. Metaforalar daha çox insanın hisslərinin vizual 

obyektlərlə ifadə tərzidir, məsələn, yatarkən insan ayağına dolanan adyalın ona verdiyi hissi duyur 

və yuxu bunu ilan kimi vizuallaşdırır. Metaforaların necə yarandığını qısa şəkildə belə izah etmək 

olar: bəzi sözlərin mənası insanlara görə fərqli məna kəsb edə bilir. Məsələn, maşın sözü görünüş 

olaraq adi bir insan üçün təkər, rul, güzgü kimi sözlərdən ibarət bir məna daşıdığı halda mühəndis 

üçün motor kimi daha konkret məna daşıya bilər, eyni zamanda maşının hərəkət etməyi, su və ya 

buz üzərində idarənin itməyi, tormozun tutmaması kimi analayışları da yada sala bilər. 

“Münasibət” sözünü isə “maşın” sözü kimi konkret sözlə izah etmək mümkün deyil, sərtliyi 

yoxdur, toxunaraq hiss etmək mümkün olmur. Bununla yanaşı “münasibət” sözünün  “maşın” sözü 

ilə ortaq bir tərəfi olduğunu da tapmaq olar: “hər şey öz yolunda gedir”, “sürətlə gedir”, “idarəni 

itirdi” kimi ifadələri şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə də istifadə edirik. Təbii ki, insanların 

münasibətləri  “maşın” sözü ilə ifadə olunacaq qədər bəsit bir anlayış deyil. Burada izah etməyə 

çalışırıq ki, yuxularda istifadə etdiyimiz metaforalar təsadüfi deyil. Neyronlar şəbəkəsində 

“maşın” ilə “münasibət” arasındakı oxşarlıq maşınla kamaz arasındakı oxşarlıq qədər gerçəkdir. 

Bəzi anlayışların müəyyən xüsusiyyətlərinin eyni nöqtədə kəsişməsi onlar arasınsa bir əlaqə 

yaradır və yuxugörmə zamanı bu anlayışlar bir-birinin yerinə keçə bilir [3].  

Yuxular aktivləşən hisslər tərəfindən idarə olunur, yuxunun məzmunu hisslərdən asılı olaraq 

dəyişə bilir. Yuxgörmə zamanı müxtəlif anlayışların oxşar tərəfləri arasındakı zehində yaranan 

əlaqələr müəyyən görüntülər meydana çıxarır. Bu zaman çoxlu oxşar anlayışlardan hansının 

metafora olaraq seçilməsi maraq doğurur. Burada yuxu görən insanın dominant hisslərini təmsil 

edən görüntü ön planda çıxır, yəni yuxuda metafora olaraq görülən obyektlərin şəkli kifayət etmir, 

həmin insanın emosional vəziyyəti də metafora üçün əhəmiyyətlidir. Yuxular yaddaş şəbəkəsini 
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istifadə edərək oyanıq vəziyyətdəkindən daha çox geniş, əhatəli əlaqələr yaradaraq emosiyaların 

düşüncə qəliblərini əmələ gətirirlər.  

Yuxularımızı xatırlayıb-xatırlamamağımızdan asılı olmayaraq bir növ psixoterapiya rolu 

oynayırlar.  Yuxular insanların öz hiss və düşüncələrinin fərqinə varmasına kömək edirlər, 

həmçinin hadisələr arasında oyanıq vəziyyətdəkindən daha çox əlaqələr yarada bilirlər. Əgər 

istəsək yuxularımız vasitəsilə qurulan bu əlaqələri və bizə qazandırdığı his və düşüncələri təhlil 

edərək özümüzü anlaya da bilərik. Bu yeni əlaqələrin formalaşması və özünüdərkin çoxalması 

prosesinin insanın özünü ən rahat hiss etdiyi çarpayıda, bütün əzələlərin boşaldığı REM fazasında 

baş verməyi vacibdir. Psixoanalitik terapiyalar ilə yuxular arasındakı ortaq nöqtə hər ikisində də 

sərbəst assosiasiyaların olmasıdır. Terapiya ilə yuxular arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, terapiya 

zamanı psixoloqla xəstə arasında  transfer, identifikasiya baş verdiyi halda yuxular insanın 

təkbaşına etdiyi bir prosesdir, əlbəttə yuxular terapiyaları əvəz edə bilməz. Xüsusən də travma 

almış insanların terapiyada psixoloqla yaratdığı ünsiyyət sağalma prosesinə təsir edir. Digər bir 

fərq isə istifadə olunan metodlar və nitqdir, belə ki, terapiya verbal nitq üzərində qurulduğu halda 

yuxular metafora və film lentinə bənzər görüntülərdən ibarət olur [4].  

Yuxu və travma. Dünyanı qavrayıb anlamaq insanın inkişafı üçün olduqca vacibdir, bunun 

üçün zehində mövcud olan düşüncə qəliblərini hərəkətə gətirmək, ehtiyac olduğu zaman yeni 

düşüncələr formalaşdıraraq mühiti daha yaxşı anlamaq və güvənli vəziyyətə gətirmək lazım gəlir. 

Travmatik hafizə epizodik hafizə şəbəkəsinə gözlənilməyən anda girərək epizodik hafizənin 

normal fəliyyətini poza bilir, buna görə də travmatik hadisələr, xüsusən də uşaqlıq dövrü 

travmaları zehin üçün dağıdıcı ola bilir. Travma xatirələri zehində hər hansı bir yerə inteqrasiya 

olunmadan ağrılı bir çiban kimi hafizədə ayrı bir yerdə mövcud olur. Travmanın sağalma 

prosesində travmatik hafizə yenidən inteqrasiya olunaraq hafizə şəbəkəsilə əlaqə yaradır. 

Tədqiqatlardan birində posttravmatik stress pozüntusuna müdaxilə metodlarından biri olan 

məruzburaxma ilə travma anının yenidən canlandırılması və travmatik xatirəylə bağlı təkrarlanan 

yuxular ilə təkrar canlandırılması sağalma baxımından müqayisə olunmuşdur. Həmin tədqiqatda 

göstərilir ki, travmatik hadisə ilə bağlı yuxular məruzburaxma rolu oynamır və travmadan sonra 

baş verən yuxular məruzburaxmadan fərqli olaraq sağalmağa deyil, travmanı aktivləşdirməyə 

səbəb olur. Hər iki proses travmatik hadisəni yenidən canlandırsa da travmadan sonrakı yuxuların 

baş verdiyi saatlar hadisəylə bağlı xatırlananları adiləşdirməyə (məruzburaxma) kifayət etmir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, təşviş pozuntusu, obsessiv-kompulsiv pozuntusu, sosial fobiyası olan 

insanlar yuxularında daha çox erkən uşaqlıq dövrü travmalarını və baş verənlərlə mübarizə apara 

bilməməyi görürlər.  

Şizofreniya diaqnozu qoyulan insanların yuxuları isə şizofreniya olmayan insanların 

yuxularından fərqli olaraq daha bəsit, dağınıq, emosiasız, başqa insanlardan çox özünün 

mövcudluğu, qəribə, neqativ, aqressiv, davakar görüntülərdən ibarət olur.  

Depressiyada olan insanlar da müxtəlif cür yuxu pozuntusu yaşaya bilirlər. Tədqiqatlar 

göstərir ki, depressiyada olan insanlar yuxunun REM fazasına sürətlə keçirlər, bu zaman onlar 

depressiyada olmayan insanlarla müqayisədə üç dəfə daha uzun yuxular görürlər. Burada 

yuxuların məqsədi emosional sferanı tənzimləyə bilməkdir, yəni  insanı incidən, qorxudan 

təhlükəyə atan şeylərə bir forma verməkdir [5]. 

 

NƏTİCƏ: 

Yuxular əsrlər boyu insanlarda sirli tərəfləri ilə maraq doğurmuşdur və psixologiya da daxil 

olmaqla bir çox sahədə tədqiq olunmuşdur. Psixologiya sahəsində yuxuların geniş miqyaslı tədqiqiqi 

Freydlə başladı. Yuxuların tədqiqində ortaq fikir insanın arzu və instinktlərinin yönəltdiyi 

şəxsiyyətlərarası münasibətlər, emosional vəziyyət, gündəlik həyatda baş verən hadisələrlə bağlıdır. 

Müasir dövrdə də yuxuların psixopatologiya ilə əlaqəsi, analizi, hafizə ilə əlaqəsi, psixoterapiyalarda 

istifadəsi aktuallığını saxlayır.  
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İnsanlara psixoloji dəstək prosesində alternativ bir metod kimi istifadə olunan yuxuların 

analizi onlara emosiyalarının fərqinə varmağı sürətləndirir və bununla yanaşı dərində yatan təşviş və 

narahatlıqları ilə üzləşə bilməyə kömək edərək sağalma prosesini tezləşdirir.  

Açar sözlər: yuxu, REM yuxusu, yuxugörmə, yuxuların patopsixologiyası, beyin, travma, 

depressiya, şizofreniya 
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РЕЗЮМЕ 

Сновидения  и  патопсихология 

Исламлы Шабнам Хейрулла кызы 

 Сновидения - самые интересные явления, которые происходят во время сна. Таким 

образом, сновидения привлекали внимание людей с древних времен. Почему существуют 

сновидения, как они возникают, а также их умственная связь с функцией мозга - это одна из 

областей исследования. Исследования в области психиатрии и психологии включают 

исследование психический функций сновидений и взаимосвязи между психопатологией и 

психотерапией. В этой статье обобщены взгляды ведущих ученых и организаций на 

взаимосвязь психики и психопатологии. 

Ключевое словa: сон, быстрые движения глаз (REM), сновидения, физиология 

сновидения, мозг, травма, депрессия, шизофрения 

 

SUMMARY 

Dreams and pathopsychology 

Islamli Shabnam Xeyrulla gizi 

Dreams are the most interesting phenomena that occur during sleep. Thus, dreams have 

attracted the attention of people since ancient times. Why dreams exist, how they come about, and its 

mental and brain-related function have been among areas of research. Studies in the psychiatry and 

psychology fields include research of the mental function of dreams and the relationship between 

psychopathology and psychotherapy. In this article, the views of leading scientists and institutions on 

the relationship between the mind and psychopathology have been summarized. 

Key words: sleep, REM sleep, dreaming, physiology of dreams, brain, trauma, depression, 

schizophrenia 
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Məqalədə şəxsiyyətin cəmiyyətə adaptasiyası, sosial mühitin şəxsiyyətə təsiri, şəxsiyyətin 

sosiallaşma prosesinin mərhələlərinin insan həyatına təsiri araşdırılır. Sosial münasibətlərin inkişafı 

və sosial mühit anlayışı aydınlaşdırılaraq, insanın sosial mühit və cəmiyyətlə qarşılığlı əlaqələrə 

psixoloji cəhətdən hazırlığı və bütün bu proseslərə nə dərəcədə ehtiyacının olması amillərinin 

vacibliyinə nəzər yetirilir. Həmçinin pandemiya dövründə bütün təhsil müəssisələrində həyata 

keçirilən məsafədən təhsilin həm müsbət həm də mənfi cəhətləri göstərilmişdir. Distant təhsil zamanı 

tələbə və şagirdlər arasında yaranan  bir sıra psixoloji fəsadlar və onların həll yolları qeyd edilmişdir.  

Açar sözlər: adaptasiya, həyacan, sosializasiya, distant təhsil, tələbə  

 

 Müasir dünyanın mənzərəsi qeyri-müəyyəndir desək, bəlkə də çoxlarına təəccüblü gəlməz. 

Müasir dünyada sürətli dəyişikliklər  insan psixologiyasından yan keçmir. Dünyanın mənzərəsi 

hadisələrə daha ayıq, daha açıq gözlə baxmağı ehtiva edir. İnsan bu proseslər içərisində özünüdərk 

edə bilirmi? 

 Dünyanın  müasir mənzərəsi çalxalanmaqda olan okeanı xatırladır. Bu gün dünyanın hazırki 

psixoloji durumunun  şərhini vermək çox çətindir. Dünyanın hansı səmtinə nəzər yetirsək ifrat 

radikalığın, islamafobiyanın, antisemitizimin  şahidi oluruq. Bu isə  təbii ki, dünyada bir gərginlik, 

siyasi və iqtisadi toqquşmalara gətirib çıxarır. Bunun nəticəsində insanlar arasında qorxu, vahimə 

hissi yaradır. İqtisadi tənəzzül, müharibə, terror insanların psixologiyasında dərin fəsadlara, 

travmalara səbəb olur. Ona görə də yeni insan, şəxsiyyət formalaşdırılması baxımında məsələyə 

baxmalıyıq. Sözsüz ki, tərbiyə məsələlərində də yenidən baxmaq, şəraitdən doğan məsələlərə və 

çətinliklərə dözümü olan insanlardan operativ baş çıxardan, məntiqi cəhətdən hazırlıqlı şəxsiyyətlər 

formalaşdırmalıyıq. İlk növbədə psixoloji hazırlıq məsələlərinə biganə qalmamalıyıq.  

 Xüsusilə, pandemiya şəraitdən sonra 44 günlük müharibə şəraitində yaşayan xalqımızın 

psixoloji durumu psixoloji baxımdan təhlil edilməkdir.Travmaya, depressiyaya məruz qalan, 

insanların psixoloji durumunu yoxlanılmalıdır. 

 Hazır ki şəraitdə ən mühüm məsələlərdən biri insanların pandemiya  şəraitindən sonra yenidən 

əvvəlki həyat tərzlərinə qaytarılmasıdır. Bu heç də düşünüldüyü qədər asan proses deyil. İnsanların 

yenidən öz real şəraitlərin uyğunlaşması daha düzgün ifadə etsək adaptasiyası onlardan psixoloji 

hazırlıq tələb edir. 

Adaptasiya-universal fenomen adlandıra bilərik ki, bu da dəyişən şəraitə uyğunlaşma 

prosesində meydana gəlir. Əgər adaptasiya prosesi baş verməsə idi, o zaman yeni fəaliyyətin 

tənzimlənməsi pozular və nəticədə bir sıra çətinliklər yaranardı. Psixoloji adaptasiya şəxsiyyətin 

həyat və fəaliyyətinin, sosial mühitin daxili və xarici şərtlərinin ahəngi, həmçinin bütün rəngarəng 

təzahürü ilə insanın təbii və sosial mühti mənimsəməsidir. [4,s 30] 

 Xüsusilə təcrid şəraitində insanlarda təsadüf edilən psixoloji hallardan biri həyаcan, təşvişdir. 

Bu hal xüsusilə gənclərdə çox müşahidə edilir. Həyаcan hissi gənclərin iş qabiliyyətinə, 

fəaliyyətlərinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə, həmçinin, ünsiyyətdə bir sıra çətinliklərə səbəb 

olur. Nəticədə isə yüksək həyacanlılıq bir sıra somatik xəstəliklərə yol açır.  

 Həyacanın arzu olunan, yəni müsbət tərəfləri də vardır ki, bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. 

Belə ki, bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Belə ki, həyacan halında gəncdə özününəzarət, özünütərbiyə 

prosesi artır, bu da özünə verdiyi qiymətə bilavasitə təsir edir. Həyacanın səbəblərində biri də 

uğursuzluq hallarıdır ki, bunun da diqqətdə saxlamaq lazımdır. Gənclərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır 

ki, uğursuzluq əslində uğur üçün “açar” rolunu oynayır. Belə emosional vəziyyətdə gənclərin sosial 

qarşılıqlı münasibətlərində, somatik vəziyyətində, qavrayışında, təfəkküründə və davranışında  ciddi 

dəyişikliklər əmələ gələ bilər. Hər bir mənfi həyacanı müsbət faydalı həyacana çevirmək mümkündür. 

Əgər nəzərə alsaq ki, həyacan həm də emosional vəziyyət kimi şəxsiyyətin, temperamentin sabit 

xüsusiyyətidir.Onda məsələnin mahiyyəti aydın olur. Belə ki, həyacanı insandan tamamilə çıxarmaq 
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mümkün deyil, sadəcə bir həyacandan müsbət mənadan istifadə etməyi, onu düzgün idarə etməyi və 

yönləndirməyi gənclərə aşılamalıyıq.  

 Unutmamalıyıq ki, həyacanlılıq həm də fərdi psixoloji haldır. Müxtəlif həyati situasiyalarda 

meydana gəlir. Yüngül narahatçılıqla müşayiət olunan bu hiss narahatçılığa, sonra təşvişə və qorxuya 

çevrilir. Həyacanın ilkin mərhələsi normal olub, insanda yaranan problemə ciddi, məsuliyyətlə 

yanaşmada özünü göstərir. Fərddən və yaşanan gərgin şəraitdən asılı olaraq, məsələn pandemiya, 

uzun müddət təcrid şəraitindən sonra yuxunun pozulması, həyacanlılığın artması arterial təzyiqin 

yüksəlməsi ilə müşayiət oluna bilər. Belə şəaritdən sonra adaptesiya prosesi nəticə verməzsə bu 

simtopların daha da inkişaf edib nevroza çevrilməsi şəksizdir.  

 “Həyacan insanın sosial davranışının adaptasiyasının formalaşmasına maneədir, onun 

psixikasının qeyri- normal təşkilinə və davranışın inteqrasiyasının məhvinə gətirib çıxarır”. [3,s 109] 

Odur ki, həyacanı emosional vəziyyət kimi həyacanlılığı isə şəxsiyyətin xüsusiyyəti kimi 

fərqləndirirlər.Qorxudan fərqli olaraq həyacan bütünlükdə müəyyən təhlükə reaksiyaları ilə özünü 

göstərir.  

 Sosial-psixoloji adaptasiyada ünsiyyətin sosial keyfiyyətlərin, cəmiyyətin qəbul etdiyi sosial 

davranış və əşyavi fəaliyyətin formalaşması baş verir ki, bununla da şəxsiyyət öz cəhdlərini, sosial 

maraqlarını, tələbatlarını reallaşdırır. Nəticədə şəxsiyyət yeni sosial mühitə daxil olur, onun bərabər 

hüquqlu üzvünə çevrilir, özünütəsdiq edir və sosial fəaliyyətini inkişaf etdirir və cəmiyyətdə 

sosiallaşır. Çox vaxt sosializasiya və adaptasiya proseslərini eyniləşdirirlər. Əslində isə “Sosializasiya 

və psixoloji adaptasiya bir- birinə yaxın, bir- birindən asılı, biri digərini şərtləndirən, lakin eyni 

olmayan proseslərdir. [1,s 35] 

 Şəxsiyyətin sosializasiyasında cəmiyyətin tələblərindən doğan norma və qaydalar mühüm 

məsələ kimi təsir göstərir. Belə ki, şəxsiyyətin yaddaşında əxlaqın ictimaiyyət tərəfindən qəbul 

olunmuş sosial norma və qaydaları, cəmiyyətdə mövcud olan mənəvi və əxlaqi dəyərləri, sosial 

münasibətləri möhkımlənir. Sistemdə qeyri- sabitlik yarandıqda adaptasiya prosesi pozulur və 

dezadaptasiya meydana gəlir. İ.A. Miloslova görə adaptasiyanı belə xarakterizə edir: “ Adaptasiya 

sosial- bioloji proses olaraq  meydana gəlir və sosial-psixoloji proses olaraq bitir”[3,s 5].  

Ali təhsil müəssisələrində adaptasiyanın ilkin mərhələsində tələbələr yeni informasiyaları 

mənimsəmələri ilə bağlı, həmçinin yeni sosial mühitin xüsusiyyətləri haqqında fəaliyyətdə yaranmış 

dəyişikliklərə məruz qalırlar. Nəticədə şəxsiyyətin bağlılıq səviyyəsi və özünüqiymətləndirməsi 

dəyişir, fəaliyyət haqqında yeni təsəvvürlər əsasında sosial təcrübə yaranır. Şəxsiyyətin özünə, öz 

fəaliyyətinə, sosial mühitə istiqaməti korrelyasiya olunur. [4,s 38] 

Adi şəraitə uyğunlaşma, adaptasiya narahatçılığa meyilli insanlarda problemə səbəb olursa, dəyişən 

şəraitdə bu müəyyən hazırlıq tələb edir. Xüsusilə ali məktəbin qarşısında bir vəzifə kimi durur. Bu 

proses digər kurslarla nisbətən I kurslarda daha qabarıq özünü göstərir. Ali məktəbə böyük sevinclə 

qəbul olan tələbələr xəyallarındakı universitetlərinin hələ görməyib. Bu məsələdə tələbələrə ən böyük 

dəstəyi onlarla işləyən qrup tyutorları və müəllimlər göstərə bilər. 

  Artıq 1 ildən çoxdur ki, dünyanı ağuşuna almış pandemiya bütün ölkələrə mənfi təsir göstərib. 

Əsas problemlərdən biri də təhsilin distant formaya keçirilməsidir. “Distant təhsil” şagird və 

tələbələrin psixologiyasına ciddi ziyan vurub. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, 

Azərbaycanda da əhalinin bütün təbəqələrinə pandemiyanın həm müsbət, həm də mənfi təsirləri var. 

Eləcə də pandemiya şəraiti ölkə tələbələrinə də önəmli təsir göstərmişdir. Pandemiya dövründə 

tələbələr əvvəlki kimi bir-birləri ilə və müəllimləri ilə ünsiyyət qura bilməsələr də, distant təhsil, 

onlayn görüş və tədbirlərlə bunu reallaşdırmağa çalışırlar.  

Məsafədən təhsilin də bir sıra psixoloji fəsadları var ki, müəllimlər mütləq bunları nəzərə 

almalıdır. Ənənəvi təhsildən fərqli olaraq burda ünsiyyətdə və qarşılıqlı münasibətlər, dərs 

proqramlarının ağırlığı, dərslik problemi şübhəsiz ki, tələbələrdə müəyyən çətinliklər yaradır. Burada 

şəraitdən doğan (pandemiya və müharibədən yaranan) çətinlikləri də əlavə etsək, mövcud durumun 

və törətdiyi psixoloji gərginlik məlum olar. 
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Təbii ki, onlayn dərslərdə bu imkanlar məhdudlaşır, çox-çox məhdudlaşır. Müəllim və 

tələbələr eyni bir məkanında olmurlar, onların hamısı müxtəlif məkanında təkcə kompüterin 

qarşısında əyləşirlər. Düzdür, onlar bir-birlərini görürlər. Görəsən, bu, ünsiyyət üçün kifayətdirmi? 

Əlbəttə bu suala birmənalı cavab vermək çox çətindir.  

Amma müəllim onlayn sinifdə dərsin bütün iştirakçıları arasında ünsiyyət yaratmağa, onlayn 

sinif məkanını formalaşdırmağa çalışmalıdır. Təbii ki, bu işin çətinlik dərəcəsi haqqında mübahisə 

etməyə ehtiyac yoxdur, amma bunun qeyri- mümkün olmasını da demək düz deyil.  

Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar tələbələr universitet kitabxanalarına gedə bilməsələr də, onlayn 

kitabxanalar vasitəsilə kitab əldə edə bilirlər.  Tələbələr əvvəlki dövrdə daha çox yollarda keçirdikləri 

vaxtı indi daha səmərəli istifadə edə bilirlər. Bu cür onlayn təhsil əvvəlki kimi tam effektiv olmasa 

belə, tələbələr bu onlayn yaşamla ayaqlaşmağı bacara bilirlər”. Pandemiya dövründə ev şəraitində 

qalmaq tələbələrdə tənbəlləşməyə səbəb olur. Dərslər "online” olduğu üçün tələbələr arasındakı 

ünsiyyət zəifləyir. Pandemiyada təhsil həddindən artıq zəiflədi, bu həqiqəti heç kəs dana bilməz. 

Təhsilin "online” olması səbəbi ilə tələbələr günlərinin böyük hissəsini ekran şüası altında keçirməyə 

məcbur olurlar və şüaların insan gözündə yaratdığı uzun müddətli zərərlər tələbənin dərsə laqeyd 

yanaşmasına səbəb olur. 

Tələbələrdə nizamsızlıq və məsuliyyətsizlik halları artmağa başladı. Həmçinin, ən əsası, 

internet hər bölgədə eyni olmadığı üçün, bölgələrə görə də dərs keyfiyyəti azaldı. Lakin bu sistem 

həmçinin tələbələr üçün yollarda vaxt itkisini aradan qaldırdı.  

Pandemiya dövründə distant təhsilin gedişatı göstərir ki onun  həm müsbət həm də mənfi cəhətləri 

ortaya çıxmışdır.  

Müsbət cəhətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. Distant təhsil proqramları ənənəvi sistem üzrə aparılan analoji təhsil kurslarından xeyli ucuzdur. 

Təhsil müəssisələri icarə haqqına, elektrik enerjisinə və bahalı texnikaya qənaət edir, çünki təhsil 

üçün ayrıca otaqlar və kompüterlər tələb olunmur. Bundan əlavə, vaxtın çox hissəsini tələbələr 

müstəqil şəkildə məşğul olurlar və deməli, müəllimlər eyni zamanda daha çox tələbəni öyrədə bilərlər 

və bunun da sayəsində distant təhsilin qiyməti münasib olur. 

2. Distant təhsil ümumiyyətlə hər hansı təhsil almaq imkanları olmayan şəhər və ölkələr üçün 

əvəzedilməzdir. Bu, təhsili hamı üçün əlçatan edir. 

3. Distant təhsil insanın utancaqlıq və auditoriya qarşısında çıxış etmək fobiyası kimi kommunikasiya 

keyfiyyətləri ilə bağlı psixoloji maneələri dəf etməyə imkan verir. 

4. Distant təhsil mobildir və deməli, tələbənin daim aktual məsələlərə çıxışı olur. Bunun üçün sadəcə 

İnternet lazımdır. 

5. Hesab olunur ki, distant təhsil vaxtının çoxunu işdə, uşaqlarla və ya ailəsi ilə keçirən insanlar üçün 

yeni biliklər və bacarıqlar əldə etmək üçün yeganə mümkün vasitədir. Hər hansı şəxs işini itirmək 

qorxusu olmadan və işdən ayrılmadan ixtisasını artırmaq və ya yeni biliklər əldə etmək imkanı əldə 

edir. 

Mənfi cəhətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Tələbələrin təhsil səviyyəsində və peşəkar təcrübəsində fərdi fərqləri nəzərə almağa imkan 

vermir. 

2. Təlim və imtahan telekonfranslarının təşkili üçün müxtəlif ölkələrin telefon xətlərinin keçiricilik 

qabiliyyəti kifayət etməyə bilər. 

3. Tələbələr tərəfindən mənfi qarşılana biləcək daha bir cəhət distant təhsil sistemində müəllim və 

tələbə arasında canlı ünsiyyətin itməsidir. 

4. Təlim kursları kifayət qədər interaktiv olmur. 

5. Distant təhsilin yekunlarına görə verilən diplom və ya sertifikat hələlik keyfiyyətli təhsilin 

göstəricisi kimi qəbul olunmur. 

6. Asan əldə edildiyi üçün adətən distant təhsil səhvən müəyyən bir xarici təhsil almaq imkanı kimi 

başa düşülür. Göstərilən mənfi cəhətlərinə baxmayaraq, distant təhsil inkişaf etməkdə davam 
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edəcək və zaman keçdikcə digər təhsil formaları arasında layiqli yerini tutacaq. Məsələ yalnız 

tələbələrin ondan düzgün və səmərəli istifadə etməsindədir”. 

Onlayn dərslərin təcrübəsi göstərir ki, onu həyata keçirmək mümkündür. Müəllimlər bunu 

reallaşdırmaq üçün rəngarəng yollara malikdir. Məsələn, dərsin qruplara bölüb, onların müzakirəsini 

təşkil edə bilər. Bu, sırf metodiki məsələdir, amma müəllimlər bu reallığı bilməlidirlər, onların 

dərslərin keyfiyyəti onlayn sinif məkanının iştirakçıları arasında ünsiyyətin yaradılmasından asılıdır. 

Bir pedaqoji həqiqəti unutmaq olmaz ki, şagirdlər təkcə müəllimdən deyil, həmçinin bir- birlərindən 

öyrənirlər.  

Bütün bunlardan isə yalnız psixoloji bilik, psixoloji səriştə, el birliyi, xalq məhəbbəti işə 

düzgün münasibətlə qalib gəlmək olar.  
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SUMMARY 

Modern psychological problems and ways out of them 

Ismayilova Ilhama Shubay gizi, Ismayilova Aygun Islam gizi 

 

The article examines the adaptation of the individual to society, the influence of the social 

environment on the personality, the stages of the process of socialization of the individual and the 

impact on human life. The development of social relations and the concept of social environment are 

clarified, it is necessary to pay attention to the factors of psychological readiness of a person's social 

environment and interaction with society and the extent to which all these processes are needed. Both 

the pros and cons of distance education in all educational institutions during the pandemic have been 

highlighted. A number of psychological complications between students and their, management 

during long distance education were noted. 

Keywords: adaptation, excitement, socialization, distance learning, student  

 

РЕЗЮМЕ 

Современные психологические проблемы и пути их решения 

Исмайлова Ильхама Шубай кызы, Исмайлова Айгюн Ислам кызыРезюме 

 

             В статье исследуются адаптация личности к социуму, влияние социальной среды на 

личность, этапы процесса социализации личности и влияние на жизнь человека. Уточняется 

развитие социальных отношений и понятие социальной среды, необходимо обращать 

внимание на факторы психологической готовности социальной среды человека и 

взаимодействия с обществом и степень необходимости всех этих процессов. Были 

подчеркнуты как плюсы, так и минусы дистанционного обучения во всех учебных заведениях 

во время пандемии. Отмечен ряд психологических осложнений между студентами и их 

руководством во время дистанционного обучения. 

Ключевые слова: адаптация азарт, социализация, дистанционное обучение, студент  
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 Dünyadakı sürətli dəyişikliklər insanların problemlərini yalnız rasional yanaşma ilə həll edə 

bilməyəcəyi bir mühit yaratdı. Son tədqiqatlar göstərir ki, insan zəkasının həqiqi ölçüsü IQ olsa da, 

emosional zəka həyat müvəffəqiyyətində həlledici rol oynayır.  

   Duygular liderliyin mərkəzindədir və onun əsas təsir prosesidir. Buna baxmayaraq, liderlik 

tədqiqatlarında liderliyin emosional ölçüsü uzun müddət nəzərə alınmamışdır. Liderlərin 

xüsusiyyətləri, davranışları, liderlik üslubları və qərar qəbul etmə üslubları ətraflı araşdırılmış, lakin 

liderlik prosesindəki duyğuların rolu sistematik olaraq təhlil edilməmişdir.  

      Mayer və Salovey; emosional zəkanı “bir insanın özünün və başqalarının duyğularını izləmək, 

onları fərqləndirmək və bu müddətdə əldə etdiyi məlumatları düşüncə və davranışlarında istifadə 

etmək qabiliyyəti” olaraq tərif etmişlər. (Salovey & Mayer, 1990, s.189). Konsepsiya Daniel 

Golemanın 1995-ci ildə nəşr olunan Duygusal Zəka kitabı ilə böyük diqqət çəkdi və populyarlıq 

qazandı. Sonrakı illərdə tədqiqatçılar emosional zəkanı geniş şəkildə araşdırdılar. 

      Emosional zəkanın məktəb rəhbərlərinin liderliyinə təsiri bir çox cəhətdən vacibdir. Menecer 

rollarının mürəkkəbliyi ilə liderlik bütün təşkilatlarda olduğu kimi məktəblərdə də əhəmiyyət 

qazanmışdır. Təhsil müəssisələri insanmərkəzli  təşkilatlardır. İnsanların üstünlük təşkil etdiyi təhsil 

təşkilatlarının idarəsində düzgün və ardıcıl qərarlar qəbul etmək, menecerlərin duyğularını bilməsi, 

özlərini başqalarının yerinə qoyması, özlərinin və başqalarının duyğularını idarə etməsi vacibdir.  

Bununla yanaşı,  qəfil və təsirli bir dəyişiklik təmin edə biləcək liderlərə ehtiyac var. Məktəblərimizdə 

təsirli bir lider müəllimlərin ümumi hisslərini müsbət bir istiqamətdə toplayan, zərərli duyğuların 

yaratdığı atmosferi ortadan qaldıran insandır. Davranışları bütün təşkilata təsir edən menecerlərin 

duyğularının təhlili və menecerin emosional mühiti, yəni emosional zəkanı dərketmə qabiliyyəti 

mühümdür. 

   Məktəb rəhbərinin uğuru müxtəlif insanlarla müsbət əlaqələr qurma qabiliyyətindən asılıdır. 

Bu, yalnız liderlərin özlərinin və başqalarının duyğularını təsirli bir şəkildə əlaqələndirə biləcəyi 

təqdirdə mümkündür. Araşdırmalar məktəb rəhbərlərinin, xüsusən çətin vəziyyətlərin öhdəsindən 

gəlmək, şəxsiyyətlərarası münasibətləri idarə etmək və problem həll etmə kimi vəziyyətlərdə 

duygusal zəka qabiliyyətlərinə ehtiyac duyduqlarını göstərir. 

      Emosional zəka ümumiyyətlə dörd xüsusiyyət ilə təyin olunur: 

Özünü idarə etmə - Öz duyğularınızı sağlam yollarla idarə edə, təşəbbüs göstərə, öhdəliklərə əməl 

edə və dəyişən şərtlərə uyğunlaşa bilmək 

Özünüdərketmə - Öz hisslərinizi, düşüncələrinizi və davranışlarınızı tanımaq, güclü və zəif 

tərəflərinizi bilmək və özünə güvənmək 

Sosial şüur – Empatiya hissi, başqa insanların duyğularını, ehtiyaclarını və narahatlıqlarını anlamaq, 

duyğu işarələrini almaq,  sosial cəhətdən rahat hiss etmək 

Münasibətlərin idarə olunması - Yaxşı münasibətləri necə inkişaf etdirə biləcəyinizi, aydın şəkildə 

ünsiyyət quracağınızı, başqalarına ilham verməyi və təsir göstərməyi, komandada yaxşı işləməyi və 

münaqişəni necə idarə edəcəyinizi bilmək. 

      Məktəb rəhbərləri üçün stress qaçılmazdır. Liderliyin gündəlik həyəcanı, yeni problemlər və 

daha yüksək tələbkarlıq ən güclü liderlərin də içində bəzən bir atəş duyğusu yaradır. 

      Bununla birlikdə, təhsil rəhbərləri üçün stress gözlənilsə də, tükənmə istəyə bağlı ola bilər. 

Hədəflərə çatmaq üçün səylər nəticəsində yaranan orta dərəcədə sağlam stress şəxsi müvəffəqiyyəti 

və iş yerindəki əlaqəni artıra bilir, hətta iş performansını da yaxşılaşdırır. 
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DEPRESSİYANIN KLİNİK PSİXOLOJİ MAHİYYƏTİ VƏ YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

Kazımova Kamilə Qinyaz qızı 
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Müasir dövrdə insanlarda depressiyanın yayılma səviyyəsinin artması  və bu prosesin 

gəncləşməsi tendensiyası özünü göstərir. Xüsusilə pandemiya şəraitində uzun  müddət davam edən  

karantin rejimi, sosial məhdudiyyətlər, pandemiya səbəbindən insanlarda  xəstəlik  qorxusu, 

doğmalarını itirmələri  və s. depressiyanın sürətlə artmasına səbəb oldu.  Depressiya (lat- depressio – 

məyusluq, ruh düşkünlüyü) insanın mənfi əhval-ruhiyyədə olması,  həyəcan, halsızlıq, yuxusuzluq, 

psixomotor ləngimə, narahatlıq, həmçinin müxtəlif somatik simptom və şikayətlərlə müşayiət olunan, 

təkrar yaşanma ehtimalı  olan, insanı həyatdan zövq almaqdan məhrum  edən, özünəqəsd və s. halların 

yaşandığı psixi pozuntudur. Yüngül, orta, orta ağır və ağır formalarda  təsadüf edilən pozuntu zamanı 

xəstələr əsas etibarilə davamlı əhval-ruhiyyəsinin aşağı enməsi, maraq və zövqün yoxluğu, 

enerjilərinin olduqca zəifləməsindən şikayət edirlər. Ümumi yorğunluğun və fəallığın xeyli enməsi 

xəstənin az hərəkətli və ya hərəkətsiz vəziyyətdə qalmasını məcbur edir. Bu vəziyyət 

özünüqiymətləndirmənin aşağı düşməsi, həyatın mənasını itirməklə müşayiət olunur. Depressiyanın 

aşağıdakı əlamətləri vardır.  

Depressiyanın əsas əlamətləri: insan  üçün qeyri-normal hesab edilən səviyyəyədək uzun 

müddət əhvalın enməsi; adətən  insan  üçün xoş olan məşğuliyyətə aydın formada marağın və alınan 

zövqün azalması; demək olar ki, hər gün müşahidə edilən yorulma və güc tükənməsi. Depresiyanın 

əlavə əlamətləri: Özünəinamın və  özünüqiymətləndirmə hissinin enməsi; səbəbsiz özünütənqid və 

ya qeyri-adekvat günahkarlıq hissi; təkrarlanan ölüm və ya özünəqəsd fikirləri və ya intihar davranışı; 

düşünmə və fikir cəmləmə qabiliyyətinin azalması; tormozlanma və ya həyəcanla müşayiət olunan 

intellektual və psixomotor fəallığın pozulması (subyektiv və ya obyektiv); istənilən növ yuxu 

pozuntusu(yuxusuzluq və ya yuxuculluq, süstlük); istirahət etdikdən sonra belə fiziki və emosional 

yorğunluq hissi; ətrafdakılardan ünsiyyətdən qaçma; özü və yaxınları haqqında mənfi fikirlər; həyatın 

mənasız olduğunu düşünmək; gələcəyi tutqun və pessimist görmək; tək olmaq arzusu; 

konsentrasiyanın pozulması, qəmli olmaq və əsəbilik, yorğunluq, iş görmək  qabiliyyətinin aşağı 

düşməsi;  qərarsızlıq (şəxsiyyətdaxili konflikt); iştahanın pozulması; səbəbsiz qıcıqlanma; 

psixomotor ajitasiya (həddindən artıq narahatlıq və gərginlik); irrasional narahatlıq. Bu əlamətlər 

ağırlıq dərəcəsinə görə müxtəlif cür ola bilər. Xəstələrin yuxusu pozulur, yatağa uzanandan sonra 

yuxuya gedə bilmirlər. Yuxu səksəkəli olub, müxtəlif məzmunlu yuxugörmələrlə müşayiət olunur.  

Səhər yuxudan oyananda xəstə özünü əzgin hiss edir, iştahası pozulur, daima ağlamaq istəyir. 

Vərdiş etdikləri peşə vəzifələrini belə icra etmək iqtidarında olmurlar. Belə xəstələr əmək 

qabiliyyətlərini və fiziki fəallıqlarını itirdikləri üçün iztirab keçirirlər. Depressiv hal əsasən günün 

birinci yarısında güclü, ikinci yarısında nisbətən zəifləyir. Bəzi xəstələrdə yaxın adamlarına qarşı 

narahatlıq hissi yaranır, onların başlarına bədbəxt bir hadisə gələcəyindən qorxurlar. Bəzən isə 

özlərini düzgün olmayan bir hərəkətdə təqsirləndirirlər. Qohumlarına, övladlarına qarşı soyuqqanlı, 

biganə olmaları onları olduqca narahat edir, iztirablarını daha da artırır. Belə hallarda kədərli 
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laqeydlik (anaestesia dolorosa) müşahidə edilir. Ağır depressiyada olan insanlarda müxtəlif 

məzmunlu sayıqlamaların: ipaxondrik, özünü təqsirləndirmə, müflisləşmə və s. meydana çıxır. Yaşlı 

şəxslərdə sayıqlamalara daha tez-tez rast gəlinir. Sayıqlamaların məzmunu xəstələrin yaşadığı mühit, 

onun intellektual səviyyəsindən və digər amillərdən asılı olaraq müxtəlif olur. Pandemiya 

vəziyyətində insanların pandemiyaya tutulmaq qorxusu ilə bağlı sayıqlamalarına rast gəlinir. 

 Psixi və Davranış Pozuntularının Beynəlxalq Təsnifatına (XBT- 10) uyğun şəkildə depressiv 

pozuntu diaqnozunun qoyulması üçün əlamətlər 2 həftədən az olmayaraq müşahidə edilməlidir.   

Depressiyanın səbəbləri və risk faktorları aşağıdakılardır: 

Depressiyanın yaranmasına  bioloji, psixoloji, sosial və s. səbəblər təsir edir. Genetik  faktorların 

genişliyi depressiv xəstəliklərin yaranmasında vacib rol oynayır:  Depressiyaya irsi meyllilik - bəzi 

depressiya formalarının ailədə nəsildən-nəslə ötürülməsi xəstəliyə mövcud bioloji meyilliliyin irsi ola 

biləcəyini qəbul etmək üçün əsas verir. 

    Hər bir nəsildə bipolyar pozuntudan əziyyət çəkən şəxsin olduğu ailələrin araşdırması 

göstərmişdir ki, xəstə və sağlam ailə üzvlərinin genetik quruluşunda fərqlər mövcuddur. Belə ki, irsi 

faktorların təsir  dərəcəsi irsi xəstəliyin növü və şiddətinə görə dəyişir. Məsələn, əkizlər üzərində 

aparılan tədqiqatlardan əldə edilən nəticələrdə depressiyada genetik keçidin olduğu və bunun daha 

çox bipolyar pozuntu ilə əlaqəli depressiyada daha çox rast gəlindiyi göstərilir.  Depressiya birinci 

dərəcəli qohumlarda olarsa bu riski artırır. İrsi və ya klinik depressiya tez-tez beyin strukturu və ya 

onun funksiyasındakı  dəyişikliklər ilə də bağlıdır. Son illərdə tədqiqatçıların apardıqları araşdırmalar 

göstərmişdir ki, orqanizmdə baş verən fiziki dəyişikliklər psixi dəyişikliklərlə  müşayiət oluna bilər. 

İnsult, infarkt, xərçəng, parkinson xəstəliyi və orqanizmdə baş verən hormonal pozuntular 

depressiyanın yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da xəstəni apatik vəziyyətə salar və onlar fiziki 

ehtiyaclarını ödəməkdən imtina edər, bərpa müddətini təxirə sala bilərlər.  

 Xronik ağrı sindromu: Diabet, ağciyər xəstəliyi və ürək-damar xəstəliyi və s. xəstəliklər daha 

çox depressiyaya səbəb olur. 

 Həyat hadisələri: Bunlar arasında övladlıq, boşanma, iş problemləri, dostlarınız və ailə ilə 

əlaqələr, maliyyə problemləri, tibbi qayğılar və ya kəskin stress daxildir. 

 Maddələrin istifadəsi: Alkoqol, amfetamin və digər narkotik maddələrin istifadəsi 

 Keçmiş kəllə-beyin zədələnməsi 

Psixoloji faktorlar arasında aşağıdakılar böyük əhəmiyyət daşıyır: uşaq vaxtı keçirilmiş psixoloji 

travmalar, ailədaxili və şəxsiyyətlərarası problemlər, həyatda baş verən önəmli dəyişikliklər, yaxın 

adamın həyatını itirməsi və ya ağır xəstəliyə tutulması ilə bağlı,  sevgilisindən  ayrılması ilə bağlı 

keçirilən  astenik  hisslər (bu hisslər orqanizmin həyat fəaliyətini zəiflədir, enerjisini azaldır ),  

tənhalıq və s.     

Psixoloji faktorlara digər bir misal olaraq insanların bir-birindən asılılığının artması, qeyri- sabit 

mənəviyyat əlamətləri misal göstərilə bilər. Hər kəsi məmnun etməyə çalışan və lazım gəldikdə yox 

deməyi bacarmayan insanlar da tez-tez depressiyaya girərlər. Belə insanlar heç kimə yox deyə 

bilməzlər. Nəticədə yükləri daşıya bilməyəcəkləri dərəcədə artar. Özlərinə edilən haqsızlıqlara göz 

yumarlar. Haqsızlığa etiraz etməzlər, onda sonra da hədsiz dərəcədə əsəbiləşib haqlıykən haqsız 

vəziyyətə düşərlər. Bundan əlavə,  şəxsiyyətlərarası münasibətlər  maliyyə problemi və ya həyat tərzi 

hər hansı bir (arzu olunan və ya arzu olunmayan) stressli dəyişiklik depressiya bir hücum kimi səbəb 

ola bilər. Çox nadir hallarda depressiv hücumun yaranmasına səbəb genetik  faktorların psixoloji 

amillər və ya ətraf mühit faktorları ilə birləşməsi ola bilər. Depressiyanın inkişafına təkan verə biləcək 

sosial faktorlar arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: müharibə, (məsələn doğma Azərbaycanımızda  

44 günlük Vətən müharibəsi zamanı müharibə zonasindan kənarda yerləşən Gəncədə törədilən 

erməni terroru nəticəsində bir anın içərisində doğmalarını itirən insanlar) təbii fəlakətlər, bədbəxt 

hadisələr daxil olmaqla arzuedilməz sosial dəyişikliklər; kasıblıq, işsizlik, işindən ayrılmaq, 

cinayətkarlıq; sosial müdafiənin olmaması. Psixososial faktorlar - sosial hadisələrin və sosial sahənin 

böhran problemləri depressiyanın bütün müasir modellərində təqdim olunur.  Bu hal ilk öncə öz-



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
187 

 

özünə hesabatların əsasında və həm də stressin obyektiv göstəriciləri əsasında təsdiqlənir. Bəzi 

araşdırmalarda qeyd olunur ki,  sosial rol və  statusların itirilməsi depressiyanın yaranmasına  səbəb 

olur. Depressiyanın yaranmasına səbəb son vaxtlarda şəraitin ümumi strukturunda kəskin 

stressorların təsiri ilə yanaşı, xronik psixososial stressorların təsiri məsələn, gündəlik, uzunmüddətli 

həddən artıq yüklənmə qəbul olunur.  

Depressiyanın ən ağır nəticəsi  intihardır – depressiyadan əzab çəkən şəxslərin 15-20%-i 

həyatlarına intihar vasitəsi ilə son qoyurlar. Sui-qəsd  xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən,  şəxsiyyətin  

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq  yaranır. Belə fikirlər əksərən  ağır depresiya keçirən  xəstələrin  

“çıxılmaz  vəziyyətə” düşdükləri  anda, “ümidlərinin  puça   çıxdığını” hiss etdikdə  meydana çıxır.  

Depressiyanı müəyyən etmək üçün E.Bek, Hamilton və s. testlərindən  istifadə edilir. 

Depressiyanın qarşısını almaq üçün insanlarda  özgüvəni artırmaq, özünüqiymətləndirmənin 

adekvat olmasına çalışmaq, gələcək planlarını həyata keçirməkdə bütün maneələrə sinə gərə bilən, 

möhkəm  iradəyə malik, reallığı qəbul etməyi bacaran, situasiyadan asılı olmayaraq mənfi 

emosiyalara qalib gələrək pozitivliyi qoruya bilən güclü şəxsiyyətlər  yetişdirməyə nail olmağı 

bacarmalıyıq.  

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

ЗДОРОВЫХ ДЕВУШЕК И ДЕВУШЕК С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 15-18 ЛЕТ 

Казымов Аxмeд Гаджи оглу 

Азербайджанский Медицинский Университет 

 

Актуальность проблемы объясняется обострением в последние годы противоречий 

между биопсихосоциальной сущностью человека и прессом экологических и 

психосоциальных неблагоприятных факторов, неизбежно приводящих к срывам адаптации, 

развитию стресса, формированию психосоматических расстройств. 

Нами проведен анализ возрастных изменений психофизиологического статуса и 

психического состояния у практически здоровых девушек и девушек с пограничными 

невротическими расстройствами 15-18 лет при моделировании эмоционально и психически 

напряженной деятельности, моделировании положительной эмоции и отрицательной эмоции. 

Психофизиологическое тестирование проводили с применением корректурной пробы (КП), 

теста «память на числа» (ПЧ), теста «арифметические вычисления» – (АВ), 

треморометрического теста (ТТ). По результатам методики корректурной пробы установлено, 

что у здоровых девушек отмечается некоторое повышение уровня психической 

работоспособности с возрастом при сохранении стабильно минимального количества ошибок. 

В группах же девушек с пограничными состояниями уровень работоспособности был ниже и 

не повышался с возрастом, количество допускаемых ими ошибок было в 2-2,5 раза выше во 

все возрастные периоды.  

У девушек с пограничными состояниями во всех возрастных группах характеристики 

памяти были ниже, чем у здоровых девушек. Девушки с невротическими расстройствами 

выполняли тест с такой же скоростью, как и здоровые, но, в отличие от здоровых девушек  

делали в 2 раза больше ошибок. Здоровые девушки выполняли тест тремор динамический (ТД) 

относительно медленно, но с минимальным количеством касаний, в тесте тремор статический 

(ТС) количество касаний у них было 3-5 и с возрастом достоверно не менялось. Девушки с 

пограничными состояниями выполняли тест (ТД) в 2-3 раза быстрее, но с большим числом 

касаний. Показатели субъективной самооценки состояния при предъявлении теста САН в 

группах 16 и 18 лет были даже выше, чем у практически здоровых девушек, что еще раз 
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подчеркивает необходимость глубокого объективного изучения психофизиологических 

функций и их возможных нейрофизиологических детерминант в юношеском возрасте. 

Результаты психофизиологического тестирования здоровых девушек и девушек с 

пограничными невротическими расстройствами в динамике возрастного периода от 15 до 18 

лет указывают на нарушение ряда высших мозговых функций, а именно – внимания, 

кратковременной невербальной памяти, темпа арифметических вычислений, психомоторной 

статической и динамической координации при минимальных неврологических нарушениях. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЭЭГ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ 

Казымов Аxмeд Гаджи оглу 

Азербайджанский Медицинский Университет 

 

         Кратковременные отрицательные эмоции обеспечивают мобилизацию защитных сил 

организма, способствуют достижению цели, но имеют длительное последствие. В связи с этим 

при часто возникающих отрицательных эмоциях может развиться эмоциональное 

напряжение, которое сопровождается реакцией тревоги  и беспокойствия, изменениями 

состояния ЦНС и внутренних органов. 

       Деятельность человека часто связана с повышением умственного и нервно-

эмоционального напряжения. В таких условиях, вероятно, различные нарушения 

межсистемной регуляции живого организма, находящиеся в прямой зависимости от его 

функциональных резервов, и состояние организма, позволяющее различать его адаптацию к 

изменение внешних факторов и дезадаптацию. 

       Для проявления у испытуемых нервно-эмоционального напряжения применялись 

медленные высокочастотные звуковые раздражители и за одного регистрировались ЭЭГ в 

лобном, центральном теменном и затылочном отведенных. 

       Визуальный анализ записей, сделанных до и во время звуковых раздражителей, показал, 

что у всех испытуемых они соответствовали понятию нормы. В начале на фоне ясно 

выраженной депрессии «альфа-активности» наблюдалось возникновение дельта-волн, по-

видимому, вызванное небольшим волнением испытуемых, существовании которого 

подтвердил их опрос. 

    По мере увеличения интенсивности звукового раздражителя при общей десинхронизации 

возникали высокоамплитудные «вспышки» «альфа» диапазона, через 10-15 секунд после 

прекращения звука восстанавливался исходный характер ЭЭГ. Наблюдавший в ЭЭГ 

изменения весьма индивидуальны, но тем не менее они закономерны и отражают факт 

появления нервно-эмоционального напряжения у испытуемых. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО 

КОМПОНЕНТА СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Коваленко Виктория Евгеньевна 

Харьковский Национальный Педагогический Университет имени Г.С. Сковороды 

kovalenkov811@gmail.com 

 

Уровень социализированности подростков с интеллектуальными нарушениями во 

многом определяет степень их социальной адаптации и интеграции. Установлено (Ю. 

mailto:kovalenkov811@gmail.com
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Быстрова, В. Коваленко, Ж. Намазбаева, В. Синев, О. Шаповалова, Д. Шульженко), что 

подросткам с необратимыми интеллектуальными нарушениями свойственны трудности 

программирования и контроля; неадекватность проявлений эмоциональных переживаний по 

параметрам силы, интенсивности и содержания; нарушения когнитивного, эмоционально-

оценочного и поведенческого компонентов самосознания [3]. Все это приводит к отягощению 

и качественному ухудшению процессов социализации и развития таких детей.  

По мнению Л. Ерёминой, В. Куровского своеобразие социализации подростков 

проявляется в том, что в этот период они попадают в новую систему отношений и общения со 

взрослыми и сверстниками, занимая среди них новое место, выполняя новые функции. 

Включаясь в различные виды общественно-полезной деятельности, дети расширяют сферу 

общения, появляются возможности усвоения социальных ценностей, формируются 

нравственные качества личности [2]. В этот период подростки пребывают на стадии 

индивидуализации (Г Андреева), примеривают новые социальные роли, что открывает новые 

возможности для поиска средовых ресурсов для коррекции, и как следствие, гармонизации 

процессов их социализации и развития. 

В данный период проблема социализации является междисциплинарной и 

рассматривается в психологии, педагогике, социологии, философии, антропологии и др. 

Анализ психолого-педагогической, философской и социологической литературы (Г. 

Андреева, В. Афанасьев, П. Бергер, М. Вебер, Ф. Гиддинс, В. Дмитриенко, Н. Дембицкая, Э. 

Дюркгейм, Л. Коган, Р. Мертон, В. Москаленко, Т. Парсонс, П. Сорокин, Ю. Хабермас, П. 

Штомпка, А. Шюц) позволяет рассматривать социализацию, как процесс, который сочетает в 

себе две составляющие: адаптацию и индивидуализацию, постепенно сменяющие и 

качественно дополняющие друг друга. Адаптация – процесс усвоения социального опыта, 

системы общественных норм и правил, приспособления индивида к социально-культурной 

среде, а индивидуализация – процесс манифестации принятых и интериоризированных 

личностью норм, ее саморазвития и самореализации в том обществе, в котором она проживает. 

В частности, Ю. Исмайлова отмечает, что самостоятельность является важным показателем 

социализированности подростка [1]. 

В специальных психолого-педагогических исследованиях проблему социализации и 

развития детей с особыми образовательными потребностями исследовали Л. Аксенова, Вит. 

Бондарь, Ю. Быстрова, И. Белозерская, Т. Висковатова, А. Высоцкая, И. Гладченко, В. 

Засенко, А. Глоба, Н. Лавриченко, Н. Макарчук, А. Маллер, С. Максименко, Е. Мамичева, К. 

Островская, Л. Руденко, В. Синев, Е. Синева, М. Супрун, И. Татьянчикова, С. Трикоз, Л. 

Фомичева, Е. Хохлина, А. Шевцов, М. Шеремет и др. Вместе с тем анализ психолого-

педагогической литературы позволяет сделать вывод о недостаточном отображении в 

научных исследованиях проблемы структурного содержания и описания компонентов 

социализированности школьников с интеллектуальными нарушениями, что и обусловило 

выбор темы научной статьи. 

Учитывая междисциплинарный характер проблемы социализации, отметим, что в 

контексте данной работы рассматриваем социализированность как результат социализации на 

определенном возрастном периоде, как интегративное личностное образование, которое 

включает знания о социальных нормах и ценностях, позитивное отношение к ним, их 

использование в собственной жизнедеятельности на основе осознанного выбора по 

целесообразности и необходимости. На основе анализа психолого-педагогических 

исследований была разработана структура социализированости школьников с 

интеллектуальными нарушениями. Было выделено когнитивно-сознательный, мотивационно-

ценностный, эмоционально-регуляторный и деятельно-поведенческий компоненты 

социализованости. Важность выделения и исследования эмоционально-регулятивного 

компонента объясняется тем, что в процессе социализации личность должна научиться не 

только адекватно воспринимать социальные явления, но и понимать их сущность, оценивать 
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и выбирать из других значимые для себя, наполняя их личностным смыслом. Ведь социальные 

и нравственные нормы, правила только тогда становятся регуляторами поведения индивида, 

когда он признает и устанавливает для себя их субъективную ценность, умеет 

ориентироваться на них в ситуациях морального выбора. Эмоционально-регуляторный 

компонент социализованости позволяет оценить степень адаптированности личности, степень 

восприятия, понимания и оценки собственной личности, способность к эмоциональной 

регуляции. Он выражается в том, как ребенок оценивает и воспринимает способности, 

качества, которыми себя характеризует, именно они определяют степень самоуважения 

ребенка к себе и в перспективе становятся детерминантами выбора определенного 

социального поведения.  

Показателями данного компонента являются: степень объективности самооценки, 

особенности социальных эмоций, эмоциональный фон как характеристика степени 

адаптированности личности.  

На основе выделенных показателей развития эмоционально-регуляторного компонента 

социализированности подростков с интеллектуальными нарушениями был разработан 

конструкт диагностических методик: «Автопортрет» (К. Маховер), шкала самооценки 

«Дембо-Рубинштейн» (модификация А. Прихожан), тест Куна-Макпартленда «Кто Я?» 

(модификация Т. Румянцевой). 

Исследование уровня развития эмоционально-регуляторного компонента 

социализированности подростков с интеллектуальными нарушениями проводилось на базе 

Комунального учреждения «Купянская специальная школа» Харьковского областного совета 

и Комунального учреждения «Харьковская специальная школа № 3» Харьковского областного 

совета. В исследовании приняли участие 88 школьников подросткового возраста с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени. 

Целью применения методики «Автопортрет» является aнaлиз созданной ребенком на 

рисунке проекции личностной динамики, определение самооценки, наличия невротических 

состояний тревожности и страха. 

Целью применения методики «Кто Я?» является выяснение представлений личности о 

своем «Я» и качественное и количественное изучение содержательных характеристик 

личности. 

Целью применения методики «Какой Я?» заключается в изучении состояния 

сформированности и анализа нравственных качеств через диагностику эмоционально-

оценочного компонента самосознания. 

Целью применения методики «Дембо-Рубинштейн» является диагностика уровня 

самооценки и ее адекватности. 

Рассмотрим результаты выполнения подростками диагностической методики 

«Автопортрет». Анализ продуктов изобразительной деятельности подростков с 

интеллектуальными нарушениями позволил выявить группу детей, которым свойственны 

проявления личностной тревожности (52,27%) и страхов (61,36%). На наличие тревожности 

указывал сильный нажим, размещение рисунка в левой части листа, прорисовка и стирание; 

на наличие страхов – интенсивная штриховка, обведение контура. 

Установлено, что нарушения самооценки свойственно 79,55% респондентов, из них 

81,43 % имеют завышенную, а заниженную – 18,57%. Дети с завышенной самооценкой 

действовали без учета инструкции – изображали свой портрет, а не фигуру в полный рост, 

располагали рисунок больших размеров, не соизмеримых с величиной листа. Данные 

особенности выполнения диагностического задания указывают также на трудности 

планирования и целеполагания, завышенные социальные и интеллектуальные притязания.  
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Отдельные дети изображали фигуру очень маленьких размеров, располагали её в 

нижней части листа, что указывало на заниженную самооценку, а также на интеллектуальную 

и социальную неадекватность. Адекватную самооценку выявлено у 20,45% респондентов. 

Данные результаты согласуются с результатами выполнения детьми диагностических 

заданий методики «Какой Я». Было выявлено 69,32% подростков с нарушениями самооценки, 

среди них большинство имеют завышенную самооценку (80,32%), заниженную самооценку 

выявлено у 19,68% респондентов. Установлено, что чаще всего дети с завышенной 

самооценкой приписывают себе следующие качества: добрый, аккуратный, старательный. 

Дети с адекватной самооценкой выбирали следующие качества: щедрый, справедливый, 

пытливый.  

Анализ выполнения подростками диагностических заданий психодиагностической 

методики «Дембо-Рубинштейн» (модификация А. Прихожан) показали, что нарушения 

самооценки по типу ее завышения и нереалистическим уровнем притязаний в оценке 

собственной внешности, характера, умственных способностей и авторитета среди 

одноклассников. Незначительное расхождение между самооценкой и уровнем притязаний 

свидетельствует об удовлетворенности собой, инфантильности. По показателю «ручной труд» 

и «отношения со взрослыми» результаты показали наличие адекватной самооценки и высокий 

уровень притязаний, что свидетельствует о значимости взаимоотношений со взрослыми и 

самовыражения в творческой деятельности (Табл. 1). 

Таблица 1 

Самооценка и уровень притязаний подростков с интеллектуальными нарушениями 
Показатель 
(среднее 
значение) 

Здоровье Умственные 
способности 

Характе
р 

Авторитет у 
сверстников 

Отношения 
со взрослыми 

Ручной 
труд 

Внешно
сть 

Самооценк
а  

55,68 86,20 88,23 90,42 72,84 67,12 92,80 

Уровень 
притязаний  

75,63 91,22 91,47 96,27 83,54 77,00 99,56 

Разница 19,95 5,02 3,24 5,85 10,70 9,88 6,76 

 

Представленные в таблице данные указывают, что подросткам свойственна завышенная 

самооценка по показателям «умственные способности», «характер», «авторитет у 

сверстников», «внешность» (среднее значение каждого из показателей превышает 75 баллов). 

Высокая самооценка у детей проявляется в оценивании «отношения со взрослыми» и «ручного 

труда» (умелости), средняя самооценка выявлена по показателю «здоровье». Полученные 

результаты (завышенная самооценка) подтверждают личностную незрелость, неумение 

правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 

некритичности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. 

Анализируя уровень притязаний респондентов, установлено, что оптимальные значения, 

реалистический уровень притязаний (результат от 60 до 89 баллов) выявлено по показателям 

«здоровье», «отношения со взрослыми» и ручной труд» (умелость). Это подтверждает 

оптимальное представление подростков с интеллектуальными нарушениями о своих 

возможностях в этих сферах, что является важным фактором личностного развития. Вместе с 

тем, подросткам свойственно нереалистическое, некритическое отношение к собственным 

возможностям по показателям «умственные способности», «характер», «авторитет у 

сверстников», «внешность» (результат от 90 до 100 баллов).  

В рамках интерпретации теста Куна-Макпартленда «Кто Я?» установлено, что 20,45% 

респондентов имеют адекватную самооценку идентичности, неадекватно-завышенную 

самооценку имеют 45,46% респондентов, а неадекватно-заниженную 34,09%. 

Анализ валентности идентичности, то есть характер описания учениками своих 

характеристик, дал следующие результаты:  



INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

192 

53,41% ответов подростков указывали на отсутствие ярко выраженного эмоционального 

отношения и на нейтральные характеристики (Надежда М., 13 лет: «Школьница», Максим В., 

14 лет: «Спортсмен», Дмитрий Л., 14 лет: «Сын»). Данные ответы указывают на наличие 

представлений о «Социальном Я» компоненте идентичности у респондентов; 

35,23% ответов подростков указывают на наличие эмоционально-положительного 

отношения к себе (Катя Л., 13 лет: «Самая быстрая», Влад Д., 13 лет: «Выше всех умею 

прыгать»). Данные ответы указывают на наличие «Деятельностного Я» компонента 

идентичности. Среди ответов также присутствовали следующие: Диана Г., 13 лет: «Веселая 

подруга», Полина К. 12 лет «Добрая»), они указывают на наличие «Рефлексивного Я» 

компонента идентичности; 

11,36% ответов подростков указывали на наличие эмоционально-негативного 

отношения в субъективной оценке идентичности (Олег Р. 13 лет: «Ленивый парень», 

Константин И. 12 лет: «Лузер»; Максим А. 13 лет: «Дебил»). Данные ответы указывают на 

неуверенность в своих силах и характеризуют неадаптивное состояние личности. 

Показатели психолингвистических аспектов идентичности распределились следующим 

образом: подростки чаще всего употребляли прилагательные (85,22% опрошенных), что 

свидетельствует о демонстративности и эмоциональности респондентов. Наиболее 

употребляемыми для описания компонентов собственной идентичности среди ответов 

подростков стали категории «Социальное Я» – 89,77% респондентов (Аня П., 12 лет: «Дочь», 

Константин И., 12 лет: «Ученик», Влад Д., 13 лет: «Кулинар», Надежда М., 13 лет: «Девочка», 

Евгения Т., 13 лет: «Люблю свою семью»); «Физическое Я» – 85,22% респондентов (Максим 

В., 14 лет: «Блондин», Виктория К., 14 лет: «Привлекательная», Дмитрий Л., 14 лет: 

«Высокий», Карина Д., 14 лет: «Обожаю шоколад»); «Коммуникативное Я» – 64,77% 

респондентов (Антон А., 14 лет: «Лучший друг», Влад Д., 13 лет: «Имею много друзей»). 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на нарушения 

эмоционально-регуляторного компонента социализированности. Подростки имеют 

выраженную зависимость от мнения окружающих и низкую обобщенность понятий, 

которыми пользуются для самохарактеристики. Им свойственна несамостоятельность, 

слабость внутренних побуждений, повышенная суггестивность. У подростков проявляется 

неспособность самостоятельно направлять познавательные процессы на анализ собственного 

«Я», отсутствует целостное представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Большинство подростков имеют завышенную самооценку, нереалистичный уровень 

притязаний в сферах умственного развития, характерологических особенностей, авторитета 

среди сверстников и собственной внешности, что опосредовано указывает на 

псевдокомпенсаторное завышение самооценки, как реакцию на низкую оценку окружающих 

их персоны. У большинства подростков отсутствует объективные реакции на ситуации успеха 

или неуспеха посредством учета контекста социальной ситуации.  

Ключевые слова: социализация, социализированность, самооценка, подростки с 

интеллектуальными нарушениями. 
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SUMMARY 

Research of the development of the emotional-regulatory component  

of socialization in adolescents with intellectual disabilities 

Kovalenko Victoria Evgenievna 

 

The article examines the structure of socialization of adolescents with intellectual disabilities, 

which includes cognitive-conscious, motivational-value, emotional-regulatory and activity-

behavioral components. The features of the emotional-regulatory component of socialization are 

revealed. 

Key words: socialization, socialization, self-esteem, adolescents with intellectual disabilities. 

 

 

 

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNDƏ YAŞAYAN AHILLARIN PSİXOLOJİ –HƏYƏCAN 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ 

Kərəmova Natəvan Yadulla qızı 

AMEA, akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 

phd_karamova@mail.ru 

 

İnsan ömrünün uzadılması məqsədi ilə çoxsaylı tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, 

herontologiyada bu problem hələ də həll olunmamış qalır. Azərbaycanın uzunömürlülər diyarı olması 

və buranın iqlim şəraitinin də uzunömürlülük üçün əlverişli olması məlumdur. Lakin, son illərin 

iqtisadi-siyasi böhranı, ölkəmizin müharibə şəraitində olması, çox saylı qaçqın və köçkünlər, 

xəstəliklərin fizioloji yaş dövrlərində rastgəlmə tezliyinin artması, ekoloji və s. faktorları təbii ki, 

uzunömürlülük indeksinə də öz təsirini göstərməmiş deyil. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, nəzərdə 

tutulan plan işi Sumqayıt şəhərində doğulan və orada yaşayaraq ahıllıq yaşına çatan insanlarda 

tədqiqatlar apararaq, onların psixofizioloji  və sağlamlıq göstəricilərinin tədqiqinə həsr olunub.  

Tədqiqatlar zamanı qarşıya qoyulmuş məqsədlər: Sumqayıt şəhərində uzunömürlülərin 

siyahısının tərtibi, xüsusi seçilməmiş ahıl yaşlı insanlar üzərində psixofizioloji tədqiqatlar apararaq, 

onlarda həyəcan, vegetativ və bəzi yaddaş göstəricilərinin vəziyyətinin müəyyən edilməsi və əsas 

sağlamlıq göstəricilərinin təyini olmuşdur. Tədqiqatlar zamanı  Sumqayıt şəhərində doğulan və orada 

yaşayaraq ahıllıq yaşına çatan 110 nəfərin siyahısı tərtib olunmuşdur.   

Tədqiq olunan şəxslərin genetik və həyat anamnezinin toplanması, əmək fəaliyyəti, sosial 

şəraiti və ailə vəziyyətinin öyrənilmişdir. Eyni zamanda tədqiq olunan şəxslərin sağlamlıq 

göstəriciləri (görmə, eşitmə, nitq, dayaq-hərəkət orqanlarının vəziyyəti, hərəkətliliyi, şəkər və s. 

xəstəliklər, fiziki-psixi qüsurlar, əlillik dərəcəsi və s.) təyin olunmuşdur. Ahılların psixofizioloji və 

koqnitiv göstəricilərindən situativ və fərdi həyəcan Spilberger -Xanin testi ilə, ümumi həyəcan -

Teylor testi ilə, "Depressiya şkalası" ilə depressiya göstəricisi, "Şəkilli görmə cədvəli" ilə görmə 

yaddaşı, qısa müddətli yaddaş, Luriyanın 10 söz testi ilə eşitmə yaddaşı, Korotkov üsulu ilə sistolik 

və diastolik təzyiqin ölçülməsi, palpator üsulla 1 dəqiqədə ürək yığılmalarının sayı təyin edilmişdir.  

 Psixofizioloji tədqiqatların nəticələrinin təhlili zamanı məlum olmuşdur ki, ahıl yaşlılarda 

situativ həyəcan  37,55 bal, fərdi həyəcan 40,54 bal, ümumi həyəcan isə 32,27 bala bərabərdir. Bu 

nəticələr ahıllarda orta həyəcan səviyyəsinin olduğunu göstərir. Depressiya göstəricisi 40,36 bal 

olmuşdur. Depressiya göstəricisinin 50 baldan aşağı olması, depressiyanın olmadığını göstərir (Şəkil 

1).  
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Şəkil 1. Sumqayıt şəhərində yaşayan ahıl insanlarda psixoloji göstəricilərin səviyyəsi. FH-fərdi 

həyəcan, SH- situativ həyəcan, D- depressiya göstəricisi, ÜH- ümumi həyəcan göstəriciləri. 

 

 Qısa müddətli yaddaş 8,09 bal, görmə yaddaşı 8,18 bal, eşitmə yaddaşı isə 7,54 baldır.  

Alınmış nəticələr yaddaş göstəricilərinin norma hüdüdunda olduğunu və ahıllarda yaddaş 

pozulmalarının olmamasını sübut edir (Şəkil 2). 

 

                             
Şəkil 2. Sumqayıt şəhərində yaşayan ahıl insanlarda yaddaş göstəricilərinin səviyyəsi. GY-

görmə yaddaşı, QMY-qısa müddətli yaddaş, EY-eşitmə yaddaşı göstəriciləri.  

 

 Ümumilikdə, ahıl insanlarda aparılan psixofizioloji tədqiqatların nəticələri onların sağlamlıq  

vəziyyətinin kafi səviyyəsini, normal koqnitiv və psixoloji göstəricilər fonunda ürək-damar 

sisteminin ciddi patologiyalarının olduğunu sübut etmişdir.  

Açar sözlər: uzunğmürlülük, psixoloji tesləşdirmə, həyəcan göstəriciləri, koqnitiv 

göstəricilər. 

Ключевые слова: долголетие, психологическое тестирование, показатели 

тревожности, когнитивные показатели 

Keywords: longevity, psychological testing, anxiety indicators, cognitive indicators 

 

 

 

KORONAVİRUS PANDEMİYASI ZAMANI YARANMIŞ PSİXOLOJİ VƏZİYYƏT 

HAQQINDA 

Kərəmova Natəvan, Qasımov Çingiz, Qasımova Zərnigar 

AMEA, akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 

 

Yaşadığımız dövr pandemiya əsratində olması ilə yadda qalır. Bu günə kimi Yer kürəsində 

müxtəlif pandemiyalar mövcud olub. Lakin elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə 

koronavirusun daha güclü olması, insanların sosial statusundan, yaşadığı yerindən, maddi 

vəziyyətindən, mənşəyindən, intellektual səviyyəsindən və ən əsası isə yaşından asılı olmayaraq 
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yoluxması, letal sonluqla başa çatan halların getdikcə çoxalması və bizi əsarətində saxlaması çox 

xoşagəlməz haldır. Düzdür, pandemiya bizi öyrəşdiyimiz həyatdan ayırsa da, istədiyimiz kimi yaşaya 

bilməsək də, yenə də elmi fəaliyyətimizi davam etdirib, pandemiyanın yaratdığı stres vəziyyətinin 

fəsadlarını araşdırırıq. Təqdim olan elmi əsərdə pandemik stresin uzunömürlülərin psixofizioloji 

göstrəicilərinə təsirinin tədqiqinin nəticələri əks etdirilib.  

Tam rahatlıqla “koronavirus pandemiyası”nı əsrin faciəsi adlandırmaq olar. Belə ki, insanların 

əsrlərdir öyrəşdikləri həyat rejiminin dəyişilməsi, evdə qalma müddətiin çox olması, iş rejiminin 

evdən idarə olunması, təhsilin onlayn sistemə keçməsi, milli adət-ənənələrin (qonaqlıqlar, toylar, yas 

mərasimləri və s.) reallaşdırılmasının mümkün olmaması, kino-teatr, idman yarışlarına qadağalar və 

s. təbii ki yeni mühitə adaptasiya tələb edir və bu adaptasiya yaranana kimi stres vəziyyəti yaranır, 

psixofizioloji göstəricilərin normadan çıxmasına, sağlamlıq göstəricilərinin pisləşməsinə və s. 

patologiyalara səbəb olur. 

Bəs pandemiya hansı səbəbdən yarandı? COVID-19 pandemiyası, SARS-CoV-2 

koronavirusunun yaratdığı koronavirus infeksiyası COVID-19-un mövcud pandemiyasıdır  (1,2). 

Xəstəliyi ilk dəfə 2019-cu ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində qeydə alsalar da, az zamanda 

dünyaya yayıldı. Bu epidemiya 30 yanvar 2020-ci il tarixində Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 

beynəlxalq narahatlıq doğuran bir ictimai səhiyyə vəziyyəti və pandemiya elan edildi (2). 

11 mart 2020-ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən pandemiya elan edilən yeni 

bir koronavirus - Coronavirus Xəstəliyi 2019 (COVID-19), 4 milyondan çox insana yoluxdu və 188 

ölkədə 300.000 insanın ölümünə səbəb oldu (2). Dünyada, bu xəstəlik üçün təsirli terapiya yaratmaq 

və bir peyvənd hazırlamaq üçün səylər indi də davam edir.   

Lakin, koronovirus pandemiyası xüsusilə 0-18 yaş və 60 yaşdan yuxarı əhalini əsarəti altında 

saxlamaqda davam edir. Belə ki, bu xəstəliyə ən həssas olanlar da elə həmin yaş dövrlərinə məxsus 

insanlardır. ÜST-ün ümumi qaydalarına görə, pandemiyaya müvafiq olaraq, kəskin respirator 

infeksiyası olan insanlar evdə qalmalı, ailə üzvləri və kənar insanlarla təmasları minimuma endirməli 

və xəstəliyin hər hansı bir əlamətini hiss edən kimi özünü təcrid etməlidir. Dünyada koronavirus 

xəstəliyinin yayılması (COVID-19) insanlarda qorxu, narahatlıq, stress və depressiyaya səbəb olduğu 

haqda məlumatlar artıq mövcuddur. Yaranmış stress isə, baş vermiş hadisəyə hansı səviyyədə 

reaksiya verməkdən, keçmiş həyat təcrübələrindən, xarakterdən, temperamentdən və yaşadığınız 

cəmiyyətdən asılıdır. 

 Yoluxucu  xəstəliyin yayılması zamanı stresin yaranmasına bir neçə faktorlar  

xusussilə səbəb ola bilər:  

 İnsanların öz sağlamlığı və yaxınlarının sağlamlığına görə qorxmaq və narahat olmaq;  

 Yuxu və ya yemək rejimində dəyişikliklər (yuxusuzluq və iştahsızlıq); 

 İş və digər məsələrə konsentrasiya olmaqda çətinlik;  

 Digər xəstəliklərin aqressivləşməsi;  

 Alkoqol, tütün, energetik içkilər və ya digər asılılıq yaradan maddələrin istifadəsinin 

artması;  

 Günlərlə oturaq rejimin üstünlük təşkil etməsi və hipokineziya və s.  

İnsanların alışdıqları gündəlik vərdişlərin pozulması  bir sıra dəyişikliklərə səbəb olur.Ən 

böyük dəyişiklik bioloji saatlarının pozulmasıdır. Bu zaman insomnia, yorğunluq, stress kimi 

psixoloji problemlər ortaya çıxır. Bundan başqa uzun müddət evdə qalmaq, dostları ilə görüşə 

bilməmək, bir anda azadlığını itirmək  stressor faktorlar kimi insanda emosional pozğunluğa, 

depressiyaya gətirib çıxarda bilər. Davamlı koronavirusa yoluxma ehtimalını düşünmək qorxu və 

təşviş hallarına səbəb olur. Araşdırmalara görə, karantin rejimində qeyd edilən maksimum səviyyədə 

yaranmış qorxu və təsviş halları, karantin rejimindən 4-6 ay sonra minimum səviyyəyə düşəcəyi 

ehtimalı məlumdur. Ancaq bəzi psixoloji problemlər  depressiya, post travmatik stress, yuxu 

pozğunluğu həm karantin zamanı, həm də post karantin zamanı müşahidə edilə bilər. 

Psixoloji problemlərin ortaya çıxmasında demoqrafik faktorlar (yaş, cins, evliliyi, intellektual 

səviyyə və s.) müəyyən rol oynayır. Araşdırmalar qadınların kişilərə nisbətən 2 dəfə daha çox 



INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

196 

depressiya məruz qalmasını, uşaqlarda böyüklərə görə travmatik hadisənin təsirinin daha uzun 

müddətli olmasını, intellektual səviyyəsi aşağı olan insanların adekvat olmayan informasiyalara daha 

tez inanmasını və s. demoqrafik faktorların təsirinin heç də əhəmiyyətsiz olmadığını göstərir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, pandemiya zamanı həm xəstəliyə yoluxmaya meylliyə görə, həm də 

sosial izolyasiya şəraitində oturduğuna görə ən çox əziyyət çəkən 60 yaşdan yuxarı insanlardır. 

Nəzərə alsaq ki, bu qrupa daxil ola insanlarda ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, oynaq 

xəstəlikləri və s. somatik xəstəliklərin rast gəlmə tezliyi yüksəkdir və bu fonda immunitetin zəif 

olması, ətraf mühitə adaptasiyanın çətinləşməsi aktual problemlərdən biridir. Pandemiya özü stresin 

yaranmasına səbəb olmaqla yanaşı, stresin  simptomlarının inkişafına da şərait yaradır. Belə ki,  sosial 

izolyasiya şəraitində yaşlı insanlar əsasən hərəkətsiz oturaraq ya televizora baxır, ya yatır və ya da 

qida qəbulu ilə məşğul olurlar. Adi günlərdə gün ərzində ən azı 2-3 dəfə evdən çıxaraq parkda, yaşıllıq 

zolaqlarında, sosial obyeklərdə gəzən, öz yaşıdları ilə fikir mübadiləsi aparan, nəvələrini gəzdirən və 

gücləri çatan qədər məişət problemlərində iştirak edən ahıl və qocalar öz aktiv vəziyyətləri ilə 

maddələr mübadiləsinin normal saxlanmasına, ürək-damar, dəri və sinir sistemi üçün vacib olan 

günəş vannaları və oksigen qəbuluna, gəzintilərin davamlı və təkrari olması ilə oynaqların 

hərəktliliyinin saxlanmasına, depressiya və sinir-psixi gərginlikdən uzaq olmağa və s. şərait yaratmış 

olurlar.  

Koronavirusun virusun yayılması, virusun xarakterik xüsusiyyətləri və mutasiyaları ilə bağlı 

məlumatın az  olması pandemiyanın qarşısının alınması siyasətinin inkişafına mane olur və nəticədə 

COVID-19 pandemiyasının yayılması günü- gündən artır. Pandemiyanın atrma sürətinə  hava yolu 

ilə yoluxma, xüsusən də insanların daha sıx olan yerlərində sürətlə yayılması, 60 yaşdan yuxarı 

insanlarda daha ağır fəsadlar verməsi, ölüm hallarının artması və vaksinasiyanın gecikməsi şərait 

yaradır  (2).  Hal-hazırda yaşlı insanlar arasında stresin yüksəlməsi fonunda xroniki xəstəliklərin 

aktivləşməsi, daha kəskin və letal sonluqlu xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.  
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Bu məqalə tədris-öyrənmə mühitində pedaqoji psixologiyasının əhəmiyyətini vurğulamaq 

məqsəli ilə yazılmışdır. Pedaqoji psixologiya siniflərdə istifadə olunan psixologiyadan əldə olunan 

tətbiqi bilikdir. Pedaqoji psixologya şagirdlərin, öyrənmə prosesinin, təlimat strategiyalarının daha 

yaxşı nəticələnməsi və şagirdlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün uyğun metodlar, üsullar, yanaşmalar, 

vasitələrin seçilməsində mühim rol oynayır. Müəllim pedaqoji psixologiyanın köməyi ilə siniflərdə 

effektiv öyrənmə və müsbət öyrənmə mühiti yarada bilir.  
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Pedaqoji psixologiya psixologiyanın tətbiqi sahəsidir və təhsil ilə psixologiyanın 

birləşməsidir. Psixoloji prinsiplər, qanunlar və metodlar təhsil strategiyalarının inkişafı üçün istifadə 

edilir. Pedaqoji psixologiyanın əsas məqsədi məktəb şəraitində şagirdlərin davranışlarını 

dəyişdirmək, əlaqə quran şagirdlərin, müəllimlərin, öyrənmə tapşırıqlarının, öyrənmə mühitinin və 

təhsil sahələrinin müxtəlif xüsusiyyətlərini anlamaq üçün psixoloji konstruksiyalardan və 

vasitələrdən istifadə edən bir elmi yanaşmadır. Psixoloq Peelə görə “təhsil psixologiyası müəllimə 

şagirdlərinin inkişafını, bacarıqlarının çeşidini və hədlərini, öyrənmə prosesi və sosial münasibətlərini 

anlamağa kömək edir”. Bu metodika tədrisin mənimsənilməsi prosesinə təsir edən bir çox amillər 

haqqında məlumat verir və təlimatı yaxşılaşdırmaq üçün faydalı və sınaqdan keçirilmiş fikirlər təklif 

edir. Müəllimlərin tədris prosesini effektiv edən təhsil psixologiyasıdır. Pedaqoji psixologiya, 

şagirdlərin və müəllimlərin fikir mübadiləsi və sağlam müzakirələrin baş verdiyi sosial bir platforma 

olaraq sinif yaratmaq üçün önəmli əhəmiyyət kəsb edir, sinif mühitinin əlverişli olmasına diqqət 

yetirir, əlverişli sinif və səmərəli tədris təmin etmək üçün əlverişli bir təhsil mühitinin təşviqində 

katalizator rolunu oynayır.  

Müəllimlər şağirdlər üçün rəqabətdən daha çox əməkdaşlığa yönəldiyi müsbət bir öyrənmə 

atmosferi yaratmağa çalışmalıdırlar. Müəllim şagirdləri fikirlərini bölüşməyə və onu düzgün başa 

düşənə qədər aydınlıq axtarmağa sövq etməlidir. Bu cür öyrənmə mühitinə nail olmaq üçün 

müəllimlərin qarşılıqlı inam, dəstək, empati və qarşılıqlı hörmət mühiti yaratması zəruridir. Belə bir 

mühitdə şagirdlər başa düşürlər ki, öyrənərkən bəzən uğursuz ola bilərlər, ancaq ayağa qalxıb 

mübarizələrini davam etdirməli olurlar, bu münasibət onları tədris-təlim prosesində daha fəal iştirak 

etməyə təşviq edir. 

Metodika 

Təhsil psixologiyası tədris öyrənmə mühitinin yaradılmasına xeyli kömək etmişdir. Bu 

müəllimıərə müxtəlif yollar ilə kömək edir. Bildiyimiz kimi insan həyatı yetkinlik yaşına çatmadan 

inkişafın müxtəlif mərhələlərindən keçir. Bunlar körpəlik, uşaqlıq, gənclik və yetkinlikdir. Hər 

mərhələnin öz xüsusiyyətləri vardır. Psixoloqlar, həyatın bu müxtəlif mərhələlərinin xarakterik 

davranış qaydalarını hərtərəfli öyrənmişlər. Bu mərhələlərin fiziki, zehni və emosional inkişafa aid 

fərqli xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi təhsil işçilərinə tədris proqramı hazırlamağa və müxtəlif 

yaş mərhələlərində öyrənmək üçün uyğun təlim-tədris metodlarını müəyyənləşdirməyə çox kömək 

edir.  

Uşaqlarda balanslı böyümə və inkişaf yaratmaq müəllimlərin əsas vəzifəsidir. Böyümənin bir 

istiqaməti başqalarının hesabına inkişaf etdirilməməlidir. Müxtəlif yaş mərhələləri arasında 

mükəmməl bir harmoniya və tarazlıq olmalıdır. Bilik qarşıdurma idarəetməsi, müəllimlərə inkişaf 

mərhələlərinə uyğun təsirli təlimat verməyə kömək etmək üçündür. 

Psixoloqlar davranışı bilmək, proqnozlaşdırmaq və dəyişdirə bilmək üçün insan davranışının 

modelini yaratmaqla məşguldurlar. Bu təlim tədris öyrənmə prosesində əsas yer tutur. Pedaqoji 

psixologiya müəllimə şağirdlərin öyrənmə qabiliyyəti, maraq, tutum, yaradıcılıq, zəka, davranış, 

motivasiya və onların əldə etdiyi və ya fitri qabiliyyətləri haqqında bilməkdə kömək edir. Sosial, 

emosional, intellektual, fiziki, zehni və estetik ehtiyaclarla əlaqəli inkişaf, istək səviyyəsini, şüurlu və 

şüursuz davranışı, fərdi və qrup davranışlarını, ziddiyyətləri, istəklərini və digər aspektlərini bilmək 

ruhi sağlamlıq və gigiyena qaydalarına riayət etmək barəsində fikirlər formalaşdırılır. Bu şəkildə 

müəllim tərəfindən şağirdə qarşı müsbət münasibət inkişaf etdirilə bilər. 

Pedaqoji psixologiya müəllimə tədrisini müxtəlif şagirdlərin səviyyəsinə və tələbatına 

uyğunlaşdırmağa və tənzimləməyə kömək edir. Effektiv tədris-təlim üçün müəllim müxtəlif 

yanaşmalar haqqında metodları, prinsipləri, qanunları və onu təsir edən amillər haqqında məlumat 

sahibi olmalıdır. İki şagird tam olaraq eyni deyildir. Şagirdlər ağıl, qabiliyyət, münasibət, maraq, 

yaradıcılığına görə fərqlənirlər. İstedadlı, müvəffəq olmayanlar altında, yavaş öyrənənlər, geridə 

qalan, fərqli qabiliyyətli olanlar da var. Beləliklə, pedaqoji psixologiya müəllimə sinifdəki şagirdlər 
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arasındakı fərdi fərqləri və buna uyğun prosedurları, fərqliliklərlə mübarizə aparmaq üçün 

metodologiya və üsulları bilməkdə kömək edir. 

Sinifdə dərsdən yayınma, zorakılıq, həmyaşıdlarının təzyiqi, testlərdə aldatma, akademik 

stres, akademik narahatlıq və s. kimi müxtəlif problemlər var. Pedaqoji psixologiya problemli 

uşaqların xüsusiyyətlərini öyrənmək, qrupun dinamikası, davranış xüsusiyyətləri 

qanunauyğunluqları, ziddiyyətlərin idarə edilməsi və düzəlişlər barəsində müəllimləeə kömək edir. 

Bu texnika müəllimləri sinifdə daha yaxşı tədris mühiti yaratmaqla yanaşə sinif problemləri ilə 

səmərəli məşğul olmaq üçün də təchiz edir. 

Pedaqoji psixologiyası təhsil işçilərinə bugünkü tədris prosesində faydalı olan müxtəlif yeni 

yanaşma, prinsiplər, metod və üsulları kəşf etməyə kömək edir. Müəllimlərə uyğun tədris metodlarını 

seçmələrinə və oyun, qrup müzakirəsi, nümayişlər və multimediya kimi müxtəlif fəaliyyətlərin tədris 

səviyyəsini necə artırdığını və digər yenilikçi metodları öyrənməyi maraqlı bir işə necə çevirə 

biləcəyinə kömək edir. 

Təhsil psixologiyası müəllimə şağirdlərin zehni pisliyi və nizamsızlığına səbəb olan amillər 

barədə məlumat əldə etməyə və yaxşılaşdırmağı təklif etməyə kömək edir. Bundan əlavə, müəllimə 

vəziyyəti effektiv şəkildə həll etmək üçün lazımi fikri verir. Psixoloji qabiliyyət, maraqlar və öyrənmə 

tərzləri fərdlərdə fərqli olduğundan şagirdlərə rəhbərlik tərəfindən məsləhət vermək lazımdır. 

Şagirdlərin problemlərini həll etmə qabiliyyətini inkişaf etdirə bilmələriç əlaqəli bəzi məsələləri həll 

etməyə kömək edir. Müəllimlər rəhbərlik və məsləhət köməyi ilə şagirdlərə məktəbdə qarşılaşdıqları 

müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gəlmələri üçün təlimat verə bilərlər. 

Qiymətləndirmə tədris texnikasını və akademik proqramı inkişaf etdirmək üçün istifadə edir. 

Qiymətləndirmə şagirdlərin tədris prosesində və öyrənmə motivasiyasının inkişafında böyük rol 

oynayır. Qiymətləndirmə tədris prosesinin mərkəzi hissəsidir. Uşağın potensialını yoxlamaq 

qiymətləndirmə üsullarından asılıdır. Şagird bacarığı, biliyi və səriştəsi ən yaxşı keyfiyyət və ədalət 

standartları ilə psixoloji elmə əsaslanan qiymətləndirmə prosesləri ilə ölçülür. Formativ və 

ümumiləşdirici qiymətləndirmələrin həm etibarlılıq, həm də keyfiyyət üçün müəllimlərə şagirdlərin 

düzgün qiymətləndirməsində onların anlayışlarını bilməkdə kömək edir. Şagirdlərin 

qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif növ psixoloji testlərin hazırlanması pedaqoji psixologiyasının 

təhsilə olan fərqli bir töhvəsidir. 

Sosiallaşma bir fərdin sosial ənənələrə və mənəviyyata uyğun davranmağı öyrəndiyi bir 

müddətdir. Pedaqoji psixologiya qrup dinamikasını, komanda işi və liderlik keyfiyyətlərini bilməkdə 

və formalaşdırmaqda şagirdlərə kömək edir. 

Təhsil psixologiyası müəllimə özü haqqında, öz davranış tərzi, şəxsi xüsusiyyətləri, bəyəndiyi 

və bəyənmədiyi şeylər, motivasiya, narahatlıq, qarşıdurmalar, uyğunlaşma və s. Haqqında məlumat 

verməyə kömək edir. Təhsil psixoloqları təhsil sahəsindəki yenilikləri araşdırır və bu yeniliklər 

müəllimin peşəkar inkişafını təmin edir.  

Nəticə və müzakirə 

Pedaqoji psixologiya müasir təhsil sisteminin yaradılmasında xeyli kömək etmişdir. Müəllim 

və idarəçilərə şagirdlərə qarşı qərəzsiz və demokratik bir münasibət inkişaf etdirməyə töhvə verməklə 

yanaşı həm də inteqrasiya olunmuş şəxsiyyətlərə çevrilməsinə kömək edir. Pedaqoji psixologiya, 

təhsil sisteminin gələcək ehtiyaclarını həll etməkdə başlıca əhəmiyyət kəsb edir, çünki 

mürəkkəbliklər gündən-günə artmaqdadır, buna görə onlarla mübarizə aparmağın təsirli bir yoludur. 
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SUMMARY 

The role of pedagogıcal psychology ın ıncreasıng the effıcıency of the educatıonal 

process 

Mahmudova Aynura Rafig gizi 

 

This paper is written to emphasize the importance of pedagogical psychology in the teaching 

and learning environment. Educational psychology is the applied knowledge gained from psychology 

that is used in the classrooms. It is expedient in understanding the learners, learning process, 

instructional strategies and provides the basis for the selection of appropriate methods, techniques, 

approaches, tools to satisfy and fulfill the need of learners that results in better learning. With the help 

of educational psychology, the teacher is able to create a positive learning environment in the 

classrooms resulting in effective learning. 

Keywords: Education, psychology, pedagogy, pedagogical psychology, teaching. 

 

РЕЗЮМЕ 

Роль педагогической психологии в повышении эффективности учебного 

процесса 

Махмудова Айнура Рафик гызы 

 

Эта статья написана, чтобы подчеркнуть важность педагогической психологии в среде 

преподавания и обучения. Педагогическая психология - это прикладные знания, полученные 

из психологии, которые используются в образовании. Это целесообразно для понимания 

учащихся, процесса обучения, учебных стратегий и обеспечивает основу для выбора 

соответствующих методов, приемов, подходов, инструментов для удовлетворения 

потребностей учащихся, что приводит к лучшему обучению. С помощью педагогической 

психологии учитель может создать позитивную учебную среду в учебных заведениях, что 

приведет к эффективному обучению. 

Ключевые слова: образование, психология, педагогика, педагогическая психология, 

преподавание. 

 

 

 

TOLERANTLIQ MƏQBUL NƏSİLLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRİN 

FORMALAŞMASININ ŞƏRTİ KİMİ  

Məmmədov Ceyhun Həsən oğlu, Əliyeva Aida Qəzənfər qızı 

 Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 j.mamedov@gmail.com,  akademik@inbox.ru 

 

Cəmiyyətin rifahı əhəmiyyətli dərəcədə nəsillərarası qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmasına 

təsir göstərən bir sıra sosial-psixoloji amillərdən asılıdır. Belə ki, bu münasibətlərin mahiyyəti onun 

tərəfləri üçün (bir tərəfdən tərəflərin hər biri üçün danılmaz həyati əhəmiyyət kəsb edən təcrübəyə 

artıq malik olan, həm də bu təcrübəni özündən sonrakı nəsil üçün məqbul şəkildə transformasiya 

etməyə cəhd göstərən “yaşlı” nəsil, digər tərəfdən isə mahiyyət etibarilə üsyançı olan, ona yaşlı nəsil 

tərəfindən ötürülən “həyati” təcrübəni heç vəhclə birmənalı, “itaətkar” qəbul etməyən “sonrakı” nəsil) 

təkcə sosial-tarixi baxımdan deyil, həm də sosial-psixoloji baxımdan əvəzedilməz bir “yük” daşıyır 

[1]. 

Hazırda bu problematikaya (istər fundamental tədqiqatlar, istərsə də tətbiqi yönümlü 

araşdırmalar sahəsində) o cümlədən qeyd olunan səpgidə, marağın artması heç də təəccüblü deyildir. 

https://kayzen.az/blog/psixologiya/8178/ya%C5%9F-v%C9%99-pedaqoji-psixologiya.html
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Sözü gedən fundamental və tətbiqi əhəmiyətli tədqiqatlar arasında nəsillərarası münasibətlərin sosial-

psixoloji yönümdən şərhinə, bu münasibətlərin sözü gedən aspektdə, struktur və məna baxımından 

“optimal” modellərinin qurulmasına, onların ictimai həyatın axarında müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsi üçün adekvat (o cümlədən, sosial-psixoloji baxımdan məqbul hesab edlə biləcək) 

yanaşmaların işlənib hazırlanmasına yönəlmiş tədqiqatlar özünəməxsus yer tuturlar. 

Təqdim olunan məqalədə yuxarıda qeyd olunan nəsillərarası münasibətlərin tərəflər arasında 

qarşılıqlı tolerantlıq kimi mühüm tərkib hissəsi nəzərdən keçirilir.  

Qeyd etmək vacibdir ki, “tolerantlıq - kifayət dərəcədə əhatəli bir anlayışdır və müxtəlif 

etnoslarda, dini təriqətlərdə, mədəniyyətlərdə, öz əsas mahiyyətini dəyişməsə də, bir qədər fərqli 

məna daşıyır [2]. Belə ki, nəzərdən keçirilən kontekstdən – şəxsiyyətyönümlü, şəxsiyyətlərarası 

münasibətlər, ictimai mühit, kütləvi şüurun dəyərləri – asılı olaraq, bu anlayış səciyyəvi məna alır.  

Bu baxımdan müasir təsəvvürlərdə öz əksini tapmış belə bir ideya irəli sürmək olar ki, 

tolerantlıq, onun digər cəhətlərinin əhəmiyyətini azaltmadan, həm də nəsillərarası münasibətlərin 

formalaşması prosesinin mahiyyətini əks etdirən, ona rəvac verən başlıca amillərindən biri kimi çıxış 

edir və onun nəsillərarası təcrübə mübadiləsində, yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında birgə yaşayış, həyat 

təcrübəsinin mübadiləsi meylinin formalaşmasında əvəzedilməz pozitiv rol oynayır.  

Onu da vurğulamaq vacibdir ki, zənnimizcə, tolerantlığa münasibətdə yüksək səviyyədə 

maraq təkcə onun hazırda dünyada baş verən ictimai-siyasi modernləşmə və qarşılıqlı inteqrasiya 

şəraitində fəal şəkildə inkişaf edən ümumbəşəri sosial ptaktikanın aktual tələblərinə və ehtiyaclarına 

cavab verən bir amil kimi formalaşması ilə yox, həm də mentallığın konkret tiplərinin daşıyıcısı olan 

nəsillər arasında labüd olaraq yer alan qarşılıqlı pozitiv münasibətlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə 

yönəlmiş bir fenomen kimi qəbul edilməsi ilə şərtlənir [3]. Bu zaman nəsillərin qarşılıqlı 

münasibətlərin tərəfləri kimi eyniləşdirilməsinin əlamətləri kimi yaş, ictimai təcrübə, əhəmiyyətli 

tarixi hadisələrə bilavasitə şahidlik, daşıdığı mentalitetin səciyyəvi xüsusiyyətləri və s. kimi amillər 

çıxış edir.  

Sosial-psixoloji baxımdan tolerantlıq nəsillərarası formalaşan ictimai-şəxsi dialoq şəraitinin 

pozitiv səciyyəsini ifadə edən sosial-psixoloji termin kimi, onların arasında istənilən mübahisə doğura 

biləcək məsələdə konsensusun əldə edilməsinin bəlkə də ən ümdə şərti kimi, sosial rəngarənglik 

şəraitində dinc yanaşı yaşamaq imkanlarının birgə axtarışının pozitiv xarakteristikası kimi çıxış edir 

[4]. 

Qeyd olunan fenomenin nəsillərarası münasibətlərin konkret, səciyyəvi sahəsində - subyektləri 

kimi öyrədənin və öyrənənin çıxış etdiyi təhsil sistemi sahəsində təcrübə aparmaq cəhdi yerinə 

yetirilmiş, nəzəri müddəaların praktiki nəticələrlə əsaslandırılması həyata keçirilmişdir. 

Qeyd:  Tolerantlıq - lat. tolerantia — «dözümlülük, səbr mənalarını verir, mahiyyətcə qarşı 

tərəfin fərqli dünyagörüşünə, həyat tərzinə, davranış və adət-ənənəsinə dözümlülüyün ifadə edilməsi 

üçün işlənən sosial-psixoloji termindir. 

Açar sözlər: nəsillərarası münasibətlər, tolerantlıq, nəsillərarası dialoq, siyasi modernləşmə, 

sosial-psixoloji fenomen, sosial-psixoloji şərh, konsensus. 
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РЕЗЮМЕ  

 Толерантность как условие формирования приемлемых  

межпоколенных отношений 

Мамедов Джейхун Гасан оглы, Алиева Аида Газанфар кызы 

 

Благосостояние общества существенно зависит от ряда социально-психологических 

факторов, оказывающих воздействие на формирование взаимоотношений между 

поколениями. Данные отношения несут для каждой из сторон незаменимую «нагрузку» не 

только в социально-историческом, но также в социально-психологическом плане. 

В представленном материале авторами рассматривается такая существенная составная 

часть упомянутых выше отношений между поколениями, как взаимная толерантность.  

С этой позиции авторы являются сторонниками идеи, согласно которой толерантность 

играет незаменимую роль в обмене жизненным опытом между поколениями.  

Ключевые слова: межпоколенные отношения, толерантность, диалог между 

поколениями, политическая модернизация, социально-психологический феномен, социально-

психологическое объяснение, консенсус. 

 

SUMMARY 

Tolerance as an acceptable term ın the formatıon of relatıons  between generatıons 

Mammadov Jeyhun Hasan, Alieva Aida Gazanfar  

 

The prosperity of the society significantly depends on some social-psychological factors which 

have d great impacton interactive relations between generations. 

The importance of the given attitude carries irreplaceable “load” not only in  social-historical 

case, but also social-psychological aspects for each side. 

İn the given article the mentioned above relations between generations is explored as an 

important part of interactive tolerance.  

İn this point of view authors are defenders of the idea that tolerance plays a considerable role 

in the exchange of the generations life experience. 

Key words: relationship between generations, tolerance, dialogue between generations, 

political modernization, social-psychological phenomenon, social-psychological explanation, 

consensus. 

 

 

 

STRESS VƏ YA EMOSİONAL GƏRGİNLİK 

Məmmədova Aytən Müslüm qızı 

Quba rayon Əlibəyqışlaq kənd tam orta məktəbi 

mmdva.ayten@gmail.com 

 

          İnsan daim ətraf mühit amillerinin təsirinə məruz qalır.İnsana fiziki (isti, soyuq,temperatur) 

psixi (konfilikt, tənhalıq, ailədaxili və şəxsiyyətlər arası problemlər, yaxın adamların itirilməsi, 

travmalar) sosial (işsizlik, cinayətkarlıq, sosial müdaxilənin olmaması, maddi vəziyyətin aşağı 

olması) bioloji (somatik xəstəliklər, alkoqol və narkotiklərin qəbulu) amillər təsir edir. Stress yaradan 

amillərə qarşı cavab insanın fiziki və psixoloji vəziyyətindən, həmçinin onun  bu qıcıqlara hazırlıq 

dərəcəsindən asılıdır.  

Orqanizmin müxtəlif mühit amillərinin təsirinə qarşı ümumi neyrohumoral reaksiyası,onun 

əlverişli vəziyyətindən kənara çıxması halları stress adlanır. Emosianal streslər həyat ritminin kəskin 

mailto:mmdva.ayten@gmail.com


INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

202 

dəyişməsindən və münaqişələrdən yaranır. İnsanda intensivliyinə görə oxşar stresslər həm ciddi 

təhlükədən, həm də müvəffəqiyyətdən baş verə bilər.   

      Stress ingilis sözü olub,təzyiq,gərginlik mənasını verir. Kanada alimi Hans Selye tərəfindən irəli 

sürülmüşdür.O, stressi hər hansı qeyri əlverişli amilin təsirinə qarşı orqanizmdə yaranan müdafiə 

tefleksləri kimi müəyyən etmişdir.Stress güclü qıclqların təsirindən insanda yaranan gərginlik 

vəziyyətidir.Bu gərginlik daha çox emosianal qıcıqlara qarşı yaranır.İnsanın psixikasına edilən 

istənilən təsir cavab stressi yaradır. Bu zaman orqanizmdə müəyyən fizioloji və bioloji dəyişikliklər 

baş verir. Psixoloji stress 2 yerə informasion və emasional stress olaraq bölünür.İnformasion stress 

informasiyanın çox olduğu zamanda vaxt azlığı probleminə görə baş verir.  

Emosianal stress təhdid, təhlükə kimi situasiyaların insan əleyhinə gerçəkləşdiyi zaman baş 

verir. Psixoloji stress daha çox adaptasiya xəstəlikləri törədir. Lakin stress daima patogen deyildir.  

İnsanın hər bir fəaliyyəti müəyyən stresslərlə müşayiət olunur. Həyatın davamı üçün stess 

zəruridir.Selyenin dediyi kimi stress həyatın məzəsidir. Stressdən qaçmaq olmur. Stressin olmaması 

həyat faktorunun dayanması deməkdir. Satistik məlumatlara görə, ABŞ əhalisi arasında 90 faizi güclü 

stress keçirir. 

    Stress 3 mərhələdə gedir:  

1. Bu mərhələ orqanizmin ona qəflətən təsir edə bilən zədələyici faktora qarşi ümumi təhlükə 

və xəbərdarlıq mərhələsidir. Patogen faktor çox güclü olduqda insanın bioloji imkanları aciz qalır və 

orqanizm birinci mərhələdə tələf ola bilər.Birinci mərhələyə orqanizmin səfərbər edilməsidə adlanır. 

Bu mərhələdə ürək döyüntüsü sürətlənir, qan təzyiqi yüksəlir, qanda adrenalinin miqdarı 

artır,əzələlərə çoxlu qan gəlir,həzm prosesi zəifləyir. İnsan fövqəladə vəziyyətlərdə öz həyat və 

sağlamlığını xilas etməyə hazır olur. Nəticədə stress amilinin təsirinə qarşı həyəcan yaranır.Bu 

reaksiya orqanizmi müdafiəyə səfərbər edir.  

2. Qıcığa qarşı müqavimət göstərilməsi mərhələsində orqanizm müqavimət göstərir və nəticədə 

bilavasitə baş verən təhlükə zəifləyir.Bu zaman streslərin təsirini dəf etmək üçün yüksək dərəcədə 

uygunlaşma qabiliyyəti əldə edilir. 

3. Orqanizmin zəifləməsi mərhələsində orqanizmin stressə qarşı müqaviməti azalır. 

      Proses stress uzun müddət davam etdikdə baş verir. Bu mərhələdə əsəbilik, aydın olmayan 

həyəcan, tezyorulma, qıcıqlıq, ruh düşkünlüyü, yuxusuzluq, başağrısı və bu kimi hallar müşahidə 

edilir. Lakin stresslər heç də həmişə orqanizmə ziyan vurmur. Məsələn,orta dərəcəli sreslər 

orqanizmin daha effektiv fəaliyyətini təmin edir və insan bədənini zəiflətmədən lazım olan məqsədə 

çatır. Zərərli streslər orqanizmin müqavimətini zəiflədir, əhvalını pişləşdirir və xəstəliklərin 

inkişafına səbəb olur. Əgər orqanizmin dəyişən funksiyası öz əvvəlki səviyyəsinə tez qayıdırsa, stress 

hətta faydalı olur. Faydalı streslər orqanizmin imkanlarını səfərbər edir, onun müxtəlif xəstəliklərə 

qarşı müqavimətini və mühitin dəyişən vəziyyətinə uyğunlaşmasını artırır. 

       İnsanlar arasında daha çox yayılan gərginlik emosianal gərginlikdi. Narahat dünyamız o qədər 

gərginləşmişdir ki, insanın daşıdığı psixi yük gündən–günə, saatdan-saata artır. Qəzətdən, radiodan, 

televiziyadan, eləcədə ayrı-ayrı insanlardan alınan informasiyalar insana güclü təsir göstərir. 

Gözünün qabağında baş verən hadisələr isə onu hövsələdən çıxarır, güclü həyəcan keçirməyə, çıxış 

yolu axtarmağa, kimdənsə mənəvi yardım ummağa məcbur edir.  

Emosianal gərginlik vəziyyəti bir çox orqan və sistrmlərin funksiyalarını dəyişməklə bütün 

orqanizmi əhatə edir. Bu zaman vegetataiv sinir sisteminin  simpatik hissəsinin güclü oyanması baş 

verir. Stress də olduğu kimi qana adrenalin ifraz olunur, ürəyin işi artır, arterial təzyiq yüksəlir, qaz 

mübadiləsi güclənir, orqanizmdə oksidləşmə və energetik proseslər intensivləşir. Skelet əzələlərinin 

fəaliyyəti kəskin dəyişir. Əgər adi vəziyyətdə ayrı- ayrı əzələ lifləri işə cəlb olunurdusa, affekt 

vəziyyətdə onlar birgə fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, yorulmada əzələ işini tormozlayan proseslər 

blokada olunur.   

Belə ki, emosianal oyanıqlıq qısa müddətdə orqanizmdə  mövcud olan ehtiyyatları səfərbər edir.Hətta 

daha intensiv fəaliyyət zamanı potensial imkanlardan bir hissəsi qorunub saxlanılır. Onlar yalnız 
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vacib anlarda emosianal gərginlik vəziyyətində istifadə olunur. Eyni zamanda orqanizmdə həyat 

vacib olmayan orqanların funksiyaları tomozlanır; enerjinin assimilyasiyası tormozlanır, 

dissimilyasiya prosesi güclənir ki, bu da orqanizmə lazımı ehtiyyatı verir.Emosianal gərginlik birbaşa 

olaraq stessin özü ilə bağlıdır.  

       İnsanlar yüksək emosianal reaksiya verirlər, hər şeyi emosiyalarla cavablandırırlar, eyni zamanda 

həmin dövr insanların yaddaşında yaxşı qalmır, diqqətini tam cəmləyə bilmir və insan demək olar ki, 

hər bir şeyə qeyri –adi reaksiya verməyə başlayır. Bu baxımdan da biz bir-birimizə çox zaman əgər 

gərgin situasiya ilə qarşılaşdığımız an ‘sən stressdəsənmi?’ sualını veririk. Çünki insanlar adətən hər 

hansı bir gözlənilməz şəraitə qarşılaşərkən cavab reaksiyası məhz stress olur. Bir insan stresslə 

qarşılaşıb ona qarşı mübarizə aparmağı çox yaxşı bacarmalıdır. 

        Stress insan bədənini və psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir göstərən gələcəkdə xəstəliklırin 

yaranmasına səbəb ola biləcək bir vəziyyətdir. Stress insanın gözlənilməz gərgin şəraitlə 

qarşılaşarkən verdiyi emosianal reaksiyadır. Biz həyatımızda həm mənfi, həm də müsbət stresslə 

qarşılaşırıq. Müsbət stress bizim həyatımızı daha da ruhlandırır, yəni bizi gələcək həyata 

istiqamətləndirir. Amma neqativ stress isə əksinə, bizdə ruh düşkünlüyü yaradır və  eyni zamanda 

emosianal gərginliyi formalaşdırır.  

Stress amilləri çoxdu. Bu baxımdan stressin səbəbləri genişdir. Yeni ailə həyatının qurulması, 

iş həyatının başlanması, iş mühitində yaranan çətinliklər, konfiliktlər, yəni situasiyalar, bunlar hər 

biri stress amili ola bilər. Bu amillər insan üçün yeni faktorlardı. Yeni faktorlara adaptasiya olmaq 

insan üçün çox çətin olur. Çox zaman insanlar bu stress faktorunu bir həftədən iki həftəyə qədər, 

bəzən bir aya qədər davam etdirə bilirlər. Çox zaman stress müddətində baş verən hadisələr insanlar 

tərəfindən yaddaşda çox yaxşı qalmır. Daha sonra biz həmin hadisə haqqında soruşduqda insanlar 

məlumat verə bilmirlər. 

       Hər bir insan stressi müxtəlif formada qəbul edir. Vəziyyətə görə dediyimiz kimi stress faydalı 

və zərərli ola bilər. Performansımız uçün bizi motivasiya edirsə və həyatimizda müsbət dəyişikliklərə 

gətirib çıxarırsa, bu stress faydalıdır. Stress olmasaydı, həyat darıxdırıcı, sıxıcı olar və heç bir şəkildə 

biz rahat yaşaya bilməzdik. Stress yuxu rejimini tarazlayan serotonin və melatonin hotmonlarına təsir 

edir və bunun nəticəsində yuxusuzluq problemi yaranir. Yuxusuz qalmaq isə baş ağrısı, təzyiq 

balansızlığı,immunitet sisteminin zəifləməsi kimi simptomlarla sosial həyatda problemlər yaradır. 

      Hər hansı hadisə zamanı stress bizi xəbərdar edə bilər. Bu hadisə avtomobil qəzası, iş yerində 

mübahisə, işini itirmə və ya sevdiyiniz bir adamın ölməsi kimi, ruhi bir vəziyyət ola bilər. Stress eyni 

zamanda bizim bu hadisəyə qarşı ruhi və ya fiziki reaksiyamiz da ola bilər. 

     Stress özünü sabit fikirlər, narahatlıq,qorxu, kədər,əsəbilik, hirsililik, davamlı unutqanlıq, təklik, 

diqqət əskikliyi, qərarsızlıq, ümidsizlik, yuxusuzluq, kabus görmə,depressiya və son olaraq intiharla 

büruzə verir. Hal hazırda intiharların sayı artib. Bu o deməkdir ki, əhalinin çox faizi stress yaşayır.  

      Bir çox ölkədə stress ürək xəstəliklərinin öndə gedən səbəblərdən biridir. Narahatlılıq, qorxu, hirs 

insanı ürək xəstəliklərinə daha tez yaxalayır. İsveçrədə aparılan bir araşdırma zamanı infarkta səbəb 

olan damar sərtləşməsinin əsas səbəbinin stress olduğu məlum olub. Belə ki,stress testləri edilən 

xəstələrin damarları daralıb, qan axıni azalıb, təzyiqləri artıb, ürək ritimləri yüksəlib. Kiçik diametrdə 

yaşanan gündəlik streslər insanı əsəbiliyə yorğunluğa gətirib çıxarır. Stress xronikləşməyə başladığı 

zaman, stress hormonları depressiya, həyacan kimi davraniş pozuntularına, hətta yaddaş itkisinə 

səbəb ola bilər. 

      Stress anında amin turşularına orqanizmin daha çox ehtiyacı olur. Bunun üçün zülal mənşəli 

qidalardan istifadə etmək məsləhətlidir. Orqanizmimiz həmişə enerjini almağa və ötürməyə hazır 

vəziyyətdədir. Amma yaşamaqda olduğumuz cəmiyyətdə mənfi enerjimizi özümüzdən 

uzaqlaşdırmaq elə də asan deyil. 

      Hələ ki, dünya üzrə heç bir həkim sırf stressin müalicəsi üçün hər hansı konkret bir müalicə kursu 

tərtib etməyib. Çünki, stress her hansısa xəstəlik kimi sadə deyil və təkcə dərmanla müalicə olunmur. 

Stressə düşmək nə qədər asandırsa stressdən çıxmaq da o qədər çətindir. 
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     İstər ictimai həyatda,istər təhsilimizdə, istərsə də işimizdə stress amillərilə üzləşirik. Bunun üçün 

özünüzə psixoloji dəstək verməyi bacarmalısınız.Stress vəziyyətinə düşməmək üçün münaqişələrdən 

uzaq olmaq, təmiz havada gəzmək, idmanla məşğul olmaq (nizamlı məşq beyin damarlarına gedən 

oksigeni tənzimləyir və stress anında meydana gələn baş ağrısı riskini azaldır), düzgün qidalanmalı 

(insan bədəninin və sinirlərinin rahatlığının əsasını düzgün qidalanma təşkil edir ), yaxın insanlarla 

ünsiyyətdə olmaq, stress yaradan vəziyyətlərdən uzaq olmaq, normal yuxu rejiminə əməl etmək, 

günəş şüalarını qəbul etmək (günəş şüalarının yetərli olmaması orqanizmi gücdən salır və sonradan 

baş verən hər hansı hadisə stressə yol acır). 

       Aktiv fəaliyyətimiz uçün faydalı olan stressləri optimal səviyyədə saxlamağı bacarmalıyıq. 

Sağlam həyat tərzi – sağlam orqanizm və sağlam düşüncə deməkdir. Stressdən uzaq olun !      
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    Tezis son zamanlar cəmiyyəti narahat edən aktual məsələlərdən biri olan yeniyetmələrin 

qarşılaşdığı problemlərin sosial-psixoloji təhlilinə həsr edilmişdir. Müasir dövrdə yeniyetmələrin 

qarşılaşdığı problemlərin cəmiyyətdə başvermə səbəblərini araşdıraraq yalnız sağlamlıqla olan 

problemlərlə deyil, eyni zamanda, cəmiyyətdə yer alan sosial amillərin də bağlı olduğunu vurğulayır. 

Cəmiyyətdə insanları şəxsiyyət kimi formalaşdıran və özünə inamı artıran ən güclü amillərdən biri 

də sosial faktorlardır. Məhz bu səbəbdən də əgər fərd sosial mühitdə baş verən dəyişikliklərə 

uyğunlaşa bilmirsə, ailədən, cəmiyyətdən uzaqlaşıb, özünə qapanırsa onda psixoloji sarsıntılar 

yaranır və bəzi hallarda bu hal intiharla nəticələnir. Bunun da kökündə ailədaxili münasibətlərin 

düzgün formalaşmamsı durur.  

    Psixi inkişafın yaş dövrlərinə ayrılması haqqında D.B.Elkonin, A.N.Leyontevin, D.İ.Feldşteynin, 

L.S.Vıqotskinin və başqalarının gəldikləri qənaət irəli sürülmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, verilən 

çoxsaylı təsnifatlara baxmayaraq bütövlükdə uşağın inkişafında iki əsas ifadəli, diqqəti çəkən,  kəskin 

keçid mərhələsi mövcuddur. Birinci mərhələ “3 yaşın böhranı”, ikinci mərələ isə “yeniyetməlik yaşı 

böhranı” və ya “cinsi yetişkənlik böhranı” kimi nəzərdən keçirilir. [4] 

    Yeniyetməlik dövrü həm yeniyetmə üçün, həm də yeniyetmənin ailəsi üçün çətin bir mərhələdir. 

Ailə yeniyetməni başa düşməkdə çətinlik çəkirsə, yeniyetmə ətrafındakıların onu başa düşmədiyini 

düşünür. Valideyn bu dövrdə uşağını nə qədər tanıyarsa və bu mərhələnin xüsusiyyətlərini nə qədər 

dərindən bilərsə, valideyin-yeniyetmə münasibətləri bir o qədər mülayim olar. Yeniyetmə bu 

mərhələdə fiziki, cinsi, sosial və hissi sahlərdə fərqli bir dövrə girmişdir. Bu inkişaf dövründə yaşadığı 

hadisələr səbəbi ilə yeniyetmə özünü fərqli hiss edir və çox zaman özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkir. 

      Müasir dövr müəyyən çətinliklər və özəlliklərə malikdir. Sözsüz ki, sosial mühit bu və ya digər 

şəkildə, dolayı yaxud birbaşa insan psixologiyasına təsir göstərir. Məlum məsələdir ki, insanın istər 

inkişaf etdirilməsində, istərsə də tərbiyəsində mühitdə baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmalıdır. 

Müasir dövr yeniyetməsinin həyatında maraqlı və düşündürücü məsələ ondan ibarətdir ki, mühit və 

şəraitə, dəyişikıliyə meyilli olan, macəra və əyləncə axtarışında olan yeniyetməyə xarici təsir fərqli 

fəsadlar verə bilir. Maraqlı cəhət isə ondan ibarətdir ki, yeniyetmə riskə meyillidir, bu dəyişiklik və 

yeniliklər sanki onun istəyidir. Yeniyetmə özünü fiziki cəhətdən hazır hesab etsə də bu prosesə 

psixoloji hazır deyil. Bu dövrün fərqləndirici əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, yeniyetmənin tələbatları 

ilə onu ödəmə imkanları arasında ziddiyyətlər özünü göstərir.  

   Yeniyetməlik uşaqlıqla böyüklük arasındakı ruhi inkişaf və həyata hazırlıq dövrüdür. Yeniyetmə 

dövrü həm də keçid dövrüdür. Çünki yeniyetmə nə uşaq, nə də böyükdür. Bu yaşda fiziki inkişafda 
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da mürəkkəb dəyişikliklər baş verir, orqanizmdə lazımi möhkəmlik gedir, əsəb sistemi, əzələ‐damar 

sistemi sürətlə inkişaf edir. Bunların hamısı yeniyetmənin psixologiyasına təsir edir. Keçid dövrü 

olan bu mərhələdə gəncdə fizioloji, bioloji və psixoloji sahələrdə olduqca sürətli dəyişikliklər yaranır. 

Bu sürətli dəyişikliklərlə əlaqəli olaraq yeniyetmənin ruhi və emosional dünyası da bəzi dəyişikliklərə 

məruz qalır və buna öyrəşməyə çalışan yeniyetmə də təbii olaraq çətinliklər keçirir. [5] 

    Hər keçid dövründə olduğu kimi, yeniyetməlikdə də çətin bir mərhələ kimi dəyərləndirilir. 

Yeniyetməlik dövrü 11‐21 yaşlar arasında öznü büruzə verən göründüyü çətin bir dönəmdir. Bu dövr 

həm də fırtına‐gərginlik dövrü adlanır. 

    Emosionallıq, fəallıq, oyanıqlıq bu dönəmdə daha çox üstünlük təşkil edir. Çox həssas və müstəqil 

olmağa çalışan yeniyetmələr sadəlövh, “ürəyiaçıq” olurlar. Onların psixoloji əhval‐ruhiyyələri 

münasibətlərə görə dəyişkəndir. Qətiyyətlilik, cəsarətlilik və möhkəmlik kimi xüsusiyyətləri onlar 

özlərində büruzə verməyə çalışırlar. Yeniyetmənin şəxsiyyətinin formalaşmasında təqlidetmə 

müəyyən üstünlüyə malik olur. Belə ki, onlar böyük şəxsiyyət kimi, möhkəm xarakterli şəxslər kimi 

özlərini göstərməyə çalışırlar. Yaş dövrləri nöqteyi‐nəzərindən gedən fizioloji və psixoloji inkişaf 

sonralar-yuxarı sinif yaşlarında özünəməxsus keyfiyyətləri əks etdirir.[1] 

    Araşdırmalara əsasən, yeniyetmənin hiss və düşüncələrində sabitlik olmadığı aşkarlanmışdır. Bir 

gün əvvəl sevincli və enerjili olan yeniyetmə, ertəsi gün çox məyus və üzgün ola bilər. Qısa zamanda  

hisslər dəyişə bilər. Bu səbəblə də valideynin bunu qəbul etməsi və hər dəfə “Dünən çox yaxşı idin, 

indi nə oldu sənə?” kimi sorğu‐sual etməməsi və təzyiq xarakteri daşıyan yaxınlaşmalardan istifadə 

etməməsi lazımdır. 

    Müşahidələrimiz göstərir ki, bu dövrdə bir qrup yeniyetmədə depressiya halları daha çox özünü 

göstərir. Özünə inam problemi, qarşı cinslə yaşanan problemlər, məktəb və ailə içindəki problemlər 

buna səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, bu tip depressiyalar qısa müddət ərzində yaşanır və müdaxilə 

etmək elə də zərurət daşımır. Özünü üzgün və pis hiss edən yeniyetmə, gündəlik həyatına davam edə 

bilər. Ruhi sarsıntı keçirən bu tip gənclərdə depressiyanın ağır formaları yarandığı halda psixoloji 

vəziyyətin qarşısı alınmadıqda, yeniyetmədə intihara cəhd və hətta intihar edə bilər. Məsələn, bu 

zaman o, özünü mənəvi cəhətdən dəyərsiz hiss edir, yaxın ətrafı və cəmiyyət üçün gərəksiz olduğunu 

düşünür. Bunun səbəbləri arasında yaxınlarını incitmək, ölümün nə olduğunu bilmək istəyi, yalnızlıq 

hissi, uşaqlıqdan gələn sevgi əskikliyi, ölüm‐ayrılıq və s. kimi travmatoloji mərhələlər vardır. Bundan 

əlavə, yeniyetmə müəyyən zaman əsəbi cəhətdən gərginləşəcək hallara düşə bilər. Bu zaman onunla 

söhbətlər aparmaq mənasızdır. Belə olan hallarda yeniyetmənin sakitləşməsini gözləmək məsləhətdir. 

Digər bir problem də qida rejiminə əməl olunmaması və pozulması ilə bağlıdır. Xüsusilə, çox yemək 

və ya yeməyi rəddetmə, həmçinin xarici görkəminin standartlara uyğun olmaması yeniyetmənin həlli 

vacib olan problemlərindəndir. 

    Yeniyetməlikdə qorxu hissi birmənalı olaraq uşaqlıq dövründə yaşanan qorxu ilə eynidir. Gənc 

fərdlər üçün “bilinməyən” şeylər qorxunun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yeniyetmənin maraq 

göstərdiyi fəaliyyətlərin nəticəsini təxmin edə bilməməsi də onun qorxmasına səbəb ola bilər. 

Yeniyetməlikdə bütün hissi mövzularda fərdin özünə nəzarət edə bilmək vərdişini qazana bilməsi 

vacibdir. Bu dövrdə qorxu hissi üç əsas mərhələdə baş verir: 

    1. Obyektlərə qarşı hiss edilən qorxular: İlan, it, pişik, siçan, su, təyyarə,fırtına, od və sairə. 

    2. Sosial münasibətlərə qarşı hiss edilən qorxular: insanlarla yaxın ünsiyyət qurması, digər 

insanlarla tanış olmaq, ictimaiyyət qarşısında danışmaq, ya da əksəriyyəti böyüklərdən ibarət bir 

qrupa üzv olmaq gənclərdə qorxu meydana gətirə bilər. Bu cür sosial qorxu utancaqlıq və ya 

təəccüblük şəklində görünür. 

   3. Yeniyetmənin şəxsi ilə əlaqəli qorxuları: yoxsulluq, ölüm, özünün və ya ailəsindən bir fərdin 

ciddi bir xəstəliyə tutulması və ya onlardan birini itirmək, uzaq məsafəyə səyahət, məktəbdə və ya 

işində uğursuzluğa məruz qalması onlarda qorxu yarada bilər. Yeniyetmə qorxu vəziyyətində qaçma 

və ya vücudun taqətinin kəsilməsi, titrəməsi, ürək ritminin normadan çox olması, rənginin dəyişməsi, 

tərləməsi kimi fiziki hadisələrlə qorxduğunu büruzə verir. Yaş dolduqca ətraf mühitlə olan 

münasibətlərin artması nəticəsində qorxuların yavaş‐yavaş azaldığı müşahidə edilir. 
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    Yeniyetməlik yaşının psixoloji xüsusiyyətləri  

- İntensiv cinsi yetişmə və inkişaf, orqanizmin güclü fizioloji yenidən qururlması 

- Qeyri-sabit, emosional sfera, emosiya və əhvalların idarə olunmaması 

- Müstəqillik və fərdiyyətinin özünütəsdiqi, böyüklərlə münaqişəli münasibətin meydana gələ 

bilməsi 

- Özünüqiymətləndirmənin, xarakterin inkişafı 

- Həqiqi müstəqilliyin olmaması, həmyaşıdlarına münasibətdə yüksək təlqinçiliyin və 

konformizmin olması  

- Özünənəzarət və fəaliyyəti planlaşdırmanın hələ çətin olması [6] 

     Müasir yeniyetmənin özünəməxsus cəhətləri, dəyişiklikləri nədən ibarətdir. Müşahidə və son 

zamanların təhlillərinə, rəylərinə əsaslanaraq müasir yeniyetmənin daha fəal, daha çox özgüvəni 

olduğu qənaətinə gəlirik. İctimai münasibətlərin artması sosiallığın genişləndiyi müasir dövrdə 

yeniyetmə daha aktiv görünür. Ancaq bu sanki zahiri parıltı təsirini göstərir. Məsələyə valideynlərin 

nöqteyi-nəzərindən baxış sərgiləsək və əvvəlki dönəmlərdəki valideynlərlə müasir valideynləri 

müqayisə etsək bəlli olacaq ki, müasir valideynlər daha çox tərbiyədə yeniyetmələrə müstəqillik və 

sərbəstlik verirlər. Bu zaman Con Moenonun Saoma adalarındakı tədqiqatları yada düşür. O adada 

yeniyetmələrlə və valideynlər arasında heç bir ziddiyyət baş vermir. Səbəb kimi isə valideynlərin 

yeniyetmələrə verdikləri sərbəstlikdir. Sanki bu dövrün ziddiyyətlərinin səbəbi valideynlərdir. Və 

belə çixir ki, bizdə də bu problem bu yolla həllini tapır. Əslində isə məsələyə milli xüsusiyyətlərimiz 

baxımından da yanaşsaq bəzi cəhətlərini məhz bu xüsusiyyətlərlə bağlı olduğunu qənaətinə gəlirik.   

Son ikinci Vətən müharibəsi şəraiti də bunu deməyə imkan verir. Bu günki yeniyetmə vətəni müdafiə 

etməyə özünü hazır bilir, hər işdə böyüklər kimi hərəkət etməyə yeri gəlsə əlinə silah götürüb 

vuruşmağa belə hazırdır. Şəhidlər xiyabanın da onların teziye məclislərində iştirak etməyi cəbhəyə 

yardım aparmağı özünə borc bilir. Dövlətinə onun bayrağına hörmətlə yanaşır. 

  Açar sözlər: Yeniyetmələr, problemlər, psixi inkişaf, yaş dövrləri, yaş böhranları, 

emosionallıq, gərginlik, özünüqiymətləndirmə, müstəqillik, qorxular.  
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SUMMARY 

Problems of teenagers ın the modern age 

Mammadova Gulnar Saday gizi 

    The thesis is devoted to the socio-psychological analysis of the problems faced by adolescents, one 

of the most pressing issues of recent concern to society. He examines the causes of the problems faced 

by adolescents in modern society and emphasizes that they are related not only to health problems, 

but also to social factors in society. Social factors are one of the most powerful factors in shaping 

people as individuals and increasing self-confidence in society. For this reason, if an individual is 

unable to adapt to changes in the social environment, to distance himself from the family and society, 

and becomes isolated, then psychological shocks occur, and in some cases, this results in suicide. At 

the root of this is the improper formation of family relationships. 

    Keywords: Adolescents, problems, mental development, age, age crises, emotion, tension, 

selfesteem, independence, fears. 
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РЕЗЮМЕ 

Проблемы подростков в современном возрасте 

Мамедова Гульнар Садай кызы 

   Статя посвящена социально-психологическому анализу проблем, с которыми сталкиваются 

подростки, одной из самых актуальных проблем, волнующих общество в последнее время. Он 

исследует причины проблем, с которыми сталкиваются подростки в современном обществе, и 

подчеркивает, что они связаны не только с проблемами здоровья, но и с социальными 

факторами в обществе. Социальные факторы - один из самых мощных факторов, влияющих 

на формирование личности людей и повышение уверенности в себе в обществе. По этой 

причине, если человек не может адаптироваться к изменениям в социальной среде, 

дистанцируется от семьи и общества и становится изолированным, возникают 

психологические потрясения, а в некоторых случаях это приводит к самоубийству. В основе 

этого неправильное построение семейных отношений. 

     Ключевые слова: подростки, проблемы, психическое развитие, возрастные периоды, 

возрастные кризисы, эмоциональность, напряжение, самооценка, независимость, страхи. 

                                                                                                               

 

 

YENİYETMƏLƏRDƏ ALKOQOLİZM VƏ NARKOMANİYA KİMİ HÜQUQAZİDD 

DAVRANIŞLARIN PSİXOLOJİ TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 

Mənəfli Fatimə Fərhad qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

fatimemanafli@gmail.com 

 

Yeniyetmələrdə alkoqolizm və narkomaniya kimi hüquqazidd davranışların psixoloji tədqiqi 

və yeniyetmələrdə bu tip davranışlara aludəçiliyin dərəcəsini təyin etmək üçün tərəfimizdən tədqiqat 

həyata keçirilmişdir.Tədqiqatda 299 saylı məktəb-liseyin 7-11-ci sinif şagirdləri olan 13-18 yaş 

aralığında 80 nəfər yeniyetmə onlayn formada iştirak etmişdir. 

Tədqiqat zamanı aşağıdakı fərziyyə əsas götürülmüşdür: Alkoqol və ya narkotik maddələrdən istifadə 

edən yeniyemələrin əksəriyyətini əsasən ailədaxili problemləri olan, maddi sıxıntı yaşayan, özünü 

aktuallaşdırmada çətinlik çəkən, qeyri-sağlam sosial əhatəyə malik və təlim prosesindən uzaq qalan 

yeniyetmələr təşkil edir. 

Açar Sözlər: Alkoqolizm, narkomaniya, aludəçilik, sosial təsir, özünü aktuallaşdırma problemi 

 

Yeniyetmələrdə alkoqolizm və narkomaniya kimi hüquqazidd davranışların psixoloji tədqiqi 

və yeniyetmələrdə bu tip davranışlara aludəçiliyin dərəcəsini təyin etmək üçün tərəfimizdən tədqiqat 

həyata keçirilmişdir.Tədqiqatda 299 saylı məktəb-liseyin 7-11-ci sinif şagirdləri olan 13-18 yaş 

aralığında 80 nəfər yeniyetmə onlayn formada iştirak etmişdir. 

Tədqiqat zamanı aşağıdakı fərziyyə əsas götürülmüşdür: Alkoqol və ya narkotik maddələrdən 

istifadə edən yeniyemələrin əksəriyyətini əsasən ailədaxili problemləri olan, maddi sıxıntı yaşayan, 

özünü aktuallaşdırmada çətinlik çəkən, qeyri-sağlam sosial əhatəyə malik və təlim prosesindən uzaq 

qalan yeniyetmələr təşkil edir. 

Tədqiqat zamanı aşağıdakı metodikalardan istifadə edilmişdir: 

1. “Helper-Narkotik və Alkoqol asılılığının psixoloji tədqiqi” testi (Helper) 

Bu testmetodika istənilən yaş kateqoriyasından olan şəxslərin alkoqol və ya narkotik 

maddələrdən istifadə etmə dərəcəsini, aludəçi olub-olmadığını və asılılığın dərəcəsini tədqiq etmək 

üçündür. Metodika 61 sualdan ibarətdir. Tədqiq olunanlar verilən sualların cavablarını müvafiq 

olaraq həmin sualın nömrəsinin qarşısında "Bəli" və ya "Xeyr" variantlarından birini qeyd etməli 

idilər. Cavabından əmin olmadıqları suallara “Bəli” cavabını qeyd etmələri tələb olunmuşdur. 
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Nəticlər müvafiq açarlara uyğun olaraq qiymətləndirilmişdir. Metodika aşağıdakı suallardan ibarət 

idi: 

1. Ailə üzvlərinizdən hər hansı birində alkoqolizm və ya narkotik asılılığı halları varmı? 

2. Bəzən ətrafınızdakı insanlardan daha çox alkoqol və ya narkotik maddə qəbul edirsinizmi? 

3. Maddə və ya alkoqol istifadə etməmişdən öncə bunu planlaşırdığınız üçün əvvəldən sevinc hiss 

edirsinizmi? 

4. Mağazanın piştaxtasında alkoqola baxanda həyəcan hiss edirsinizmi? 

5. Elə hal olubmu ki, ətrafınızdakı insanlar kifayət qədər içdikdən sonra siz alkoqol içməyə davam 

etmək istəyəsiniz ? 

6. Qarşıdan gələn "içkisiz" tədbirlər sizə narahatlıq hissi verir? 

7. Alkoqol və ya narkotikdən uzun müddət istifadə etməmə hallarınız olubmu? 

8. Alkoqol və ya narkotikdən uzun müddət istifadə hallarınız olubmu? 

9. İstifadədən sonra mənəvi həzz hissi varmı? 

10. "Ayıq" həyata qarşı qorxu və ehtiyat hissi varmı? 

11. Alkoqol və ya narkotik olmadıqda özünüzü depressiv hiss edirsinizmi? 

12. Alkoqol və ya narkotik istəyiniz yaranıbmı? 

13. İçdikdən sonrakı gün “hangover” olursunuz? (Hangover- alkoqol istehlakından bir neçə saat sonra 

ortaya çıxan ümumi bir vəziyyətdir. Hangover olduğunuz zaman baş ağrısı, ürək bulanması və ya 

başgicəllənmə hiss edə bilərsiniz. Təsirləri ümumiyyətlə spirt içdikdən bir neçə saat sonra başlayır və 

bütün səhər, hətta bir neçə gün davam edə bilər). 

14. "Hangover"liyi aradan qaldırmaq üçün sizə əlavə doza alkoqol və ya dərman lazımdır? 

15. Əsəbilik dərəcənizdə artım varmı? 

16. Hər şeyə laqeyd münasibətlə əvəzlənən qəzəb halları tez-tez varmı? 

17. Yaddaş pozğunluğu varmı? 

18. İntellektual qabiliyyətdə azalma varmı? 

19. Tez-tez əhval-ruhiyyəniz dəyişirmi? 

20. Ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirsinizmi? 

21. Məktəb və dərs fəaliyyətinə marağınız azalıbmı? 

22. Hobbi və maraqlarınızda itmə və ya azalma varmı? 

23. Boşluq və ləzzətə meyl artibmı? 

24. Bədən tərbiyəsi və idmanın tam vaxt ayırırsınızmı? 

25. İradəniz zəifləyibmi? 

26. Yuxusuzluq yaranıbmı və gündüzlər aktivlik azalıbmı? 

27. Depressiya güclənməsi hiss edirsinizmi? 

28. Həm azalmasında, həm də kəskin artmasında özünü göstərən iştah dəyişikliyi varmı? 

29. Şirniyyatı sevməkdə atrış varmı, xüsusən də şirin mayelər? 

30. Dəridə bir dəyişiklik üz dərisinin solğunluğu və ya ləkə varmı? 

31. Dramatik bir şəkildə kilo verirsinizmi? 

32. Göz bəbəyinizin ölçüsündə dəyişiklik müşahidə olunurmu? 

33. Sürətli diş çürüməsi müşahidə olunurmu? 

34. Nitqdə və artikulyasiyada pozulmalar varmı? 

35. Yalandan daha tez-tez istifadə etməyə başlamısınızmı? 

36. Xüsusilə ailəniz və dostlarınızla ünsiyyət qurarkən düşmənçilik və kobudluq halları yaranırmı? 

37. Maraqlarınız və hobbiniz dəyişibmi? 

38. Tanışlıq və əhatə dairəniz dəyişibmi? 

39. Borcunuz varmı? 

40. Şəxsi əşyalarınızı satırsınızmı? 

41. Oğurluq hadisələri etmisiniz və ya iştirakçısı olmusunuzmu? 

42. Həzmdə problem, qusma, ishal, qəbizlik ilə özünü göstərən bir narahatlıq varmı? 
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43. Müsbət emosiyaların miqdarında azalma varmı? 

44. Tez-tez stres, depressiya halları yaşayırsınızmı? 

45. Özünüzü tənha hiss edirsinizmi? 

46. Aqressiya və şiddətə meyldə bir artım varmı? 

47. Psixo-emosional stressə qarşı aşağı müqavimət varmı? 

48. Qumar oyunlarına (mərc) maraq varmı? 

49. Özünüzə hörmətinizdə azalma varmı? 

50. Kimdənsə kömək istəməkdə probleminiz varmı? 

51. Heç bir mənası olmayan hərəkətlərə meyl varmı? 

52. Yalnızlığa meyl varmı? 

53. Gizli hərəkətlər varmı? 

54. Qəzəb varmı? 

55. Tez-tez motivasiyasız evdən çıxırsınızmı? 

56. Əvvəllər belə olmadığı halda indi geyimlərinizdə səliqəsiz olursuuzmu? 

57. Evdə və istidə uzun qollu köynəklər geyinirsiniz? 

58. Xarici görünüşünüzə marağı itirmisinizmi? 

59. Gündəlik ritminizin pozulması varmı? 

60. Telefon danışıqlarınızı ailənizdən gizlətməyə çalışırsınız? 

61. İntihar meylləriniz varmı? 

2. Helper testindən keçmiş yeniyetmələrlə aparılan xüsusi olaraq hazırlanmış 13 suallı anket sorğusu. 

Tədqiq olunanlara suallara cavabı “Bəli” və “Xeyr” olaraq müvafiq sualların qarşılarında yazmaq 

tələb olunmuşdur. Anket aşağıdakı suallardan ibarət idi: 

Yaşınız___Cinsiniz___ 

1. Ailədə valideynlərdən ikisi də sizinlə yaşayırmı? 

2. Tam (nigahın pozulması baş tutmamış) ailədə yaşayırsınız? 

3. Seçim şansınız olsa, yenidən öz ailənizlə yaşamaq istərdinizmi? 

4. Dərsə davamiyyətiniz yaxşıdırmı? 

5. Dostlarınız sizi bilikli şagird kimi tanıyırmı? 

6. Müəllimləriniz sizcə sizə ədalətli qiymətlər verirmi? 

7.  Sizin fikirləriniz ətrafdakılarda maraq oyadırmı? 

8. Valideyniniz sizinlə fəxr edirmi? 

9.   Rahat və utanmadan fikirlərinizi ifadə edə bilirsinizmi? 

10. Maddi baxımdan normal təmin olunduğunuzu düşünürsünüzmü? 

11. Özünüzdən böyük və valideynlərinizin bəyənmədiyi insanlarla dostluq etməkdən çəkinirsinizmi? 

12. Qaydaları pozmaq sizi qorxudurmu? 

13. Hal-hazırdakı ətrafınız ailənizin xoşuna gəlirmi? 

   İlk növbədə “Helper-Narkotik və Alkoqol asılılığının psixoloji tədqiqi” metodikasının nəticələrinə 

diqqət yetirək. Metodikada 3 dərəcə üzrə yeniyetmələrin verdikləri cavabları dəyərləndirdik. 

Beləliklə metodikada iştirak edən 13-17 yaş arası 80 yeniyetmənin nəticələrini suallara verdikləri 

“Bəli” cavablarının ümumi sayına görə dəyərləndirdik. Metodikanın nəticələri hesablamaq üçün 

cavab açarı aşağıdakı kimi idi: 

0-10 –istifadə və ya asılılıq yoxdur. (A) 

11-28 – təsadüfi istifadə və ya asılılığın erkən təzahürü. (B) 

29-45 – istəyə görə istifadə və ya asılılığın orta təzahürü. (C) 

46-61 – davamlı istifadə və ya xroniki asılılıq. (D) 

Bu cavab kartına əsasən 80 yeniyetmədən 73 nəfər A, 6 nəfər B, 1 nəfər isə C kateqoriyasına 

aid idi. Nəticələri faiz nisbəti ilə izah etməli olsaq, 91,25%- A, 7,5%-B, 1,25%-C, 0%-D kateqoriyası 

üzrə paylanmışdır. Buradan belə nəticə çıxır ki, tədqiq olunanların heç birində davamlı istifadə və ya 

xroniki asılılıq müşahidə edilməmişdir. 
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Növbəti metodika isə ilkin metodikada aldığımız nəticələri daha dəqiq kateqoriyalaşdırmaq, 

cins və yaş səviyyəsini öyrənmək və alınan nəticələrin psixoloji səbəblərini aydınlaşdırmağımıza 

yardım etmək üçün idi. Bu metodikada tədqiq olunanın nəticəsi “Xeyr” cavabının çoxluğu ilə 

formalaşırdı. İlkin metodikadan aldığımız nəticəyə əsasən, bizi maraqlandıran B və C kateqoriyasına 

aid yeniyetmələrin ikinci metodikaya verdiyi cavablar idi. Çünki A kateqoriyası heç bir risk qrupu 

təşkil etmirdi. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazimdir ki, tədqiqatda iştirak edən 80 yeniyetmədən 23-

ü qız, 57-ni oğlanlar təşkil edirdi və qızların hamısı A kateqoriyasına aid nəticələr göstərdilər. 

Buradan belə bir nəticə çıxır ki, tədqiq edilən heç bir yeniyetmə qızda alkoqol və narkotik maddə 

istifadəsi müşahidə olunmur. 

Bizim üçün risk qrupu təşkil edən B və C kateqoriyalarına aid 7 yeniyetmənin ikinci metodika 

üzrə verdikləri cavabları ayrı- ayrı dəyərləndirdik. 

B kateqoriyası yəni, təsadüfi istifadə nəticəsi alınan 6 yeniyetmədən hamısı oğlandır. 

Onlardan 1-i 13, 1-i 14, 2-si 15, 2-si 16 yaşındadırlar. C kateqoriyası yəni, istəyə görə istifadə və 

asılılığın orta təzahürü nəticəsini göstərən 1 tədqiq olunan isə oğlandır və 17 yaşındadır. Buradan belə 

nəticəyə gəlmək olur ki, metodikamızdan bizə məlum olan risk qrupu 13-17 yaş aralığında yeniyetmə 

oğlanlardır. Cins və yaş dəyərləndirməsinin ardından mövcud və bizi maraqlandıran 7 nəticənin ikinci 

sorğuya olan cavablarını nəzərdən keçirdik. 

Tədqiq olunanlar təqdim etdiyimiz anket-sorğusunda suallar 4 kateqoriya üzrə 

formalaşmışdır. Belə ki, 13 sualdan ilk 3 sual(1-ci şkala) ailədaxili münasibətlər, 4,5,6- ci suallar (2-

ci şkala) təlim prosesində iştirak, 7,8,9-cu suallar (3-cü şkala) özünə inam və sosial baxımdan özünü 

aktuallaşdırma bacarığı, 10-cu sual (4-cü şkala) maddi proseslər, 11,12,13 suallar (5-ci şkala) isə 

yeniyetməni əhatə edən dost qruplarını təyin etmək üçün qoyulmuşdur. Hər kateqoriya üzrə nəticələr 

suallara verilən “Xeyr” cavabına əsasən formalaşdırılır. 

B və C kateqoriyasına aid 7 yeniyetmənin müvafiq olaraq 2-ci metodikada göstərdikləri nəticə 

aşağıdakı kimi bölünmüşdür: 

B kateqoriyasına aid 6 yeniyetmədən 2 nəfərdə 1,3 və 4-cü şkalada, 3 nəfərdə 2,3 və 5-ci 

şkalada, 1 nəfərdə isə 1,2 və 5-cü şkalada “Xeyr” cavabları üstünlük təşkil edir. C kateqoriyasına aid 

1 yeniyetmə isə bütün kateqoriyalara “Xeyr” cavabını qeyd etmişdir. Bu nəticələri faiz nisbəti ilə 

göstərsək, şkalalar üzrə nəticələr belə paylanır: 

Ailədaxili münasibətlərdə problem - 57% 

Təlim prosesində problem - 71,5% 

Özünə inam və sosial baxımdan özünü aktuallaşdırmada problem - 86% 

Apardığımız tədqiqat əsasında belə nəticəyə gəlirik ki, öncədən qeyd etdiyimiz fərziyyə 

həqiqətən də özünü doğruldur. Belə ki, alkoqol və ya narkotik maddələrdən istifadə edən 

yeniyemələrin əksəriyyətini əsasən ailədaxili problemləri olan, maddi sıxıntı yaşayan, özünü 

aktuallaşdırmada çətinlik çəkən, qeyri-sağlam sosial əhatəyə malik və təlim prosesindən uzaq qalan 

yeniyetmələr təşkil edir. 
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  SUMMARY 

Problems of psychological research of illegal behaviors like alcoholism and  

drug addiction in adolescents 

Manafli Fatima Farhad gizi 

  We conducted a psychological study of illegal behaviors such as alcoholism and drug 

addiction in adolescents and a study to determine the degree of addiction to such behaviors in 

adolescents.  

The study assumed the following hypothesis: The majority of adolescents who use alcohol or drugs 

are mainly adolescents with family problems, financial difficulties, difficulty in self-actualization, 

unhealthy social environment and distance from the learning process. 

Key words: Alcoholism, Drug Addiction, Addiction, Social Impact, Self-actualization 

problem 

         

РЕЗЮМЕ 

Проблемы психологического исследования правового поведения подобного 

алкоголизму и наркозависимости у подростков 

Манафли Фатима Фархад гызы 

 

Мы провели психологическое исследование незаконного поведения, такого как 

алкоголизм и наркомания, у подростков и исследование, чтобы определить степень 

зависимости от такого поведения у подростков. 

В исследовании была принята следующая гипотеза: большинство подростков, употребляющих 

алкоголь или наркотики, - это в основном подростки с семейными проблемами, финансовыми 

трудностями, трудностями в самоактуализации, нездоровой социальной средой и 

удаленностью от процесса обучения. 

Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, зависимость, социальное воздействие, 

проблема самоактуализации. 

 

 

 

İLKİN ANALIQ DÖVRÜNDƏ QADINLARIN ADAPTASİYASININ SOSİAL-PSİXOLOJİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MAHİYYƏTİ 

Məsimzadə Sevda Ağasəlim qızı 

Sirdaş Psixologiya Mərkəzi 

 

Analıq qadının həyatında heç də həmişə hazır olmadığı sosial statusun dəyişilməsi, həyat 

tərzinin dəyişilməsi, enerji itkisinin genişlənməsi, daxili və xarici resursların bölüşdürülməsində olan 

çətinlik və s. kimi bir çox dəyişikliklərə səbəb olur. Qadının həyatında baş verən bu kimi dəyişikliklər 

onun ilkin analıq dövrünə adaptasiyasına təsirsiz ötüşmür. Psixi həssaslıq, sosial məzmun, fizioloji 

dəyişikliklər, ən əsası uşaqla əlaqədar olan davamlı təkrarlanan çətinlik, qorxunun diapazonununun 

artmasına, situativ narahatlığın yaranmasına, mənkonsepsiyasının axtarışına səbəb ola bilər. Belə ki, 

2014-2016- cı illərdə bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar ailəyə yeni doğulmuş uşağın gəlməsi, heç 

də həmişə ailə münasibətlərinə müsbət təsir göstərmir. Bir çox ailələrdə ailədaxili əlaqələrin 

dəyişilməsi fonunda qadının öz şəxsi və sosial resurslarının genişlənməsini tələb edən xüsusi 

çətinliklər yaranır. Tədqiqatlardan məlum olur ki, analıq rolunun qəbullanması prosesi sosial mənlə 

əlaqədardır. Bu dəyişikliklərin baş verməsi qadının şəxsi həyatının formalaşmasına böyük təsir 

göstərir, bəziləri gələcək karyera haqqında artıq mövcud olan planları təxirə salırlar, özlərini 

uşaqlarının gələcək təhsillərinin sistemli olmasına həsr edirlər. Perspektiv-mən 70 faiz 3 yaşa qədər 

uşağı olan qadınlarda ən axırıncı sıradadır. Eyni zamanda bu rolu qəbullanmaqda, mənimsəməkdə 
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çətinlik çəkən qadınlar da var. Bu zaman onların uşaqları ilə qarşılıqlı ünsiyyətində də çətinlik 

yaranır.  

Məzunniyyətdə olan qadınlar (3 il) bu zaman müddətində öz diqqətlərini uşağın 

qidalanmasına, onlara göstərilən qayğıya, sevgiyə cəmləyirlər. Uşaqları müəyyən bir rejimə salmağa 

çalışırlar. Analıq rolunu yüksək fonda qəbul etmiş qadınlarda bu proses böyük emosional müsbət 

hisslərlə birlikdə baş verir. Analıq rolunu aşağı səviyyədə qəbul etmiş qadınlarda isə uşağın qayğısına 

qalmaq, uşağı qidalandırmaq, onlara çox böyük və öhdəsindən gələ bilməyəcəkləri yük kimi göünür. 

Onlar bu zaman nə qədər uzaqlaşmaq istəsələr də qaça bilmirlər. Bu 19 ünsiyyət növünün 

mövcudluğu ana-uşaq diadında qıcıqlanma və imtina kimi mənfi emosiyalara səbəb ola bilər və 

mütləq psixoloji kömək alınmalıdır. Həmçinin bizə məlumdur ki, ilkin analıq dövründə olan qadınlar 

diqqətlərini cəmləməkdə çətinlik çəkirlər, uzunmüddət nəyisə yadlarında saxlaya bilmirlər, əsəbləri 

daima tarım vəziyyətdə olur. Tədqiqatçılar izah edir ki, 80 faiz qadının əhvalı uşaq doğulandan sonra 

stabil olmayan hisslər və ambivalent düşüncələrlə dolu olur. Belə depressiv vəziyyətin yaranması 

onların özlərini monton həyat, mənin itirilməsi kimi hisslərlə hiss etməsi ilə əlaqədardır. Əksər 

qadınlarda yorğunluğun artması müşahidə olunur. İlkin analıq dövründə yeni sosial rolla əlaqədar 

olaraq spesifik qorxular yaranır. Təkuşaqlı və ikiuşaqlı qadınları müqayisə etsək, onlar öz uşaqları ilə 

harasa gedəndə müxtəlif hisslər yaşayırlar və müxtəlif cür davraırlar.  

Yeni ana olmuş qadınlar uşağa ziyan vermək, uşağı gözdən qaçırmaq, çoxlu mikroblardan 

uşağı uzaq tutmaq, ailədaxili münasibətlərin qeyri konstruktiv dəyişilməsi, uşağın nə istədiyinin 

zamanında anlamaması və s. kimi qorxular yaşayır. Artıq analıq təcrübəsi olan qadınlar isə öz 

sağlamlıqlarını itirmək təhlükəsi, sosial əlaqələrin itirilməsi qorxusu, uşaqlar arasında bərabər 

olmayan diqqətin paylanması kimi qorxular yaşayırlar. Bu iki qrup qadınlar arasında gözlə görüləcək 

səviyyədə fərq var. Bu onu bizə deyir ki, bu iki qrup arasında qorxunun paylanmasına görə birinci 

qrup qadınlar daha çox qorxu yaşayırlar. Yəni, yeni ana olmuş və bir uşağı olan qadınlar iki və daha 

çox uşağı olan qadınlara nisbətən daha çox qorxu yaşayırlar. Biz belə nəticəyə gələ bilərik ki, 

təcrübəsiz qadınlar təcrübəli qadınlara nəzərən daha çox qorxu, stress və narahatlıq yaşayırlar. 

Beləliklə uşağın dünyaya gəlməsi, onun tərbiyəsi, böyüməsi qadınlardan daha çox daxili resurs və 

enerji tələb edir, bu da onların öz şəxsi həyat fəaliyyətlərini təhlükə altında saxlayır.  

Qeyd etmək vacibdir ki, resursların çoxalması həyat üçün lazım olan şəxsi keyfiyyətlərin 

artmasına da səbəb olur. Birinci planda 3 yaşına qədər uşaqları olan qadınların psixoloji resurslarının 

aktualizasiya durur. Analıq məktəbi birbaşa cəmiyyətin sosial mədəni xüsusiyyətlərinin inkişafı, 

tarixi ilə əlaqəlidir. Bununla əlaqədar olaraq 20 analığın resursları da dəyişir. Daha çox hallarda analar 

daxili resurslarını zənginləşdirmək üçün sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Daha çox bu dövrdə 

məşhur olan virtual valideynlər cəmiyyətidir, məsələn, xüsusi uşaqların anaları, yalnız analar, gənc 

analar və s. Bir tərəfdən bu kimi cəmiyyətlərdə analar arasında öz uşaqları ilə bağlı aktual problemlər 

müzakirə edilir, bir tərəfdən də bu problemlərin aktuallığı onların sosial şəbəkələrdən istifadə etmə 

bacarığından asılıdır. Analıq uşaqların problemlərinə psixoloji çərçivədən baxmağı tələb edir. İndiki 

dövrdə bu sahədə aparılan tədqiqatlar analıq və uşaqlıq dövrlərini bir-birilə əlaqəsini, qarşılıqlı 

münasibətini psixoloji fonda öyrənir.  

Müasir dövrdə ilkin analıq dövründə olan qadınların psixoloji xüsusiyyətləri müxtəlif 

tədqiqatlarda araşdırılmışdır. Birinci istiqamət eteoloji tədqiqatlardır. Bu tədqiqatlarda qadınların 

daxili resurslarını ən çox nəyə xərclədikləri və hər iki valideynlərin davranışları araşdırılmışdır. İkinci 

istiqamətdə aparılan В. А. Вагнер, Н. А. Тих tədqiqatlar isə müqayisəli-psixoloji tədqiqatlardır. Bu 

tədqiqatlarda analıq instinktinin qadınların gündəlik həyat fəaliyyətinə təsiri araşdırılmışdır. Elmdə 

qadınların ilkin analıq dövrünə adaptasiyasını öyrənilməsinə, rol identifikasiyasının şərtlərinə, uşağa 

emosional bağlılığın xüsusiyyətlərinə, hamiləlik vaxtı yaşanan qorxu hissinə və doğuş zamanı 

yaşanan stress, narahatlıq və qorxu hissinə həsr olunan tədqiqatlar (В. А. Денисова, Е. И. Захарова, 

И. М. Земзюлина, Н. Ю. Калачева, Е. В. Пономарева, Л. Н. Тронина) da var. Əsas maraq analıq 

tələbatının təmin olunmasına həsr olunmuş mövzulardır. İndiki dövrdə cəmiyyətin günü-gündən 
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inkişafı, ekonomik krizis, əmək sərgisində rəqabətin olması, ailə sisteminin krizisi anaların baş verən 

bu dəyişikliklərlə birlikdə öz analıq vəzifələrini necə yerinə yetirə bilməsi mövzusu hər zaman media 

üçün, cəmiyyət üçün, tədqiqatçılar üçün aktualdır. 

Bir körpənin doğulması çox çətin bir proses, dünyaya yeni gələn bir uşaq üçün isə bu çox ağır 

bir stresdir. S.Grof, körpənin dünyaya gəlməsinin yəni, doğumun - azadlıq və eyni zamanda keçmişin 

dönməz tərki olmasını düşünür. Buna görə, qurtuluş astanasında, uşaq böyük bir fəlakətin 

yaxınlaşmasını hiss edir. Belə bir ağrılı proseslə aparılan mübarizə, doğuş zamanı özünün zirvə 

nöqtəsinə çatır, ağrı və gərginliyin pik nöqtəsi qəfil rahatlama ilə əvəz olunur. Ancaq çox keçmir ki, 

qurtuluş sevinci narahatlıq hissi ilə birləşir: uzun müddət uşaqlığın qaranlıq, sabit temperaturuna 

alışmış uşaq doğuşdan sonra parlaq işıq, soyuq, yeni toxunma hissləri ilə ilk dəfə qarşılaşır və əlbəttə 

ilk dəfə nəfəs alır 

Dobryakov 1995-ci ildən bəri, Sankt-Peterburqdakı 13 nömrəli 9 doğum evi bazasında 

tədqiqatlar aparılmışdır ki, bunun məqsədi yeni doğulmuş bir körpəyə göstərilən müxtəlif qulluq 

modellərini müqayisə etmək idi. Bu tədqiqat, fərqli yanaşmaların müsbət və mənfi cəhətlərini 

müəyyənləşdirməyə və elmi cəhətdən çatışmazlıqları aşkarlamağa kömək edəcəkdi. Tədqiqatda 

səkkiz qrupa bölünən 176 cütlük (ana - yeni doğulmuş) iştirak etmişdir. Hər qrup yeni doğulmuş 

uşağın doğuşdan sonra ilk iki saat ərzində anaya olan müxtəlif fiziki yaxınlığını təyin etməli idi. Bu 

tədqiqatda körpənin paltarlı şəkildə doğuşdan sonra ananın qucağında qalması, dərinin dəriyə təmasın 

olub-olmaması, doğuşdan sonra ana və uşağın dərhal ayrılması və ya onların birləşməsi və s. 

araşdırılmışdır. Beləliklə, ən effektiv model kimi körpənin dərhal doğuşdan sonra ana südü ilə 

qidalaması, körpənin temperaturunun daha tez adaptasiyaya uğradığını sübut edir, araşdırma ana və 

körpənin birgə qaldığı zaman daha tez adaptasiyaya məruz qalmasını göstərdi.  

Tədqiqatın nəticələri uşaq üçün ən əlverişli mühitin ana ilə erkən və kifayət qədər uzun bir 

əlaqə olması qənaətindədir. Doğuşdan sonrakı ilk saatlarda onların birgə qalması, impritinq sayəsində 

gələcəkdə “ana-uşaq” diadının möhkəm bağla yaranmasına səbəb olur, körpənin emosional 

vəziyyətini tənzimləyir. Analar bunu başa düşməlidir ki, körpənin ananın dərisi ilə doğuşdan dərhal 

sonra erkən təması, körpəni sakitləşdirir, onun həddən artıq temperaturunun soyumasına səbəb olur. 

Doğuşdan sonra uşağın anadan erkən ayrılması körpənin həyatın yeni şərtlərinə adaptasiyasını 

çətinləşdirir, uşağın həssaslığını artırır. Ananın və yeni doğulmuş körpənin iki saatlıq ayrılması belə 

laktasiyanın yaranmasının və uşağın özünütənzimləməsinin qarşısını alır 

J. Bowlbinin nəzəri təklifləri təcrübələrlə parlaq şəkildə təsdiqlənir. Həyatın ilk aylarında olan 

ana südü ilə qidalanma prosesi, körpənin ağlaması və oyun anlarında uşaqları müşahidə edərək, ana 

ilə yaradılan münasibət növlərinin necə təzahür etdiyini müəyyən etməyə çalışmışdır. Aparılan 

araşdırmalar nəticəsində ana və uşaq arasındakı ünsiyyətin həyatın ilk üç ayında inkişaf etdiyi və bir 

yaşın sonuna kimi və ya daha sonrakı müddətə yaxınlaşmalarının keyfiyyətinin müəyyənləşdirildiyi 

aşkar edilmişdir. Uşağın inkişafına ananın sinxron olan hərəkətləri müsbət təsir göstərir. Anayla 

ünsiyyət zamanı körpənin hərəkətləri müxtəlif olur, müxtəlif ifadəli duyğular nümayiş etdirirlər. 

Uşaqların sərt, duyğularını saxlayan, analarla ünsiyyəti zamanı ("taxta üzlü analar"), uşağın zehni 

funksiyalarının inkişafı ləngiyir. Sözsüz, gözlənilməz davranış ilə xarakterizə olunan uşaqların 

analarla ünsiyyəti haqqında da eyni şeyi söyləmək olar. 14 Müşahidələr nəticəsində M. Ainsworth 

ana ilə ünsiyyətin təsiri altında formalaşan uşaqların davranışlarının üç növünü ayırmağı bacarmışdır: 

- A növü. Uzaqlaşan bağlılıq (avoid attachment «А») 20-21,5% hadisələrdə müşahidə edilir. Uşaq 

ananın otaqdan ayrılmasına, sonra onun yanına qayıtmasına, diqqət etməməsinə, onunla əlaqə 

axtarmamasına, diqqət etməməsi oynamağa davam etməsi ilə müşahidə olunur.  

Ana hətta onunla oynamağa başlayanda da ona qarşılıq vermir, bu cür uşaqlar müxtəlif 

olmayan uşaqlar adlanır. - B növü. Təhlükəsiz və ya etibarlı bağlılıq, digərlərinə nisbətən daha çox 

insanlarda rast gəlinir (65-66%). Bu zaman uşağın ananın yanında özünü rahat hiss etməsi müşahidə 

edilir. Ana otaqdan gedərsə, uşaq narahat olmağa başlayır, əsəbləşir, oyun fəaliyyətini dayandırır. 

Ana qayıdandan sonra kontakt yaratmağa çalışır və onu quraraq tez sakitləşir və fəaliyyətini davam 

etdirir. - C növü. Ambivalent bağlılıq, təxminən 10-12.5% hallarda olur. Uşaq ananın yanında da 
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narahat olur, ana gedəndən sonra da uşaqda narahatlıq daha da artır. Qayıdanda körpə onu axtarır, 

amma onunla əlaqə yaratmaqda müqavimət göstərir. Ana onu qucağına alan zaman ağlamağı 

partlayışla müşahidə edilir. - D növü. Nizamsız bağlanma təxminən 5-10% hallarda rast gəlinir. Bu 

bağlama patoloji sayılır və uşağın geri qayıtmış anasını görüb donması və ya ondan qaçması ilə 

xarakterizə olunur 

 

 

 

 ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ДИАГНОСТИКА 

Маммедли Туркян, Карамова Натаван, Кулиева Наиля 

Западно-Каспийский Университет 

  

Интеллект (от лат. – разумение, понимание, постижение) в психологии понимают в 

качестве общей способности к познанию и решению проблем, которая оказывает влияние на 

достижение успеха в любом виде деятельности и является основанием для других 

способностей.  

Интеллект не является синонимом мышлению, хоть, конечно, мыслительные 

способности и выступают в качестве его основы. Интеллект выступает системой всех 

познавательных возможностей человека: ощущений, восприятия, памяти, представлений, 

воображения и мышления. Понятие интеллекта в качестве умственной способности 

используется как обобщение поведенческих характеристик, которые связаны с успешной 

адаптацией к новым жизненным задачам. 

Интеллект – это сложное понятие, объединяющее способность способность человека к 

суждениям умозаключе6ниям, выделению главного из второстепенного, накоплению знаний 

и практическому их применению, к творчеству. 

Различные взгляды на интеллектуальные способности. 

Интеллект выступает как общий фактор умственной энергии. Спирмен показал, что 

успех любой интеллектуальной деятельности зависит от некоего общего фактора, общей 

способности. Он выделил генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, служащий 

показателем специфических способностей. С точки зрения Спирмена, каждый человек 

характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, как этот 

человек адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех людей имеются в различной 

степени развитые специфические способности, проявляющиеся в решении конкретных задач. 

Впоследствии Айзенк интерпретировал генеральный фактор как скорость переработки 

информации центральной нервной системой (умственный темп). Для оценки и диагностики 

генерального фактора интеллекта применяют скоростные интеллектуальные тесты Айзенка, 

тест «Прогрессивные матрицы» Д.Равена, теста интеллекта Кэттела. 

Терстоунт (1938г) с помощью статистических факторных методов исследовал 

различные стороны общего интеллекта, которые он назвал первичными умственными 

потенциями. Он выделил семь таких потенций: 

1. Счетную способность, т.е. способность оперировать числами и выполнять 

арифметические действия. 

2. Вербальную (словесную) гибкость, т.е. легкость, с которой человек может объясняться, 

используя наиболее подходящие слова. 

3. Вербальное восприятие, т.е. способность понимать устную и письменную речь. 

4. Пространственную ориентацию, или способность представлять себе различные 

предметы и формы в пространства. 

5. Память. 

6. Способность к рассуждению. 
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7. Быстроту восприятия сходств или различий между предметами и изображениями. 

Факторы интеллекта, или первичные умственные потенции, как показали дальнейшие 

исследования, коррелируют, связаны друг с другом, что говорит о существовании единого 

генерального фактора. 

Позже Гилфорд (1959) выделил 120 факторов интеллекта, исходя из того, для каких 

умственных операций они нужны, к каким результатам приводят эти операции и каково их 

содержание (содержание может быть образным, символическим, семантическим, 

поведенческим). 

По мнению Кэттела (1967), у каждого из нас уже с рождения имеется потенциальный 

интеллект, который лежит в основе нашей способности к мышлению, абстрагированию и 

рассуждению. Примерно к двадцати годам этот интеллект достигает наибольшего расцвета. С 

другой стороны, формируется «кристаллический интеллект», состоящий из различных 

навыков и знаний. Которые мы приобретаем по мере накопления жизненного опыта. 

«Кристаллический интеллект» образуется именно при решении задач адаптации к 

окружающей среде и требует развития одних способностей за счет других, а также 

приобретения конкретных навыков. Таким образом, «кристаллический интеллект» 

определяется мерой овладения культурой того общества, к которому принадлежит человек. 

Фактор потенциального, или свободного, интеллекта коррелирует с фактором 

«кристаллического, или связного, интеллекта», так как потенциальный интеллект определяет 

первичное накопление знаний. С точки зрения Кэттела, потенциальный, или свободный, 

интеллект независим от приобщенной к культуре. Его уровень определяется уровнем развития 

третичных зон коры больших полушарий головного мозга. Парциальные, или частные, 

факторы интеллекта (например, визуализация – манипулирование зрительными образами) 

определяются уровнем развития отдельных сенсорных и моторных зон мозга. Кэттел 

попытался сконструировать тест, свободный от влияния культуры, на специфическом 

пространственно-геометрическом материале. 

Хебб (1974) с несколько иных позиций рассматривает интеллект. Он выделяет 

интеллект А – это тот потенциал, который создается в момент зачатия и служит основой для 

развития интеллектуальных способностей личности. Что касается интеллекта В, то он 

формируется в результате взаимодействия этого потенциального интеллекта с окружающей 

средой. Оценить можно только этот «результирующий» интеллект, наблюдая, как человек 

совершает умственные операции. Поэтому мы никогда не сможем узнать, что представлял 

собой интеллект А. 

В иерархических моделях интеллекта (наиболее популярна модель Ф.Вернона) на 

вершине иерархии помещается генеральный фактор, по Спирмену, на следующем уровне 

находятся два основных групповых фактора: вербально-образовательные способности 

(вербально-логическое мышление) и практико-технические способности (наглядно-

действенное мышление). На третьем уровне находятся специальные способности: техническое 

мышление, арифметическая способность и т.д. и, наконец, в основании иерархического дерева 

помещаются более частные субфакторы. Интеллектуальные тесты Векслера, широко 

применяемые для диагностики интеллекта, созданы на основе указанной иерархической 

модели интеллекта. Векслер считал, что вербальный интеллект отражает приобретенные 

человеком способности, а невербальный интеллект – его природные психофизиологические 

возможности. Результаты исследований, проведенные на близнецах, показывают, что, 

напротив, преимущественно наследственно обусловлены оценки по вербальным заданиям 

теста Векслера, а успешность выполнения невербальных тестов зависит от социальных 

факторов, опыта человека. 

Развитие интеллекта зависит от врождённых факторов: генетические факторы 

наследственности, хромосомные аномалии. 
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Но, с каким-то бы потенциалом ни родился ребёнок, очевидно, что необходимые ему 

для выживания формы интеллектуального поведения смогут развиваться и 

совершенствоваться лишь при контакте с той средой, с которой он будет взаимодействовать 

всю жизнь. Эмоциональное общение новорожденного ребенка с матерью, взрослыми людьми 

имеет решающее значение для интеллектуального развития ребенка. Существует тесная связь 

между интеллектуальным развитием ребенка и его возможностями общаться со взрослыми в 

течение достаточно длительного времени (чем меньше общения со взрослыми, тем медленнее 

происходит интеллектуальное развитие). Влияет и социальное положение семьи: 

обеспеченные семьи имеют более широкие возможности для создания благоприятных условий 

развития ребенка, развития его способностей, его обучения и конечном счете для повышения 

интеллектуального развития ребенка. Влияют и методы обучения, применяемые для развития 

способностей ребенка. К сожалению, традиционные методы обучения более ориентированы 

на передачу знаний ребенку и сравнительно мало внимания уделяют развитию способностей, 

интеллекта, творческих возможностей человека.  

Факторы интеллектуального развития 
Развитие интеллекта зависит от тех же факторов, что и развитие других функций 

организма, т.е. от генетических и иных врожденных факторов, и от окружающей среды – с 

другой. 

Генетические факторы представляют тот потенциал, который ребенок получает с 

наследственной информацией от своих родителей. Об этих генетических факторах почти 

ничего неизвестно; единственное, что можно утверждать, – это то, что в определенной степени 

от них зависит направление интеллектуального развития индивидуума. 

Хромосомные аномалии. 

Некоторые хромосомные аномалии передаются по наследству, однако очень многие из 

них связаны с какими-то нарушениями в процессе оплодотворения. Это касается болезни 

Дауна, которая проявляется в легкой степени дебильности, компенсируемой общительностью 

больных. Главным фактором этого заболевания служит немолодой возраст родителей. 

Заболевания в период беременности могут пагубно отразиться на развитии ребенка. 

Достаточно упомянуть такие болезни, как диабет, сифилис или краснуха. Известно, например, 

что хотя у матери краснуха может протекать легко, но заражение ею в первые месяцы 

беременности приводит к необратимым дефектам зрения, слуха и особенно интеллектуальных 

функций у ребенка. 

Употребление матерью алкоголя, табака и лекарственных веществ приводит к задержке 

умственного развития. 

Факторы окружающей среды. С каким бы потенциалом ни родился ребенок, очевидно, 

что необходимые ему для выживания формы интеллектуального поведения смогут 

развиваться и совершенствоваться лишь при контакте с окружающей средой. Если в самом 

начале жизни интеллектуальные функции, по-видимому, определяются только 

наследственными факторами, то, начиная с года или двух, ребенок приобретает способность 

более или менее эффективно взаимодействовать со своим физическим и социальным 

окружением. При этом ситуации, в которые он попадает, могут оказаться решающими для 

развития его интеллекта. 

Адаптационная обусловленность интеллекта проявляется во влиянии на умственное 

развитие следующих факторов: 

 социального статуса семьи, связанного с экономическим и культурным неравенством в 

обществе, с этническими и поведенческими особенностями различных социальных 

групп; 

 особенности питания ребенка, его достаточность или недостаточность для 

полноценного развития; 
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 психической стимуляции интеллектуальной активности ребенка со стороны взрослых 

(известно, что дети, живущие в детских домах, заметно отстают в умственном развитии 

от сверстников); 

 числа детей в семье: чем больше в семье детей, тем ниже их средний коэффициент 

интеллекта 

Диагностика интеллекта. 
Тесты интеллекта или тесты общих способностей предназначены для измерения уровня 

интеллектуального развития человека. Понятие интеллекта еще со времен первых 

интеллектуальных тестов претерпевало различные изменения со стороны подходов к 

тестированию интеллекта как психической реальности. Еще в 20-х годах ХХ века возникла 

кризисная ситуация в психологии интеллекта. Встал вопрос о существовании термина 

«интеллект» в статусе психологической категории. 

Интеллект традиционно исследовался в рамках двух основных направлений 

тестологического и экспериментально-логического. 

Суть тестологического направления заключается в том, что под интеллектом 

понимается то, что измеряют тесты интеллекта, а именно совокупность познавательных 

способностей. 

Кризис в этом направлении заключается в том, что понятие «интеллект» было подменено 

понятием «способность к учению». Неотестологические теории интеллекта признают IQ-

концепцию, где за IQ стоят внутренние когнитивные процессы: восприятие, память, 

мышление и т.д. 

Экспериментально-психологическое направление, как реакция на неконструктивность 

тестологических теорий, представлена теориями Ж.Пиаже (идея генетического объяснения 

интеллекта на основе учета закономерностей его онтогенетического развития) и 

Л.С.Выготского (влияние социально-культурных факторов на развитие интеллекта). Кроме 

вышеназванных существует структурный подход к исследованию интеллекта, как пример 

отечественного исследования, направленного на изучение интеллекта как психической 

реальности. Полученные с помощью тестов интеллекта результаты выражаются 

количественно в виде коэффициента интеллекта (IQ). 

Итак, под интеллектом, как объектом измерения, в психодиагностике понимается 

структура познавательных свойств человека, возникающая на основе наследственно 

закрепленных задатков формирующаяся во взаимодействии с ними. 

Еще в 1905 году Альфред Бине по поручению министерства образования Франции 

разработал методики, с помощью которых можно измерять уровень умственного развития 

ребенка. Для каждого возраста подбирались свои задания, которые могли решить 80-90% 

детей из выборки в 300 детей данного возраста. Детям до шести лет предлагалось по 4 задания, 

а старше шести лет – 6 заданий. Показателем интеллекта в шкалах Бине был умственный 

возраст, который определялся по успешности выполнения тестовых заданий. Испытание 

начиналось с выполнения заданий, соответствующих хронологическому возрасту ребенка, 

если он справлялся со всеми заданиями, ему предлагались задания для более старшего 

возраста (если он решал не все из них, то испытание прекращалось). Максимальный возраст, 

все задания которого решались испытуемым, является его базовым умственным возрастом. 

Например, если ребенок решил все задания для 7 лет и два задание для 8 лет, то его базовый 

возраст равен 7, каждое дополнительно выполненное задание оценивается числом 

«умственных месяцев» (каждое задание соответствует двум месяцам, т.к. 6 заданий равно 12 

месяцам), следовательно, умственный возраст ребенка равен 7 лет 4 месяца. Несовпадение 

умственного и хронологического возрастов считалось показателем либо умственной 

отсталости (если умственный возраст меньше хронологического), любо одаренности (если 

умственный возраст больше хронологического). 
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Американский ученый Термен (работал в Стэнфордском университете) 

усовершенствовал тест Бине, возникла шкала Стэнфорд-Бине, в которой стал использоваться 

такой показатель, как коэффициент интеллектуальности, представляющий собой частное, 

получаемо при делении умственного возраста на хронологический, и умноженное на 100. 

«Коэффициент интеллектуальности», сокращенно обозначаемый IQ, позволяет соотнести 

уровень интеллектуальных возможностей индивида со средними показателями его возрастной 

и профессиональной группы. Можно сравнивать умственное развитие ребенка с 

возможностями его ровесников. 

Среднее значение IQ (умственный возраст соответствует хронологическому) 

соответствует 100 баллам, самые низкие значения могут приближаться к нулю, самые высокие 

– к 200. Стандартное (т.е. среднее для всех групп) отклонение – 16 баллов в каждую сторону. 

У каждого третьего человека IQ находится между 84-100 баллами, и такова же доля лиц (34%) 

с показателем от 100 до 116 баллов. Таким образом, это основная масса (68%) и считается 

людьми со средним интеллектом. Две другие группы (по 16% в каждой), результаты которых 

соответствуют крайним показателям шкалы, рассматриваются как умственно отсталые (люди 

с IQ от 10 до 84) и обладающие высокими (выше среднего) интеллектуальными способностями 

(IQ от 116 до 180). Если результат ребенка выше тестовой нормы, более 116, то ребенок 

считается интеллектуально одаренным. 

В 1912 г. немецким психологом В. Штерном было предложено оценивать уровень 

интеллектуального развития при помощи вычисления коэффициента интеллекта, 

выражающегося отношением умственного возраста к хронологическому возрасту ребенка. 

Л. Термен был взят за основу выдвинутый В. Штерном коэффициент интеллекта и 

адаптированная в США шкалы Бине-Симона, которая была модифицирована. Разработкой 

новой версии теста в Стэнфордском университете руководил Л. Термен. Новая шкала 

интеллекта была названа шкалой Стэнфорд-Бине. На сегодняшний день она является наиболее 

широко используемой методикой для оценки интеллектуального развития детей. 

Первый вариант теста для измерения интеллекта в 1937 г. предложил Д. Векслер. Им была 

создана шкала для оценки интеллекта не только у детей, но и у взрослых. Шкалу интеллекта 

Векслера для детей перевели на русский язык. Она имеет существенные отличия от шкалы 

Стэнфорд-Бине, и прежде всего это то, что задания, предлагаемые испытуемым, одинаковые 

для всех возрастов. Оценка складывается из числа правильных ответов, которое даёт 

испытуемый. После этого оно сравнивается со средним числом ответов для испытуемых 

конкретной возрастной группы. Такая процедура значимо упрощает подсчёт.  

Д. Векслер предложил качественную классификацию уровней развития интеллекта, 

которая основана на частоте встречаемости показателя.  

69 и ниже – интеллектуальное снижение;  

70-79 – пограничный уровень интеллекта;  

80-89 – низкая норма интеллекта;  

90-109 – средний уровень интеллекта;  

110-119 – хорошая норма;  

120-129 – высокий интеллект;  

130 и выше – очень высокий интеллект. 

Проявления интеллекта многообразны, но им присуще то общее, что позволяет 

отличать их от других особенностей поведения. Этим общим является вовлечение в любой 

интеллектуальный акт мышления, памяти, воображения, всех тех психических функций, 

которые обеспечивают познание окружающего мира. Соответственно под интеллектом как 

объектом измерения подразумеваются не любые проявления индивидуальности, а прежде 

всего те, которые имеют отношение к познавательным свойствам и особенностям. 
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Тесты интеллекта применяются в разных сферах общественной практики не только для 

диагностики, но и для научных исследований. Эти тесты являются хорошим диагностическим 

средством и кроме анализа структуры интеллекта позволяют определять прогноз успеха 

респондентов в определенных видах деятельности, например, успешность в 

профессиональной и учебной деятельности. 

Главная задача психодиагноста при применении тестов интеллекта – перевод 

получаемой объективной диагностической информации на язык потребителя. Без этого 

полученная информация может оказаться неэффективной или вредной. 

В школьной практике применяется специальный школьный тест умственного развития 

(ШТУР). Он предназначен для диагностики уровня интеллектуального развития учащихся 6 – 

8 класса. 

ШТУР состоит из шести субтестов: 

осведомленность (2 субтеста); 

 аналогии; 

 классификация; 

 обобщение; 

 числовые ряды. 

В их состав входят задания, типичные по форме для большинства вербальных тестов 

интеллекта. Включенные в них задания составлялись на базе сведений, полученных в ходе 

психологического анализа учебных программ и учебников 6 – 7 классов общеобразовательной 

школы. Понятия, используемые в заданиях, подобраны по основным циклам учебных 

дисциплин: естественному, гуманитарному и физико-математическому. ШТУР ориентирован 

на социальный норматив, который зафиксирован содержанием школьной программы. 

Практическое использование теста показало его достаточную эффективность для 

диагностики уровня интеллектуального развития учащихся среднего школьного возраста. 

Таким образом, интеллект относительно самостоятельная, динамическая структура 

познавательных свойств личности, возникающая на основе наследственно закрепленных (и 

врожденных) задатков, формирующаяся во взаимосвязи с ними. Он проявляется в 

деятельности, обусловленной культурно-историческими условиями, обеспечивает адекватное 

взаимодействие с окружающей действительностью, ее направленное преобразование. 

В отечественных исследованиях накоплен определенный опыт использования наиболее 

известных тестов интеллекта, свидетельствующих об их практической ценности в 

дифференциальные диагностики умственной отсталости, задержек психического развития 

детей, в судебно-психологической экспертизе подростков. 

Заключение 

Любое измерение интеллекта не может раскрыть все стороны и аспекты сложнейшей 

разумной деятельности человека. Современные тесты для измерения интеллекта достаточно 

широко и успешно используются психологами для установления имеющегося уровня развития 

познавательных функций у детей и взрослых, для целей профессиональной ориентации и 

профессионального отбора, для установления выраженности интеллектуального дефекта при 

некоторых психических заболеваниях. 

В нашей работе мы рассмотрели различные взгляды на интеллект: Ч.Спирмена, 

Терстоуна, Гилфорда, Кэттелла, Ф.Вернона. Основываясь на их работах, можно вывести 

наиболее общее определение интеллекта. Интеллект – это относительно самостоятельная, 

динамическая структура познавательных свойств личности, возникающая на основе 

наследственно закрепленных анатомо-физиологических особенностей мозга и нервной 

системы, во взаимосвязи с ними формирующаяся и проявляющаяся в деятельности, 

обусловленной культурно-историческими условиями, и преимущественно обеспечивающая 

адекватное взаимодействие с окружающей действительностью, ее направленное 

преобразование. 
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Анализируя факторы интеллектуального развития, мы выделили две группы: 

генетические и факторы окружающей среды. Если первые лишь закладывают базу, основу для 

развития интеллектуальных способностей, то социальные могут оказать на них решающее 

воздействие. 

Интеллект исследовался традиционно в рамках двух направлений: тестологического и 

экспериментально-логического. Подробно мы рассмотрели тестологическое направление, 

останавливаясь на значительном вкладе таких ученых, как А.Бине и Термен. 

Таким образом, интеллектуальные способности представляют огромный интерес для 

различных дисциплин: педагогики, психологии, психодиагностике и др. Важность этих 

способностей неоспорима. Диагностика интеллекта занимает особое место в повышении 

качества образования школьников. Именно интеллектуальные способности становятся 

показателем успешности педагогической образовательной деятельности. 
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Psixologiyanın konkret fəaliyyətlə bağlı olan və yüksək praktik əhəmiyyət daşıyan mühüm 

xüsusi sahələrindən biridir. Pedaqoji psixologiya təlim, tərbiyə və pedaqoji fəaliyyətin psixoloji 

problemlərini araşdırır. Pedaqoji psixologiyanın həll etməli olduğu ən mühüm problemlər uşaqların 

həyatının hər bir senzitiv dövrünü aşkara çıxarmaq və həmin dövrdə onların inkişafı üçün lazım olan 

bütün imkanları müəyyənləşdirməkdən, təlim və inkişafın qarşılıqlı əlaqəsini aşkara çıxarmaqdan, 

təlim və tərbiyənin ümumi və yaşla bağlı olan cəhətlərini, əlaqəsini aşkara çıxarmaqdan, təlim və 

tərbiyənin səmərəliliyini təmin edən psixoloji qanunauyğunluqları araşdırmaqdan və s. ibarətdir. 
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Pedaqoji psixologiyanın predmetini insanın tərbiyə, təlim və pedaqoji fəaliyyətinin psixoloji 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi təşkil edir. Pedaqoji psixologiyanın predmetinə, birinci növbədə, 

şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji mexanizminin öyrənilməsi, şəxsiyyətin inkişaf səviyyəsi və 

fəallığın qarşılıqlı əlaqəsinin, tərbiyənin idarə olunması problemlərinin, özünütərbiyə və əxlaq 

tərbiyəsinin, tərbiyəvi tədbirlərin psixoloji əsaslarının, gənc nəslin tərbiyəsinə təsir edən amillərin 

psixoloji xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması təşkil edir. 

Müasir pedaqoji psixologiyanın qarşısında mühüm nəzəri və praktik vəzifələr durur. Müasir 

pedaqoji psixologiyanın nəzəri vəzifələrinə, hər şeydən əvvəl, təlim-tərbiyə prosesində psixi inkişafın 

imkanlarını, təlim və tərbiyənin ümumi psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənməyi aid etmək olar. 

Bununla yanaşı olaraq, pedaqoji psixologiyanın qarşısında duran mühüm nəzəri vəzifələrindən biri 

kimi gənc nəslin yüksək elmi dünyagörüşünə, şüuruna xas olan keyfiyyətlərlə formalaşdırılmasının 

ən səmərəli elmi yollarını müəyyənləşdirməyi göstərmək olar. 

Müasir pedaqoji psixologiyanın praktik vəzifələrinə gəldikdə buraya təlimin idarə 

olunmasının psixoloji məsələlərini, təlim və əqli inkişafın qarşılıqlı əlaqəsini, şagirdlərin bilik, 

bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə xüsusiyyətlərini və s. öyrənməyi aid etmək olar. Bununla yanaşı 

olaraq, pedaqoji psixologiya təlim və tərbiyənin motivlərini aşkara çıxarmaq və müəllimləri bu 

sahədə zəruri biliklərlə silahlandırmaq kimi mühüm praktik vəzifəni həyata keçirir. Bölmələri: 

 Tərbiyə psixologiyası 

 Təlim psixologiyası 

 Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyəti psixologiyası 

Müasir dövrdə gənc nəslin təlim və tərbiyəsi pedaqoji psixologiyanın qarşısında mühüm nəzəri 

və praktik əhəmiyyətə malik olan problemlərin həlli vəzifəsini qoyur. Elm və texnikanın durmadan 

inkişaf etdiyi və mənimsənilməsi zəruri olan məlumatların artdığı müasir dövrdə pedaqoji 

psixologiyanın qarşısında duran ən mühüm problemlər aşağıdakılardır: 

1. Uşaqların həyatının hər bir senzitiv dövrünü aşkara çıxarmaq və həmin dövrdə onların 

inkişafı üçün lazım olan bütün imkanları müəyyənləşdirmədən ibarətdir. Psixoloqlar bu məsələnin 

pedaqoji psixologiya üçün problem məsələ olduğunu onda görürlər ki, hər şeydən əvvəl uşaqlarda 

şəxsiyyətin və əqli inkişafın bütün senzitiv mərhələləri, onların başlanğıcı, davamlılığı və sonu hələ 

də məlum deyildir. Digər tərəfdən, hər bir uşağın həyatında bu mərhələlərin təzahürü fərdi xarakter 

daşımaqla müxtəlif vaxtlarda özünü göstərir və müxtəlif şəkildə cərəyan edir. 

2. Təlim və inkişafın qarşılıqlı əlaqəsini aşkara çıxarmaq.Uzun müddətdən bəri dünya 

psixoloqlarının diqqətini cəlb edən bu problem hələ də pedaqoji psixologiyanın əsas problemlərindən 

biri kimi qalır. 

3. Təlim və tərbiyənin ümumi və yaşla bağlı olan cəhətlərinin əlaqəsini aşkara çıxarmaq. 

Məlum olduğu kimi uşağın hər bir yaş dövrü əqli və şəxsi inkişaf üçün özünəməxsus imkan yaradır. 

Lakin bu sahədə müəyyən tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq hələ də uşaq həyatının hər bir 

konkret mərhələsində təlim və tərbiyədən hansına üstünlük vermək, vahid pedaqoji prosesdə 

tərbiyəedici və öyrədici təsirlərin bir-birini tamamlaması üçün hansı yollardan istifadə etmək özünün 

əsaslı həllini tapmamışdır. 

4. Uşaqların psixoloji və davranış nöqteyi-nəzərdən inkişafında onların anadangəlmə, genotipik 

imkanlarının və mühitin ayrılıqda və ya birgə təsirinin xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq. 

5. Pedaqoji cəhətdən baxımsız uşaqlar problemidir. Bu problemlə sıx bağlı “çətin” uşaqlar 

problemi ən mühüm problem kimi diqqəti cəlb edir. 

Müasir pedaqoji psixologiyanın qarşısında mühüm nəzəri və praktik vəzifələr durur. Həmin 

vəzifələri həyata keçirmədən pedaqoji psixologiya tələb olunan səviyyəyə qalxa bilməz. 

Pedaqoji psixologiyanın nəzəri vəzifələrinə hər şeydən əvvəl təlim-tərbiyə prosesində psixi inkişafın 

imkanlarını, təlim və tərbiyənin ümumi psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənməyi aid etmək olar. 

Bununla yanaşı olaraq, pedaqoji psixologiyanın qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri kimi gənc 

nəslin yüksək elmi dünyagörüşünə, şüuruna xas olan keyfiyyətlərlə formalaşdırılmasının ən səmərəli 

elmi yollarını müəyyənləşdirməyi göstərmək olar. 
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Pedaqoji psixologiyanın praktik vəzifələrinə gəldikdə buraya təlimin idarə olunmasının psixoloji 

məsələlərini, təlim və əqli inkişafın qarşılıqlı əlaqəsini, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnmə xüsusiyyətlərini və s. öyrənməyi aid etmək olar. Bununla yanaşı olaraq, pedaqoji 

psixologiya təlim və tərbiyənin motivlərini aşkara çıxarmaq və müəllimləri bu sahədə zəruri biliklərlə 

silahlandırmaq kimi mühüm praktik vəzifələrini həyata keçirir. 
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   More than two years we are  implementing Early  Intervention Program in 10 different 

regions of Azerbaijan. During implementation of this project it was clear that generally, parents of 

young children have little awareness of the typical milestones of child development.  If they notice a 

delay in their child’s speech or walking, for example, they often approach their local health services 

quite late and lose valuable time for helping the child to catch up.     

   For the evaluation we use an international tool  International Guide For Monitoring Child 

Development (GMCD), which is approved by the Mınistry of Health   of Azerbaijan     

The main reasons of choosing this evaluation tool is the recognition of this tool by Mınistry of 

Health of Azerbaijan, at the same time there are many certified experts in different regions of 

Azerbaijan,  moreover the cost and simple usage of this tool makes it easy to use. 

             Research  hold  in June-August 2018, in 11 regions of Azerbaijan in  10 Early Intervention 

and 2 Community Based Rehabilitation centers have taken place. 111 children between 0-42 months 

have been randomly chosen. 

             The mission of the research is to realize  delay risks and delayed skills areas on children 

between the 0-42 month   

Result: 
The result of the reserach shows that the typical children’s development can be eaasily seen 

and also it can be showed that in which level these childen are and mostly in which ages they are. 

Based on the research there were 38 children out of 111, who had  developmental delay.  

  

                               
Based on the research we can see that the children under  42 months has the problem mostly 

with  ekspressive language. 

Moreover,  1- 14 months children have delay on  play  skills, and   15-42 months children 

have delay on Self  care skills   
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Təqdim olunan məqalədə insanların ekstremal şəraitlərdə davranışlarını optimallaşdırmaq 

məqsədilə onların məlumatlandırılması üçün özünütənzimetmə üsulları haqqında ətraflı təhlillər 

aparılmış və bir neçə özünü təlqin yolları göstərilmişdir.    

Açar sözlər: qorxu, stress, həyəcan, depressiya, psixoloji böhran,  təsəvvür, özünü təlqin. 

 

İnsan dünyaya gəldiyi andan etibarən ətrafında baş verən hadisələrin təsiri altında olur. 

Zamanla yalnız özünə lazım olan  istiqamətlərə meyl edir, görmək istədiyini görür, eşitmək istədiyini 

eşidir, hiss etmək istədiyini isə hiss edir. Bəzən isə insan daha çətin situasiyalarla qarşı-qarşıya qalır, 

çıxış yolları axtarır, gərginlik keçirir, qorxu və təşvişə düşür.  

Müxtəlif situasiyaların yaratdığı gözlənilməz anlarda hər bir insan ekstremal şəraitlərə düşə 

bilər. İstənilən ekstremal şərait nəticəsindən asılı olmayaraq insan üçün qorxu hissinin güclənməsinə 

və pisxoloji sarsıntıya səbəb ola bilir. Hətta əgər sən düşdüyün böhranlı situasiyadan qalib çıxsan 

belə, hadisədən bir müddət sonra qıcıqlanmanın azalması ilə əlaqədar boşalma, süstlük, yeni 

xoşagəlməz yaşantılar başlayır. Səbəblərinin nə olmasına baxmayaraq böhranın müxtəlif növləri 
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qeyd olunur: gərgin döyüş əməliyyatlarından çıxma, təbii fəlakətlərin olması, ailə dağılması böhranı, 

yaxın adamın itirilməsi, təqaüdə çıxma, iş yerinin, yaxud peşənin qəflətən dəyişdirilməsi və s.  

METODİKA 

Məqalənin hazırlanması zamanı elmi mənbələrin araşdırılması, təhlili ilə yanaşı, müsahibə və 

müşahidə metodunun müxtəlif növlərindən də istifadə edilmişdir. İrəli sürülən üsullar təcrübədə 

yoxlanılaraq sınaqdan keçirilmişdir.  

MÜZAKİRƏ VƏ ARAŞDIRMA 

Ekstremal şəraitlərdə qorxu və çaxnaşmanın qarşısını almaq üçün insan bir şəxsiyyət kimi güclü 

xarakterə, möhkəm iradəyə, yüksək peşəkarlığa, mənəvi kamilliyə malik olmalıdır. Təcrübə göstərir 

ki, qorxu və çaxnaşmanın qarşısını almaq üçün insanlar baş verəcək situasiyaların xüsusiyyətlrini 

qabaqcadan bilməli və bunun üçün gözlənilən hadisələr, çətinliklər, maneələr barəsində zəruri 

məlumatlara malik olmalıdırlar. Bununla bağlı məhşur ifadə var: “Məlumatlanmaq silahlanmaq 

deməkdir”. Ekstremal şəraitləri müşayiət edən emosional vəziyyətlər - qorxu, həyəcan, təşviş, stress, 

depressiya insandan öz psixi proseslərini idarə etmək bacarığı tələb edir. Özünüidarə həmişə 

yüngülləşmə və ya səfərbərolunma bacarığından başlanır [5, s. 59]. 

Elmi müşahidə və araşdırmalar göstərir ki, psixoloji böhranlar şəxsiyyətin inkişafı üçün zəruri 

və qanunauyğun hadisələrdir. Əsas məsələ yaşanmış böhrandan daha yetkin və təcrübəli, güclü və 

ləyaqətlə çıxmaq bacarığıdır. Bunun üçün insan psixi özünütənzimetmə metodlarını bilməli və lazım 

gəldikdə onlardan istifadə etməyi bacarmalıdır. Psixi özünütənzimetmə dedikdə insanın öz psixi 

vəziyyətinə və psixomotorikasına onları optimallaşdırmaq məqsədi ilə təsir prosesi başa düşülür. 

Psixi özünütənzimetmənin təmin edilməsi üçün müxtəlif məşqlər kompleksindən istifadə olunur. Bu 

qəbildən olan bəzi məşqlərə dair nümunələri qeyd etməzdən əvvəl belə “autogen” məşqlər haqqında 

qısa məlumat vermək istərdik. “Autogen” termini iki yunan sözündən əmələ gəlmişdir: “autos” - özü 

və “genos” nəsil deməkdir. Yəni tərcümədə “öz özünə törəyən” mənasını verir. Autogen məşqlər 

psixi vəziyyətin özününtənziminin kompleks metodu olub, xüsusi özünütəlqin formulunun köməyi 

ilə orqanizmin funksiyalarının normallaşması, əsəb gərginliyinin götürülməsi, sakit-ləşməsi və bütün 

əzələlərin boşalmasını nəzərdə tutan prinsiplərə əsaslanır [1, s. 110].   

Müəyyən istisnaları nəzərə almasaq, demək olar ki, bütün dünyada autogen məşqlər qəbul 

edilmişdir. Bu məşqlər aşağı və yüksək olmaqla iki səviyyədən ibarətdir. Aşağı səviyyə başlıca olaraq 

əsəb gərginliyinin götürülməsi, sakitliyi, orqanizmin funksiyalarının normallaşdırılması üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Yüksək səviyyəli autogen məşqlər isə insanın “autogen meditasiya” vəziyyətinə 

daxil edilməsi üçündür. Bu zaman orqanizmi xəstəlikdən “özünütənzimləməyə” aparan özünəməxsus 

yaşantılar meydana gəlir. Birinci mərhələ bütün insanlara müyəssər olsa da, ikinci mərhələ yalnız dar 

ixtisas sahiblərinə nəsib ola bilir [1, s 111].   

Həyəcan proseslərini idarə etmənin bir çox üsulları var. Bu üsullardan bəziləri düzgün 

nəfəsalma ilə bağlı olsa da bəziləri düşüncələrin idarə olunması ilə şərtlənir. Yazdıqlarımızı nəzərə 

alaraq deyə bilərik ki, qorxu və təşvişi azaldan nəfəsalma texnikalarının hamısının təsiri ümumi 

prinsiplərə əsaslanır. Bu prinsiplər çox istifadə olunduqca onların effektivliyi daha da artır [3, s 26].    

 Nəfəsalmanın ləngidilməsi prinsipi. Qorxu zamanı orqanizm “qaçmağa” hazırlaşır. Qaçıb 

uzaqlaşmanın effektivliyinin yüksəldilməsi üçün orqanizm öncədən qanı oksigenlə 

zənginləşdirməyə səy göstərərək nəfəsalmanı sürətləndirir. Bu qorxuya qarşı tamamilə normal 

vegetativ (tənzimləyici) reaksiyadır. Yəni, qorxu nəfəsalmanı sürətləndirir. Lakin unutmaq 

olmaz ki, onun əksi də mövcuddur – nəfəsalmanın ləngidilməsi, hansı ki, qorxu və həyəcanı 

azaldır. Hər bir insan bunu etməklə təşviş proseslərini nəzarətdə saxlaya bilər. 

 Nəfəsalmada nəfəsi daxilə çəkmə ilə müqayisədə nəfəs vermənin uzadılması prinsipi. Rahat 

halda nəfəs vermə nəfəsi çəkmədən daha uzundu. Bu zaman nəfəsalma əzələlərinin səyləri 

yalnız nəfəsi içəri çəkdikdə gərginləşir, nəfəsi verdikdə isə orqanizm rahatlaşır. Həyəcan 

zamanı nəfəs vermə qısalır. İnsan nəfəs vermə zamanı əlavə səylər göstərir. Əks əlaqə 
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prinsipinə görə, bu dəyişiklikləri düzəldərək, biz həyəcanı azalda bilərik. Effektiv nəfəsalma 

texnikaları zəiflədilmiş nəfəsvermənin uzadılmasına hədəflənmişdir. 

 Yayındırılma prinsipi. Koqnitiv-davranış psixoterapiyasının nümayəndələri hesab edir ki, 

qorxu zamanı insan əsas diqqəti onun üçün həyəcan yaradan və onu gücləndirən fikirlərə 

ayırmalıdır. Hər hansı sakitləşdirici texnikaları istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, əgər siz 

“mən ölə bilərəm”, “mən dəli ola bilərəm” fikirləşməyə davam edəcəksinizsə, yaxud digər 

qorxuducu hallar fikirinizə gətirəcəksinizsə, bu zaman qorxudan azad olmaq və çaxnaşma 

hissinin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əgər siz özünüzü qorxutmayacaqsınızsa,  

həyəcan azalacaqdır, sonradan isə tamamilə yox olacaqdır. Adrenalin maddəsi qanda üç 

dəqiqəyə parçalanır. Deməli, qorxuya qalib gəlmək üçün 3-5 dəqiqə özünü qorxutmamaq 

kifayət edir. Yayındırılma – qorxuducu fikirlərin avtomatik axınını azaltmağa imkan verən 

effektiv üsullardan biridir.    

 Situasiyanın analizi və hərəkət planının işlənilməsi prinsipi. Hərəkət planı olmadıqda, insan 

uğurla hərəkət etməyə qabil olmur. Psixoloji hazırlığı olmadan ekstremal şəraitə düşmüş insana 

elə gəlir ki, o heç bir şey bacarmır. Ancaq həmin şəraiti hissələrə ayırdıqda, görəcək ki, 

onlardan hətta ən çətininin də öhdəsindən gələ bilər. 

 Düşüncə və iradənin fəal işlərə yönəldilməsi prinsipi. Qorxunun ən yaxşı dərmanı hansısa iş, 

yaxud fəaliyyətdir. Əgər insanın qarşısında konkret bir məsələ dayanırsa, qorxu öz-özünə yox 

olub gedir: iş görmək lazım olduğundan bu hissi keçirməyə vaxt qalmır. 

Əlbətdə, bəzi texnikalarda sakitləşdirilmənin əlavə mexanizmləri də yer alır. İndi konkret 

texnikaları nəzərdən keçirək və onların tətbiq mexanizmlərini öyrənək. 

Qorxudan azad olma texnikaları: 

İnsan ekstremal şəraitə düşərsə, ona təhlükə yaradacaq bütün amilləri mümkün qədər tez 

qiymətləndirməlidir. Şokdan, qorxudan azad olmaq mümkün olmadıqda, şəkil çəkmək, tənəffüsü 

tənzimləmək, özünətəlqinlə bağlı çalışmalar yaxşı nəticələr verir. Bəziləri ilə tanış olaq [1, s. 91-92]:    

- Qorxunun qrafik təsviri onun güclənməsinə gətirib çıxarmır. Əksinə, həyəcanlı 

gözləmələrin büruzə verilməsi, qorxu obyektinin rəsmdə canlandırılması, onun 

reallaşacağından doğan gərginliyi aşağı salaraq, ondan azad olmağa, uzaqlaşmağa imkan 

yaradır.  

- Gözlərini yum və 30-a qədər say. İnsana öz səsinin ritmi və ahəngi çox vaxt ayıldıcı 

və sakitləşdirici təsir göstərir. 

- Bərkdən və inamla bu sözləri de: “Hər şey yaxşı olacaq!”, “Məndə hər şey alınacaq!”. 

- Xüsusi tənəffüsdən istifadə et: burunla dərin nəfəs alıb, nəfəsini tədricən boru şəklinə 

salınmış dodaqlar arasından burax. 

- Daxilən boşalmağa və sakitlik əldə etməyə imkan verən rahat bir vəziyyət tapmalı. 

- Dərindən nəfəs almalı. 

- Fikri ən birinci görüləcək işlər üzərində cəmləşdirib, sakitcə düşünməli; 

- Səni əhatə edən hər bir şeyi nəzərdən keçirməli. 

- Özünəinam əldə etmək üçün öz-özünlə danışmalı. 

- Sonrakı hərəkətləri planlaşdırmalı. 

Qərar qəbulu 

Bəli, məhz qərar verilməsi sizi məcbur edəcək ki, bütün daxili imkanlarınızı səfərbər edib 

qorxunun üstünə gedəsiniz. Siz görəcəyiniz işlə bağlı özünüzü ciddi şəkildə proqramlaşdırıb qərar 

verdikdə qorxu hissi də gedəcəkdir. Qorxu o zaman yaranır ki, sizi inamsızlıq və şübhə hissi bürüyür. 

Qorxu ilə şübhə birlikdə gəlir. Əgər siz şübhə hissinə qalib gələcəksinizsə onunla birlikdə qorxunu 

da dəf edəcəksiniz. Bununla da verdiyiniz qərar köməyinizə çatacaq. Siz görəcəyiniz işlə bağlı qərar 

verdiyiniz zaman şübhəni qovmuş olursunuz. Qərar verilibsə artıq bitdi icra olunmalıdır, geriyə yol 

yoxdur. Nə üçün qorxu belə güclüdür? O düşüncələrimizdə istəmədiyimiz situasiyalar haqqında 

neqativ mənzərə yaradır, hansı ki, bu situasiyalar bizim üçün çox narahatedicidir. Qorxu gələn kimi 

insan beyinində uğursuzluq və məğlubiyyət düşüncələri artır. Dərhal bu fikirlər uyğun emosiyalar 
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yaradır və onlar da davranışlarınızı idarə edir. Pozitiv emosiyalar çatışmadıqda siz qətiyyətli 

hərəkətlərdən uzaqlaşır və özünüzün dəyərsizliyinizi möhkəmləndirmiş olursunuz. Sizin 

qətiyyətliliyiniz məhz qorxunu aradan qaldırıb, qaldırmamağınızdan asılıdır. Qorxu sizin düşüncənizi 

şəraitin neqativ tərəflərinə, qərar isə pozitiv tərəflərinə kökləmiş olur. Siz qərar verməklə hər şeyin 

yaxşı olacağına nail olursunuz və beləliklə də yaxşıya doğru dəyişmiş həyatınızı qazanırsınız. 

Nəticədə, düşüncələrinizdə müsbət əhvalın həcmi artmaqla beyininizdə şübhə və qorxuya yer 

qalmayacaqdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, azacıq da olsa beyininizə qorxu ilə bağlı kiçik bir 

neqativ fikir gələrsə o bütünlüklə əhvalınızı korlayacaqdır [5, s.30].   

Situasiyaya hazırlıq 

Artıq sizə məlumdur ki, nədən qorxursunnuz. Bu artıq üstünlükdür. Deməli, bu qorxunu 

götürməyə hazırlaşa bilərsiniz. Hazırlıq iki mərhələdən ibarətdir: 

1. Analiz 

2. Təsəvvür  etmək 

Analiz mərhələsində sakitcə öz qorxunuzun təhlilini aparırsınız.  

- Mən nədən qorxuram? 

- Niyə qorxuram? 

- Bundan qorxmağa dəyərmi? 

- Bu qorxunun əsası varmı? 

- Daha çox nədən narahatam: buna görəmi mən öz hədəflərimə çata bilmirəm? 

Özünüzə vacib hesab etdiyiniz başqa sualları da verin. Nə qədər mümkündürsə sakit halda öz 

qorxunuzu təhlil edin. Analiz - bu prosesin hələ ki, birinci mərhələsidir. Qorxu - bu emosiyadır, analiz 

isə məntiqi səviyyədə gedən prosesdir. Emosiya hər zaman məntiqdən güclüdür. Siz hər şeyi sakit 

şəkildə hərtərəfli təhlil edin və başa düşün ki, sizin qorxunuzun mənası yoxdur, əks halda qorxmağa 

davam edəcəksiniz. 

İndi isə ikinci mərhələyə, təsəvvür mərhələsinə keçirik. Bu mərhələdə biz məntiqlə deyil,  

emosiyalarla mübarizə aparacağıq. Təsəvvür o deyil ki, siz istədiyinizi vizualizasiya (beyində 

canlandırmaq) edəsiniz. Artıq nədən qorxduğunuzu bilirsiniz. Ona görə də sakit bir yer seçirsiniz və 

gözünüzü bağlayaraq qorxduğunuzu beyninizdə canlandırırsınız. Qeyd etmək lazımdır ki, düşüncəniz 

canlandırdığınızı reallıqdan fərqləndirməyəcək. Artıq siz xəyalən qorxduğunuz obyekti, yaxud 

şəraitləri yaratmaqla qorxunun şüuraltı izlərini təmizləmiş olacaqsınız. Qorxu yaradan sizin üçün 

adiləşəcək. Bunu bir neçə dəfə yaratmaqla onu möhkəmləndirəcəksiniz [4, s.79].  

Artıq siz xəyalən bu hadisələri əhatə edən situasiyada olmusunuz və müsbət təcrübəniz 

modelləşərək möhkəmlənib. Qorxduqlarınız artıq sizi narahat etmir və xeyli yüngülləşmisiniz. Yadda 

saxlayın ki, bu metod özünütəlqin üsulu olub güclü təsirə malikdir. Həmin metoddan istifadə etməklə 

istənilən sahədə uğur qazana bilərsiniz. Başqa özünütəlqin metodlarından da istifadə edə bilərsiniz, 

ancaq bu metod daha səmərəlidir. Ən yaxşısı isə vizualizasiya üsuludur. Özünüz də görəcəksiniz ki, 

qısa müddətdə qorxuya necə qalib  gəlmək  mümkündür. 

 

NƏTİCƏ 

- Təhlillər göstərir ki, özünüidarə həmişə yüngülləşmə və ya səfərbərolunma bacarığından 

başlanır; 

- Ekstremal situasiyalarda qorxu və təşvişi azaldan nəfəsalma texnikalarının hamısının təsiri 

müəyyən prinsiplərə əsaslanır və bu prinsiplərə çox müraciət olunduqca onların effektivliyi 

daha da artır;      

- Araşdırmalar göstərir ki, insan qorxduğu obyekti, yaxud şəraitləri əvvəlcədən xəyalında  

canlandıraraq beyinə yaşatmaqla qorxunun şüuraltı izlərini təmizləyə bilir və fərd üçün qorxu 

yaradan obyektin təsirini azaldır.    
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РЕЗЮМЕ 

Психологические методы преодоления тревоги  и страха в экстремальных 

ситуациях 

Мирзоев Рамиль Назим оглы 

 

В представленной статье проведены обширные анализы способов саморегулирования 

для информирования людей с целью оптимизации их  поведения в экстремальных ситуациях, 

а также  показаны несколько способов самовнушения.  

Ключевые слова:  страх, стресс, волнение, депрессия. психологическая кризис,  

представление, самовнушение.   

 

SUMMARY 

Psychological methods of overcoming anxiety and fear in extreme situations 

Mirzayev Ramil Nazim oglu 

 

The presented article provides extensive analyze of self-regulation methods for informing 

people in order to optimize their behavior in extreme situations, and also shows several methods of 

self-hypnosis. 

 Key words: fear,stress, anxiety, depression, psychological crisis,idea, suggestion  yourself 
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Məqalədə adaptasiya anlayışı təhlil olunmuşdur. Təhlil nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu 

anlayışın elmi ədəbiyyatda bir neçə aspekti araşdırılmışdır. Bizim məqalədə məhz gənc kadların 

peşəyə adaptasiyasının sosial və psixoloji aspektləri nəzərdən keçirilir. Bu səbəbdən xarici, Rusiya 

və Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: adaptasiyanın növləri, fizioloji adaptasiya, sosial adaptasiya, adaptasiyanın 

məzmunu, adaptasiyanın məqsədi 

 

Müxtəlif elmlərdə “adaptasiya” termininin izahı çoxcəhətli olduğu kimi, bu anlayışın 

psixologiya çərçivəsində istifadəsi də bir o qədər müxtəlifdir. Bu kateqoriyanın çox yönlü və 

mürəkkəb olması, onun yerli və xarici psixoloqlar tərəfindən müxtəlif araşdırılmasına və müxtəlif  

istiqamətlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Rus psixoloqlarının araşdırması çərçivəsində 

adaptasiya eyni zamanda həm dinamik bir proses, həm də nəticə kimi izah olunur; fərdin şəxsiyyətə 

çevrilməsi, cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən normaların mənimsənilməsi, fəaliyyət metodlarına və 

fəaliyyət vasitələrinə yiyələnməsi zamanı, daimi inkişafda olan mikrosikl adaptasiya adlanır. Xarici 

müəlliflərin əsərlərində adaptasiya anlayışı, şəxsin səmərəli işləməsi üçün zəruri şərt kimi nəzərdən 
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keçirilir. Bu isə subyektlə ətraf mühit arasında müəyyən bir tarazlığa nail olmaq yolu ilə həyata 

keçirilir. 

Uğurlu adaptasiyanın əsas şərtləri konkret vəziyyətlərdən asılı olaraq uyğunlaşanın və 

uyğunlaşdırmağa yönəlmiş fəaliyyətin optimal birləşməsidir [3, səh. 60]. İnsanın olduğu mühitdən 

məmnun qalması, öz keyfiyyətlərini nümayiş etdirə bilməsi və müvafiq təcrübələrə yiyələnməsi 

uğurlu sosial adaptasiyasının əsas göstəriciləridir. 

Qeyd olunduğu kimi adaptasiya həm bir proses, həm də insanın ətraf mühitə 

uyğunlaşmasının nəticəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər [4, səh.209]. Əgər adaptasiyanı proses kimi 

nəzərdən keçirsək, bu zaman o özündə aşağıdakı struktur kompanentlərini ehtiva edir: məqsəd, 

məzmun, fəaliyyət və nəticə. 

 Adaptasiyanın – əsas məqsədi dəyişən ətraf mühit şəraitinə uyğunlaşmaqdır; 

 Məzmun – adaptasiya prosesində ətraf mühit şəraitinin mənimsənilməsidir; 

 Fəaliyyət komponenti – ətraf mühitlə hər hansı qarşılıqlı əlaqə kimi xarakterizə olunur 

(ətraf mühitə təslim olmaq, ətraf mühitin mənimsənilməsi, ritualizm, həyatdan uzaqlaşmaq, üsyan); 

 Adaptasiyanın nəticəsi – ətraf mühitin şərtlərinə uyğun olaraq müəyyən dərəcədə 

adaptasiya və ya dezadaptasiyadır. 

Psixoloji və pedaqoji tədqiqatlar çərçivəsində adaptasiyanın aşağıdakı növləri seçilir: 

fizioloji, sosial, psixoloji, sosial-psixoloji, peşə, əmək, təşkilati, pedaqoji. Eyni zamanda 

adaptasiyanın səviyyələri kimi fizioloji, psixoloji, sosial adaptasiyanı fərqləndirirlər. 

E.F.Zeer, A.A.Rean, E.A.Kovalev, E.V.Tkaçenko, E.A.Klimov, N.V.Kuzmina əsərlərində 

peşə fəaliyyətində adaptasiyaya xüsusi diqqət yetirilir. Əmək fəaliyyətində adaptasiya anlayışı 

müxtəlif nəzəri tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır: müxtəlif peşə sahələrində mütəxəssislərin 

uyğunlaşmasının fəlsəfi və psixoloji əsaslarının öyrənilməsi (Q.M.Andreeva, A.Q.Asmolov, 

L.P.Bueva və s.); kollektivdə individual adaptasiyanın mexanizmləri (A.S.Makarenko, 

V.A.Suxomlinskiy, S. Şatskiy, və s.); adaptasiya prosesinin psixoloji aspektləri (V.G. Ananyev, A.N. 

Leontyev, A.K. Markova, və s.); sosial və pedaqoji adaptasiyanın xüsusiyyətləri (A.S.Belkin, 

R.A.Litvak, A.V.Mudrik və s.); peşəkar kimi özünüdərk, peşə oriyentasiyası və peşə səriştəsinin 

əsasları (V.P.Bespalko, K.Y.Vazina, L.A.Yovayşa, T.Q.Kalugina, və s.). “Peşəyə adaptasiya bir 

insanın peşəkar kimi özünüdərkin ən vacib mərhələdi”. 

A.A.Reanın əsərlərində peşəyə adaptasiya, yeni işçilərin peşə fəaliyyətinin şərtlərinə 

uyğunlaşması kimi xarakterizə olunur. Bura aiddir: fiziki şərtlər (fiziki mühit və əmək alətləri), 

müvafiq peşə şərtləri (əməyin məzmunu, istehsalın təşkili, əmək haqqı sistemi, cədvəl və təlimatlar) 

və sosial şərtlər (qrup dəyərləri və normalar, liderlik üslubu, şəxsiyyətlərarası münasibətlər) [5, 

səh.17]. 

E.F. Zeer peşəyə adaptasiyanı – xarakterə, rejimə və iş şəraitinə psixoloji uyğunlaşma, eyni 

zamanda peşəyə müsbət münasibətin inkişafı kimi nəzərdən keçirir [6, səh.43]. 

R.İ.Yunaskeviçin fikrincə peşəyə adaptasiya – fərdin   sosial şəraitə, o cümlədən iş şəraitinə, 

peşə tələblərinə, kollektivdəki mənəvi və psixoloji mühitə uyğunlaşmasıdır [7, səh.76]. 

A.Q.Moroza görə peşəyə adaptasiya – mürəkkəb dinamik prosesi olub,  bir məktəb 

müəlliminin bütün funksiyalarını yerinə yetirmək üçün peşə və tədris bacarıqlarına yiyələnməsidir 

[8 səh.55]. 

İ.Obles peşəyə adaptasiyanı - mütəxəssislə peşə mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqəni 

tənzimləyən və uyğunlaşdıran mürəkkəb bir proses olaraq təyin edir, o həmçinin qeyd edir ki, bu 

müddət ərzində peşəkar kimi inkişaf üçün zəruri olan bilik, bacarıq və şəxsiyyət xüsusiyyətləri 

formalaşır. 

Müasir cəmiyyətdə daxili potensialı reallaşdıra bilən gənclərə ehtiyac var. Bu zaman 

adaptasiya gənclərlə peşə orentasiyası istiqamətində görülən işin effektivliyini artıran meyar kimi 

özünü göstərir [9, səh.24]. Peşəyə adaptasiya şagirdlərin ümumi təhsil ocaqlarında, peşə 

məktəblərində, texniki məktəblərdə, universitetlərdə və s. peşə fəaliyyətinin şərtlərinə uyğunlaşması 
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prosesidir [11, səh.128]. Bir çox tədqiqatçılar qeyd edir ki, peşəyə ilkin adaptasiya fəaliyyət zamanı 

başlayır, digərləri bu prosesin başlanğıcının məktəbdə qoyulduğunu iddia edir və onu dörd dövrə 

bölürlər: məktəbdə peşə fəaliyyətinə hazırlıq, peşə seçimi, peşə təhsili və əmək fəaliyyətinin 

başlanması. Eyni zamanda peşəyə adaptasiya sosial-iqtisadi prosesi kimi nəzərdən keçirilir. 

Adaptasiya prosesində fərd müəyyən sosial, peşə qrupuna aktiv şəkildə daxil olur və bu qrupun 

sosial-psixoloji münasibətlərini mənimsəyir [10, s.183]. Nəticə etibarilə, professional adaptasiya 

özündə bir-biri ilə əlaqəli iki cəhəti ehtiva edir: peşəkar və sosial-psixoloji. Peşəyə adaptasiya - zəruri 

biliklərə, bacarıqlara yiyələnməyi, müxtəlif istehsalat vəziyyətlərinə sürətli yönəlməyi, öz 

hərəkətlərini idarə etmək və proqramlaşdırmaq bacarığını əhatə edir. Gənc kadrların peşəyə sosial-

psixoloji adaptasiyası, daxil olduğu qrupun qüvvədə olan davranış qaydalarını mənimsəməsindən 

ibarətdir. Buraya komandanın məqsədləri, vəzifələri, ənənələri, rəhbər və işçilər arasındakı 

münasibətlərlə tanışlıq daxildir.  

Peşə orentasiyasında həlledici dövr - bir gəncin karyerasını təyin edən, istəyi və ya zərurəti 

ilə seçdiyi peşəyə tədricən daxil olmasıdır. Qeyd olunan məqam gənc kadrın gələkdə öz sahəsində 

nə dərəcədə uğurlu olacağını müəyyən edir. Bütün bunlar onun peşəyə adaptasiya prosesi ilə 

müəyyən edilir [12, səh. 98]. Beləliklə, peşəyə adaptasiya - gənclərin peşə əmək şəraitinə tədricən 

daxil olması, adi tələbədən vəzifəcə ixtisaslı kadra çevrilməsidir. 
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РЕЗЮМЕ 

Профессиональная адаптация 

Мирзаева Джамиля Зияфат гызы 

 

В статье проанализировано понятие адаптации. В результате проведенного анализа 

выяснилось, что в научной литературе исследовано несколько аспектов этого понятия. В 

нашей статье рассматриваются именно социальные и психологические аспекты 
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профессиональной адаптации молодых кадров. По этой причине были изучены произведения 

зарубежных, российских и азербайджанских авторов. 

Ключевые слова: виды адаптации, физиологическая адаптация, социальная 

адаптация, содержание адаптации, цель адаптации. 

SUMMARY 

Professional adaptation 

Mirzayeva Jamila Ziyafat gizi 

 

 The article analyzes the concept of adaptation. As a result of the analysis, it turned out that 

several aspects of this concept have been studied in the scientific literature. In our article, it is the 

social and psychological aspects of the professional adaptation of young personnel that are 

considered. Therefore, the works of foreign, Russian and Azerbaijani authors were studied. 

Key words: types of adaptation, physiological adaptation, social adaptation, content of 

adaptation, purpose of adaptation 

 

 

 

HƏKİM-XƏSTƏ MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ TİBBİ ETİKANIN SOSİAL-PSİXOLOJİ 

CƏHƏTLƏRİ 

Muradova Xəyalə Rasim qızı 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

xayala.muradova80@gmail.com 

 

 “Etika” sözü qədim yunan sözü olan ethos sözündən yaranıb, “birgə yaşayış” mənasını verir. 

Aristotel ethos sözünü ethicos – etik sözü ilə əvəz elədi, insan fəzilətlərinin ağıldan fərqli olaraq 

xüsusi sinfi adlandırdı – cəsarət, təvazökarlıq, nəzakətlilik və s. Qədim yunan alimi etikanı praktik 

fəlsəfə kimi təyin edirdi, burada əsas məqsəd bilik deyil, insanın davranışıdır, onun əxlaqi 

keyfiyyətləridir. Ethos termininin latın dilində analoqu “mos” sözüdür, “adət, vərdiş, xarakter” kimi 

tərcümə olunur. Siseron mos sözündən moralis yəni mənəviyyat sözünü formalaşdırdı. Belə ki, yunan 

sözü olan etika ilə moralitas sözləri mənalarına görə uyğun gəlir [5, s.6]. Azərbaycan dilində isə bu 

sözləri əxlaq, mənəviyyat sözləri ilə əvəz etmək olar.  

Etikanın tarixinə nəzər salsaq, hər bir dövrün ədəbi və fəlsəfi məktəblərinin nümayəndələri 

müxtəlif istiqamətlərdən çıxış etmişlər. Qədim yunan dövrünün ədəbi və fəlsəfi məktəblərinin 

nümayəndələrindən olan Homer insanın xalqa qarşı sədaqətliliyini, Hesiod zəhmətkeşliyini, 

Anaksimandr cavabdehliyini, Pifaqor əxlaqın şüurlu şəkildə qavranılmasını [1, s.4-8] əsas dəyərlər 

kimi qeyd edirdilər. Ümumi cəhətdən yanaşsaq antik dövrün mütəfəkkirləri insanda ağlı, düşüncəni, 

şüurluluğu əxlaq dəyərlərinin mənimsənilməsinin əsası kimi götürürdülər. Belə ki, şüur və əxlaqın 

vəhdəti bir-bir ilə düz mütənasibdir, yəni insanın ağlının keyfiyyətləri zənginləşdikcə onun əxlaqi 

düşüncələri də zənginləşir.  

Əxlaq sözü primitiv təsəvvürlərdən yaranmağa başlayıb, bəşəriyyətin bütün tarix boyu 

mövcud olub və hər bir dövrdə insanların dünyagörüşünün, biliklərinin, elmi-texniki nailiyyətlərinin, 

adət və ənənələrinin təsiri altında müxtəlif dəyişikliklərə uğramışdır. İnsanlar, cəmiyyətin təşəkkül 

tapdığı ilk gündən bir-birilə şəxsiyyətlərarası və qruplararası münasibətləri nizamlamaq üçün 

birgəyaşayış qaydalarına riayət edir, öz davranış və hərəkətlərində nəyin yaxşı və ya pis olduğunu, 

bəyənib-bəyənilmədiyini xeyir və şər kateqoriyaları vasitəsilə qiymətləndirirlər. Bu kateqoriyalar 

insanın həyatının hər bir sahəsində özünü göstərir. Eləcə də, hər bir peşə sahəsinin özünün etik 

qaydaları, davranış və münasibət normaları formalaşmış, eyni zamanda hüquqi-inzibati baxımdan da 

nəzarətə alınmışdır.  
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Hər bir peşə sahəsinin öz dəyərləri, qaydaları, adətləri, mənəvi sərvətləri, əxlaq normaları, 

münasibətlər sistemi həmin peşə sahəsinin etik məcəllələrini təşkil edir. Tibb fəaliyyətinin də özünə 

xas peşə kodeksleri vardır ki, bu da hər bir həkimin “Hippokrat andıdır” və hər bir həkim olmağa 

hazırlaşan şəxs bu andı içməlidir. Belə ki, Hippokrat andında qədim yunan tanrılarına and içildiyi 

üçün Abbasilərin hakimiyyəti dövründə Hippokrat andına müəyyən dəyişikliklər etmişlər: “Mənə bu 

sənəti öyrədən insanı atalarıma bərabər tutacam, qazancımı onunla payşaşacağam və mala ehtiyac 

hiss etdiyində malımı onunla bölüşəcəm. Onun kökündən gələnləri isə qardaşlarıma bərabər tutacam 

və öyrənmək istədiklərində bu sənəti onlara təmənnasız öyrədəcəm... [2, s.1-7]”.  Burada əks olunan 

qaydalar həkim xas olan insani keyfiyyətləri özündə ehtiva etdiyi üçün hər bir dövrdə dini baxımdan 

cüzi dəyişikliyə uğrasa da, Hippokrat andı bu günumüzə kimi öz aktuallığını qoruyub saxlaya 

bilmişdir. 

Tibb sahəsində etik qaydalar daxilində bioetika termini də formalaşmışdır. Bu terminin 

formalaşmasına məhz alman faşizmi dövründə günahsız insanlar üzərində aparılan qeyri-etik, 

amansız tibbi sınaqları zəmin yaratmışdır. Bioetika elmi-texniki tərəqqi dövründə tibbin bir çox 

sahələrinə nüfuz etməkdədir. Süni mayalanma, orqanların transplantasiyası, evtanaziya, iştirakçının 

könüllü razılığı olmadan üzərində aparılan tibbi sınaqlar, ana bətnində dölün inkişafının izlənməsi 

və anomaliyaların, irsi xəstəliklərin üzə çıxardılması, abort vasitəsilə dölün ana bətnindən 

kənarlaşdırılıb məhv edilməsi və digərləri bioetikada yeni və vacib bölmələrin yaradılması ilə 

nəticələndi. 1971-ci ildə Van Renseller Potter tərəfindən “bioetika” termini ilk dəfə elmi cəmiyyətə 

təklif edilmişdir və bioetikanı “qurtuluş elmi” adlandırırdı [3, s.23]. Ümumiyyətlə, bioetik bilikləri 

üç əsas istiqamətdə qruplaşdırılır, elmi, ictimai və mənəvi dəyərlər konsepsiyaları aid edilir. Mənəvi 

dəyərlər dedikdə bura dini istiqamət də aid edilir, belə ki, din cəmiyyətin əxlaq və mənəvi sütunlarını 

təşkil edir. Elmi istiqamətə elmi-texniki tərəqqi aiddir, lakin bu ixtiraların sayının artması psixoloji 

cəhətdən kəmiyyət paradoksunu [4] ortaya çıxardır. Yeni tibbi ixtiralar bir tərəfdən insanların 

problemlərini həll edirsə, digər tərəfdən də insan həyatını yeni problemlərlə üzləşdirir.    

ABŞ-ın Kennedi adına Etika İnstitunun banisi, həkim Andre Hellegers qeyd edir ki, bioetika 

anlayışı “həkim əxlaqı” anlayışının əvəzedicisidir [3, s.26].  Hellegers dinamik və mürəkkəb 

intellektual, klinik və sosial fəallıq yaratmaq üçün bioetikanı müstəqil elm sahələrinin qovuşduğu 

fənnlərarası, öz-özünü dərk edən bir elm sahəsi kimi formalaşdırdı [9].   

Azərbaycan Respublikasında bioetikaya münasibət və maraq 90-cı illərin əvvəllərində, yəni 

müstəqillik yenidən bərpa edildikdən sonra başlamışdır. Respublikamız bioetika və insan hüquqları 

ilə bağlı bir çox beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuş, konvensiyalara qoşulmuşdur. Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının (AMEA) İnsan Hüquqları İnstitutunun “Bioetika və tibbi hüquq” şöbəsinin 

müdiri, YUNESKO-nun Beynəlxalq Bioetika Kafedralar Şəbəkəsinin Azərbaycan Bürosunun 

rəhbəri, professor Vüqar Məmmədov öz müsabiqələrinin birində qeyd edir ki, həkim pasiyentə qarşı 

ilk növbədə vicdanlı olmalıdır [8]. Ulu öndər Heydər Əliyev demişdir ki, həkim üçün... ən əsas 

keyfiyyət yüksək mənəviyyatdır [10].  

Həkim səbrlilik, dözümlülük, diqqətcillik, qayğıkeşlik, zəhmətkeşlik kimi müsbət iradi 

keyfiyyətlərə yiyələnməlidir, lakin bəzi maneələr psixoloji cəhətdən daxili konfliktlərə sürükləyir. 

Belə ki, etik davranışın mahiyyətində 2 amili fərqləndirmək olar, şəxsi (fərdin müstəqilliyi və əxlaq 

dəyərlər və davranışlara aid qaydaların dərk olunaraq motivləşdirilməsi, psixoloji xüsusiyyətləri) və 

obyektiv, sosial-psixoloji planda şəxsiyyətdən asılı olmayan məsələlər (müəyyən bir mədəniyyətdə, 

sosial qrupda, cəmiyyətdə formalaşan əxlaqi baxışları, dəyərlər, adətlər, insan münasibətlərinin 

normaları və formaları). Bunlardan birincisinə mənəviyyatı, ikincisinə isə əxlaqı aid edirlər  [6, s.6]. 

Şəxsi amillər dedikdə şəxsiyyətin daxili motivləri, xeyir və şər haqqında bilikləri, düşüncə, hiss və 

davranışlarında şəxsi seçimi, fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur. Şəxsiyyətdən asılı 

olmayan amillər isə qrupun və cəmiyyətin əxlaq dəyərləri, adət-ənənə və normalarıdır.  

Tibbi etika insanın xeyir və şərə olan münasibətini, xəstələrə empatiya hissi bəsləməsini, 

xeyirxah, insanpərvər olmasını tələb edir. Son zamanlar həkimin etik qaydalarına riayət etməsi, hansi 

mənəvi keyfiyyətlərə sahib olması məsələləri bir çox alimlərin maraq dairəsinə çevrilmişdir. 

https://yerveinsan.az/search.php?search=Heyd%C9%99r%20%C6%8Fliyev
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Academic Journals jurnalında Pindan Sadiq və əməkdaşlarının məqaləsində qeyd etmişdir ki, 

emosional intellekt (Eİ), iş yerində başqaları ilə ünsiyyət qurmaq üçün əsas sayılır. Səhiyyə işçiləri 

arasında şəxsiyyət xüsusiyyətləri və Eİ haqqında ədəbiyyatın azlığı maraq doğurur. Buna görə də, 

məqalədə Maiduguri'dəki bir üçüncü dərəcəli xəstəxanada səhiyyə işçiləri arasında şəxsiyyət 

xüsusiyyətlər və emosional intellekt araşdırılmışdır. 91 səhiyyə işçisi arasında aparılan araşdırmada 

gənc həkimlərin emosional intellektinin nisbətən yaşlı həkimlərlə müqayisədə daha yüksək çıxdı və 

Eİ artması ilə psixotizmin azalması arasında korrelyasiya olduğu müəyyən edildi. Buna görə də, Eİ 

müayinəsinin səhiyyə işçilərini işə qəbul etməsi üçün vacib bir şərt olması daha sonra isə iş yerində 

gənc, həssas, empatiya hissi olan, daha az aqressiv və impulsiv olan səhiyyə işçilərinin yüksək 

dərəcədə emosional və həssas olan məsələləri həll etmələrinə icazə verilməsi tövsiyə olundu [7]. 

Beləliklə, həkimin psixoloji cəhətdən hazırlığı, hansı müsbət iradi keyfiyyətlərə sahib olması 

tibbi etika baxımdan son dərəcə əhəmiyyətlidir. Həkimin bilikli və təcrübəli olmasıyla bərabər onun 

psixoloji hazırlığı, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməsi xəstənin həssas dönəmlərində xüsusilə 

önəmlidir. İnsan həyatının ən zəif anlarından olan xəstəlik halında canını həkimə həvalə edir. Məhz 

bu səbəbdən də həkimin mənəvi zənginliyi və əxlaqi düşüncələrinin öyrənilməsi hər bir dövrdə öz 

aktuallığını qoruyub saxlaya bilmişdir.   

Açar sözlər: etika, əxlaq, həkim, psixologiya.  
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Məqalədə penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yeni həyat 

şəraitinə adaptasiya prosesi tədqiq edilir. Qeyd edilir ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yeni 

mühitə adaptasiyasında bir sıra sosial-psixoloji problemlər özünü göstərir, əsas problemlər əvvəlki 

sosial əlaqələrin qırılması, yaşayış və iş yerlərinin olmaması və yaxud da kompleks olaraq həll 
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edilməmiş məişət məsələləri ilə bağlıdır. Belə mənəvi çətinliklər nəticəsində azadlıqdan 

məhrumetmə yerlərindən sərbəst buraxılan şəxslər yeni cinayətlərə yol aça bilər. 

Müasir cəmiyyətdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial-psixoloji adaptasiyasına 

yönəlmiş tədbirlər sistemi onların cəmiyyətdə müxtəlif istiqamətli uğurlar qazanmasına, ailə 

modelinin təşəkkülünə, bununla da gələcək nəslin inkişafına pozitiv təsir göstərir. Eyni zamanda 

düzgün təşkil olunmuş adaptasiya prosesi şəxsiyyətin uğurla sosiallaşmasına, dəyərlərinin 

formalaşmasına şərait yaradır.  

Açar sözlər: Penitensiar müəssisə, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslər, sosial adapdasiya, 

sosial-psixoloji vəziyyət, sosiallaşma 

 

Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yeni həyat şəraitinə 

adaptasiya prosesi çox mürəkkəb xarakterə malikdir. Bura iqtisadi çətinliyi, ətrafdakı insanların 

onlara qarşı inamsızlığı və s. məsələləri aid etmək mümkündür. Müxtəlif stressorların təsirinə məruz 

qalma onların sosial-psixoloji vəziyyətində ciddi fəsadlar yarada və cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş 

yetişdirilməsi işinə əngəl törədə bilər. Onlarda diskomfort hissin yaranması və cəmiyyətin digər 

üzvləri tərəfindən qəbul edilməməsi qeyd etdiklərimizin ilkin əlamətləridir. Bütün bunlar isə öz 

növbəsində penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərdə məyusluğun, 

çaşqınlığın, frustrasiya və depressiyanın yaranmasına gətirib çıxardır. 

   Müasir cəmiyyətdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial-psixoloji adaptasiyasına 

yönəlmiş tədbirlər sistemi onların cəmiyyətdə müxtəlif istiqamətli uğurlar qazanmasına, ailə 

modelinin təşəkkülünə, bununla da gələcək nəslin inkişafına pozitiv təsir göstərir. Düzgün təşkil 

olunmuş adaptasiya prosesi, eyni zamanda şəxsiyyətin uğurla sosiallaşmasına, dəyərlərinin 

formalaşmasına şərait yaradır. Bu baxımdan penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş 

şəxslərin sosial mühitə uyğunlaşdırılmasına istiqamətlənmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlumdur ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yeni mühitə adaptasiyasında bir sıra 

sosial-psixoloji problemlər özünü göstərir. Əsas problemlər əvvəlki sosial əlaqələrin qırılması, 

yaşayış və iş yerlərinin olmaması və yaxud da kompleks olaraq həll edilməmiş məişət məsələləri ilə 

bağlıdır. Belə mənəvi çətinliklər nəticəsində azadlıqdan məhrumetmə yerlərindən sərbəst buraxılan 

şəxslər yeni cinayətlərə yol aça bilər. Aparılan tədqiqatların təhlilindən aydın olur ki, çəza 

çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin yenidən sosiallaşmasının ən vacib mərhələsi onların azad həyata 

birbaşa adaptasiyasıdır. Bu problemlərin qarşısını almaq üçün aşağıdakı məsələləri diqqət mərkəzinə 

gətirmək zəruridir. 

         - Cəza çəkən şəxsləri azadlığa mənəvi-psixoloji cəhətdən hazırlamaq; 

         - Cəza çəkən şəxsin hüquqi statusu və sosial cəhətdən faydalı əlaqələrini bərpa etmək; 

         - Cəzanın icrasının effektivliyinə nəzarət etmək; 

         - Cəza çəkən şəxslərin yeni sosial rola uyğunlaşmasına şərait yaratmaq [3, s. 70]. 

         Əksər hallarda qeyd etdiklərimizin birinin olmaması bilavasitə cəza çəkməkdən azad edilmiş 

şəxslərin adaptasiyasına mənfi təsir göstərir. Adətən onlar həbsxanadan azad olunduqları ilk bir il 

ərzində yenidən cinayət törətməyə meyl edirlər. 

Adaptasiya anlayışı psixoloji baxımdan subyekt və ətraf mühit arasında bir tarazlıq və 

qarşılıqlı təsir yaratmaqdır. Adaptasiya ətraf sosial mühit ilə fərdi və ya qrup cəmiyyətin sistem 

iyerarxiyasının xüsusi qarşılıqlı bir formasıdır ki, şəxsin özünü identifikasiya mövqeyindən asılıdır. 

Bir şəxsin özünü identifikasiyası dəyişən sosial mühit ilə şəxsin öz müqəddəratını təyin etməsi 

prosesindən birbaşa asılıdır. 

Şəxsin sosial adaptasiyasını kompleks mexanizm kimi, o cümlədən şəxslərin özunun ətrafının 

qəbulu və yeni sosial rolların mənimsəməsi, motivasiya sahəsinin formalaşması, eləcə də bir çox 

digər sosial və psixoloji şərait kimi öyrənilməsi lazımdır.  

Tədqiqatçı V.L.Vasilyev qeyd edir ki, ən vacib məsələ məhkumların yeni həyat şəraitinə 

psixoloji hazırlığı prosesində şəxsiyyətin müsbət keyfiyyətlərini artırmaqdır. Bunu onun keçmiş 

nailiyyətlərini bir öyüd-nəsihət kimi xatırlatmaq, şəxsin yaxşı tərəflərinə müraciət etməklə nail 
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olmaq mümkündür. Bu zaman məhkum şəxs tərbiyəçilərin etimadını doğruldacaq, müsbət 

münasibət, mənəvi, siyasi və hüquqi hisslər aktivləşdirəcəkdir [4, s. 73]. 

Psixoloji təsirlərin ən yayılmış forması bir insanın həbsdən azad edilənlə söhbətidir. Belə bir 

söhbətdə bu müddəalar daxil edilməlidir: 

1. Məşğulluq üzrə məsləhətləşmələr; 

2. Təhsilin davam etdirilməsinin mümkünlüyü barədə müzakirələr; 

3. Azad edildikdən sonra inzibati nəzarət qaydalarına riayət edilməsinin,  

 habelə azad edildikdən sonra məlumatlandırılması; 

4. Ailə üzvləri ilə ünsiyyəti bərpa etmək üçün məsləhətlər [5, s. 49]. 

Belə söhbətlər həm qrup, həm də fərdi qaydada keçirilir. Həbsxanalarda bu cür qrupları 

hazırlamaqda mühüm amil məhkumların xarakteri, psixoloji xüsusiyyətlərin bənzərliyi və bir-biri ilə 

tanış olmasıdır. Bu amillər qarşılıqlı sədaqət münasibətlərinin yaranmasına çox kömək edir. Belə 

söhbət aparan şəxsin rolu (pedaqoq, psixoloq, terapevt) hər cür çətin, həyati və gündəlik 

problemlərdən çıxış yolu tapmaq üçün xüsusi nümunələri göstərməkdir. Yüksək izolyasiya və ya 

zəiflik yaşayan şəxslər ilə əsasən fərdi söhbətlər aparmaq məsləhət görülür. 

Sosial adaptasiyanın sürəti əsasən həbsdən azad edilən şəxsin sosial təcrid səviyyəsindən, 

onun tərəfindən törədilən cinayətlərin xarakterindən, cinayət fəaliyyətinin müddətindən, eyni 

zamanda ətraf mühitindən asılıdır. Araşdırmalar göstərir ki, fırıldaqçılar və rüşvət alanların həyata 

adaptasiyası daha rahat, soyğunçu, zorakı xarakterli cinayət törətmiş şəxslər üçün çətin keçir [1, s. 

112]. 

V.L.Vasilyev qeyd edir ki, həbsxanadan azad olan şəxsin adaptasiyasına üç il lazımdır. 

Adaptasiyasının ən çətin vaxtı ilk 6 ay müddətidir. Bu müddət sosial adaptasiya prosesində ən 

intensiv iş tələb edilir. Onların evdə və ictimai yerlərdə davranışına ciddi nəzarət edilir.  Əks halda, 

residivizmin qarşısının alınması ilə bağlı yüksək effektivlik təmin edilməyəcəkdir. Əğər 

həbsxanadan azad olan şəxs əmək məşğulluğunu tərk edirsə, daimi yaşayış yeri yoxdursa və sistemli 

dəyişirsə, ictimai asayişi pozursa, bu sosial adaptasiya prosesinin qənaətbəxş olduğunu göstərir [4, 

s. 75]. 

Bir insanın sosial adaptasiyasının müsbət keçməsini bu hallarda müəyyən etmək olar; 

məsələn, ailə ilə barışmaq, ailə qurmaq, iş tapmaq, faydalı istirahət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, 

cinayət və digər əlverişsiz ünsürlər ilə əlaqələri kəsmək. 

 Sosial adaptasiya mürəkkəb və vaxt aparan bir prosesdir. Ona görə də sosial adaptasiyanın 

mərhələləri barədə danışmaq daha düzgün olardı. 

Polşa sosioloqu J.Schepansky sosial adaptasiya ilə bağlı dörd mərhələ qeyd edir: 

            - İlk (ilkin) mərhələ, adaptiv mərhələdir. Fərd yalnız davranış qaydalarını qəbul edir, lakin 

yeni mühitin dəyərlər sistemi daxili olaraq tanınmır; 

            - İkinci mərhələ (tolerantlıq), həm ətraf mühit, həm də fərd bir-birinin davranışlarının, 

etalonlarının bərabərliyini tanıyanda özünü göstərir. 

            - Üçüncü mərhələ (uyğunlaşma, “yerləşdirmə”) qarşılıqlı güzəştlər ilə əlaqələndirilir: fərd 

yalnız mühitin dəyərlər sistemini tanıyır və qəbul edir. 

            - Dördüncü mərhələ (“assimilyasiya” mərhələsi), fərd tamamilə köhnə nümunələrdən və 

dəyərlərdən kənarlaşdıqda və yenilərini tamamilə qəbul edərkən özünü göstərir [7, s. 25]. 

  S.S.Frolovun fikrincə, tam dövrləşdirilməsi verilmiş keçmiş məhbuslara münasibətdə fərdi 

oriyentasiya fundamental fərqlər və onun yeni ətraf mühitin müsbət hallarda istifadəsi həmişə baş 

vermir [2, s. 115]. 

Beləliklə, həbsxanadan sərbəst buraxılan şəxslərin sosial adaptasiyası aşağıdakı üç 

mərhələdən ibarətdir: 

1) Bu mərhələdə azad olan şəxs daxili həyati və əmək ilə bağlı problemləri həll edir. Cəzadan 

azad edildikdən sonra ilkin mərhələ ən çətin və bəzən həlledici əhəmiyyət daşıyır. Sosial adaptasiya 

üçün onun əhəmiyyətini qiymətləndirməmək mümkün deyil. Çox vaxt gündəlik həyatda və işdə 
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çətinliklərlə üzləşəndə, cəza çəkməkdən azad olan şəxs köhnə dostlarından kömək istəyir və onlar 

bundan istifadə edərək yenidən onu cinayət əməllərini davam etdirməyə sövq edirlər. Bu cür hallarda 

antisosial yönümlü qrupların mənfi təsirinə müqavimət göstərmək mümkün olmur. 

2) Sosial cəhətdən faydalı rolların mənimsənilməsi ilə bağlı ziddiyyətlərin özünü göstərməsi. 

Bu mərhələ azad edilmiş şəxsin psixoloji və mənəvi çətinlikləri ilə bağlı yaranır. Bu mərhələdə çəza 

çəkməkdən azad edilmiş şəxsin sosial rollarında, funksiyalarında dəyişikliklər özünü göstərir. Bu 

zaman bir qayda olaraq, müəyyən bacarıq və vərdişləri dəyişdirmək lazımdır. Buna görə, uzun 

müddət azadlıqdan mərhum edilmiş şəxslərin vaxt keçdikcə dəyişən yeni sosial mühitə adaptasiyası 

böyük daxili narahatçılıq, psixoloji pozuntu və streslə müşaiyət olunur. 

3) Hüquqi adaptasiya mərhələsi. Bu mərhələdə lazımi və faydalı fikirlər, vərdişlər, düzgün 

işləmək arzusu qanunların və etik normaların tələblərinə uyğun yerinə yetirilir. Beləliklə, cəzanın 

icrası prosesində əldə edilmiş müsbət xüsusiyyətlər çəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin cəmiyyət 

üçün qazandırılması məqsədinə nail olunmasına imkan verir [6, s. 55].  

Z.İ.Lavrentieva qeyd edir ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyasının 

uğurlu olub olmamasının qiymətləndirilməsi zamanı obyektiv və subyektiv göstəricilərin nəzərə 

alınması vacibdir [4, s. 97]. 

Obyektiv meyarlara pozitiv davranış, işə vicdanlı münasibət, qanunlara riayət edilməsi, işçi 

kollektivinin ictimai həyatında fəal iştirakı aiddir. Subyektiv meyarlara isə şəxsin cəmiyyət 

tərəfindən gözlənilən ümumi davranış normalarına riayət etməsi, müvafiq sosial rolları 

uyğunlaşdırması və s. daxildir. 

Yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, bu meyar fərdlərin sosial adaptasiyasının uğurunu 

müəyyənləşdirmək üçün və ya əksinə, prosesi sürətləndirən şəraitə maneə olan amilləri müəyyən 

etmək üçün istifadə edilə bilər. 

V.M.Trubnikov sosial adaptasiyanın müvəffəqiyyətini əsas olaraq, fərdi dispozisiya strukturu 

və sosial mühitin sosial gözləntisi arasındaki əlaqədən asılı olduğunu xüsusi qeyd edir [8, s. 91]. 

Beləliklə, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiya prosesi çox mürəkkəb və 

uzun müddətlidir. Prosesin effektivliyi birbaşa onun planlaşdırma, metodika və yanaşma seçimindən 

asılıdır. Daha uğurlu nəticəyə nail olmaq üçün cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin fərdi-psixoloji 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı və komleks tədbirlər proqramı hazırlanmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

Лица освобожденные из пенитенциарных учреждений роль социальной 

адаптации в интеграции общества 

Мустафаев Мушвиг, Гусейнова Судаба, Асланова Гюнель 

 

 В статье исследуется процесс адаптации лиц, освобожденных из пенитенциарных 

учреждений, к новым условиям жизни. Отмечается, что ряд социально-психологических 

проблем проявляется в адаптации освобожденных заключенных к новой среде, главными из 

которых являются разрыв прежних социальных связей, отсутствие жилья и работы или 

сложные нерешенные бытовые проблемы. В результате таких моральных невзгод 

освобожденные из тюрем могут совершить новые преступления. 

 В современном обществе система мер, направленных на социально-психологическую 

адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, положительно влияет на их успех 

в обществе, формирование модели семьи, а значит, и на развитие будущих поколений. В то 

же время правильно организованный процесс адаптации создает условия для успешной 

социализации личности и формирования его ценностей. 

Ключевые слова: Пенитенциарное учреждение, лица, освобожденные из мест 

лишения свободы, социальная адаптация, социально-психологическая ситуация, 

социализация. 

 

SUMMARY 

Persons released from penitentiary institutions the role of social adaptation 

in society integration 

Mustafayev Mushvig, Huseynova Sudaba, Aslanova Gunel 

 

The article examines the process of adaptation of persons released from penitentiary 

institutions to the new living conditions. It is noted that a number of socio-psychological problems 

are manifested in the adaptation of released prisoners to the new environment, the main problems 

being the severance of previous social ties, lack of housing and employment, or complex unresolved 

domestic issues. As a result of such moral hardships, those released from prisons may commit new 

crimes. 

In modern society, the system of measures aimed at the social and psychological adaptation 

of persons released from prison has a positive impact on their success in society, the formation of the 

family model, and thus the development of future generations. At the same time, a properly organized 

adaptation process creates conditions for the successful socialization of the individual and the 

formation of his values. 

Keywords: Penitentiary institution, persons released from prison, social adaptation, socio-

psychological situation, socialization 

 

 

 

ŞAGİRDİN ŞƏXSİYYƏT KİMİ FORMALAŞMASININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

Nəcəfova Günel Alim 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

gunel.necefova.35@mail.ru 

  

İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında özünü dərkin inkişafı xüsusi rol oynayır. Özünü 

dərkliyin formalaşması bir insanın özü, görünüşü, zehni, mənəvi, iradi keyfiyyətləri barədə fikirlərini 

qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu baxımdan özünüdərk, özünü bir insan kimi tanımaq və anlamaq 
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prosesindən ibarətdir. Psixoloji ədəbiyyatda özünüdərketmə insanın ehtiyac və qabiliyyətlərinə, 

düşüncə və hisslərinə, davranış və hərəkət motivlərinə şüurlu münasibəti kimi başa düşülür. Başqa 

insanlarla ünsiyyət və ünsiyyət prosesində insan özünü ətrafdan ayırır, fiziki və zehni olaraq 

qavramağa başlayır, birtəhər öz “mən” ini başa düşür. Özündəki subyektiv təəssürat ilk növbədə 

insanın bu gün, keçmiş və gələcəkdə şəxsiyyətinin fərqində olması ilə ifadə olunur. İnsan müxtəlif 

yollarla (ailə, təhsil, sənaye və s.) Həm də siyasi mühitdə hərəkət edir. Şəxsiyyət həmişə ideoloji 

münasibətlər mühitindədir. Bir insanın ünsiyyət dairəsi nə qədər genişdirsə, onun ictimai həyatın 

müxtəlif aspektləri ilə əlaqələri bir o qədər müxtəlifdir, o, ictimai münasibətlər aləminə daha dərindən 

nüfuz edir və mənəvi dünyası zənginləşir. 

Açar sözlər: müəllim, şagird, şəxsiyyət, tərbiyə, güclü iradə, əxlaqi keyfiyyət 

 

      Yüksək keyfiyyətlərə malik müəllim şəxsiyyətinin formalaşması pedaqoji fəaliyyətin uğuru üçün 

vacibdir. Bu keyfiyyətlər tədricən fəaliyyət müddətində şagirdlərin şəxsiyyətinin fərqli 

xüsusiyyətlərinə çevrilir. Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsini nəzərə alsaq, yüksək səviyyədə 

məlumatlılıq, əxlaqi xüsusiyyət, ümumi mədəniyyət və s. kimi keyfiyyətləri müşahidə edirik. Bu 

keyfiyyətlər tədris qabiliyyətləri ilə yanaşı müəllimə işlərində uğur qazanmağa imkan verir. 

Müəllimin əxlaqi və iradi keyfiyyətləri də işinin uğur qazanmasında mühüm rol oynayır[3.,s 30]. 

Müəllim iradəsinin ən parlaq təzahürlərindən biri daim böyük pedaqoji problemlərin həllinə 

yönəlmiş məqsədyönlülükdür. Güclü iradəli bir müəllim yalnız tələbəyə tələblər qoymur, eyni 

zamanda onların dəqiq və vaxtında yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 

Müəllim israr etməlidir. Müəllim yalnız tələbələri tələb etmək və idarə etmək üçün lazım 

deyil. Bu keyfiyyət həm də müəllimin pedaqoji fəaliyyətin icrasında ortaya çıxan ciddi çətinlik və 

maneələri aşması, öz üzərində davamlı çalışması, ixtisasını artırması üçün lazımdır. 

Müəllimin tədrisdə uğurlu olması üçün səbr və həvəs lazımdır. Müəllim yaxşı iş görə bilmirsə, 

sinifdə yaxşı nəticə göstərə bilmir. Müəllim özünü idarə etməyi, hərəkətlərinə nəzarət etməyi 

bacarmalıdır. Bir müəllimi səciyyələndirən keyfiyyətlər arasında təvazökarlıq və intizam var. Bunlar 

əsl müəllimin müsbət keyfiyyətləridir. Təcrübəli müəllim başa düşür ki, nə qədər uğurlu olsa da, hələ 

çox işi var. 

Bir dəfə görkəmli bir rus müəllimi K.D. Ushinsky tədris və tərbiyə işində müəllimin 

mövqeyinə xüsusi diqqət yetirmiş və ondan geniş və dərin elmi və pedaqoji bilik, yüksək əxlaqi 

keyfiyyətlər, güclü iradə və xarakter tələb etmişdir. Hər şeydən əvvəl, bu, müəllimin tərbiyə etdiyi 

insanı hərtərəfli bilməsinə, onu dəqiq öyrənməsinə ehtiyac olduğunu göstərir, bu olmadan tərbiyə 

işini düzgün təşkil etmək mümkün deyil. “Müəllim insanı həqiqətən olduğu kimi bilməlidir, bütün 

güclü və zəif tərəflərini, bütün gündəlik ehtiyacları ilə tanış olmalıdır. Müəllim bir insanı ailədə, 

cəmiyyətdə, insanlar arasında, insanlıqda və vicdanı qarşısında araşdırmalıdır. Bir insanı hər yaşda, 

hər vəziyyətdə, sevinc və kədər içində araşdırmalıdır. və bu fondlar çoxdur. »[4.,s.10] 

Müəllimin şəxsiyyətində bu cür keyfiyyətlərin olması onun pedaqoji fəaliyyəti üçün zəruridir. 

Müəllim şagirdlərə rəhbərlik edir. Təlimi və təhsili ilə məşğuldur. Bu səbəbdən müəllimlə 

şagird arasındakı əlaqə qaçılmazdır. Müəllim müəllimin rəhbərliyi altında öyrədir, tərbiyə edir, şagird 

öyrənir, bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir. Bu müddətdə müəllim həm də şagird şəxsiyyətinin 

formalaşmasına və inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Müəllimin öz şəxsiyyəti də şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. 

Pedaqogika tarixinə nəzər saldıqda görkəmli müəllimlərin və ictimai xadimlərin müəllim 

şəxsiyyətinin uşaqların təhsili və tərbiyəsində, şəxsiyyətlərinin formalaşmasında mühüm rol oynadığı 

barədə fikirlərinə rast gəlirik. 

A.İ.Herzen göstərir ki, təkcə müəllimin biliyi deyil, həm də şəxsi və zehni keyfiyyətləri də 

şagirdlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir [4., s.62]. 

K.D.Uşinski bu cəhətə xüsusi diqqətlə yazır: “Təhsildə hər şey müəllimin şəxsiyyətinə 

əsaslanmalıdır. Çünki təhsilin gücü yalnız insanın canlı mənbəyindən qaynaqlanır. Heç bir 
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nizamnamə və proqram, heç bir süni qurum, nə qədər məharətlə düşünülmüş olsa da, təhsil işindəki 

şəxsiyyəti əvəz edə bilməz. 

Təcrübə göstərir ki, müəllim şəxsiyyətinin şagirdlərə təhsil təsirini heç bir şey əvəz edə 

bilməz. Müəllimin şəxsi nümunəsi, şəxsiyyəti şagirdin şəxsiyyətini formalaşdırır, inkişafı üçün şərait 

yaradır. 

Müəllimin şəxsiyyəti uşağın zehninin, hisslərinin və iradəsinin inkişafına, eləcə də həyatına 

dərin təsir göstərir. Müəllimin şəxsiyyəti bəzən bu şagirdlərin şəxsiyyətini yalnız təlim zamanı deyil, 

məzun olduqdan sonra da müsbət təsir edir. Beləliklə, bəzən litseyin son siniflərində oxuyan oğlan 

və qızlar özləri üçün ideal müəllimlərini seçirlər. Hər sahədə olduğu kimi müəllimlərini də şəxsiyyət 

keyfiyyətlərində təqlid etməyə çalışırlar və bütün işlərində və fəaliyyətlərində buna can atırlar. Ən 

sevdikləri müəllimlərin şəxsiyyəti, həyatlarını işıqlandıran bir işığa çevrilir. Buna görə müəllimin 

şəxsiyyətində elə müsbət keyfiyyətlər formalaşmalıdır ki, onlar tələbələr üçün əsl nümunə olsunlar. 

Pedaqoji fəaliyyətin uğurunu təmin edən və müəllimin pedaqoji bacarıqlarını müəyyən edən 

amillərdən biri də onun pedaqoji bacarıq və bacarıqlarıdır. 

Müəllim dərin bilik, geniş dünyagörüşü və mövzunu dərindən mənimsəməklə 

kifayətlənməməlidir. Ayrıca bildiyini, öyrəndiklərini və öyrətdiyi elmin əsaslarını şagirdlərə çatdıra 

bilməlidir. Hər bir mövzunun öz xüsusiyyətləri və çətinlikləri var. Buna görə müəllim öz mövzusunu 

yaxşı bilməlidir və şagirdlərinə çatdıra bilməlidir. Şagirdlərə dərs vermək mürəkkəb və çətin bir 

prosesdir. Buna görə bir müəllimin yalnız həqiqətləri qeyd etməsi kifayət deyil. Müəllim həm də 

şagirdlərin təhsil işini idarə etməyi bacarmalıdır. Buna görə də onların düşüncə tərzini izləyə bilmək 

üçün tərbiyəsinin daxili aləminə nüfuz etməyi bacarmalıdır. Yalnız bu halda müəllim şagirdlərin 

təhsil işini düzgün istiqamətə yönəldə bilər və bu iş idarəolunan hala gələcəkdir. Buna görə müəllim 

yalnız uyğun biliklərə sahib olmalı deyil, həm də bu bilikləri şagirdlərə ötürə və onlara aşılamağı 

bacarmalıdır. Müəllim hansı xüsusi tədris bacarıqlarını və bacarıqlarını mənimsəməlidir? Bu 

mövzuda fərqli fikirlər var. Burada bu mövzuda daha sistematik və konkret bir əks qeyd edirik. 

Professor A.İ.Şerbakov müəllimin mənimsəməli olduğu pedaqoji bacarıq və bacarıqları dörd qrupa 

ayırır [6., s.28]: 

1) məlumatverici bacarıq və vərdişlər;  

2) səfərbəredici bacarıq və vərdişlər;  

3) inkişafetdirici bacarıq və vərdişlər;  

4) istiqamətləndirici bacarıq və vərdişlər. 

Bu bacarıq və vərdişlərin mahiyyəti aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: 

Məlumatverici bacarıq və vərdişlər [6., s.28]: 

 Elmi materialları didaktik qaydada işləyərək tədris materiallarına çevirə bilmək; 

 Əsas didaktik vahidləri (anlayış, bacarıq və inancları) vurğulamaq, onların 

formalaşma və inkişaf yollarını inkişaf etdirmək və tələbələrin müvafiq bilik sisteminə 

daxil etmək; 

 Xarakterik metodlar sistemini müvafiq məktəb mövzusunda tətbiq etməklə yanaşı, 

onları inkişaf etdirmək; 

 Proqramlaşdırılmış təlim elementlərini tətbiq etmək; 

 Şagirdlərin anlaya biləcəyi şəkildə məntiqi, aydın, qısa və ifadəli şəkildə danışmaq; 

 Rəy vermək; 

 Tələbələr üçün muzeylərə, təbiətə, istehsalata ekskursiyalar təşkil etmək, onları kənd 

təsərrüfatı işləri ilə tanış etmək, təlim emalatxanalarında və təlim və təcrübə 

sahələrində dərslər keçirmək. 

Bacarıq və vərdişlərə aiddir [6., s.28]: 

 Tələbələrin diqqətini səfərbər etmək və onların davamlı oxumaq və işə maraq 

oyatmaq; onlara oxumağı öyrətmək; bir iş yeri hazırlamağı, kitab və alətlərlə işləməyi 

öyrətmək; 
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 Nəzəri bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarığını şagirdlərə aşılamaq; 

 Tələbələrə komandada güclü tərəflərindən istifadə etməyi öyrətmək üçün komandanın 

inkişafına rəhbərlik etmək; işi dəqiq planlaşdırmaq, izləmək və obyektiv 

qiymətləndirmək. 

Bacarıq və vərdişlərin inkişafı [6., s.29]: 

 Tədris prosesində müşahidə metodologiyasından və müxtəlif məktəb təcrübələrindən 

istifadə etmək; 

 Modern nailiyyətlərə və inkişaf fiziologiyası, psixologiya, pedaqogika və məktəb 

gigiyenası biliklərinə əsaslanan bütün tədris metodlarını tətbiq etmək; 

 Təhsil və əqli iş sisteminin formalaşdırılması prosesində şagirdlərin əqli fəaliyyətini 

idarə etmək; 

 Tədris prosesində şagirdlərin müstəqil düşünməsini tələb edən problemli bir vəziyyət 

yaratmaq; 

 Tələbələrə əvvəllər əldə edilmiş biliklərin tətbiqi, müqayisə və müstəqil düşüncə, aktiv 

idrak fəaliyyəti tələb edən suallar verin. 

Aparıcı bacarıq və vərdişlər [3., s.29]: 

 Elmi dünyagörüşü, təbiətə və işə düzgün münasibət formalaşdırmaq; 

 Şagirdlərdə cəmiyyətin tələblərinə, öz diqqət və imkanlarına uyğun olaraq tədris və 

elmə, məhsuldar işə və peşəyə davamlı maraq aşılamaq; 

 Tələbələrin humanist, estetik və ideoloji və siyasi tərbiyəsini yüksək əxlaqi ideallar 

ruhunda aparmaq. 

Müəllimin bu pedaqoji bacarıq və vərdişləri ümumi bacarıqları ilə birlikdə pedaqoji 

fəaliyyətini uğurla həyata keçirməyə imkan verir. Bu cür bacarıq və vərdişlər pedaqoji fəaliyyət 

prosesində formalaşır və eyni zamanda səmərəli təşkil olunmasını təmin edir. Müəllimlik bacarıqları 

və vərdişləri bacarıq səviyyəsinə qaldırıldıqda, tədris fəaliyyətinin uğurla həyata keçirilməsində əsas 

amil olur. 

Müəllimin tədris və tərbiyə prosesində yüksək səmərəliliyi onun pedaqoji qabiliyyətlərinin 

inkişafından asılıdır. Pedaqoji qabiliyyətlərin inkişafı müəllim şəxsiyyətində pedaqoji fəaliyyətlərin 

uğurla həyata keçirilməsi üçün zəruri olan fərdi əqli keyfiyyətlərin formalaşmasına səbəb olur. 

     Bütün pedaqoji qabiliyyətlər şərti olaraq üç qrupa birləşdirilə bilər: fərdi qabiliyyətlər, didaktik 

qabiliyyətlər, təşkilati və ünsiyyət bacarıqları. 

1. Şəxsi pedaqoji qabiliyyətlər adətən insanın xüsusiyyətləri və keyfiyyətləri ilə əlaqəli 

qabiliyyətlər kimi başa düşülür. Bunlara uşaqların empatiya, dözümlülük və öz-özünə nəzarət (özünü 

idarə etmə) göstərmək bacarığı və dərs zamanı həmişə şagirdlərlə işləmək üçün optimal zehni 

vəziyyət yaratmaq qabiliyyəti daxildir. 

Uşaqlarla empatiya etmək bacarığı pedaqoji bacarıqların strukturunda əsas “əsas” dır. Bu cür 

pedaqoji bacarıqların konsepsiyası uşaqlara mənalı sevgi və məhəbbət, onlara qarşı yaxşılıq, onlarla 

ünsiyyət qurmaq və onlarla işləmək istəyi və istəklərini əhatə edir. Bu cür pedaqoji qabiliyyətlərə 

sahib bir müəllim, uşaqlarla xarici pedaqoji ünsiyyətdən, xarici bir uşaq dünyasına girməkdən zövq 

alır, onlara qayğı və mehribanlıqla yanaşır. Ancaq bu münasibətlərin heç biri ürəyimin rahatlıq və 

məsuliyyətsizlik səviyyəsinə düşməsinə imkan vermir. Uşaqlar həqiqi münasibətləri süni 

münasibətlərdən asanlıqla ayırd edə bilirlər. Müəllimin onlara qarşı həqiqi münasibətini hiss etdikdə 

eyni şəkildə reaksiya verirlər. 

Uğurlu pedaqoji fəaliyyət üçün zəruri olan müəllimin şəxsi pedaqoji bacarıqlarından biri də 

tolerant və özünə sahib olmaq qabiliyyətidir. Müəllim həmişə hər vəziyyətdə, hətta gözlənilməz 

vəziyyətlərdə də özünü idarə etməyi, özünü idarə etməyi, hisslərini və mizaçını idarə etməyi, 

davranışı üzərində nəzarəti itirməməyi bacarmalıdır. Lakin bu o demək deyil ki, müəllim həmişə 

hisslərini süni şəkildə boğmalıdır. Şagirdləri ilə birlikdə sevinə bilər. Lazım olduqda təhsil məqsədi 

ilə qəzəb və narazılığını da göstərə bilər. Ancaq eyni zamanda heç vaxt əsəbini itirməməli, 
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bağırmamalı, kobud və təhqiramiz bir tonda danışmamalıdır. Ancaq müəllimin tolerantlığına laqeyd 

yanaşmaq olmaz. 

2. Didaktik bacarıq - müəllimin lazımi məlumatları şagirdlərə çatdırması, tədris etməsi, 

uşaqlara uşaq səviyyəsində material ötürməsi, materialı və ya problemi aydın və ya anlaşılan formada 

şagirdlərə təqdim etməsi, mövzuya maraq oyatma qabiliyyəti, aktiv müstəqil düşüncə yaratmaq. 

Bunlara müəllimin izah etmə qabiliyyəti, ifadəli nitqi (danışma), nəzəri qabiliyyəti (akademik 

qabiliyyəti) daxildir. 

Müəllimin izah etmək bacarığı. Bu bacarığı olan bir müəllimin düşüncəsi şagirdlər üçün 

aydındır. Çətin, anlaşılmaz bir materialı şagirdlər üçün başa düşə bilirlər. Tədris materialının 

məzmununu tələbələrin səviyyəsinə uyğun olaraq sadə və başa düşülən dildə izah edə və çatdıra 

bilərlər. Nəticədə, şagirdlər arasında tədris etdikləri mövzuya maraq yaradır və fəal və müstəqil 

işləmələrinə imkan yaradırlar. Bu cür müəllimlər kompleksi sadələşdirməyi, kompleksi 

sadələşdirməyi və lazım olduqda anlaşılmazlığı aydınlaşdırmağı bacarırlar. Bu qabiliyyətə sahib bir 

müəllim hazırlıq, inkişaf səviyyəsini, nəyi bildiyini və nəyi bilmədiyini, nəyi unuda biləcəyini nəzərə 

alır, şagirdlərin qarşılaşa biləcəyi çətinlikləri görür və qarşısını almağa çalışır. Bu qabiliyyəti olan 

müəllim şagirdin yerində hiss edə bilər, yerində dura bilər və başa düşdüyü fikirlərin şagird üçün 

aydın olmaya biləcəyini anlaya bilər. Buna görə izahının mahiyyəti və forması haqqında xüsusi bir 

şəkildə düşünür. 

Dəstəkli nitq (natiqlik) qabiliyyətləri. Danışıq bacarıqları tədris fəaliyyətinin uğurla həyata 

keçirilməsində də həlledici rol oynayır. Nitq bacarıqlarını lazımi səviyyədə inkişaf etdirməyən 

müəllim üçün nəzərdə tutulmuş tədris materialını şagirdlərə çatdırmaq çətindir. Bu cür qabiliyyətlərə 

sahib bir müəllim danışma, mimika və pantomima ilə düşüncə və hisslərini aydın və dəqiq ifadə edə, 

eyni zamanda nitq yolu ilə şagirdlərin düşüncələrini və diqqətini maksimum dərəcədə artırmağa 

qadirdir. Bu müəllimin ən vacib bacarıqlarından biridir. Bu qabiliyyəti olan müəllimlər qarışıq, 

mürəkkəb nitqdən çəkinir və fikirlərini şagirdlərin anlaya biləcəyi sadə, aydın dildə ifadə edirlər. 

Müəllimin nitqi canlı, obrazlı, ifadəli, emosional, aydın, üslubi, qrammatik və fonetik cəhətdən 

qüsursuz olmalıdır [6., s.109]. 

Nəzəri qabiliyyət. Bu konsepsiya müəllimin müvafiq mövzuda, daha doğrusu elm sahəsində 

bacarığını nəzərdə tutur. Bu, müəllimin öyrətdiyi fənni dərindən bilməkdə ifadə olunur. Bu cür 

qabiliyyətlərə sahib bir müəllim öz mövzusunu yalnız kurs daxilində deyil, həm də daha ətraflı bilir, 

tədris etdiyi elm sahəsindəki kəşfləri daim izləyir, materialı tamamilə mənimsəyir, ona böyük maraq 

göstərir, ixtisası üzrə tədqiqat aparır. 

3. Təşkilati ünsiyyət bacarıqları. Bu cür pedaqoji qabiliyyətlər müəllimin təşkilati funksiyası 

və ünsiyyəti ilə əlaqədardır. Bu pedaqoji bacarıqlara aşağıdakılar daxildir: təşkilatçılıq bacarığı, 

avtoritar bacarıq, ünsiyyət bacarığı, qavrayış qabiliyyəti, təklif qabiliyyəti, pedaqoji təhsil, pedaqoji 

təxəyyül, diqqəti paylamaq bacarığı, pedaqoji düşüncə. 

Təşkilat bacarıqları. Bu cür qabiliyyətlər pedaqoji fəaliyyət üçün də vacibdir. Təlim və təhsilin 

effektivliyi müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyətindən asılıdır. Müəllimin təşkilatçılıq bacarığı dərhal 

təhsil prosesində əks olunur. Bu qabiliyyətlər iki formada olur. Birincisi, tələbə heyətini təşkil etmək 

və gücləndirmək, onları vacib tapşırıqları yerinə yetirməyə ruhlandırmaq, düşüncəli təşəbbüs və 

müstəqillik vermək bacarığıdır. İkincisi, fəaliyyətlərini düzgün təşkil etmək bacarığı: dəqiqlik, 

işgüzarlıq, dəqiqlik, işlərini düzgün planlaşdırmaq və özünə nəzarət təşkil etmək bacarığı. 

Avtoritar bacarıqlar. Müəllim həmişə bu və ya digər şəkildə fərqlənən şagirdlərə dərs 

verməklə məşğuldur. Bu işdə müvəffəq olmaq tələbələr arasında hörmətindən (nüfuzundan) asılıdır. 

Bu bacarığı olan bir müəllim şagirdləri birbaşa emosional və könüllü təsir edə bilər və bu əsasda 

hörmətini qazana bilər. Bu cür qabiliyyətlər müəllimin mövzu ilə bağlı mükəmməl biliklərinə, onun 

incəliklərini şagirdlərə çatdırma qabiliyyətinə, müsbət iradi keyfiyyətlərinə, tərbiyəsinə olan 

məhəbbətinə, işinin düzgünlüyünə inamına, şagirdlərə inanclarını aşılamaq bacarığına və tezliklə 

əsaslanır. 



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
241 

 

Ünsiyyət bacarıqları. Müəllim şagirdlərlə davamlı ünsiyyətdə olduğu üçün ünsiyyət bacarığı 

da tədris fəaliyyətində mühüm rol oynayır. Ünsiyyət bacarıqları uşaqların düzgün qarşılıqlı 

fəaliyyətinə imkan yaradır. Ünsiyyət bacarıqlarına şagirdlərlə ünsiyyət qurma bacarığı, yaş və 

şəxsiyyətini uyğunlaşdırma qabiliyyəti və tələbələrlə uyğun pedaqoji baxımdan qarşılıqlı əlaqə qurma 

qabiliyyəti daxildir. 

İdrak qabiliyyətləri, tələbənin şəxsiyyətini və müvəqqəti zehni vəziyyətini anlamaq üçün 

tələbənin daxili dünyasına, ən xırda detallarına qədər nüfuz etmək qabiliyyətidir. Bu bacarığı olan bir 

müəllim artıq şagirdin psixologiyasını, onun ruhi vəziyyətini başa düşür və dərk edir və şagirdin daxili 

dünyasındakı ən kiçik bir dəyişiklik ilə bir işarə, kiçik bir xarici ifadə əsasında öhdəsindən gələ bilir. 

  Suqqestiv qabiliyyəti (Latın dilindən tərcümədə "təlqinə əsaslanan"). Tələbələrə könüllü təsir 

göstərmək, müəyyən tələbləri təqdim etmək və onlara nail olmaq bacarığından ibarətdir. Övlad 

qabiliyyəti müəllim iradəsinin inkişafından, dərin özünə inamından, şagirdlərin tədrisi və tərbiyəsi 

üçün məsuliyyət hissindən, həmçinin müəllimin hərəkətlərinə olan dərin inamından asılıdır. Bu 

müəllimləri sakitcə, şagirdləri incitmədən, məcbur etmədən və ya hədələmədən, tələblərini təqdim 

etmədən və yerinə yetirmədən bir sualdır. 

Pedaqoji təhsil. Bu qabiliyyət müəllimin şagirdlərinin yaş və fərdi xüsusiyyətləri və konkret 

şərtləri nəzərə alaraq daha uyğun təsir üslubundan istifadəni müəyyənləşdirmək qabiliyyətində özünü 

göstərir. Müəllim təhsilində şagirdin hörmət və aktuallığı bacarıqla birləşdirilir. (Pedaqoji təhsil 

aşağıda pedaqoji mesajda ətraflı müzakirə olunur.) 

Pedaqoji təxəyyül. Şagirdlərlə davamlı ünsiyyətdə olan müəllim pedaqoji və təhsil işinin 

nəticələrini qabaqcadan görməli və təqdim etməlidir. Burada pedaqoji təxəyyül mühüm rol oynayır. 

Pedaqoji təsəvvürə malik olan müəllim hərəkətlərinin nəticələrini qabaqcadan görə bilər, şagirdin 

gələcəyini düzgün görə bilər və onu istiqamətləndirməyi bacarır, sonra hansı keyfiyyətlərin inkişaf 

etdirilə biləcəyini görür. 

Diqqəti yayındırmaq. Bu qabiliyyəti olan bir müəllim iki və ya daha çox fəaliyyətə və ya 

obyektə fokuslana bilər. Belə bir müəllim, materialı necə şərh etdiyini, şagirdlərin cavablarını necə 

dinlədiyini, yorğunluğa, diqqətsizliyə, anlaşılmazlığa, nizam-intizama və nəhayət öz davranışına 

(duruş, jest, yeriş) münasibətini ifadə edərək bütün şagirdlərə fokuslana bilər. və s.).).. 

Pedaqoji əks. Bu qabiliyyətə malik müəllim müəyyən vəziyyəti idarə etmək, 

qiymətləndirmək, tənzimləmək və yaxşılaşdırmaq üçün vəziyyətini başa düşə bilər, əldə edilmiş 

nəticələri pedaqoji fəaliyyətinin və pedaqoji ünsiyyətinin məqsəd və vəzifələri ilə müqayisə edə və 

müqayisə edə bilər. 

 

PЕЗЮМЕ 

Основные направления формирования студентов как личность 

Наджафова Гюнель Алим гызы 

 

Особую роль в становлении человека как личности играет развитие самосознания. 

Формирование самосознания позволяет человеку оценить свои мысли о себе, своей 

внешности, умственных, духовных и волевых качествах. В этом смысле самосознание - это 

процесс познания и понимания себя как человека. В психологической литературе под 

самосознанием понимается осознанное отношение к потребностям и способностям человека, 

мыслям и чувствам, мотивам поведения и действий. В процессе общения и общения с другими 

людьми человек отделяет себя от окружающей среды, начинает воспринимать ее физически и 

ментально, как-то понимает свое «Я». Субъективное впечатление выражается прежде всего в 

осозна нии личности человека сегодня, в прошлом и будущем. Человек движется по-разному 

(семья, образование, промышленность  и т. Д.) И в политической среде. Личность всегда 

находится в среде идеологических отношений. Чем шире круг общения человека, чем 

разнообразнее его связи с различными сторонами общественной жизни, тем глубже он 

проникает в мир социальных отношений и тем богаче его духовный мир. 
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SUMMARY 

Main directions of student formation as personality 

Najafova Gunel Alim gizi 

 

The development of self-awareness plays a special role in the formation of a person as a 

person. The formation of self-awareness allows a person to evaluate his thoughts about himself, his 

appearance, mental, spiritual and volitional qualities. In this sense, self-awareness is the process of 

recognizing and understanding oneself as a human being. In the psychological literature, self-

awareness is understood as a conscious attitude to a person's needs and abilities, thoughts and feelings, 

behavior and motives. In the process of communication and communication with other people, a 

person separates himself from the environment, begins to perceive it physically and mentally, and 

somehow understands his "I". The subjective impression is expressed primarily in the awarene ss of 

a person's identity today, past and future. Man moves in different ways (family, education, industry, 

etc.) and in the political environment. Personality is always in an environment of ideological relations. 

The wider a person's circle of communication, the more diverse his connections with various aspects 

of social life, the deeper he penetrates the world of social relations and the richer his spiritual world. 

         Key words: teacher, student, personality, upbringing, strong will, moral quality 

 

 İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT: 

1. Əlizadə Ə., Əlizadə H. Pedaqoji psixologiya. Bakı, 2010. 540 s.  

2. ƏlizadəƏ.Ə. Uşaqlarda diqqətin tərbiyə edilməsi. B.,2012. 580 s.  

3. ƏlizadəƏ.Ə.Uşaqlarda yaradıcı fəaliyyətin psixologiyası. B.,2008. 490 s.  

4. Həsənov C. Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında təlim-tərbiyənin rolu. Respublika 

qəzeti. 2010. S. 28.  

5. Həsənov C. Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında təlim-tərbiyənin rolu. Respublika 

qəzeti. 2010. S. 28.  

6. MənsimovH.M. Sinif rəhbərinin tərbiyə üzrə işinin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri. 

Bakı-2005. 280 s. 

7. https://aztehsil.com/psixoloq/1009-agird-xsiyytinin-formalamasna-tsir-edn-amillr-emin-

mmmdxanl.html 

8. http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2010/oktyabr/138777.htm 

9. http://aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/avtoref_after_table.php 

 

 

 

SEREBRAL HİPOMİELİNASİYA SİMPTOMLU ERKƏN EPİLEPTİK 

ENSEFALOPATİYA SİNDROMLU XƏSTƏLƏRDƏ SPTAN 1 GENİNİN MOLEKULYAR-

GENETİK TƏDQİQİ 

Nəsibova Ziba Saməddin 

AMEA-nın Genetik ehtiyatlar İnstitutu 

 

2020-ci ildə erkən epileptik ensefalopatiya sindromu ilə birlikdə 3 xəstədə serebral 

hipomiyelinasiya müşahidə etdik. Bu günə qədər 3 fərqli SPTAN1 mutasiyası olan cəmi yeddi 

epileptik xəstə müəyyən edilmişdi. Bu missense mutasiyasının patoloji əhəmiyyəti bəlli deyil, çünki 

oxşar klinik əlamətlərə sahib xəstənin bacısı SPTAN1 mutasiyasını daşımır. Buna görə də bu 

məqalədə SPTAN1 mutasiyaları olan epileptik ensefalopatiya və ya epilepsiya əlamətləri olan 

https://aztehsil.com/psixoloq/1009-agird-xsiyytinin-formalamasna-tsir-edn-amillr-emin-mmmdxanl.html
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xəstələrə diqqət yetiririk. Üç xəstənin klinik xüsusiyyətlərinə əsasən SPTAN1 mutasiyasına məruz 

qaldıqlarına güman olunurdu və buna görə də molekulyar-genetik tədqiqztlara ehtiyac duyulurdu. 

Xəstələrin SPTAN 1 genində mutasiyaların olub-olmamasını aşkar etmək məqsədi ilə molekulyar-

genetik metodlara əsaslanan analizlər aparılmışdır. Hal-hazırda erkən epileptik ensefalopatiyaların 

genetik diaqnozunun qoyulması çox çətindir. Bu səbəbdən də erkən epileptik ensefalopatiyanın 

detallı klinik məlumatlarına əsaslanan səmərəli gen testini yaratmaq üçün Erkən epileptik 

ensefalopatiyaların daha təfərrüatlı araşdırmalarına ehtiyac vardır. Bu baxımdan bizim apardığımız 

tədqiqatlar önəmli xarakter daşıyır. 

  Açar sözlər: SPTAN1 mutasiyası, sindrom, genotiplər, epilepsiya, gen 

 

Erkən epileptik ensefalopatiya uşaqlarda tez-tez şiddətli tutmalar və kortikal funksiyanın 

davamlı anormallığı ilə xarakterizə olunan nevroloji xəstəliklərdir ki, bu da elektroensefaloqramlarda 

müğyyənləşdirilə bilər. Bu xüsusiyyətlər yenidoğulmuş və ya erkən dövrlərdə və ondan sonrakı 

dövrlərdə inkişaf pozulmalarına gətirib.  Doğuşdan sonrakı ilk altı aydakı bu ciddi şərtlərə erkən 

miyoklonik ensefalopatiya daxildir. DNA ardıcıllığı texnologiyalarındakı son inkişaf bu cür 

xəstələrin dəqiq diaqnozunun qoyulmasına kömək etmişdir. Bu metodlar nöqtəvi mutasiyalarının 

sürətli aşkarlanmasını ekzon sıralaması ilə sistematik şəkildə müəyyənləşdirməyə imkan verir 

(Lehmensiek V. və s. 2007; Weiss E.S. və.s.2009; Writzl, K. və.s.2012) 

Gələcəkdə Azərbaycanda hərtərəfli genetik analiz klinikalarda geniş tətbiq olunmağa 

başlayacaq ki, bu da Erkən epileptik ensefalopatiya genetikasının daha da aydınlaşdırılmasına kömək 

edəcəkdir. Hal-hazırda erkən epileptik ensefalopatiyaların genetik diaqnozunun qoyulması çox 

çətindir. Bu səbəbdən də erkən epileptik ensefalopatiyanın detallı klinik məlumatlarına əsaslanan 

səmərəli gen testini yaratmaq üçün Erkən epileptik ensefalopatiyaların daha təfərrüatlı 

araşdırmalarına ehtiyac vardır (Moorthy S. Və s.2000; Wang X.F. və s. 2006; Jain P. və s. 2014). Bu 

baxımdan bizim apardığımız tədqiqatlar önəmli xarakter daşıyır. 

Material və metodika 

200 mkl venoz qandan genom DNT ayrılmışdır. Bu məqsədlə 3 xəstənin venoz qanından 

istifadə edilmişdir. Ayrılmış genom DNT-nin konsentrasiyası və intaktlığı 0,7% aqaroza gelində 

yoxlanılıb. Genom DNT-nin  SPTAN1 geninin protein kodlayan ekzonları üçün ayrı-ayrılıqda PCR 

edilmişdir.  Aqaroza gel elektroforezində kontrol edilən pozitiv PCR nümunələri enzimatik  metodla 

saflaşdırılmışdır. Aqaroz gel elektroforezində kontrol edilən Pozitiv Cycle Sequencing PCR 

nümunələri BiqDye XT boyadan saflaşdırma reaktivi ilə təmizlənir.  Təmizlənmiş gen nümunələri 

AB13130xI avtomatik DNT zəncir Analiz Sistemində oxunmuşdur. Nukleotid Zəncirləri Seqscape 

V.2.7.  proqramında dəyərləndirilərək Blast Ce NCBI normal SPTAN1 nukleotid zənciri ilə 

qarşılaşdırılaraq polimorfizmlər və uyğun mutasiyalar identifikasiya edilmişdir.  

NƏTİCƏ VƏ ONUN MÜZAKİRƏSİ 

2 il əvvəl müasir molekulyar genetik metodların kombinasiyasından istifadə edərək erkən 

epileptik ensefalopatiya diaqnozu qoyulmuş 9 aylıq bir uşaqda SPTAN1 geninin missense 

mutasiyasını aşkar etdik: genin 2908-cu vəziyyətində adenin nukleotid ilə guanin nukleotid 

əvəzlənməsi müəyyən edildi (SPTAN1 2908G> A) ). Mutasiya nəticəsində qlutamin amin turşusu 

zülalın (Glu970Lys) 970 mövqeyində amin turşusu lizini ilə əvəz olundu.  

2020-ci ildə maqnetik rezonans tomoqrafiyada müşahidə olunduğu kimi erkən epileptik 

ensefalopatiya sindromlu 3 xəstədə beyinin hipo mielinasiyası və beyin ağ maddəsinin azalmasını 

müəyyənləşdirdik. Bu xəstələr arasında q34.11-də bir xəstədə SPTAN1-i əhatə edən bir mikro silmə 

və iki xəstədə SPTAN1-də çərçivə daxilində mutasiyalar (6619_6621 del və 6923_6928 dup) 

aşkarladıq. Üç xəstənin ilkin hesabata uyğun klinik xüsusiyyətlərinə əsasən SPTAN1 mutasiyasına 

məruz qaldıqlarına şübhə olunurdu. Bu günə qədər 3 fərqli SPTAN1 mutasiyası olan cəmi yeddi 

epileptik xəstə müəyyən edilmişdir. Bu missense mutasiyasının patoloji əhəmiyyəti bəlli deyil, çünki 

oxşar klinik əlamətlərə sahib xəstənin bacısı SPTAN1 mutasiyasını daşımır. Buna görə də, bu 
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məqalədə SPTAN1 mutasiyaları mövcud olan epileptik ensefalopatiya və ya epilepsiya göstərən 

xəstələrə diqqət yetiririk. 

Epileptik ensefalopatiya hallarında genom sıralaması ilə genetik skrininq yolu ilə heç bir 

SPTAN1 mutasiyasının aşkar edilməməsi diqqət çəkir. 
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SUMMARY 

Molecular-genetic research of SPTAN1 gene of Early epileptic encephalopathy syndrome with 

cerebral hypomyelination  

Nasibova Ziba 

 

We found in 3 patients showing Early epileptic encephalopathy syndrome with cerebral 

hypomyelination in 2020. A total of seven epileptic patients with 3 different in-frame SPTAN1 

mutations have been identified to date. The pathological significance of this missense mutation is 

unclear because the patient’s sister, who has similar clinical features, does not carry the SPTAN1 

mutation. Therefore, in this review, we are focusing on patients with in-frame SPTAN1 mutations, 

who showed epileptic encephalopathy or epilepsy. Among these patients, we identified a  micro 

deletion at q34.11 involving  SPTAN1 in one patient and  in-frame mutations in SPTAN1 in two 

patients, including an in-frame 3 bp deletion (c.6619_6621 del) leading to p.E2207 del in the 

continuous helix region between the last two spectrin repeats and an in-frame 6 bp duplication 

(c.6923_6928 dup) within the last spectrin repeat. Three patients were suspected as having SPTAN1 

mutations based on the clinical features consistent with the initial report. 

Key words: SPTAN1 mutation, syndrome, genotypes, epilepsy, gene 
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РЕЗЮМЕ 

Молекулярно-генетическое исследование гена SPTAN1 синдрома ранней 

эпилептической энцефалопатии с церебральной гипомиелинизацией 

Насибова Зиба 

 

Мы обнаружили у 3 пациентов синдром ранней эпилептической энцефалопатии с 

церебральной гипомиелинизацией в 2020 году. На сегодняшний день идентифицировано в 

общей сложности семь пациентов с эпилепсией с 3 различными мутациями SPTAN1. 

Патологическое значение этой миссенс-мутации неясно, поскольку сестра пациента имеющая 

аналогичные клинические признаки  не несет мутации SPTAN1. Поэтому в этом обзоре мы 

сосредоточены на пациентах с мутациями SPTAN1 у которых наблюдалась эпилептическая 

энцефалопатия или эпилепсия. Среди этих пациентов мы идентифицировали микроделецию в 

q34.11 с участием SPTAN1 у одного пациента и мутации в SPTAN1 у двух пациентов, включая 

делецию в рамке считывания 3 bp. (c.6619_6621 del), приводящую к p.E2207 del в область 

непрерывной спирали между двумя последними спектриновыми повторами и дупликация в 

кадре 6 bp (c.6923_6928 dup) в последнем спектриновом повторе. У трех пациентов были 

подозрения на наличие мутации SPTAN1 на основании клинических признаков 

согласующихся с первоначальным отчетом. 

Ключевые слова: мутация SPTAN1, синдром, генотипы, эпилепсия, ген. 

 

 

 

YUXU POZULMALARININ SƏBƏBLƏRI (ƏDƏBİYYAT MƏNBƏLƏRİNİN İCMALI) 

Novruzlu Rauf, Ağayeva Səltənət, Kərəmova Natəvan 

Qərbi Kaspi Universiteti 

                               

Yuxu — beyin fəaliyyət normasının minimal səviyyə enməsi və ətraf mühitə olan 

reaksiyaların azalması ilə müşayiət olunan təbii fizioloji proses. Bu proses məməlilərə, quşlara, 

balıqlara və bəzi başqa heyvanlara məxsus prosesdir. Bütün canlı varlıqlar öz güclərini bərpa etmək 

və həyat fəaliyyətini davam etdirmək üçün istirahətə ehtiyac duyurlar. Məcburi yuxu canlıların bütün 

cismi və zehni fəaliyyətlərini dayandırır. 

Son illərdə yuxunun bioloji mahiyyətinə baxış əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Müəyyən 

olunmuşdur ki, yuxu zamanı bəzən beynin aktivliyi gündüz olduğu səviyyədən yüksək olur. Məsələn, 

yuxu zamanı beynin bir çox strukturlarında neyronların aktivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Yuxuda 

bir çox vegetativ funksiyalar aktivləşir ki, bu haqda aşağıda qeyd ediləcəkdir. Bütün bunlar imkan 

verir ki, yuxuya həyat fəaliyyəti proseslərinin zəifləməsi kimi baxmaq olmaz, yuxuya fizioloji 

proseslərin aktivləşməsi və həyat fəaliyyətinin aktiv vəziyyəti kimi baxmaq lazımdır. Bəzi 

tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, ayıqlıqla bərabər yuxu orqanizm fəaliyyətinin ikinci vəziyyətidir.  

                                       Yuxunun əsas obyektiv əlamətləri: 

Huşun itməsi – subyektin şuurunun (huşun) itməsi ilə xarakterizə olunur və xarici aləmlə əlaqə 

kəsilir. Dərin yuxuya gedən xarici mühitin bir çox təsirlərinə qarşı reaksiya vermir. Pavlov yuxunu 

Ali Sinir Fəaliyyətində 3 şərti fazaya bölmüşdür bərabərləşdirici, parodoksal, narkotik fazalar.  

1)Bərabərləşdirici fazada– muxtəlif qıcıqlara eyni şərti reflektor reaksiyalar yaranır 

2)Parodoksal fazada – zəif qıcıqlara güvvətli şərti reflektor reaksiyalar, qüvvətli qıcıqlara isə  zəif 

şərti reflektor reaksiyalar yaranır. 

3)Narkotik fazada  – istənilən qıcıga qarşı hecbir şərti reflektor qıcıq yaranmir 

Yuxu pozğunluğu deyildikdə ən çox qarşılaşılan vəziyyətlər: yata bilməmək, yuxuya 

getməmək, yuxu kəsilməsi ya da səhər erkən saatda oyanıb yenidən yuxuya getməmək nəzərdə 

tutulur. Lakin çox yatmaq ya da yastığı görər-görməz yuxuya getmək də yuxu pozğunluğudur. 
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Yuxusuzluğun ən çox bilinən növü psixofizioloji olanıdır. Bütün yuxu xəstəliklərinin əlaməti olaraq 

ortaya çıxa bilir. Bundan başqa daxili, psixiatrik və dərmanlarla əlaqəli vəziyyət də yarana bilər. 

Psixofizioloji yuxusuzluq tipik olaraq stres kimi faktorlar baş verərkən əmələ gəlir. Psixofizioloji 

yuxusuzluqda bütün diqqət yata bilməmək üzərində toplanır. İdiopatik yuxusuzluq vəziyyəti isə 

xroniki və ciddi yata bilməmək və yuxunu davam etdirə bilməməkdir. Yataqda olarkən yuxuya 

getmək vaxtı çox uzun ola bilir və yuxu qısa oyanmalara parçalanır. Buna səbəb olan nevroloji 

pozulma yüngül ilə şiddətli dərəcələrdə olduğu kimi yata bilməmək də yüngül və ya ağır və hətta 

dayanılmaz ola bilir. Daha kəskin hallarda xəstələr iş görə bilməyəcək vəziyyətə düşürlər. Bununla 

birlikdə, yuxuda gəzmək, yuxuda qorxu kimi yuxu pozuqluqları da geniş yayılmışdır. Yuxusuzluq 

tez-tez rast gəlinən və müalicə edilə bilən xəstəlikdir. Müalicə edilmədikdə, mühüm xəstəliklərə və 

hətta ölümə yol açır, depresiyanın inkişaf etməsində risk faktoru ola bilər. Yuxu və xərçəng riski Case 

Western Reserve Universiteti Tibb məktəbinin əməkdaşları tədqiqatlar apardılar. Onlar belə nəticəyə 

gəldilər ki, altı saatdan az yatan insanlarda düz və yoğun bağırsağın adenoma riski 50% çoxdur. 

Müalicə olunmayan adenomalar bədxassəli şişlərə çevrilirlər. Bu təhlükəni o adamlar bilirlər ki, 

onların qohumları (ata, ana, bacı, qardaş) düz bağırsağın xərçəngi ilə xəstələnmişdilər. Lakin bu o 

demək deyil ki, siz yuxu dərmanları içməlisiniz. Belə dərmanlar xərçəng xəstəliyinə tutulma riskini 

dörd dəfə artırır. Niyə gecə yuxusunun çatışmamazlığı xərçəngə səbəb olur? Bu gecə yaranan 

melatonin hormonu ilə əlaqəlidir. Bu hormonun gecə-gündüz mərhələsi var; günəş batandan səhərə 

qədər melatonin emal olunur, gündüz isə onun tərkibi dəyişir.  

Yuxunun tezdalğalı fazası. Paradoksal yuxu zamanı (tezdalğalı ritm EEQ-da) tədqiq edilən 

şəxs dərin yuxuda olduğu halda onu qüvvətli qıcıqla oyatmaq olmaz, ancaq o, kiçik bir xırıltıdan 

oyanır. Bu vəziyyət İ.P.Pavlovun paradoksal yuxusuna oxşayır. 

Paradoksal yuxunun birinci fazası 6-10 dəq. davam edir. Sonra EEQ-da a-dalğalar yaranır və 

yavaşdalğalı fazaya keçir. Paradoksal yuxu EEQ-da periodik olaraq yavaş dalğalı yuxuya keçir və 

80-90 dəq. davam edir, bir gecə müddətində yavaşdalğalı yuxu 6-7 dəfə tezdalğalı ritmə keçir. Gecə 

yuxusu dövründə hər bir yavaş dalğanın müddəti getdikcə azalır, lakin tez dalğa ritmlərinə sərf olunan 

vaxt uzanır və oyanmaya yaxın 20-30 dəq. və daha çox olur. 

Nə qədər yatmaq olar? 

Günorta yatmaq üçün vaxtı olmayanlar üçün günün bu vaxtı yuxulu olmaq normal haldır. 

Maraqlıdır ki, gecə yuxusunu artıran adamlar günorta yatmağa ehtiyac duymurlar. Amma günorta 10 

dəqiqəlik yuxu ala bilmək çox xeyirlidir. 

Yuxu və əhval-ruhiyyə bir-biri ilə əlaqələdir. Bu əlaqə hələ indiyə kimi tam başa düşülməyib. 

Amma doyunca yemək kimi, doyunca yatmaq da adamı xoşbəxt edə bilər.. 

Alimlərin uzun müddətli araşdırmalarına baxmayaraq yuxu ilə bağlı bəzi məqamlar tam da 

aydınlaşdırılmayıb. 

Yuxu ilə bağlı fikirlərdə Şərq və Qərb alimlərinin fikirləri üst-üstə düşmür. Qərblilər yuxunu 

izah etməyə çalışarkən bildirirlər ki, yuxu insanın gündəlik fəaliyyətinin nəticəsində gördüyü 

düşüncələrdir. Şərqlilər isə fərqli olaraq yuxunun ilahi bir mesaj olduğunun bildirirlər. Yuxuda insan 

bəzən başına gələcəkləri tamamilə eyni olaraq, bəzən də müxtəlif mətn altı məna və bənzətmələrlə 

görür. Məhz buna görə də yuxuları yozmaq lazım olur. 

İnsan ömrünün 3-də birini yataraq keçirir. Ancaq bu o demək deyil ki, hər yatdığımızda yuxu 

görürük. Məşhur qərbli fəlsəfəşunas Ziqmund Freydin yuxu haqqında fikirlərinə görə yuxu insanın 

şüurda gizlənmiş bəzi məqamların qısa metrajlı görüntüləridir. Yuxularda bəzən yaşamaq 

istədiklərimizi, bəzən keçmişimizdən bəzi anları, bəzəndə gələcəkdə yaşayacaqlarımız barədə qısaca 

məlumatlar görürük. 

Paradoksal yuxu fazalarının müddətini təyin edən faktorlar. 

Paradoksal yuxunun yaranma və davametmə müddəti əhəmiyyətli dərəcədə yaşdan asılıdır. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, ana bətnində dölün həyatı  EEQ – da paradoksal yuxu fazasında olur. 

Yeni doğulmuşların EEQ- da paradoksal yuxu ümumi yuxunun 60%, yaşlı adamda 20%, qoca 
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adamlarda daha uzun müddət davam edir. Gün ərzində emosional gərginlik keçirdiyimizdə EEQ –da 

parodoksal yuxunun davam etmə müddəti artır.  

Gözün tez hərəkəti(REM) 

Yuxu vaxtı EEQ-da alman dəyişikliklərə uyğun olaraq xarakterik gözün tez hərəkəti törənir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, qəribə də olsa, gözün tez hərəkəti dəqiq olaraq, EEQ-da paradoksal 

yuxunun dövrlərinə uyğun gəlir. Bütün bunlara əsasən yuxunun bu dövrləri «REM-yuxu» (ingiliscə 

Rapid Eve Movements - gözün tez hərəkəti) adlanır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, yatmış adam EEQ-da paradoksal yuxu dövrimdə oyatdıqda, şəxs 

yuxu gördüyünü və gördüyü yuxunu danışır. Yavaşdalğalı yuxu dövründə oyandıqda bu müşahidə 

olunmur. EEQ-da yavaşdalğalı yuxu fazası əksinə olaraq yuxugörməni «silir». Əgər yuxuda olan 

şəxsi EEQ-in paradoksal yuxu fazasından bir neçə dəqiqə gec oyandırdıqda, gördüyü yuxunun çox 

hissəsini yadından çıxardır. Hazırda müəyyən olunmuşdur ki, bütün insanlar yuxu görürlər, lakin 

yuxu görmə haqqında yalnız yuxunun tezdalğalı fazasında oyananlar danışa bilirlər. Yuxunun 

yavaşdalğalı fazasında oyanan şəxslər gördüyü yuxunu yadında saxlaya bilmirlər. Bütiin bunlar 

tezdalğalı yuxunun yuxugörtnə dövrü ilə əlaqədardır. Buradan aydın olur ki, insanlar yuxunun dörddə 

bir hissəsini paradoksal yuxuda keçirir, yəni gecənin 1,5-2 saatını və ya insan həyatının 5 ilini 

yuxugörmədə keçirir. Bütün bunlar bir çox müəlliflərə imkan verir ki, paradoksal yuxuya - ayıqlıq və 

yuxu arasında həyat fəaliyyətinin üçüncü vəziyyəti kimi baxırlar. 

Amerika tədqiqatçısı Dement tədqiq olunan şəxsi 5 gecə REM-yuxudan təcrid etmişdir. 

Xarakterikdir ki, həmin şəxsdə paradoksal yuxu birinci gecədə 22 dəfəyə qədər, sonrakı gecələr isə 

30 dəfə təkrarlanmışdır. Tədqiq olunan şəxs gündüzlər çox əsəbi və fikri dağınıq olmuşdur. Şəxs daim 

yemək istəyir, hərəkətində özünə inam olmur, yaddaşın pozulması müşahidə olunur. Dement 

yuxugörməyən (röya) 8 pasientin hamısında eksperimenti dayandırmağa məcbur olmuşdur, çünki 

onlarda hallüsinasiyalar başlamışdır. Onlara belə gəlirdi ki, qaranlıqdan onların üzərinə bitkilər və 

adamyeyənlər hücum edir və ya mebellər canlı kimi hərəkət edirlər. Bundan sonra pasiyentlərə 

normal yatmağa imkan verilmiş, onlar bir sutkanı tamamilə yuxuda keşirmişlər və əsasən paradoksal 

yuxuda keçirmişlər, yəni orqanizm REM-yuxu defisitliyini aradan qaldırır. Tədqiq olunan şəxslərdə 

fizioloji və psixoloji pozğunluqlar yalnız yuxunun REM fazasının və yuxugörmənin (röyanın) 

olmamasının nəticəsidir. Tədqiq olunan nəzarət qrupdakı şəxsləri də gecələr tez-tez yuxudan 

ayıltmışlar, onları yuxunun REM fazasında ayıltmamışlar. Kontrol qrupdakılar yuxudan oyandıqda, 

5 sutka ərzində heç bir fizioloji və psixoloji pozğunluqlar müşahidə olunmamışdır, yuxudan sübh 

oyanan kimi özlərini çox gümrah hiss etmişlər. 

Yuxu haqqında nəzəriyyələr 

Yuxunun təbiəti haqqında nəzəri təsəvvürlərin inkişafının tarixi uzunmüddətlidir. Yuxunun 

mexanizmi haqqındakı köhnə (qədim) təsəvvürlər indi də öz əhəmiyyətini itirməyib. 

Damar nəzəriyyəsi. 

Tarixi nöqteyi-nəzərdən, yuxunun ilkin damar nəzəriyyəsini İtaliya alimi İ.Mosso irəli 

sürmüşdür. Bu nəzəriyyəyə görə yuxunun inkişafına səbəb beynin qansızlaşmasıdır. Bu nəzəriyyəni 

təsdiq edən eksperimentlə, Mosso tərəfindən xüsusi hazırlanmış çarpayı-tərəzidən istifadə etməklə 

təsdiq edilmişdir. Şəxs krovat-tərəziyə uzadılır və o, yuxuya gedərkən tərəzinin baş olan tərəfi qalxır 

və ayaq tərəf isə aşağı enir. Eksperimental faktların dəqiq olmasına baxmayaraq, yuxunun damar 

nəzəriyyəsi o qədər də qəbul olunmadı. Mossonun eksperimentində qanın damarlarda paylanması 

yatan adamda yuxuya səbəb oldu, yoxsa yuxunun nəticəsində bunun baş verdiyini təyin etmək 

çətindir. 

Humoral nəzəriyyə. 

Keçən əsrin 20-ci illərində belçika alimləri Lejandra və Pyerronun yuxu haqqında humoral 

nəzəriyyə (hipnotoksin nəzəriyyəsi) irəli sürüldü. Bu nəzəriyyəyə görə, yuxuya səbəb xüsusi 

maddələrin (hipnotok- sinlər, kenotoksinlər) oyanan zaman qanda olmasıdır. 

Bu nəzəriyyəni təsdiq edən aşağıdakı eksperiment olmuşdur: zorla yatmağa imkan verilməyən itin 

qanmı ayıq itə vurduqda it həmin anda yatmışdır. Eksperimentə bir sıra iradlar tutuldu. Əsas irad 
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ondan ibarətdir ki, yatmağa imkan verilməyən itdə stress əmələ gəlir və stress zamanı qanda bir çox 

maddələr yaranır ki, bu maddələrin birbaşa yuxu ilə əlaqələri vardır. Orqanizmləri birləşmiş əkizlərin 

davranışlarının müşahidəsi humoral nəzəriyyəni təsdiq etmədi. Müşahidələr göstərdi ki, qan dövranı 

eyni olan belə əkizlərin yuxuya münasibəti müxtəlifdir. Belə ki, əkizlərdən biri yatdıqda, digəri oyaq 

olmuşdur (T.T.Alekseyeva). Bütün bunlar göstərir ki, yuxunun yaranmasında qamn humoral 

faktorları yeganə səbəb ola bilməz. 

Beyində yuxunun humoral faktorları 

Amerika tədqiqatçısı R.Papenhaymer ayıq pişiyə 2 sutka yatmayan keçinin serebrospinal 

(beyin onurğa beyini) maye yeritdikdə pişik tez bir zamanda yatmışdır. Bu onu göstərir ki, yuxunun 

humoral faktoru MSS-də əmələ gəlir və bu maddə Papenhaymer faktor adlandırılmışdır. İsveçrə 

tədqiqatçısı M.Monye bu təsəvvürü inkişaf etdirərək, dovşanın hipotalamusunun ön payını elektriklə 

qıcıqlandırdıqda, talamusdan və hipotalamusdan xüsusi oliqopeptid ifraz olunmaqla yuxu törədir. Bu 

oliqopeptid 9 amin turşudan (Tir-Ala-Qli-Qli-Asp-Ala-Ser-Qli- Qlu) ibarət olub, ayıq heyvana 

yeritdikdə EEQ-da yavaş ritmli yüksəkamplitudlu delta-dalğalar qeyd olunur. Oliqopeptid delta-yuxu 

törədir və o, peptid adlanır. Yavaş tezlikli yüksəkamplitudalı delta dalğaları təbii yuxu törədə bilərmi 

məsələsinin indiyə qədər mübahisəsi sönməyib - bu, beyində törənən humoral faktorların yuxuya 

getməkdə rolu haqqında yeni bir səhifə açılır. 

Mərkəzi nəzəriyyələr 

Yuxunun başqa nəzəriyyələri ilə yanaşı, eyni zamanda MSS-nin müxtəlif strukturunda da 

yuxu zamanı dəyişikliklər müşahidə olunur (yuxunun mərkəzi nəzəriyyəsi). Yuxunun mərkəzi 

nəzəriyyəsinə, hər şeydən əvvəl yuxunun qabıqaltı mərkəzlər nəzəriyyəsi aiddir. 

Yuxunun qabıqaltı mərkəzlər nəzəriyyəsi. Kliniki müşahidələr göstərir ki, qabıqaltı nüvələrin 

damarlarında şiş olduqda və ya infeksiya nəticəsində qabıqaltı nahiyyə və xüsusən beyin kötüyündə 

zədələnmələr baş verir, nəticədə pasiyentdə yuxunun pozulması müşahidə olunur: yuxusuzluqdan 

uzunmüddətli latergik yuxu törənir. Keçən əsrin 20-ci illərində qrippoz ensefalit nəticəsində kliniki 

olaraq aydın yuxu pozğunluqları - yuxusuzluq, yuxululuq, yuxu xəstəliyi və digər forma dəyişikliklər 

müşahidə olunmuşdur. 

Görkəmli sovet nevropatoloqu İ.İ.Qraşenkov Böyük Vətən müharibəsi dövründə beynin 

diensefal şöbəsinin mərmi qırıntıları ilə yaralanmış pasiyentlərdə müşahidələr aparmışdır. Belə 

xəstələrdə neyrocərrah yerli anesteziya üsulu ilə cərrahi əməliyyat apararkən, yaralanmış hissəyə 

toxunan kimi, danışan şəxs ani anda yatmışdır. Bütün bunlar yuxunun qabıqaltı mərkəzinin olduğunu 

sübut edir. 

Yuxunun neyrofizioloji əsasları 

Yuxu prosesinin mərkəzi əlaqələri haqqındakı məsələlərə XX əsrin ikinci yarısında 

neyrofıziologiyada bir sıra fundamental kəşflərlə aydınlıq gətirildi. Hər şeydən, əvvəl, beyin kötüyü 

retikulyar formasiyanın beyin qabığına qalxan ak- tivləşdirici təsirinin kəşfi oldu. Beyin kötüyü 

retikulyar formasiyanın rolu. Müəyyən olundu ki, beyin qabığına retikulyar formasiyanın 

aktivləşdirici təsiri MSS-nin afferent im- pulslarla təmin olunmasında nəzərəçarpacaq dərəcədə 

əhəmiyyət kəsb edir. Çoxsaylı eksperimentlərlə nümayiş olundu ki, retikulyar formasiyanın beyin 

qabığına aktivləşdirici təsiri aradan götürülən kimi yuxu törənir, həm də beynin deafferentasiyası 

zamanı da bu baş verir. 

Beynin limbik-relikulyar strukturun resfprok qarşılıqlı təsirləri.  

Yuxu ilə birbaşa əlaqəsi (münasibəti) olan beynin limbik, hipotalamusun retikulyar strukturla 

resiprok əlaqədə olması da aydınlaşdırıldı. Beynin limbik- hipotalamik strukturun qıeıqlandırılması 

retikulyar formasiyanın ləngiməsinə səbəb olur və əksinə. Beləliklə, müasir tədqiqatlar göstərir ki, 

ayıqlıq və yuxu vəziyyəti, spesifik strukturla xarakterizə olunur və özünəməxsus «səliqəli düzülmüş» 

beyin qabığı ilə qabıqaltı strukturun qarşılıqlı təsiridir. 

Yuxunun müalicəvi təsiri.  
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Yuxu orqanizmin xüsusi vəziyyətidir və hər şeydən əvvəl beynin vəziyyəti olub, qabıq-

qabıqaltı strukturların münasibətini spesifik xarakterizə edən və yalnız yuxu zamanı xüsusi bioloji 

aktiv maddələrin ifraz olunması - nevrotik, astenik vəziyyətin, psixoemosional gərginliyi aradan 

qaldırmaq üçün və bir sıra psixosomatik xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur. Belə xəstəliklərə 

aiddir: arterial hipertenziyanm ilkin dövrü, ürək ritminin pozğunluqları, mədə-bağırsaq traktınm xora 

zədələnmələri, dəri və endokrin pozğunluqlar. 

Hər şeydən əvvəl onu nəzərə almaq lazımdır ki, farmakoloji yuxu həmişə yuxunun 

mexanizmində (hər şeydən əvvəl qabıq-qabıqaltı münasibətlərdə) normal yuxu ilə adekvat deyil. 

Farmakoloji üsulla qeyd edilən xəstəlikləri müalicə etmək mümkün deyil, ona görə hər bir insan 

özünə normal yuxu üçün optimal şərait yaratmalıdır. 
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Аdаptаsiyа müəyyən qıcıqlаndırıcının hаnsısа bir аnаlizаtоrа uzun müddət, fаsiləsiz оlаrаq 

təsiri nəticəsində həssаslığın dəyişilməsidir. Qıcıqlаyıcı çох zəif оlduqdа həssаslıq аrtır, çох güclü 

оlduqdа isə həssаslıq аzаlır. Bu hаdisə bir sırа duyğulаrdа qüvvətli, еşitmə və аğrı duyğulаrındа isə 

zəif оlur. Məsələn: insаn güclü işıqlаndırılmış оtаqdаn qаrаnlıq оtаğа kеçdikdə ilk аnlаr hеç nə 

görmür. Bu hаldа аdаptаsiyа təхminən 10-20 dəqiqə çəkə bilər. Lаkin qаrаnlıqdаn işıqlı yеrə 

kеçdikdə аdаptаsiyа müddəti bundаn хеyli аz vахt tələb еdir. Digər hаldа insаn хоşаgəlməz iy gələn 

bir yеrə dахil оlduqdа, ilk аnlаr həmin iy оnа dözülməz оlsа dа, bir müddətdən sоnrа  оndа həssаslığın 

аzаlmаsı sаyəsində iyə qаrşı аdаptаsiyа yаrаnır.  

Ç.Darvin müəyyən etmişdir ki, canlı formaların (ilk növbədə növlərin) təkamülü onların mühitə 

uyğunlaşmalarının təkamülü ilə əlaqədardır. O vaxtdan başlayaraq  adaptasiya orqanizmlərə 

qabaqcadan, birdəfəlik verilmiş xüsusiyyət kimi yox, üzvi aləmin üç əsas amili: dəyişkənlik, irsiyyət 

və təbii seçmənin təsiri nəticəsində daim əmələ gəlib inkişafda olan bir proses kimi baxılmağa 

başlanmışdır 

ADAPTASİYANIN NÖVLƏRİ 

Fizioloji Uyğunlaşma: Bu, orqanizmin metabolizmini əhatə edir. Zəhər istehsalı,, homeostatik 

kimi biokimyəvi mexanizmlər fizioloji uyğunlaşma növləridir. Homeostatik sistemlər oksigen və 

karbon dioksid, pH, şəkər, su-duz səviyyəsi və istilik kimi mühüm şərtləri tənzimləyir. Məsələn, 

metabolik hadisələrin ətraf mühitin temperaturu (hibridizasiya) və metabolik hadisələrin 

temperaturun artması ilə sürətləndiyi uyğunlaşma (estivasiya) azalması ilə ağırlaşdıqda adaptasiya 

verilir. 

 Həşəratları cəlb etmək üçün güclü bir qoxu yayılması tozlanmaya kömək edir. 

 Suya çevrilən dərialtı yağların dəvələrdə yığılması. 

 

 iqtisadi, texniki sistemlərin və onun ayrı-ayrı subyektlərinin dəyişkən xarici mühit və şəraitə, 

istehsal, əmək, mübadilə və həyat şəraitinə uyğunlaşması;  

 sistemlərin uyğunlaşması;  

https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxu
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuxu
https://nevroloq.az/yuxusuzluq-problemi-yuxu-pozulmalari/
https://nevroloq.az/yuxusuzluq-problemi-yuxu-pozulmalari/
https://youtu.be/uO2zx46cj8w
https://youtu.be/uO2zx46cj8w
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 qüvvədə olan dövlətdaxili hüquq normalarının həmin dövlətin qanunvericiliyində heç bir 

dəyişikliklər edilmədən onun yeni beynəlxalq öhdəliklərinə uyğunlaşdırılması;  

 orqanizmin quruluş və funksiyasının şəraitə uyğunlaşması.  

İnsanın adaptasiyası 

• İnsanın uyğunlaşma qabiliyyəti həqiqətən böyükdür. İnsan təfəkkürünün sirləri hələ də tam 

açıqlanmır. 

• Homo sapiens-in digər canlılardan üstünlüyü, davranışlarını şüurlu şəkildə ətraf mühitin 

tələblərinə və ya əksinə ətrafdakı dünyaya ehtiyaclarına dəyişdirmək qabiliyyətindədir. 

• Uşaq bağçasında, məktəbdə, komandada, başqa ölkəyə köçərkən yeni bir mühitdə çalışırıq. 

Bu stres adlanan orqan tərəfindən yeni hisslərin qəbul edilməsi vəziyyətidir. Stress psixoloji 

amildir, amma buna baxmayaraq, təsiri altında bir çox fizioloji funksiyalar dəyişir. Bir insan 

yeni mühiti özü üçün müsbət kimi qəbul etdiyi təqdirdə, yeni vəziyyət tanış olur, əks halda 

stres çoxalan və bir sıra ciddi xəstəliklərə yol açacağı ilə təhdid edir. 

 İnsanın uyğunlaşmasının üç növü vardır. 

• Fizioloji: Ən sadə nümunələr iqlimləşdirmə və dəyişən vaxt zonaları və ya gündəlik iş 

saatları ilə uyğunlaşmadır. Təkamül prosesində ərazi yaşayış yerindən asılı olaraq 

müxtəlif tip insanlar meydana gəlmişdir. Arktik, alp, kontinental, səhra, ekvator tipləri 

fizioloji göstəricilərdə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir 

 Psixoloji:Ən sadə nümunələr iqlimləşdirmə və dəyişən vaxt zonaları və ya gündəlik iş 

saatları ilə uyğunlaşmadır. Təkamül prosesində ərazi yaşayış yerindən asılı olaraq 

müxtəlif tip insanlar meydana gəlmişdir. Arktik, alp, kontinental, səhra, ekvator tipləri 

fizioloji göstəricilərdə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir 

 Sosial: Yalnız insana xasdır 

Ədəbiyyatdan məlumdur ki, emosional gərginlik birbaşa olaraq stressin özü ilə bağlıdır.  

• Stress insan bədənini və psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir göstərən gələcəkdə xəstəliklərin 

yaranmasına səbəb ola biləcək bir vəziyyətdir. Stress insanın gözlənilməz gərgin şəraitlə 

qarşılaşarkən verdiyi emosional reaksiyadır. Biz həyatımızda həm mənfi, həm də müsbət 

stresslə qarşılaşırıq. 

• Müsbət stress bizim həyatımızı daha da ruhlandırır, yəni bizi gələcək həyata 

istiqamətləndirir, daha da ruhlanırıq. 

• Amma neqativ, mənfi  stress isə əksinə, bizdə ruh düşkünlüyü yaradır, bir sıra xəstəliklərə 

meyillik yaradır və eyni zamanda emosional gərginliyi formalaşdırır. Stress amilinə biz 

müxtəlif səbəblərdən tez-tez rast gələ bilərik. Stressin səbəbləri bu baxımdan genişdir 

 Emosional gərginlik vəziyyəti bir çox orqan və sistemlərin funksiyalarını dəyişməklə bütün 

orqanizmi əhatə edir. Bu funksional dəyişiklik o qədər intensiv olur ki, “vegetativ fırtına” şəklini alır. 

Belə ki, bu fırtınada müəyyən ardıcıllıq olur. Emosiya o sistem və orqanların işini gücləndirir ki, onlar 

orqanizmlə xarici mühit arasında sıx əlaqə yaradır. Bu zaman vegetativ sinir sisteminin simpatik 

hissəsinin güclü oyanması baş verir. Qana əhəmiyyətli miqdarda adrenalin ifraz olunur, ürəyin işi 

artır, arterial təzyiq yüksəlir, qaz mübadiləsi güclənir, bronxlar genişlənir, orqanizmdə oksidləşmə və 

energetik proseslər intensivləşir.Orqanizmin zəruri şəraitdə yaranan cavab reaksiyası prosesində 

emosiya uyğunlaşma mexanizmi kimi formalaşır. Çətin vəziyyətdə öz imkanlarını səfərbər edə 

bilməyən orqanizm mübarizəyə dözə bilmir və ölür.Lakin güclü emosional reaksiya da ziyanlı ola 

bilər və bir çox xəstəliklər yaradar. Emosiya o halda meydana çıxır ki, orqanizm qarşısında 

hansısa bir vəzifə (tələbat, məqsəd) yaranır, həll vasitəsi (əldə etmə, təmin olunma) lazımi qədər 

olmur. Məqsədə çatma vasitəsi – bacarıq, vərdiş, təcrübə, enerji zamanla olur. 

 Emosional gərginlik müəyyən həddə çatdıqda baş verir. Gərginliyin 4 dərəcəsi müəyyən 

olunur: 
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 1-ci dərəcə – diqqət, mobilizasiya, aktivlik vəziyyəti, əmək qabiliyyətinin artması, orqan və 

sistemlərin funksiyalarının sürətlənməsi ilə xarakterizə olunur. Bu vəziyyət faydalıdır, orqanizmin 

əmək qabiliyyətini yüksəldir. 

 2-ci dərəcə – o vaxt qeyd olunur ki, gücün toplanması lazımi qədər olmur. Bu vaxt gərginlik 

artır, mənfi emosiyanın yaranmasına səbəb olur. Psixoloji olaraq bu hər kəsə məlum olan qəzəb, hirs, 

təhqir vəziyyəti ilə əks olunur ki, orqan və sistemlərin aktivliyinin kəskin artması ilə müşayiət olunur. 

Skelet əzələlərinin işi artır, diqqət cəmlənir, ürəyin işi artır, arterial təzyiq yüksəlir, tənəffüs güclənir, 

qarın boşluğu orqanlarında spazm baş verir və qan əzələlərə, ürəyə, ağciyərlərə, beyinə axır. Bu 

reaksiyanın məqsədi məsələni həll etmək üçün orqanizmin imkanlarını maksimum artırmaqdan 

ibarətdir. 

 3-cü dərəcə-astenik mənfi emosiya. Bu vəziyyət orqanizmə imkanlarından artıq güc lazım 

olduqda yaranır. Psixoloji olaraq bu vəziyyət qorxu, dəhşət, sıxılma hissi ilə müşayiət olunur. 

İntellektual və enerji ehtiyyatları kəskin aşağı düşür, insanın qorxudan əlləri yanına düşür. Ayaqları 

əsir, əqli imkanları tükənir, “vegetativ tufan xaosa” keçir. Bu vəziyyətdə nəinki intellekt və enerji 

eyni zamanda immunoloji reaksiyalar da zəifləyir. Bu eyni zamanda, orqanizmin özünü müdafiə 

reaksiyası kimi təzahür edir. Belə ki,insan qarşısına qoyduğu məqsəddən əl çəkməli olur. Lakin 

məqsəd davam edirsə, orqanizm çıxılmaz vəziyyətdə qalır, 

 bu vaxt 4-cü mərhələ-nevroz halı baş verir ki, bu da xəstəlikdir (bir çox requlyator mexanizmlərin 

tükənməsi). Nevroz halı artıq iradəyə tabe olmayan bir funksional vəziyyət kimi xarakterizə olunur. 

Lakin insan 4-cü mərhələyə çatmadan bu mərhələlərin hər birində dayana bilər. Bunu üçün yüksək 

iradə, vəziyyətə peşəkar yanaşma lazımdır. Vəziyyətimizi dərk etməklə xəstəliyə çevrilmədən bu 

mərhələlərin bir-birini əvəz etməsinin qarşısını almaq olar. Bunun üçün düşdüyümüz vəziyyəti real 

qiymətləndirmək lazımdır. 
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Bir epidemiya kimi düşünülən Covid19 virusu hal-hazırda bütün dünyanı öz əsarəti altına 

almış pandemiya olaraq öz təsdiqini tapmışdır. Çində Wuhan şəhərində minlərlə insanın ölümünə 

səbəb olan Covid19 pandemiyasi sürətlə digər ölkələrə də yayılmağa davam edir.Yeni bir virus 

olması və vaksinin olmamasi virusun sürətli yayılmasına, cox sayda insanın bu virusdan infektə 

olmasına və nəticədə minlərlə insanın ölümünün qarşısının alına bilməməsinə gətirib çıxardır. Yaş 
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faktorunun və immun sistemin güclü olub –olmamasının Covid19 virusuna yoluxanların üzərində çox 

böyük təsiri vardır. Beləki, Çində ölən xəstələrin 15%-ni yaşı 80 və yuxari olanlar təşkil edir. Yaş 

faktoru ilə birlikdə digər faktorlar da vardır ki, bunlara insanlarda komorbid xəstəlikləri (ürək 

xəstəliyi, diyabet, orqan çatışmazlığı) aid etmək olar. 

Nəticədə yaş həddi yuxarı olanlar,immun sistemi zəif və əlavə xəstəlikləri olanlar ən böyük 

risk qrupuna daxildirlər. Hal-hazirda risk faktorlarının səviyyəsini minumuma endirmək və mümkün 

qədər insanların sağlamlıqlarını qorumaq üçün bütün dünyada preventativ tədbirlər görülür. 

Preventativ tədbir dedikdə, buraya sosial izolasiya, sosial məsafənin qorunması,əllərin tez-tez 

yuyulması,qoruyucu maskalardan istifadə aiddir. Ancaq pandemiyanin kəskin yayılması preventativ 

tədbirlərin daha da gücləndirilməsinə və nəticədə bir çox ölkələrdə ciddi karantin rejimine keçidə 

gətirib çıxarmışdır. Karantin rejim insanların fiziki sağlamlıqlarını qorumaq, yəni həm Covid19 

virusundan infektə olmalarının, həm də başqalarını infektə etməmək məqsədi ilə görülən ən ciddi 

preventativ rejimdir. Ciddi karantin rejim insanların təkcə fiziki deyil eyni zamanda mental 

sağlamlığınıda böyük təsir göstərir. Mümkün qədər evdən çıxmamaq, sosial izolasiya, məktəblərin, 

restoranların, müəyyən iş yerlərinin bağlanması preventativ tədbir olaraq ideal görünsədə digər 

tərəfdən negativ psixoloji effektləri  karantin rejimi müddətində və ya postkarantin dönəmində özünü 

göstərəcəkdir. İnsanların alışdıqları gündəlik rutinlərinin pozulması  bir sıra dəyişikliklərə səbəb 

olur.Ən böyük dəyişiklik biyoloji saatlarının pozulmasıdır. Bu zaman insomnia, yorğunluq kimi 

psixoloji problemlər ortaya çıxır. Bundan başqa uzun müddət evdə qalmaq, dostları ilə görüşə 

bilməmək, bir anda azadlığını itirmək stressor faktorlar kimi insanda emosional pozğunluğa, 

depressiyaya gətirib çıxarda bilər. Davamlı koronavirusa yoluxma ehtimalını düşünmək qorxu və 

təsvis hallarına səbəb olur. Aparılan tədqiqatlara əsasən karantin rejimində qeyd edilən maksimum 

səviyyədə qorxu və təsviş hallari karantin rejimindən 4-6 ay sonra minimum səviyyədə görülür. 

Ancaq bəzi psixoloji problemlər depressiya, post travmatik stress pozğunluğu, yuxu pozğunluğu həm 

karantin zamanı,həm də post karantin zamanı müşahidə edilə bilər. 

Psixoloji problemlərin ortaya çıxmasında demoqrafik faktorlar( yaş,cins, evli olub 

olmama,intellektual səviyyə vəs.) müəyyən rol oynayır. Tədqiqatlara görə qadinların kişilərə nisbətən 

2 dəfə daha çox depressiya məruz qalması, uşaqlarda böyüklərə görə travmatik hadisənin təsirinin 

daha uzun müddətli olması, intellektual səviyyəsi aşağı olan insanların adekvat olmayan 

informasiyalara daha tez inanması vəs. demoqrafik faktorların təsirinin heç də əhəmiyyətsiz 

olmadığını göstərir. Bununla yanaşı karantin rejimi müddətində ailənin iqtisadi büdcəsinin birdən-

birə geriləməsi sosioekonomik stresə səbəb olur ki, bu da insanda qorxu və təşviş hallarının 

yaranmasına gətirib çıxardır. Belə olduqda post karantin zamanı depressiv simptomların görülməsi 

qaçınılmaz bir nəticə olacaqdır. Bununla yanaşı karantin müddətində şəxsi gigiyenaya  xüsusi fikir 

verilməsi,yəni əllərin tez-tez yuyulması, maskalardan istifadə etmək və s. bu halın gün ərzində cox 

sayda təkrarlanması  daha sonra obsesif düşüncələrin yaranmasına və təkrarlayan hərəkətlərə-

kompulsiyalara gətirib çıxarda bilər. Nəticədə daha sonra OKP (obsessiv kompulsiv pozğunluq) kimi 

psixoloji problem yarada bilər. 

Psixoloji problemlərin müşahidə edilmə səviyyəsi insanların daha öncədən hər hansı bir 

psixoloji probleminin olub olmamasından və resilentlik (psixoloji dözümlülük) qabiliyyətindən də 

çox asılıdır. Beləki,daha öncə mental problemi olan bir insanin karantin rejimi müddətində daha 

öncəki probleminin yenidən baş qaldirması və digər psixoloji poblemləri yaşama ehtimalı daha öncə 

heç bir mental problemi olmayan insanlara görə daha yüksəkdir. 

Karantin rejimində və post karantində görülə biləcək ən böyük psixoloji pozuntu stigmatizasiyadır. 

Stigmatizasiya virusa yoluxan insanların yaşadiqlari psixoloji bir haldır. Post karantin zamanı həmin 

insanlara qarşı “xəstə”kimi sağalmadığını və başqalarını infektə ede biləcək kimi kəskin baxışın 

davam etməsi və nəticədə özlərindən izolasiya etmələri belə insanlarda stigmatizasiya halına səbəb 

olur ki, bu da öz növbəsində depressiv əlamətlərin ortaya çıxması ilə müşahidə edilir. 
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Karantin müddətində Covid19 virusuna yoluxanlarla və pandemiyadan həyatını itirən 

insanlarla birbaşa əlaqəsi olan tibb işçilərinin digər insanlara nisbətən stres səviyyələri daha yüksək 

olur. Həm virusa yoluxmaqdan,həm də yoluxdurmaqdan qorxduqları üçün tibb işçilərində  psixoloji 

problem kimi PTSP (post travmatik stres pozğunluğunun) digər karantin rejimindəki insanlardan 

daha çox olması gözləniləndir. 

Karantin rejimin negativ psixoloji effektlərinin təsiri postkarantindən sonrakı aylar hətta 

illərlə dəvam edə bilər. Mental sağlamlıq üçün preventativ tədbir olaraq edilə biləcəklər bunlardır: 

daha öncə mental problemi olan insanlara karantin rejimi müddətində xüsusi dəstəyin göstərilməsi, 

irrasional düşüncələrdən qurtularaq daha çox resilient olmağa çalışaraq. 

 Beləliklə postkarantin zamanı ən çox müşahidə edilə biləcək psixoloji problemlər bunlardır: 

depressiya, yuxu pozuntuları, Stigmatizasiya, Post travmatik stres pozğunluğu, obsessiv kompulsiv 

pozğunluq. 

 

 

 

KİÇİK MƏKTƏBLİ DÖVRÜNDƏ ŞAGİRDLƏRDƏ QİYMƏTƏ MÜNASİBƏT 

Örbəyi Sait Çavşin oğlu 

Bakı Slavyan Universiteti 

 

Kiçik məktəb yaşı 6-10 yaşı əhatə edir. Bu dövrün başlıca xüsusiyyətləri-uşağın məktəbli olması, 

əsas fəaliyyətini təlim fəaliyyəti təşkil etməsindən ibarətdir. Bu dövrdə inkişafetdirici oyunlar təlimdən 

sonra ikinci yeri tutur. Bu dövr bir növ keçid dövrü olub, məktəbəqədər dövrün xüsusiyyətləri ilə 

məktəblinin xüsusiyyətlərini birləşdirir. Şəxsiyyətin bir çox psixi xüsusiyyətlərinin əsası məhz bu 

dövrdə qoyulur. Məktəbə təzəcə daxil olduğu vaxt rastlaşdığı çətinliklər kiçik məktəb yaşının sonunda 

aradan qalxmış olur, təlim fəaliyyəti oyundan tamamilə fərqli xüsusiyyətlərini əldə edir. 

Məktəbə təzəcə daxil olan uşaq bir sıra problemlərlə qarşılaşır. O, artıq şagirddir. Buna görə də 

şagirdlər üçün nəzərdə tutulan qaydalara əməl etməli, həmişə eyni vaxtda zənglə sinfə girib sinifdən 

çıxmalı, bütün dərs ərzində sakit oturmalı, sinifdən çıxmaq və ora daxil olmaq üçün müəllimdən icazə 

almalı, onun bütün tələb və göstərişlərini yerinə yetirməli olur. Bunlarla yanaşı olaraq uşağın ünsiyyət 

sahəsi genişlənir, tamamilə yeni adamlarla: müəllimlər və həmyaşıdları ilə rastlaşır, onlarla birgə 

fəaliyyət zamanı ünsiyyətə girməli olur. Müəllim onun yeni nüfuz sahəsinə çevrilir. Tədricən sinif 

kollektivində qarşılıqlı münasibətlər formalaşır. Bütün bunlara uşaqlar asanlıqla alışa bilmirlər. Burada 

uşağın məktəbə psixoloji hazırlığından çox şey asılı olur (6, s.98). 

Ümumilikdə kiçik məktəblilərdə aşağıdakı psixoloji xüsusiyyətlər özünü göstərir: 

-İdrak proseslərinin yenidən qurulması  

– İxtiyariliyin, məhsuldarlığın və davamlılığın formalaşması  

– İxtiyari diqqətin, ixtiyari qavrayışın, hafizənin (birinci növbədə mexaniki hafizənin), 

təfəkkürün inkişafı  

– Konkret anlayışlar səviyyəsində əyani-əməli-obrazlı təfəkkürdən sözlü-məntiqi təfəkkürə keçid. 

-Davranışın, iradənin özünütənziminin inkişafı 

-Oxu, yazı, riyazi hesablama bacarıqlarının mənimsənilməsi, biliklərin artması 

-Evdarlıq (məişət) əməyi vərdişlərinə yiyələnmək 

-Ünsiyyət sahəsinin genişlənməsi, yeni nüfuzların meydana gəlməsi (müəllim), sinif kollektivində 

münasibətlərin formalaşması. 

-İnkişafetdirici oyunların təlimdən sonra ikinci yeri tutması 

-Müəllimin qiymətləndirməsi və təlimdə əldə edilmiş nəticələrin təsiri altında 

özünüqiymətləndirmənin aşağı düşməsi. 

-Özünə inamın formalaşması, təlimdəki çətinliklərdən, müəllimin və valideynlərin tənqidi 

qeydlərindən asılı olaraq öz gücünə inamsızlığın, frustrasiya vəziyyətinin, təlimə marağın itməsinin, 

«məktəb nevrozlarının» meydana gələ bilməsi (1, s.112). 
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Ümumilikdə bu yaş dövrü böhran dövrü kimi xarakterizə olunur. Oyun fəaliyyətindən təlim 

fəaliyyətinə keçid özü ilə bərabər müəyyən çətinliklər gətirir.  

Valideynlər də, bir qayda olaraq, tapşırığın yerinə yetirilməsi ilə qiymət arasındakı əlaqəyə az 

diqqət yetirirlər. Onlar da əsasən müəllimin qiyməti ilə razılaşırlar.  

Əlbəttə, böyüklərin köməyi olmadan şagird öz fəaliyyətinə tənqidi qiymət verməkdə çətinlik çəkir. 

Nəticədə tədricən şagird üçün qiymət öz əhəmiyyətini itirir. V.A.Suxomlinskinin bu barədə söylədiyi 

fikirlər önəmlidir: “Məktəb həyatının ilk günündən uşağın qarşısında bir büt dayanır – qiymət. Bəziləri 

üçün bu büt xeyirxah, mehriban, digəri üçün qəddar, rəhmsizdir. Uşaq belədə bütü aldatmaq, qiymət 

almaq xatirinə oxuyur və bu işdən zövq almağı bacarmır” (4,s.125). 

Valideynlərin uşağa münasibəti istər-istəməz onların aldıqları qiymətə uyğun şəkildə formalaşır.  

Bəzi valideynlər və ailələr var ki, həm təcrübəsizlikdən, həm də ailədaxili ziddiyyətlər ucbatından 

məktəbə, müəllim fəaliyyətinə yaxından kömək edə bilmirlər. Buna görə də belə valideynləri məktəbə 

dəvət etmək, onlarla maarifləndirici söhbətlər aparmaq lazımdır. 

Psixoloq valideynə başa salmalıdır ki, təlim fəaliyyətində başlıca yeri heç də qiymət yox, yeni 

biliklər qazanmaq tələbatı, məsuliyyət hissi, əməksevərlik, real bilik və bacarıq tutur. Eyni zamanda izah 

olunmalıdır ki, təlim müvəffəqiyyəti uşağın uğur qazanmasının yalnız bir cəhətidir və təlimdə uğur 

qazanılması özü də bir çox amillərdən asılıdır. Bunların arasında valideynin uşağa inamı, uşaqda öz 

gücünə inam yaratması, bu işdə ona yardımçı olması heç də sonuncu yerdə dayanmır.  

Az yaşlı məktəblilərin valideynlərinə bağlılığı çox yüksək olanda bəzən valideynlər uşaqları hətta 

sinif otağında müşaiyyət edir. Müəyyən müddətdən sonra adaptasiya uğurla həyata keçdikcə, belə 

müşaiyyət azalır. Azyaşlı məktəblilərin təlim motivasiyasının yüksəldilməsində valideyn iclasların rolu 

da böyükdür. Burada müəllim-valideyn münasibətləri inkişaf edir, hər bir uşağın təliminə fərdi yanaşma 

formalaşır. Əgər təhsil alanlar kiçik icma şəraitində yaşayırlarsa (məsələn, balaca kənddə), burada 

ünsiyyət daha sıx olur və müəllimin uşağa təsir etmək imkanı bir az da artır.  

Açar sözlər: kiçik məktəblilər, tədris fəaliyyəti, ailədaxili münasibətlər 

Ключевые слова: младшие школьники, учебная деятельность, внутрисемейные 

отношения. 

Key words: small schoolchildren, teaching activity, family relationships. 
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Məqalədə posttravmatik stress pozuntusun fenomenologiyasından, simptomlarından, 

yaranma səbəblərindən və ümumi xüsusiyyətlərindən bəhs edilmişdir. Posttravmatik stress pozuntusu 

ağır bir psixoloji travma sonrasında ortaya çıxan, şəxsdə qorxu, çarəsizlik ya da dəhşətə düşmə 

reaksiyalarına səbəb olan və travma sonrası yaranan ruhi bir pozuntudur. 

Açar sözlər: posttravmatik stress, ruhi travma, psixoloji, stimulyator 

Cəmiyyətdə psixoloji travmaya səbəb olan hadisələr çox yayğındır. Araşdırmalar hər iki 

nəfərdən birinin bu tip hadisələrlə həyatında ən az bir dəfə qarşılaşdığını göstərir. Ruhi travma ilə 

qarşılaşma ehtimalı hərkəs üçün eyni deyildir. Cəmiyyətimizdə ruhi travma yaşayan bir çox insan 

olmasına rəğmən ancaq bir qismi travma sonrası stress pozuntusundan əziyyət çəkir. Buda bəzi 

insanlarda bu problemə meyillilik ola biləcəyini, yada bəzilərinin daha dayanıqlı olduğunu 

düşündürür. Cinayət nisbətinin yüksək olduğu yerlərdə yaşayanlar, başqa ruhi xəstəliyi olan və ya 

alkoqol bağımlılığı olanlar, əsgərlər, polislər daha tez-tez qarşılaşırlar.  

Şəxsin travmayla qarşılaşması üçün savaşçı bir əsgər olması ya da Suriyada bir savaş 

düşərgəsini ziyarət etməsi gərəkli deyildir. Travma bizim dostlarımızın, ailələrimizin və 

qonşularımızın başına gələ bilir. Xəstəlik kontrol və qarşısı alma mərkəzləri tərəfindən aparılan 

araşdırmalar, hər beş uşaqdan birinin uşaqkən zorakılığa məruz qaldığını; dörd nəfərdən birinin 

valideynləri tərəfindən bədənində iz qalacaq şəkildə döyüldüyünü; üç cütlükdən birinin fiziki 

zorakılığa məruz qaldığını göstərməkdədir. Aparılan araştırmalara görə, kişilərin 21%-in və 

qadınların 27%-in həyatları boyunca bir dəfə posttravmatik stress pozuntusu yaşamaqdadırlar. Yenə 

başqa bir araşdırma da Körfəz (2003) Savaşı qazilərinin üzərində həyata keçirilmiş və yayılma 

dərəcəsinin 12% olduğu aşkarlanmışdır. Dəyərləndirmə əsnasında savaşın üzərindən on il keçməsinə 

rəğmən qadınların 9%-i və kişilərin 15%-də posttravmatik stress pozuntusunun simptomları 

aşkarlanmışdır. Buda daha xroniki halların təsbit edildiyini göstərməkdədir (1, s.12). 

“Travma” sözünün tarixi qədim Yunanistana dayanır və dərinin bütünlüyünün pozulduğu, hər 

cür “yaralanma” mənasına gəlir. “Travma” sözünün hərfi mənası isə “bir toxuma və ya orqanın 

quruluşunu, formasını pozan və xaricdən mexaniki bir təsir nəticəsində yaranan yara” deməkdir. 

Tibbdə fizioloji və psixoloji travmalar olaraq iki fərqli mənada istifadə olunmaqdadır.  Travma 

yaradan hadisələr, həyatı və fiziki bütünlüyü, şəxsin dünyadakı yeri və özü haqqındakı dəyərlərini 

təhdid edir. Bu çərçivədə özünü dəyərli və güvəndə hiss etmə, qırılmazlıq və toxunulmazlıq kimi 

duyğu və düşüncələr təhdid altında qalır. 

Posttravmatik stress pozuntusu ilk dəfə DSM III-ə bir diaqnoz olaraq əlavə edilmişdir. Böyük 

bir stress qarşısında artmış, travmayla əlaqəli stimullardan qaçma və emosional reaksiyaların 

azalması kimi yüksək reaksiyaları ifadə edir. Daha əvvələrdə müharibə stresinin əsgərlər üzərində 

güclü və narahat edici təsirlərinin olduğunun bilinməsinə rəğmən, Viyetnam müharibəsi bu yeni 

diaqnoz qrupunun yaranmasına böyük təsir göstərmişdir.  

  Posttravmatik stress pozuntusunda travma yaradan hadisənin bu problemin təməl xarakteristik 

klinik simptomları ilə əlaqələndirən patolojik bir xatirə yaratdığı düşünülməkdədir. Klinik 

simptomlar üç qrup halında verilə bilər. 

 Travma yaradan hadisənin yuxularda ya da dəvətsiz xatirələrdə təkrar - təkrar yenidən 

yaşanması. 

 Travma ilə əlaqələndirilən stimulyatorlardan qaçması (məs: nəqliyyat qəzası keçirmiş birinin 

maşınlardan çəkinməsi) və emosional kütlük. 

 Yuxusuzluq, səsə qarşı həssaslıq və vahimə halında şiddətli reaksiya vermək (3, s.365). 

Posttravmatik stress pozuntusu simptomları; 

 Ölüm yada ciddi yaralanma yaşanması yada təhlükəsi, şəxsin ya da (başqalarının) bədən 

bütünlüyünün təhlükəyə düşməsi və şiddətli qorxu, çarəsizlik  və dəhşət duyğularını əks 

etdirən bir yaşantı. 

 Travmaya səbəb hadisələrin aşağıdaki bir ya da birdən çox şəkildə yenidən yaşanması: 

təkrarlanan və istənməyən xatirələr, kabuslar, travmaya səbəb olan hadisə yenidən yaşanırmış 
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kimi davranmaq ya da hiss etmək, travma yaradan hadisə ilə bir şəkildə əlaqəli olan işarələrə 

məruz qaldıqda şiddətli fizioloji və psixoloji narahatlıq. 

 Travmayı çağırışdıran stimulyatorlardan daima qaçma və ümumi emosional uyuşuqluq. 

 Travmadan öncə olmayan, qalıcı, həddindən artıq oyanıqlıq xüsusiyyətləri: yuxu problemləri, 

əsəbilik, qəzəb patlamaları, diqqət cəmləməkdə problem, həddindən artıq qorxu, həddindən 

artıq oyaq vəziyyətdə olmaq. 

 Bunlara əlavə olaraq simptomlar bir aydan uzun müddət davam etməli və klinik nöqteyi - 

nəzərdən diqqətə dəyər səviyyədə narahatlığa ya da funksionallıqda problemə səbəb 

olmalıdır. 

 Travmatik hadisənin təkrar yaşanması posttravmatik stresin ən mühim əlamətlərindən biri 

kimi qeyd olunmaqdadır. Bu əlamətlərə, travmatik hadisə ilə əlaqəli qarşısıalınmaz fikirlər, 

fantaziyalar, qorxulu yuxugörmələr aiddir. Travmatik hadisəni xatırladan bir qıcıqlandırıcı ilə 

qarşılaşdığı zaman, “flashback” yəni, eyni hadisə yenidən yaşanır kimi hiss edir və davranır. Şəxs 

iradəsindən asılı olmayaraq, yaşanmış travmatik hadisəni yenidən xatırlayanda, travmatik hadisə 

ilə əlaqəli vizual görüntülər və o sırada bir sıra fizioloji reaksiyalar yaşamaqdadır. 

 Çəkinmə və emosional donma-çəkinmə yaşanmış travmatik situasiya ilə əlaqəli olan 

hadisələri xatırlamamaq üçün şüurlu şəkildə edilən cəhdlərdir. Travma nəticəsində sevdiklərini 

itirənlərin, yenidən sevmək, bağlanma qorxusu yaşadıqları üçün, insanlardan uzaq durmağa, 

yaxın münasibətlərdən uzaq durmağa çalışdıqları müşahidə edilməkdədir. 

Aleksitimiya-Yunan dilindən tərcümədə duyğuları izah edə biləcək kəlimələrin olmaması 

deməkdir. Emosional karlıq olaraq adlandırılmaqdadır. Travm yaşayan bir çox uşaq və yetginlər, 

fiziki mənada nə hiss yaşadıqlarını bilmədikləri üçün nə hiss etdiklərini anlaya bilmirlər. Aqressiv 

görünə bilir ancaq bunu qəbul etməzlər; çox qorxmuş görünəbilir ama yaxşı olduqlarını söyləyərlər. 

Bədənlərinin içində nə olub-bitəndən xəbərsizolur və zamanında yemək, lazım olduğu qədər yatmaq 

kimi öz baxımları ilə əlaqəli problem yaşayaırlar.  

Western Ontario unuversitetindən Paul Freven, aleksitimiya yaşayan posstravmatik stress 

pozuntusu olan xəstələrin beyin görüntüsünü çəkdi. İştirakçılardan biri belə qeyd etmişdir: “Nə hiss 

etdiyimi bilmirəm. Sanki beynim və bədənim bağlantılı deyilmiş kimi hiss edirəm. Bir tuneldə 

yaşayıram, sis ya da başqa nə olursa olsun fərq etmir, hissizlik. Yemək yemək, yanmaq ya da təcavüzə 

məruz qalmaq, hamısı eyni duyğudur. Beynim hiss etmir. Travma yaşayan insanlar, bədənlərində baş 

verəni dərk etmək mövzusunda çətinlik yaşadıqları üçün xəyal qırıqlığına dərəcəli reaksiyadan 

yoxsundurlar. Stresə qarşı “özündən keçmiş” kimi ya da yüksək əsəbiliklə reaksiya verirlər. 

Reaksiyaları nə olursa-olsun özlərini kədərli hiss etdirən şeyi danışmazlar. Bədənləri ilə əlaqədə 

olmamağın uğursuzluğu, özünü qoruma əksikliyi və yüksək səviyyədə və yüksək dərəcədə yenidən 

məğlub olmaqlarına və həzz, duyarlılıq, məna çıxarmaq duyğularında çətinliklərə səbəb olmaqdadır. 

Aleksitimiya yaşayan şəxslər, yanlız fiziki ağrıları və duyğuları arasındakı əlaqəni anladıqlarında 

sağala bilər, eynilə rəng koru insanları bozun çalarlarını ayırd etməyi və dəyərləndirməyi öyrədərək 

rənglərin dünyasına qatmaq kimi. 

 Posstravmatik stress pozuntusunun etiologiyasında birdən çox amilin yer aldığı 

düşünülməkdədir. Araşdırmalar xüsusilə iki ana görüş üzərində formalaşmaqdadır. Bunlardan biri 

travma sonrası meydana çıxan dəyişikliklərin travmanın ana səbəbi olduğu, digəri isə fərddə travma 

öncəsi var olan meylin əsas təyin edici olduğu şəklindədir. Ancaq, stressor təməl ortaya çıxan amil 

olmaqla yanaşı, eyni travmatik hadisəni yaşayan hərkəsdə posttravmatik stress pozuntusu 

yaranamamaqdadır. Travma mənbəyinin fərd üçün subyektiv mənasının olması barəsində konsensus 

əldə edilmişdir. Travma üçün şəxsdə bu subyektivliyi bioloji, psixoloji və sosial amillərin olduğu 

düşünülməkdədir (4, s. 75). 

 Bioloji faktorlar - stress, hipotalamusta CRH, hipofizdə ACTH və  böyrəküstü vəzdə də 

kortizol ifrazına səbəb olmaqdadır. Gilbertson və həmkarları (2002) posttravmatik stress 

pozuntusu olan və olmayan savaş qazilərinin beyinlərində hipokampus sahəsini ölçür. 
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Hipokampusun yaddaşda rol oynadığı məlumdur. Nəticədə posttravmatik stress pozuntusu 

olan qazilərlə, olmayanlara müqayisədə, daha kiçik bir hipokampus həcmi olduğunu göstərdi. 

 Psixoloji faktorlar - posttravmatik stress pozuntusunun psixoanalitik modeli, travmatik 

hadisənin həll olunmamış daxili ziddiyyətləri həyata keçirtdiyi ehtimalına dayanmaqdadır. 

Freyd, travmanın bütün müdafiə mexanizmlərini aşaraq ağır, ağrı verərək yaşandığını, uşaqlıq 

dönəmindəki nevrozları hərəkətə keçirdiyini düşünməktədir. 

 Sosial faktorlar - bu günümüzədək araşdırmacıların daha az diqqətini çəkmiş olan önəmli bir 

sahədir. Bununla birlikdə, müxtəlif sosial - mədəni təsirlərin fərdin silahlı çatışmaya 

uyğunlaşmasında bəlirləyici bir rol oynadığı söylənəbilir. Əsgərlər vəzifələrinin doğru və 

haqlı olduğuna inandığında münaqişə nəticəsində posttravmatik stress pozuntusunun görülmə 

ehtimalı azalır mı? Qabaqcıl araşdırmalar bunun ola biləcəyini göstərməkdədir. Elədiklərinin 

dəyərinə və əhəmiyyətinə güclü bir şəkildə inanmaları əsgərlərin psixoloji sağlamlığını artıra 

bilir  (5, s.256) 

 Yaşanan hadisənin “fövqəladə” olaraq qavranıldığı bir hadisədə göstərilən stress reaksiyaları, 

“amormal bir hadisəyə verilən normal reaksiyalar” olaraq görülməkdədir. Ardınca verilən 

reaksiyaları dərhal nəzərə alaraq ciddi bir psixoloji problemlə qarşı - qarşıya qalındığına qərar vermək 

yanlışdır. Yaşanan travmatik bir hadisə sonrası hərkəs stress reaksiyaları göstərir, bir neçə gün 

müddətində yaşamaq normal və gözlənilən haldır.  

 Posttravmatik stress pozuntusundan əziyyət çəkən insanlar arasında yanaşı olaraq müxtəlif 

psixoloji problemlərdən əziyyət çəkmək olduqca rastlanan haldır. Pattinson, Creamer, Ginzburg, 

tərəfindən aparılan araştırmalara görə, posttravmatik stresdən əziyyət çəkən kişilərdən 88.3%’ün və 

qadınların 79%’in ən az başqa bir diaqnoza sahib olduğu göstərilməkdədir. Posttravmatik stress 

pozuntusu ilə ən çox görülən yanaşı diaqnoz major depressiyadır. North və həmkərları (2004) 

araşdırmalarında Oklahoma şəhərinin bombalanmasından sonrakı bir ay içərisində dəyərləndirilən 

insanlardan 23%’də həm posttravmatik stress həm də depressiya simptomları göründüyünü aşkar 

etmişlər. Grieger tərəfindən Koreya savaşı qaziləri ilə aparılan bir çalışmada qazilərin 17%’də 

posttravmatik stress pozuntusu və major depressiyanın bütün simptomlarını qarşıladıqları aşkar 

edilmişdir. (2, s.104). 

 Digər pozuntularda da posttravmatik stressin ortaya çıxdığı görülməkdədir. Maes və 

əməkdaşları agorofobiya və generalizə olunmuş təşviş pozuntusunun yanaşı olaraq  görülməyini 

12.6% və 10.2% olduğunu ortaya qoymuşdur. Digər bir araşdırmada Delmeire və Altamura 

posttravmatik stress pozuntusu diaqnozu qoyulan insanlarda  obsessiv - kompulsiv pozuntusun daha 

az göründüyünü, major depressiyanın 77% və alkoqol bağımlılığının 31% görüldüyünü aşkar 

etmişdir.  
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SUMMARY 

Analysis of the psychological content of posttraumatic stress disorder 

Panaliyeva Nigar Akram gizi 

 

The article discusses the phenomenology, symptoms, causes and general characteristics of 

posttraumatic stress disorder.  Posttraumatic stress disorder is a mental disorder that occurs after a 

severe psychological trauma, causing fear, helplessness or terrifying reactions in the person, and 

resulting after the trauma.  
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РЕЗЮМЕ 

Анализ психологического содержания посттравматического стрессового расстройства 

Паналиева Нигяр Акрам гызы 

 

 В статье рассказывается о феноменологии посттравматического стрессового 

расстройства, его симптомах, причинах возникновения и общих особенностях. 

Посттравматическое стрессовое расстройство-это психическое расстройство, возникающее 

после тяжелой психологической травмы, вызывающее у человека реакции страха, 

беспомощности или ужаса и возникающее после травмы.   

 Ключевые слова: пост травматический стресс, моральная травма, психологические, 

стимулятор.  

 

 

 

SİNİR PROSESLƏRİ PLASTİKLİYİNİN FORMALAŞMASININ 

 NEYROFİZİOLOJİ ƏSASLARI 

Qəniyeva Fidan 

Azərbaycan Tibb Universiteti 

 

 Sinir şəbəkələrinin plastikliyi neyronların funksiyalarını, ifraz olunan neyrotransmitterlərin 

sayı və növlərini, yaxud funksional əlaqələrin optimal yenidən qurulması yolu ilə tez adaptasiya 

olunmağa imkan verən neyron şəbəkəsinin strukturunu nisbətən tez dəyişdirmə qabiliyyəti ilə 

səciyyələnməsi elmdə qəbul edilmişdir. Xüsusi olaraq göstərilmışdir ki, mərkəzi sinir sisteminin 

yenidən qurulması və neyronun bütün həyatının təminatı sistemlərinin plastikliyi, o cümlədən 

neyroqliya və baş beynin qan dövranının tənzimlənməsi sistemi ilə əlaqədar olaraq reparativ 

proseslərin və pozulmuş funksiyaların kompensasiyası baş verir (11). 

Müəyyən olunmuşdur ki, oyandırıcı stimul nə qədər güclü olarsa, sinaptik əlaqələrin 

əhəmiyyəti bir o qədər yüksək olur və nəticədə neyronların fəaliyyəti də daha yüksək olur. 

Neyronların müxtəlif qruplara təbii təbəqələşməsi gedir, eləcə də ayrı-ayrı neyronlar və ya onların 

qrupları bir-biri ilə öz aralarında qarşılıqlı təsir əlaqəsində olurlar. Onlar müəyyən təlim 

nümunələrinin təsirilə yaradılan, oyanmaya cavab verərkən digər neyronların aktivliyini azaltmaq 

hesabına aktivləşirlər. Nəticədə sadə neyronların əvvəlki təbəqəsinə aid olan mürəkkəb neyron 

strukturları ilə qarşılıqlı əlaqə əmələ gəlir. Məlumdur ki, mərkəzi sinir sistemi təkamül prosesində 

çox səviyyəli və çox funksiyalı informasiya və elektromaqnit yükü şəraitinə uyğunlaşmışdır (126).  

Məlumdur ki, sinir hüceyrəsi bir sıra dəyişənlər toplusunu əks etdirən eyni zamanda cari 

qiymətləri, dəyişənlər arasındakı asılılıqlardan və dəyişənlərin zamandan, xarici təsirlərdən asılılığı 

ilə təmin olunur. Kimyəvi sinapsda oyanmanın ötürülməsi mürəkkəb çox səviyyəli fizioloji prosesdir. 

Məlumdur ki, bütövlükdə sinaps, sinir lifi ilə daxil olan elektrik siqnalını sinaptik yarıq və 

postsinaptik membran səviyyəsində ardıcıl transformasiyalarını həyata keçirərək kimyəvi reaksiyalar 

enerjisinə çevirir və bu da yenidən effektor hüceyrədə yayılan oyanma enerjisinə transformasiya 

olunur (10).  

Hal-hazırda müəyyən edilmişdir ki, definitiv sinir sistemində neyrogenez prosesləri davam 

edir və yaradıcılıqla məşğul olan bir yetkin insan beyninin neyron şəbəkələrinin fəaliyyəti davamlı 

olaraq kifayət qədər yüksək səviyyədə olur. Sinaptik siqnalın neyronal emalı zamanı öz parametrlərini 

qisa  zaman ərzində dəyişdirmə qabiliyyətini əks etdirən proses "neyronal plastiklik" adlanır. Müvafiq  

dəyişikliklər həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli ola bilər (126, 150). Məlumdur ki, uzun 

müddətli yaddaşın əsasında baş beynin sistem və hüceyrə səviyyələrində mürəkkəb struktur - kimyəvi 
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çevrilmələri dayanır. Bu çevrilmələr sinapsda, neyronlar arası qarşılıqlı təsir əlaqələri baş verən 

hissələrdə, həmçinin hüceyrə genomu səviyyəsində cəmləşir və neyronlarda zülal sintezinin 

mürəkkəb prosesləri ilə əlaqələndirilir (3, 6, 117). Müəyyən olunmuşdur ki, neyronun zülal 

metabolizmindəki dəyişiklik, yaddaşın formalaşması və konsolidasiyası (möhkəmlənməsi) kimi 

mürəkkəb proseslər zəncirində həlledici bir halqadır (105, 114). 

Ədəbiyyatda neyrotrofinlərin plastik proseslərin həyata keçirilməsində vacib rolunu, 

dendritlərin quruluşunu və sinapsların sıxlığını modullaşdırmaqda və bununla beynin normal 

yetişməsi və təlim proseslərində iştirak etməsini göstərən kifayət qədər ekspermental faktlar 

toplanmışdır. Xarici amillərin təsiri neyrotrofinlərin, xüsusən də fibroblastların əsas böyümə faktoru, 

sinirlərin böyüməsi faktoru, beynin böyüməsi faktoru və qlial hüceyrələrin neyrotrofik faktorunun 

təsiri ilə vasitəçilik edə bilər (72, 167). 

Mərkəzi sinir sistemində disfunksiyasının inkişafı neyroplastiklik proseslərini aktivləşdirən 

amillərdən biri olması xüsusi maraq doğuran məqamardan biridir. Müəyyən edilmişdir ki, işemiyaya 

cavab olaraq ilk saatlarda 90-dan çox genin ekspressiya məhsullarının meydana çıxdığı aşkar 

olunmuşdur. Nekroz və apoptoza səbəb olan işemik kaskadın reaksiyalarının işə salınması ilə eyni 

vaxtda baş beyin qabığının plastikliyinin inisiasiyayası meydana çıxır (128). Təsirə məruz qalan 

tərəfdə və əks yarımkürədə beyin qabığının neyron şəbəkələri bir neçə gün müddətində ağır 

disfunksiya vəziyyətində olur. Sonra qabıqaltı törəmələr də daxil olmaqla, horizontal yarımkürələr 

arası əlaqələri aktivləşdirərək kompensasiya mexanizmləri işə düşür. Müəyyən edilmişdir ki, insultun 

ikinci həftəsindən başlayaraq zədələnmiş yarımkürənin paylarında spesifikneyron zülalların miqdarı 

artır (98, 128). Hal-hazırda bu vəziyyətdə beyin qabığının bütün sahələrinin kifayət qədər yüksək 

plastiklik nümayiş etdirdiyi müəyyən edilmişdir. Lakin, beyin qabığının sensor və motor hissəsinin 

müxtəlif təsirlərə reaksiyası prefrontal beyin qabığı və hipokampın neyroplastikliyi kimi fərqlidir. 

Lakin, prefrontal beyin qabığı və hipokampın neyroplastikliyi kimi,müxtəlif təsirlərə beyin qabığının 

sensor və motor  reaksiyaları bir-birindən fərqlənirlər. Əksinə, sensor və motor beyin qabığı kompleks 

təsirlərə cavab olaraq əhəmiyyətli dərəcədə xroniki dəyişikliklərlə cavab verir, halbuki prefrontal 

qabıda bu dəyişikliklər keçici xarakter daşıyaraq bir neçə gündən sonra yox olur (60). 

Güman olunur ki, inkişafda olan beyin yetkin və ya qoca insanın beyninə nisbətən təsirlərə 

daha güclü cavab verir. Bu fikirlər əsasən doğru olsa da, eyni zamanda fərqli yaşlarda eyni təsirə 

cavab olaraq beyində keyfiyyətcə fərqli dəyişikliklər müşahidə olunur. 

Neyroplastikliyi nəzərə alaraq torlu qişanın yenidən qurulmasını, degenerativ xəstəliklərdən 

sonra yaranan zədələnmə, yaxud dəyişikliklərə universal cavab ola bilər. 

 

 

 

DİNİ ŞÜUR SƏVİYYƏSİNDƏ ÖZÜNÜDƏRKETMƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Qəzvini Ulduz Mirzəhəsən qızı 

Bakı Qızlar Universiteti 

 

Psixoloji tədqiqatlar sübuta yetirmişdir ki, Allah ideyası insanlarda bütün dövrlərdə «ali Mən» 

obrazı ilə bağlı olmuşdur. Buna görə də təbiət qüvvələrinin təzahürünü təhlil edərkən, onlara ilahi, 

dini təzahür kimi baxaraq insan, eyni zamanda sanki özünün şəxsi, xüsusi «Mən»inə qayıtmış, öz 

həyat və fəaliyyətini yüksək, ali dəyərlər mövqeyindən qiymətləndirməyə çalışmışdır. «Mən kiməm? 

Mən nə üçün yaşayıram? Mən öz həyatımda nəyə nail olmuşam? Niyə insanlar doğulur və ölür? 

Ölümdən sonra həyat varmı?» sualları başlanğıc etibarilə dini baxışlarla bağlıdır». Dini şüur 

səviyyəsində özünüdərketmənin psixologiyasının açıqlanması müasir şəraitdə xüsusi ilə aktuallaşır. 

Bu, hər şeydən öncə, onunla izah olunur ki, iki əsrin – XX və XXI əsrlərin qovşağında dinin inkişafı 

üçün yeni şərait yaranmışdır. Elmi-futüroloji proqnozlara görə, XXI yüzillikdə dinin intibahı başlanır. 

Artıq iki əsrin qovşağında bu intibahın əlamətləri, dünyada dini ovqatın gücləndiyi aydın nəzərə 

çarpır. Hətta futuroloqlar (C.Nesbitt, P.Eburdin və b.) üçüncü minillikdə dinin əhyasından danışır və 
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bunu XXI əsrin meqomeyllərindən biri kimi dəyərləndirirlər. Bu baxımdan dini şüur səviyyəsində 

özünüdərketmənin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. 

Açar sözlər: din, dini şüur, özünüdərketmə, özünüqiymətləndirmə 

 

Elmi-texniki tərəqqi dövründə şəxsiyyət amili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir şəraitdə 

şəxsiyyətin inkişafının əsas meyllərindən birini davranışın ən müxtəlif formalarında daxili nəzarətin 

genişlənməsi və differensiasiyası təşkil edir. Daxili nəzarətin inkişafı, fəaliyyətin və davranışın 

özünüidarəsinin, özünütənzimetməsinin təkmilləşdirilməsi mənlik şüurunun  formalaşması, 

şəxsiyyətin öz daxili dünyasına marağının dərinləşməsi, özünüdərketməsi ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Müasir psixologiyada mənlik şüurunun, özünüdərketmənin təşəkkülü və inkişafının müxtəlif 

aspektləri açıqlanır, ilk növbədə, onların genezis və inkişafı uşağın fəaliyyəti və yaşlılarla ünsiyyət 

təcrübəsi kontekstində təhlil olunur. Müəyyən edilmişdir ki, şəxsiyyətin təşəkkülündə xüsusi mərhələ 

təşkil edən mənlik şüuru, özünümüşahidə və uşağı əhatə edən yaşlıların fəaliyyəti və davranışı, birgə 

fəaliyyət, özünütəhlil, özünənəzarət və s. əsasında meydana çıxır. Lakin problemin tədqiqi və tarixi 

göstərir ki, dinin psixologiyasında dini şüur sistemli öyrənilməmişdir. Azərbaycan psixologiyasında 

isə dini şüurun mahiyyəti tədqiq olunmamışdır. 

Psixoloji tədqiqatlar sübuta yetirmişdir ki, Allah ideyası insanlarda bütün dövrlərdə «ali Mən» 

obrazı ilə bağlı olmuşdur. Buna görə də təbiət qüvvələrinin təzahürünü təhlil edərkən, onlara ilahi, 

dini təzahür kimi baxaraq insan, eyni zamanda sanki özünün şəxsi, xüsusi «Mən»inə qayıtmış, öz 

həyat və fəaliyyətini yüksək, ali dəyərlər mövqeyindən qiymətləndirməyə çalışmışdır. «Mən kiməm? 

Mən nə üçün yaşayıram? Mən öz həyatımda nəyə nail olmuşam? Niyə insanlar doğulur və ölür? 

Ölümdən sonra həyat varmı?» sualları başlanğıc etibarilə dini baxışlarla bağlıdır» [1,7]. Dini şüur 

səviyyəsində özünüdərketmənin psixologiyasının açıqlanması müasir şəraitdə xüsusi ilə aktuallaşır. 

Bu, hər şeydən öncə, onunla izah olunur ki, iki əsrin – XX və XXI əsrlərin qovşağında dinin inkişafı 

üçün yeni şərait yaranmışdır. Elmi-futüroloji proqnozlara görə, XXI yüzillikdə dinin intibahı başlanır. 

Artıq iki əsrin qovşağında bu intibahın əlamətləri, dünyada dini ovqatın gücləndiyi aydın nəzərə 

çarpır. Hətta futuroloqlar (C.Nesbitt, P.Eburdin və b.) üçüncü minillikdə dinin əhyasından danışır və 

bunu XXI əsrin meqomeyllərindən biri kimi dəyərləndirirlər [2, 311-341]. Bu baxımdan dini şüur 

səviyyəsində özünüdərketmənin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. 

İslam dini, onun yaranması və bəşəriyyətə bəxş etdiyi mənəvi sərvətlər müsəlman dünyasının 

intibahı kimi qiymətləndirilir. Qurani-kərimin mətnində insanın daxili-mənəvi aləminə, onun 

psixologiyasına aid zəngin materiallar vardır. Bu mənəvi dəyərlər müasir şəraitdə öz aktuallığını 

itirməmişdir. 

Özlüyündə aydındır ki, dinlərin ümumi cəhətləri ilə yanaşı, onları bir-birindən fərqlərindən 

özünəməxsus xüsusiyyətləri də mövcuddur. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən respublikamızın yerli 

şəraitinə görə, müasir dövrdə islam dininin spesifik xüsusiyyətləri zəminində müsəlman dindarlarında 

təzahür edən dini psixologiyanın və bu yönümdə dini şüur səviyyəsində özünüdərketmənin (dindarın 

özünüdərkinin) tədqiq olunması müasir dövrdə olduqca zəruridir.  

Tədqiqat Türkiyə Diyanət Vəqfi Bakı türk litseyinin və Kamil Əyyubov adına 12 saylı orta 

məktəbin X-XI sinif şagirdləri, BDU-nun ilahiyyat, psixologiya və sosial elmlər, filologiya 

fakultələrinin, ADPU-nun pedaqogika və psixologiya, filologiya, kimya-biologiya fakultələrinin, 

Bakı İslam Universitetinin tələbələri, «İkmal» Gənclər Birliyinin, «Sübh» xanımlar cəmiyyətinin 

üzvləri, müxtəlif fəaliyyət sahələrində çalışan və təhsil alan adamlar (aspirantlar, müəllimlər, 

həkimlər, musiqiçilər, müfəttişlər və s.) arasında aparılmış, dini şüura malik olan (D) və olmayan 

(DO) 300 nəfəri əhatə etmişdir. 

Biz məsələni müqayisəli şəkildə öyrənmiş, tədqiqatı üç yaş səviyyəsində (yeniyetməlik yaşı 

(12-16), gənclik yaşı (17-25) və yetkinlik yaşı (30-65)) D və DO insanlar arasında aparmış, hər üç 

səviyyədə onlar üçün səciyyəvi olan cəhətləri müəyyənləşdirməyə çalışmışıq. 



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
261 

 

Tədqiqat zamanı rəyi soruşulan yeniyetmələrin sayı 120, gənclərin sayı 100, yetkin yaşlı 

insanların sayı isə 80 nəfərdən ibarət olmuşdur. 

Tədqiqat prosesində belə bir müddəaya istinad edilir ki, dini şüur səviyyəsində özünüdərketmə 

prosesində özünəməxsus xüsusiyyətlər meydana çıxır. Onlar təkcə koqnitiv proseslərlə deyil, həm də 

ilk növbədə, emosional proseslərlə şərtlənir və onlar dindarın rəftar və davranışına, 

özünüqiymətləndirməsinə, özünüifadəsinə müxtəlif istiqamətlərdə təsir göstərir. Dini şüur 

səviyyəsində özünüdərketmə ayrı-ayrı yaş dövrlərində müxtəlif səviyyələrdə formalaşır, cins amili 

ilə şərtlənir, əxlaqi keyfiyyətlərin məzmununa təsir göstərir. 

Aparılmış tədqiqat aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan vermişdir: 

Ümumiyyətlə, tədqiqat göstərdi ki, dini şüur səviyyəsində özünüdərketmənin xüsusiyyətləri 

respublikada sistemli tədqiq edilməmişdir. Halbuki müasir şəraitdə bu problem xüsusi aktuallıq kəsb 

edir və onun öyrənilməsi dinin psixologiyasının önəmli problemlərindən biri kimi böyük əhəmiyyətə 

malikdir. 

– Dini şüur səviyyəsində özünüdərketmə nəfs və onun xüsusiyyətlərinin dərk olunması ilə 

bağlıdır. Sınanılan D şəxslərin «Mən – obraz»ının strukturunda nəfsi-əmmarə (əmr edən nəfs), nəfsi-

ləvvamə (məzəmmətçi nəfs), nəfsi-mütməinnə (arxayın nəfs) xüsusi yer tutur. İnsanın varlığının cism 

və ruhdan ibarət olduğunu göstərən D-lar, həm cismin, həm də ruhun pak olmasına mühüm əhəmiyyət 

verirlər. Onlar batini paklığı ali insani keyfiyyətlərin əldə edilməsi, elm, düzgünlük, cəsurluq, 

mehribanlıq, halal-haramı gözləmək, ehsan (xeyriyyəçilik) və s. kimi əxlaqi sifətlərin 

mənimsənilməsi ilə izah edir, nəfsin bu xüsusiyyətlərini «Mən – obraz»ının daxili tərəfi kimi inkişaf 

etdirirlər. Dini şüur səviyyəsində insanlar həyatda baş verən hər bir pis əməli Şeytanda gördükləri 

üçün, daim öz nəfslərinə – içərilərindəki Şeytana qarşı mübarizə aparırlar. Bu zaman cihadi-əkbər 

(nəfsə qarşı cihad) D-ların davranışında mühüm mövqeyə malikdir. 

– Dini şüur səviyyəsində özünüdərketmə prosesi təkcə koqnitiv proseslərlə deyil, həm də, ilk 

növbədə, emosional proseslərlə şərtlənir. Emosional D-lar islamın zahiri tərəfini mənimsəsə də, batini 

xüsusiyyətlərinə nəzər yetirmir, islamın kamil əxlaq fəlsəfəsindən, tərbiyəedici təsirindən 

uzaqlaşırlar. Dinə yeni gələn D-ların (əsasən yeniyetmələrin) davranışında da bu, aydın şəkildə 

təzahür olunur. Namaz qılıb ibadət etdiyi üçün, Allahdan (c.c.) yaxşı və firavan şərait istəyən, cənnətə 

girmək arzusu ilə oruc tutan, həcc edən mömin yüzlərlədir. Buradan məlum olur ki, bəzən ibadətkar 

zahiri görünüşün arxasında təkəbbürlü, hicabın arxasında təcavüzkar, daşürəkli, riyakar bir adam 

gizlənir, yaxud gizlənə bilər. Bu, onunla bağlıdır ki, bəzi D şəxslərdə, əksərən də yeniyetmələrdə dini 

şüur daha çox emosional proseslərlə şərtlənir. Buna görə də D yeniyetmələrdə özünüdərketmə prosesi 

təkcə koqnitiv proseslərlə deyil, ilk növbədə, emosional proseslər əsasında təşəkkül tapır. 

– Dini şüur səviyyəsində özünüqiymətləndirmə aşağıdakı xüsusiyyətlərlə səciyyələnir: D-lar 

özlərində mənəvi və ülvi başlanğıc kimi qiymətləndirdikləri «ruh»u, insanın malik olduğu «xəzinə» 

kimi önə çəkir, insanın necə hərəkət etməsi, bu «xəzinə»ni qarət edərək məhv etməsi, yaxud ruhunu 

təmizləyərək iman kamilliyinə sahib olması, daxilində, içəri dünyasında olan nuru daha da artıraraq 

inkişaf etdirməsinin bir şəxsiyyət kimi yalnız özlərindən asılı olduğunu qeyd edirlər. 

– Dini şüur səviyyəsində özünüqiymətləndirmə zamanı D-lar valideynlərin, müəllimlərin, 

ətraf mühitdə yaşayan, onlar üçün əhəmiyyət kəsb edən insanların deyil, Allahın (c.c.) verdiyi qiyməti 

əsas tuturlar. Özünü Allah təalanın Quranda göstərdiyi prinsiplərə, haram-halal, pis-yaxşı əməllərə 

görə qiymətləndirən D, özünütərbiyəyə başlayır, təmiz ürəkli, saleh əməlli, saf niyyətli olmağa cəhd 

edir. 

– Dini şüur səviyyəsində özünüqiymətləndirmə islam fəlsəfəsində mövcud olan mülkiyyət və 

təvəlli-təbərra nəzəriyyəsinə əsaslanır. Mülkiyyət nəzəriyyəsinə görə, həqiqi mülkiyyət yalnız Allaha 

(c.c.) məxsusdur. İnsanların mülkiyyəti «etibaridir». İnsanın əsl mülkü onun əməlləridir. Buna görə 

də dini şüur səviyyəsində özünüqiymətləndirməin xüsusiyyətləri D şəxslərin malik olduğu maddi 

sərvətlərlə deyil, etdiyi əməllər ilə şərtlənir. Təvəlli-təbərra nəzəriyyəsinə görə, insan, başqa insanları, 

öz davranış və xüsusiyyətlərini qiymətləndirərkən, Allahın (c.c.) dostlarını dost tutmalı (təvəlli), 

Allah təalanın düşmənlərindən isə bizar olmalıdır (təbərra). 
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– İslam dininin əxlaq fəlsəfəsinə görə, Allah təala hər bir bəndəsini sevərək yaradır və 

yaratdığı insanların hər zaman kamilliyə doğru can atmasını istəyir. Bunu bilən D Allahın (c.c.) 

qiymətləndirməsini hər bir şeydən üstün tutduğu üçün, Onun istədiyi kimi olmaq üçün, ibadət etməyə 

başladığı ilk günlərdən özünütərbiyəyə başlayır. (Qızlar 9, oğlanlar 14 yaşdan etibarən. Bu, 

yeniyetmələrin namaza gəlməsinin şəriətə müvafiq olaraq yaş dövrləri ilə bağlıdır). Özünütərbiyə 

prosesi onlarda iman yarandıqdan sonra daha sürətlə inkişaf edir. Mənəvi kamilliyi, özünütərbiyəni 

Allaha (c.c.) qovuşmağın vasitəsi kimi qiymətləndirən D şəxslərə, bu işdə oruc, namaz, dua və s. kimi 

ibadətlər yaxından kömək edir. Bu zaman tövbə (pis əməllərdən çəkinməyə Allah (c.c.) qarşısında 

söz vermək, yəni Allahla (c.c.) pis əməl etməyəcəyi haqda əhd bağlamaq) özünütərbiyə vasitəsinə 

çevrilir. 

– Dini şüur səviyyəsində həyatın mənasını axtarma ilk növbədə ibadət anlayışı (namaz, oruc, 

hicab, həcc və s. dini ayinlərin müntəzəm və ardıcıl şəkildə yerinə yetirilməsi) ilə formalaşır. Başqa 

insanların xöşbəxtliyi (yeniyetməlik yaşı – 62%), saleh əməl (yeniyetməlik yaşı – 59%, gənclik yaşı 

– 58%), elm kəsb etmə (yeniyetməlik yaşı – 56%, gənclik yaşı – 80%) ibadətdən sonra həyatın mənası 

kimi daha çox önə çəkilir. 

– Dini şüur səviyyəsində qadın və kişilərin öz «Mən»ini dərk etməsində yaş-cins 

xüsusiyyətləri özünü göstərir. Bu zəmində də onlarda özünüqiymətləndirmə, özünütərbiyə müxtəlif 

yönümlərdə təşəkkül tapır. Dini şüur səviyyəsində özünüdərketmənin cins-yaş xüsusiyyətlərini 

aşağıdaki kimi şərh etmək olar: 

a) Dini şüur səviyyəsində «Mən - obraz»ının yaradılması prosesi cins xüsusiyyətlərinə görə 

fərqli xarakter kəsb edir. Kişi D-lar (hər üç yaş dövrü üzrə) öz nəfslərini daha çox məzəmmətçi nəfs 

– «nəfsi-ləvvamə» kimi qiymətləndirirlərsə (79%), hər üç yaş mərhələsi üzrə qadınlar nəfslərini 

qiymətləndirərkən «nəfsi-əmmarə» - əmr edən nəfsi vurğulayırlar (53%). Bu isə təsadüfi deyildir. 

Qurani-kərimin «Fələq» adlı 113-cü surəsində şər qüvvə kimi qadınların xatırlanması (4-cü ayə), 

onların kişilərə nisbətən daha çox tamahkar, nəfsinə uyan olmasını göstərir. 

b) Dini şüur səviyyəsində həm qadınlar, həm kişilər insanın «xəzinə»sinin onun 

mənəviyyatında olduğunu iddia edir, başqa sözlə, bu «xəzinə»ni ruh kimi mənalandırırlar. İnsanda 

ruhun yüksək qiymətləndirilməsi dini şüura xas olan bir haldır. «Xatırla ki, bir zaman Rəbbin 

mələklərə belə demişdi: «Mən quru və qoxumuş qara palçıqdan insan yaradacağam! Mən ona surət 

verib ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin» [Quran 15/28, 29] ayələrinə görə, D kişi və 

qadınlar ruhu insanda, Allahdan (c.c.) olan mənəvi başlanğıc kimi qiymətləndirir, insanın ruhunu 

onun malik olduğu ən böyük «xəzinə» kimi önə çəkirlər. 

v) Dini şüur səviyyəsində D kişi və qadınların özünütərbiyə üsulları əsasən eyni xarakterlidir. 

D kişi və qadınlar üçün tövbə özünütərbiyə vasitəsidir. İnsan tövbə edərkən nəfsinə qarşı mübarizə 

apararaq pis əməllərdən uzaqlaşır, yalnız xeyir işlər görməyə çalışır, hər zaman alicənablıq və 

insanlara qarşı mərhəmət göstərir. Nəfsə qarşı mübarizə-cihadi-əkbər kişi D-lar üçün əsas 

özünütərbiyə vasitəsidir, qadın D-lar isə özünütərbiyə vasitəsi kimi oruc tutma və günahlardan tövbə 

etməni qeyd edirlər. 

q) İnsanın həyatının mənasını nədə və harada axtarması onun mənlik şüurunun əsas 

göstəricilərindəndir. Kişi D-ların daha çox insanın mənəvi yetkinliyi və kamilliyi, 

özünütəkmilləşdirmə cəhdi ilə bağlı olan arzu və istəkləri, islam dininin düzgün öyrənilməsi, təbliği, 

insanın öz ruhunu axirət üçün hazırlaması, saleh bəndəlik istəyi onlarda dini şüur səviyyəsində 

özünüdərketmənin daha çox koqnitiv proseslərlə bağlı olduğunu göstərir. Qadınlarda bu proses daha 

çox emosional hallarla müşahidə olunur. Onlar həyatın mənasını analıq səadəti, xeyriyyəçilik, daxili 

gözəllik, həyat yoldaşının islamda olması, xoşbəxt və uğurlu ailə həyatı, sakitlik və sülh kimi 

hadisələrin mövcud olmasında görürlər. 
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РЕЗЮМЕ 

Самосознания на уровне религиозного сознания 

Казвини Улдуз Мирзахасан гызы 

 

 Психологические исследования показали, что идея Бога всегда ассоциировалась с 

образом «высшего я». Поэтому, анализируя проявления сил природы, рассматривая их как 

божественные, религиозные проявления, человек одновременно, как бы возвращаясь к своему 

личному, особому «Я», пытался оценить свою жизнь и деятельность с точки зрения высоких 

ценностей. "Кто я? Зачем я живу? Чего я добился в своей жизни? Почему люди рождаются и 

умирают? Есть ли жизнь после смерти?» Объяснение психологии самосознания на уровне 

религиозного сознания особенно актуально в современных условиях. Согласно научным и 

футурологическим прогнозам, возрождение религии начнется в XXI веке. На рубеже двух 

последних столетий отчетливо видны признаки этого возрождения, и религиозный климат в 

мире усиливается. Даже футуристы (Дж. Несбитт, П. Эбурдин и др.) говорят о жизни религии 

в третьем тысячелетии и считают ее одной из мегомелей XXI века. С этой точки зрения 

актуально изучение особенностей самосознания на уровне религиозного сознания. 

Ключевые слова: религия, религиозное сознание, самооценка 

 

SUMMARY 

The features self-awareness at the level of relıgıous conscıousness 

Qazvini Ulduz Mirzahasan 

 

The Psychological researches have proven that the idea of God for human beings in all periods 

has always been associated with the “supreme I”. Therefore, while analyzing the manifestation of the 

forces of nature and approaching them as divine, religious appearance, human being somehow as if 

returning to his personal “I” attempted to evaluate his own life and activity from the standpoint of 

high values. Questions such as “Who am I?” “What have I achieved in my life?” “Why are human 

beings born and pass away?” “Is there life after death?” are primarily related to the religious 

viewpoint. The Psychology of self-awareness at the level of religious self-consciousness is 

particularly relevant under modern conditions. Above all, this is explained by the fact that in the 

crossroad of XX and XXI centuries new conditions have emerged for the development of religion. 

According to the scientific-futurological forecasts, religious renascence starts in XXI century. The 

signs of this renaissance, as well as the growth of the religious mood in the world is already visible 

at the crossroad of two centuries. Even futurists (C. Nesbitt, P. Eburdin and others) speak about the 

revival of the religion in the third millennium and evaluate it as one of the mega trends of XXI century. 

From this point of view, the study of the features of self-awareness at the level of religious self-

consciousness becomes actual.  

Key words: religion, religious consciousness, self-awareness, self-esteem 
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Təqdim edilmiş məqalə biologiya dərslərində fəal təlim metodlarının tətbiqinin şagirdlərin 

psixoloji inkişafına təsiri, şagirdlərin aktivliyini və maraqlarını artırmaq üçün müxtəlif üsul və 

vasitələrdən istifadənin dərs prosesində müsbət nəticələr əldə edilməsinə həsr edilib. Həmçinin 

psixoloji inkişafa təsiri  yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaq və digər tələblər üçün tövsiyələr 

verilmişdir. Məqlədə biologiya müəlliminin iş prinsipi, şagirdlərin dərsə marağını artırmaq üçün 

müxtəlif üsullardan istifadəsinə dair tövsiyə  ilə əhatələnmişdir. 

Açar sözlər: biologiyanın tədrisi, psixoloji vəziyyət, təlim mühiti, öyrənmə psiologiyası. 

 

Biologiya fənni təbiət elmi haqqında bir sıra məsələləri öyrədən və şagirdlərin bu sahə üzrə 

bacarıqlarını müəyyənləşdirən bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Biologiyanın tədrisi prosesində 

müxtəlif psixoloji və pedaqoji yanaşmaların istifadəsi əsas problemlərdən biri kimi konseptual 

aparatın formalaşmasıdır. Təhsil psixologiyası, şagirdlərin tədris metodları, təlim prosesləri və 

öyrənmədə fərdi fərqlər daxil olmaqla necə öyrəndiyini öyrənməyi əhatə edir. Burada məqsəd 

şagirdlərin yeni məlumatları necə öyrəndiyini və saxladığını anlamaqdır. Təhsil psixologiyası inkişaf 

psixologiyası, davranış psixologiyası və idrak psixologiyası da daxil olmaqla bir sıra digər məsələləri 

özündə birləşdirir. Psixologiyanın digər sahələrində olduğu kimi, təhsil psixologiyasındakı 

tədqiqatçılar da bir problemi nəzərdən keçirərkən fərqli perspektivlərə meyllidirlər.  

Psixoloqlar tez-tez öyrənməyi təcrübə nəticəsində davranışda nisbətən qalıcı bir dəyişiklik 

olaraq təyin edirlər. Öyrənmə psixologiyası insanların mühitləri necə öyrənməsi və qarşılıqlı əlaqəsi 

ilə bağlı bir sıra mövzulara yönəlmişdir. 

Öyrənmənin davranışa necə təsir etdiyini araşdıran ilk mütəfəkkirlərdən biri, bütün 

davranışların öyrənmə prosesinin nəticəsi olduğunu irəli sürən psixoloq John B. Vatson idi. Vatsonun 

əsərlərindən yaranan düşüncə məktəbi davranış olaraq bilinirdi. Davranışa əsaslanan düşüncə 

məktəbi daxili düşüncələri, xatirələri və çox subyektiv olan digər zehni prosesləri öyrənməyi təklif 

etdi. 

Təhsilin bütün səviyyələrində təhsil qoyulan tələblər, dərsliklərin tərtibi, dərs prosesinin 

təşkili və s.  sadləşdirilsə də şagirdlər hər yerdə məktəbin özünəməxsus stresini yaşayırlar. Bu stres 

şagirdlərin summativ qiyətləndirməsi zamanı testlərdəki performansına, dərslərdə iştirak etməsinə və 

ya digər həyat fəaliyyətlərində rifahına təsir edə bilər. Buna görə də hər bir müəllim  bütün şagirdlər 

üçün təsirli olan təsirli stres idarə üsulları bacarığına malik olmalıdır.   

Şagirdlərin öyrənmə bacarıqlarını öyrənmək, dərslərə hazırlaşmaq və öyrənməyi 

asanlaşdırmaq üçün stres səviyyələrini minimuma endirmək üçün müəllim daim üzərində çalışmalı, 

dərsi daha maraqlı və öyrədici etməklə yanaşı şagirdləri gərginlikdən azad etmək üçün lazım gələrsə 

əyləncəli şəkildə də təşkil etməlidir.  

Biologiya dərslərində fəal təlim metodlarının tətbiqi dərsin daha səmərəli təşkilinə şərait 

yaratmalıdır ki, bu da şagirdin psixoloji olaraq dərs prosesində iştirakını stimullaşdırmalıdır. Bunun 

üçün;  

 Zamanı müdrik idarə edin.  

1. Yaxşı çalışmaq istəyirsinizsə özünüzə dərslərinizdə işləmək üçün çox vaxt ayırmaq 

vacibdir və yaxşı vaxt idarə etmə bacarığı ilə planlaşdırırsanız özünüzü çox stresdən xilas 

edə bilərsiniz.   

2. Təhsil üçün bir cədvəl qurmaq, işlərinizi daha kiçik hissələrə bölmək və digər vaxt idarə 

etmə bacarıqları vacibdir. 

3. SMART hədəfləri olaraq bilinən şeylər həddindən artıq stresə girmədən işlərin görülməsi 

üçün təsirli bir yol ola bilər. Daha böyük bir layihəni kiçik hissələrə bölərək  daha da 

böyük bir məqsədə çatmaq üçün tədricən işləyə bilərsiniz. 

 Təşkilatlanın 

1. Qeydlərin aparılması, tapşırıqların qeydinin aparılması və digər vacib sənədlər üçün bir 

təşkilat sisteminə sahib olun.  
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2. Mütəşəkkil olmaq sizə hər şeyin harada olduğunu bilməkdən, son tarixləri və sınaq 

tarixlərini xatırlamaqdan və zehninizi dağınıqlığın gətirdiyi bəzi zehni qarışıqlıqlardan 

təmizləməkdən gələn rahatlığı gətirə bilər. 

3. Təqviminizi, cədvəlinizi və məktəb tapşırıqlarınız üçün sənədlər sistemini saxlayın, bunun 

əhəmiyyətli dərəcədə stresi qarşısını aldığını görəcəksiniz. 

4. Şagirdlərdə dərs prosesində stresi azaltmaq üçün yaxşı bir iş mühiti yaradın. 

 Öyrənmə tərzinizi bilin 

Öyrənmə tərzi nəzəriyyələri insanların məlumatları müxtəlif yollarla öyrənmələrini təklif edir. 

Təhsil təcrübələrinizi xüsusi öyrənmə tərzinizə uyğunlaşdıra və şagirdlərin xüsusiyyətinə uyğun  dərs 

mühiti qurmaq üçün daha çox görmə, kinestetik və ya eşitmə qabiliyyətli şagirdlərin  olduğunuzu 

müəyyənləşdirməyiniz faydalı ola bilər.  

 Təhsil və təlimə dair bacarıqlarını öyrənin 

Xüsusi təhsil bacarıqlarını bildiyiniz və tətbiq etdiyiniz zaman bütün məktəb təcrübəniz 

asanlaşır. Vəzifə üzərində cəmləşməyi və məsələn, iş qrafiki ilə mütəşəkkil olmağı öyrənmək, 

oxuduğunuz zaman daha çox işlər görməyinizi təmin edə bilər. 

Bu bacarıqların bir çoxu karyeranızdakı məhsuldarlıq bacarıqlarına keçir, buna görə bilmək 

vacibdir.   

Biologiyanın tədrisi metodikasında müasir təlim metodlarından istifadənin psixoloji əsasları 

kimi aşağıdakı amilləri əsas kimi qeyd etmək olar: 

 1. Pedaqoji preosesin psixologiyanın tələblərinə əsasən aparılması; 

 2. Pedaqoji prosesin təşkili üçün yüksək səviyyəli proqramların olması; 

 3. Pedaqoji prosesdə müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqənin (psixologiya və 

didaktikanın) müasir tələblərə uyğun səviyyədə olması; 

 4. Biologiya müəlliminin yüksək pedaqoji bacarığa malik olması. 

 Psixoloji tələblərin gözlənilməsi əsasında pedaqoji prosesin aparılması üçün aşağıda verilmiş 

şərtlər nəzərə alınmalıdır: 

 1. Şagirdin inkişafına yönəlmiş dərs planı tərtib edilməlidir; 

 2. Pedaqoji prosesin aparılması qaydası sadədən mürəkkəbə doğru mərhələlərlə baş 

tutmalıdır; 

 3. Pedaqoji prosesdə dəqiqlik, tələbkarlıq, həssaslıq, bütün şagirdlərə bərabər münasibətin 

yaradılması təmin edilməlidir; 

 4. Pedaqoji prosesdə psixoloji vəziyyətə nəzarət etmək məqsədilə vahidlik prinsipinə düzgün 

əməl edilməlidir; 

 5. Müəllim və şagird münasibətlərində, qarşılıqlı əlaqədə xüsusi hörmətin, ehtiramın 

gözlənilməsi və s.; 

 6. Pedaqoji prosesdə təlimin məqsəd, vəzifə və nəticələri ardıcıl, planlı surətdə aparılmalıdır; 

 7. Pedaqoji prosesdə müəllimə dərin hörmət və inamın, eləcə də şagirdin şəxsiyyətinə 

hörmətin gözlənilməsi. 

 Azərbaycanın tanınmış psixoloqu Əbdül Əlizadə pedaqoji psixologiya, təlim psixologiyasına 

aid bir çox əsərlərin müəllifidir. Müəllif yazırdı: “...hazırda pedaqoji fikirdə də inqilab yaranmışdır” 

[4, s.6]. 

 Ölkəmizin tanınmış psixoloqları Ə.S. Bayramov və Ə.Ə. Əlizadə dərs zamanı müəllimlər 

tərəfindən şagirdlərin təlimə cəlb edilməsi haqqında bəhs edərək yazmışlar: “....idrak fəaliyyətdir və 

buraya onun icra edilməsinin yolları, vasitələri daxildir” [1, s.283]. 

 Pedaqoji psixologiyaya aid S.İ. Seyidov və M.Ə. Həmzəyev də tədqiqatlar aparmışlar. Onlar 

birlikdə “Psixologiya” adlı dərslik hazırlayıblar. Müəlliflər həmin dərslikdə [7, s. 640] proqram və 

dərsliklərin psixologiyanın tələblərinə hansı dərəcədə cavab verməsi, müəllimin pedaqoji ustalığı, 

eləcə də onun psixologiya elminə hansı səviyyədə yiyələnməsi və s. məsələlərə aydınlıq gətiriblər. 

 Tanınmış rus pedaqoqu K.Uşinski öyrədən və öyrənənlərə öz münasibətini dolğun şəkildə 

bildirmişdi. Konstantin Uşinski təlim prosesində öyrənənlərin fəallaşdırılması, onların dərsə 
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maraqlarının artırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirərək yazırdı: “..müəllimin biliyi, pedaqoji 

bacarığı və ustalığı bir çox problemin həllinə böyük kömək edir” [8, s. 98]. 

 Pedaqoji psixologiyaya dair araşdırmalar içərisində Muxtar Həmzəyevin mülahizə və fikirləri 

də xüsusi pedaqoji-psixoloji əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif təlim prosesinə tərif verərək yazırdı: 

“...təlim tələbələrin biliklərə yiyələnməsi prosesidir” [5, s. 74]. M. Həmzəyev pedaqoji 

psixologiyanın bir sıra məsələlərinə münasibət bildirsə də əqli hücum metoduna əsaslı surətdə 

toxunmamışdır. 

 Pedaqoji psixologiyaya aid qiymətli mülahizələrin müəlliflərindən biri də A.N. Leontyevdir. 

Müəllif öyrənmənin başlanğıcı olaraq motivi hesab edirdi [9, s.444]. 

 Müasir təlim metodlarının tətbiqi zamanı psixoloji əsasların – şagirdlərin fərdi və yaş 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məsələsinə xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Bu əsasda 

müəllimlərin psixologiya elminə dair yetərincə informasiyaya sahib olmaları vacibdir. Dərsin 

təşkilində pedaqoji prosesin psixopedaqoji tələblərinin nəzərə alınması təlim prosesinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin ən əhəmiyyətli məsələlərindən biri kimi səciyyələndirilmişdir [10]. 

 Pedaqoji ədəbiyyatların təhlilindən məlum olur ki, orta ümumtəhsil müəssisələrində biologiya  

kurslarının tədrisində aşağıda verilmiş psixoloji amilləri nəzərə almaq olduqca vacibdir: 

 1. Biologiya kurslarının tədrisində müasir təlim metodlarından istifadə zamanı hər bir şagirdin 

fərdi xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır; 

 2. Fəal təlim metodlarının tətbiqi prosesində müxtəlif iş forma və üsullarından istifadə zamanı 

şagirdlərin yaş xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır; 

 3. Tədris prosesində təlimin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müsbət psixoloji mühit və 

psixoloji dəstək yaradılmalıdır;  

 4. Müəllim yüksək pedaqoji ustalığından məharətlə istifadə edərək mövzunun maraqlılığına, 

aktuallığına, eləcə də şagirdlər tərəfindən mövzunun şüurlu mənimsənilməsinə nail olmaq üçün 

onlarda fəaliyyətlərinə inam hissi yaratmalıdır; 

 5. Pedaqoji prosesdə öyrənmə üçün lazimi şərait – sağlam təlim atmosferi, yüksək əhval-

ruhiyyə, xoş ünsiyyət yaradılmalıdır. 

 Fəal təlim metodlarının tətbiqi ilə əlaqədar  müxtəlif yanaşmalar, baxışlar mövcuddur. Bu 

baxışların yaranma səbəbi isə müxtəlif fəlsəfi məktəblərin olması ilə bağlıdır ki, burada bir çox 

alimlər həmin problemə bir çox formada yanaşmış, metodun mahiyyətini, məqsəd və vəzifələrini 

özünəməxsus şəkildə göstərmişlər. 

 Tarixdən bildiyimiz kimi hələ qədim dövrlərdə Aristoksen, Arxit, Platon, Aristotel, Sokrat 

kimi dəyərli fikir nümayəndələri insanların təfəkkürünün inkişafını, şəxsiyyətin kamilləşməsi yolunu 

yalnız onların müstəqil fəaliyyətlərinin, düşüncələrinin nəticəsində mümkün olduğunu bildirmişlər. 

Bu da şagirdlərin müstəqil fəaliyyətini təşkil etmək üçün əqli hücum metodunun əhəmiyyətini bir 

daha göstərir. 

 Problemimizin fəlsəfəsinin müəyyənləşdirilməsi apardığımız tədqiqatın dərinliyinə, eləcə də 

onun düzgün formada həyata keçirilməsinə istiqamətlənmişdir. Bu əsasda apardığımız müşahidələr 

sübut edir ki, cəmiyyət həyatında olan bütün fəaliyyətlərin fəlsəfəsi vardır. Fəlsəfə elmi insanın 

fəaliyyətində onların məqsədi, bu məqsədə çatmaq yolunda müəyyənləşdirdiyi vəzifələri yerinə 

yetirməsi, eləcə də sonda əldə edəcəyi nəticələrin özü və cəmiyyət üçün faydalı olub-olmaması 

məsələlərinin müəyyən edilməsini özündə ehtiva edir. 

 Ş.Dədəyevin yazdığı “Psixologiya və fəlsəfə” adlı dərsliyində elmin insanların və cəmiyyətin 

həyatındakı rolu, yaradıcı adamın psixologiyası, eləcə də yaradıcılıq prosesində insanların əqli 

inkişafının psixologiyası kimi məsələlər işıqlandırılmışdır. Müəllifin fikrincə elm sahələrində çalışan 

insanlar üçün ən əsas şərt təlim prosesində tələbələrin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsidir [8, s. 44-

45]. 

 Tədqiq etdiyimiz məsələnin fəlsəfi əsaslarını müəyyən etmək üçün antik dövr fəlsəfi fikir 

tarixində ağılla, idrakla bağlı söylənmiş mülahizələri nəzərdən keçirdik. Bu baxımdan görkəmli 
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filosof Platon “Dövlət” adlı əsərində yazır: “Dövləti filosof ruhuna sahib insanlar idarə edəcəklər. 

Əvvəla, həmin insanların fikirlərinə, düşüncələrinə baxılacaq. Filosof ruhlu insanın güclü yaddaşı, 

idrakı olmalıdır. Lakin həmin insanlarda bu cür istedadlar olmasına baxmayaraq onlar yalnız yaxşı 

təlimlə son nəticəyə çata bilərlər. Əks halda isə həmin üstünlükləri yox olub gedə bilər” [6, s.24]. 

 Feyerbaxın, Hegelin, Kantın, Aristotelin idrakla bağlı söylədikləri fikirlərində biliyin insanın 

zəkasının məhsulu olduğu vurğulanır. Həmin alimlərin söylədiklərinə görə biliklər hər hansı fəaliyyət 

sahəsində istifadə edilmək üçün əldə edilir. Eləcə də bu bilikləri başqa insanlara öyrətmək üçün 

qazanılır.  

Beləliklə, fəal təlim metodlarının ən effektiv tədris olunduğu şərtlər bunlardır:    

 şagirdlərin  fərdi və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaq; 

  öyrədən və öyrənənlərin komanda şəklində işini təmin etmək;  

 bütün şagirdlərin inkişafı üçün əlverişli təlim mühiti yaratmaq və s.” [3, s.12]. 

 Nəticədə ümumtəhsil məktəblərində biologiya kurslarının tədrisində fəal təlim metodlarının 

tətbiqi prosesində təlimdə yüksək səmərəlilik əldə etmək üçün aşağıda verilənlərin reallaşdırılması 

təmin olunmalıdır: 

Əvvəla, fəal təlimin tətbiqində didaktik prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi, təlim prosesində 

nəzərə alınması şagird şəxsiyyətinin inkişafına istiqamətlənmiş fəaliyyət kimi qiymətləndirilməlidir. 

 İkincisi, fəal təlim metodunun tətbiqi prosesində təlimdə psixoloji mühit, təlim 

psixologiyasının tələbləri və psixoloji dəstək nəzərə alınmalıdır. 

 Üçüncüsü, fəal/interaktiv təlimin əsas komponenti olan beyin həmləsinin tətbiqinin fəlsəfi 

əsasları müəyyənləşdirilməlidir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqat işində Biologiya tarixi fəninin tədrisi zamanı fəal təlim 

üsullrının şagirdlərin öyrənmə prosesinə pedoqoji təsirinin əhəmiyyəti ilk dəfə olaraq sistemli şəkildə 

araşdırılaraq tədqiq edilmişdir. Müxtəlif istiqamətli mülahizələr verilməklə yanaşı, təlim prosesində 

şagirdin yaş xüsusiyyətinin nəzərə alınması və psixoloji olaraq xüssusiyyətlərini nəzərə almaq üçün 

biologiya müəllimlərinə dərsin təşkili prinsipləri təhlil edilmişdir.  

Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti. Tədqiqatı işinə əsasən əldə edilmiş nəticələr ümumitəhsil 

müəssisələrində tədris olunan biologiya fənninin tədrisi prosesi üçün geniş nəzəri və praktik 

materiallarla zənginləşməsinə şərait yaradacaq.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Təhsil müəssisələrində biologiya dərslərin tədrisində fəal 

təlim üsullarının tətbiqinin psixoloji təsirinin öyrənilməsi, onlarin təlim prosesində tətbiqi nəticəsində  

formalaşdırılacaq bilik və bacarıqlarla yanaşı, bu təlimin təşkilinə dair  zəngin materialdır. 

Ümumitəhsil məüəssisələrində biologiyanın tədrisi zamanı  anlayışların öyrəniləsinə imkan açan 

tapşırıqların verilməsi, eləcə də tətbiqinin metodikasına dair biologiya müəllimlərinə zəngin material 

əldə etməsinə şərait  yaradacaq.  
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РЕЗЮМЕ 

Влияние применения методов активного обучения на классах биологии на 

психологическое развитие студентов 

Годжаева Гюнель Фазиль гызы 

Представленная статья посвящена влиянию применения активных методов обучения 

на уроках биологии на психологическое развитие студентов, использованию различных 

методов и средств повышения активности и заинтересованности студентов в достижении 

положительных результатов в учебном процессе. Также даны рекомендации по учету 

возрастных особенностей и других требований по влиянию на психологическое развитие. В 

статье раскрывается принцип работы учителя биологии с рекомендациями по использованию 

различных методов повышения интереса учащихся к уроку. 

Ключевые слова: обучение биологии, психологическое состояние, учебная среда, 

психология обучения. 

 

SUMMARY 

The ımpact of the applıcatıon of actıve teachıng methods ın bıology classes on the 

psychologıcal development of students 

Gojayeva Gunel Fazil gizi 

The presented article is devoted to the impact of the application of active learning methods in 

biology lessons on the psychological development of students, the use of various methods and tools 

to increase the activity and interest of students to achieve positive results in the teaching process. 

Recommendations are also given to take into account age characteristics and other requirements for 

the impact on psychological development. The article covers the working principle of a biology 

teacher with recommendations on the use of various methods to increase students' interest in the 

lesson. 

Keywords: teaching biology, psychological state, learning environment, learning 

psychology. 

 

 

 

DEPRESSİYADA KOQNİTİV POZUNTULARIN TƏZAHÜR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Quliyeva Fidan İlham qızı 

Qərbi Kaspi Universiteti 

klinikpsixoloqfidan@mail.ru 

 

Klinik depressiyada koqnitiv pozutulara -  diqqət, idrak, yaddaş və icraedici fəaliyyət 

sahələrində rast gəlinmişdir. Məhz buna görə də bu xəstəliyin başlanğıcına, davam etməsinə və 

rekurrensiyasına cəlb edilmiş koqnitiv və neyrobioloji faktorları araşdırmaq çox vacibdir.Bu 

səbəbdən dolayı, məqalədə depressiya zamanı beyində baş verən neyrokimyəvi, morfoloji 

dəyişikliklərdən bəhs edilmişdir. Həmçinin depressiyadan əziyyət çəkən şəxslərin düşüncə 

strukturlarındakı fərqliliklərə diqqət yetirilmişdir.  

Açar sözlər: depressiya, koqnitiv pozuntular, simptomlar, düşüncənin strukturu 

 

   Depressiya hazırda qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu və ya xərçəng xəstəliyi ilə 

müqayisədə daha geniş yayılıb. Hazırda dünyada demək olar ki, hər 6 nəfərdən biri depressiya, 

narahatlıq və ya hər ikisindən əziyyət çəkir. Əhval pozğunluqlarının geniş yayılmasına baxmayaraq, 

onların nevroloji fonu və patogenezi mübahisəlidir. Depressiya – yuxusuzluq, yüksək halsızlıq, 

gərəksizlik hissi, intihara dair fikirlər, iştahanın azalması, psixomotor tormozlanma və ya həyəcan, 
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həmçinin müxtəlif somatik simptom və şikayətlərlə müşayiət olunan, əhval-ruhiyyənin enməsi ilə 

səciyyələnən psixi pozuntudur. Tibbi kontekstdə depressiya, bu terminin adi (bayağı) anlamından – 

ümidsizlik, əzginlik və kədər halından – fərqlənir və tibbi yardımın göstərilməsini tələb edir [5]. 

 Depressiya ən geniş yayılmış psixi pozuntudur. Depressiya, şəxsin yaşına, işinə, cinsiyyətinə, 

gəlirinə, hansı milliyyətdən yaxud hansı dindən olmasına baxmayaraq hər kəsdə üzə çıxa bilər. 

Depressiya qadınlarda, kişilərdən iki qat daha çox görülür.İlk depressiya dönəmi daha çox 25-44 

yaşları arasında ortaya çıxır.  Xəstələrin təxmini yarısında ilk depressiya dönəmi 40 yaşından öncə 

meydana çıxır, lakin qeyd olunmalıdır ki, həm uşaqlıq və yeniyetməlik dönəmlərində, həm də yaşlılıq 

dönəmində də ilk dəfə ortaya çıxa bilər [5]. Boşanmış yaxud da ayrı yaşayan cütlüklərdə görülmə 

sıxlığı daha yüksəkdir. Altda yatan səbəb bilinməsə də, depressiyanın yaradıcı şəxslərdə daha çox 

təsadüf olunması gözləmlənməktədir. Şuman, Mozart, Çaykovski, Van Gog, Abraham Linkoln, 

Ruzvelt, Çörçil və s. Müxtəlif mənbələrə əsasən, böyük yaş dövrünə aid olan əhalinin həyatı boyu 

depressiyaya “ yoluxması“, kişilər arasında 2,5 % - dən 10 % -dək, qadınlar arasında isə 5 % - dən 

20 % - dək dəyişir. Depressiya, bu pozuntudan əziyyət çəkən qohumları olan şəxslərdə 1.5-3 dəfə 

daha çox təsadüf olunur. Eyni zamanda bütün dünyada depressiyanın yayılma səviyyəsinin 

yüksəlməsi və bu məfhumun gəncləşməsi tendensiyası qeydə alınır. Depressiyanın yayılma səviyyəsi 

uşaqlar arasında 2%, yeniyetmələr arasında 4-8% təşkil edir. Depressiv pozuntu istənilən yaş 

dövründə başlaya bilər. Lakin bununla yanaşı o daha çox 25-30 yaş arası başlayır. 

Klinik depresiyya aşağıdakı sahələrə təsir göstərə bilər: 

• Yuxu 

• İştah 

• Düşünmə prosesi 

• Gələcəklə bağlı ümidlər 

• Əyləncə 

• Cinsəllik 

• İşləmə bacarığı 

• Ailə fərdləri və dostlarla olan münasibətlər 

• Şəxsin yaşama istəyi 

• Daxili güc ( enerji səviyyəsi) 

 Yaşanan hadisələr, şəxsi keyfiyyətlər və bunlara paralel olaraq depressiyaya tutulmanı 

asanlaşdıran beyindəki kimyəvi dəyişikliklər bu gün depressiyaya səbəb ola biləcəklərə inanılan 3 

əsas göstərici hesab olunur [2, s. 40]. 

 Depressiyada koqnitiv pozuntuların inkişafı, psixoloji və bioloji (neyrokimyəvi, morfoloji, 

patofizyolojik) ilkin şərtlərə əsaslanır. Depressiya serebral nörotransmitterlərin (monoamin 

depressiya nəzəriyyəsi) sintezi və fəaliyyətinin azalması ilə xarakterizə olunur. Beyində serotonin, 

dopamin, norepinefrin sintezindəki və aktivliyindəki bir azalma təsvir olunur ki, bu da emosional və 

koqnitiv disfunksiyaya səbəb ola bilər [4, s. 143]. Ayrıca, depressiya zamanı hipotalamus-hipofiz-

adrenal sistemin aktivləşməsi baş verir və bu, steroid hormonlarının artmasına səbəb olur, bu da 

beynin neyrogenezi və neyroplastikliyi proseslərinin pozulmasına səbəb olur, həmçinin yaşla əlaqəli 

beyinin degenerativ dəyişikliklərinin aktivləşməsinə təkan verir [3, s. 434].  

 Morfometrik metodların tətbiqi depressiyanın tez-tez hipokampus və orta temporal bölgədə 

degenerativ dəyişikliklərlə korrelyasiya olunduğunu aşkar etməyə imkan vermişdir ki, bu da yeni 

informasiyanın yadda saxlanmasının pozulmasına gətirib çıxara bilər.  

 Depressiyanın koqnitiv simptomları iki əsas kateqoriyaya bölünür - "soyuq" və "isti". 

 "Soyuq" simptomlar — emosional indifferent məlumatlarla işləyərkən yaranan koqnitiv 

pozuntulardır. Bu halda idrak fəaliyyətinin və sürətinin azalması müəyyən edilir: bütün koqnitiv 

proseslər (qavrama, analiz, transformasiya, informasiyanın ötürülməsi) yavaşıdılmış tempdə aparılır. 

Hər hansı bir intellektual, motor və ya mnestik fəaliyyət norma ilə müqayisədə daha çox vaxt tələb 

edir. Xüsusilə intellektual işdə yorğunluq daha sürətli inkişaf edir. Bundan əlavə, depressiya xəstələri 
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lazımi müddət ərzində lazımi diqqət səviyyəsinin konsentrasiyasında və ya saxlanılmasında çətinlik 

çəkirlər.  

 Depressiyanın tipik "soyuq" koqnitiv simptomu beynin frontal loblarının idarəedici 

funksiyalarının çatışmazlığıdır. İdarəetmə funksiyalarına, idrak fəaliyyətinin və davranışının 

planlaşdırılması və idarə edilməsi qabiliyyəti daxildir.  Depressiyada "soyuq" idrak simptomlarına 

yaddaşın pozulması da aiddir. Artan unutqanlıq haqqında şikayət xarakterikdir. Neyropsixoloji 

tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, bu fenomenin əsasında informasiyanın saxlanması zamanı 

reproduksiyanın kifayət etməməsi durur.  

 Depressiya zamanı koqnitiv pozuntular həm obyektiv, həm də subyektiv xarakter daşıyır. 

Obyektiv koqnitiv pozuntular-neyropsixoloji testlərin normalardan kənar nəticələri ilə təsdiqlənən 

pozuntulardır. Subyektiv koqnitiv zəifləmə - xəstənin idrak funksiyalarından (konsentrə ola 

bilməməsi, yüksək yorğunluq, unutqanlıq) şikayət etdiyi, lakin neyropsixoloji testlərin nəticələri 

müəyyən bir yaş və təhsil səviyyəsi üçün normal həddə olduğu vəziyyətdir.  

 Depressiyanın "isti" koqnitiv simptomları-pasiyentin diqqətinin daha çox mənfi emosiyalara 

fokuslanmasında təzahür edir. Depressiyadan əziyyət çəkən şəxslərə, müxtəlif  emosional üz ifadələri 

olan şəkillər təqdim edilmişdir. Məhz bu şəxslərin, əyləncəli və ya neytral olanlara nisbətən kədərli 

üz ifadəsini daha tez müəyyən etməyə meyilli olduqları məlum olmuşdur. 

 Sxem konsepsiyası, idrak modelinin başqa bir vacib hissəsidir və depressiyalı bir xəstənin 

həyatında açıq-aşkar müsbət amillər olmasına baxmayaraq mənfi, dağıdıcı, ağrılı fikirlərə 

qapılmasının səbəbini izah etməyə imkan verir.  

Hər hansı bir vəziyyətin mərkəzində bir çox fərqli stimul var. Öz növbəsində, fərd müəyyən 

stimullara seçici şəkildə reaksiya verir, onları bir nümunəyə birləşdirir və beləliklə vəziyyəti 

konseptləşdirir. Hadisə ilə toqquşma zamanı verbal və ya obrazlı təsəvvür olan bu və ya digər sxem 

aktivləşir. Aktivləşdirilmiş sxemə uyğun olaraq, şəxs məlumatları ayırır, fərqləndirir və kodlaşdırır. 

O, mövcud olan sxem matrisindən istifadə edərək baş verənləri kateqoriyalara bölür və 

qiymətləndirir. Hadisələrin və vəziyyətlərin subyektiv strukturu fərdin tətbiq etdiyi sxemlərdən 

asılıdır. Sxem, fərdin reaksiyasını müəyyənləşdirir. Yüngül depressiya formaları ilə xəstə mənfi 

düşüncələrini obyektiv qiymətləndirmə qabiliyyətini itirmir, lakin depressiya dərəcəsinin artması ilə, 

mənfi fikirlər, etibarlılığının təsdiqlənməməsinə baxmayaraq təsirlərini artırır.  

 Pasiyentin mənfi ideyalarının doğruluğuna əminliyi aşağıdakı sistematik düşüncə səhvləri 

sayəsində qorunub saxlanılır: 

1. Təsadüfi nəticə: xəstə bu qənaətləri təsdiqləyən bir dəlil olmadığı təqdirdə və ya əks faktların 

mövcudluğuna baxmayaraq nəticə çıxarır. 

2. Selektiv abstraksiya: xəstə, vəziyyətin bir aspektinə fokuslanaraq, onun daha əhəmiyyətli 

aspektlərinə məhəl qoymadan öz rəylərini qurur. 

3. Ümumiləşdirmə: xəstə ümumi bir qayda çıxarır və ya bir və ya bir neçə hadisələrə əsaslanaraq 

qlobal nəticələr çıxarır və əldə etdiyi nəticələrə əsaslanaraq əlaqəli və əlaqəsiz bütün digər 

vəziyyətləri qiymətləndirir. 

4. Qiymətləndirilmə: hadisənin əhəmiyyətini qiymətləndirərkən yol verilən səhvlər o qədər 

böyükdür ki, bu da faktların təhrif olunmasına gətirib çıxarır. 

5. Fərdiləşdirmə: xəstə xarici hadisələri özü  ilə əlaqələndirməyə meylli olur, belə bir 

korrelyasiya üçün heç bir səbəb olmasa belə. 

6. Mütləqiyyət, düşüncə dixotomizmi: xəstə, məsələn, hadisələri, insanları, iki əks 

kateqoriyalara bölməyə meyl edir; "mükəmməl-qüsurlu", "yaxşı-pis və s. Özü haqqında 

danışarkən xəstə ümumiyyətlə mənfi kateqoriyaya fokuslanır [1, səh 56]. 

 Depressiyası olan şəxslərdə ümümi fəaliyyət aktları azalmış olsada, əksinə 

özünügünahlandırma və özünütənqid artmağa başlayır. Məhz bunlar, şəxsin özünü daha da kədərli 

hiss etməsinə yol açar. Bunlara paralel olaraq, depressiyalı şəxslərin əksəriyyətində görülən diqqət 

əksikliyi və fokuslanmaqda olan çətinliklər, şəxsin əksiklikləri mövzu olduğu zaman daha da artmağa 
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başlayır. İşinizi, etməniz gərəkdiyini düşündüyünüz şəkildə etmədiyiniz və ya insanlara yük 

olduğunuz düşündüyünüz üçün özünüzü günahlandırmış olursunuz. İşlər mənfiyə doğru getdiyi 

zaman, həmin anda da bunun sizin səhviniz ucbatından olduğunu düşünürsünüz [2, səh 320]. 

Depressiyadakı bir digər önəmli məsələlərdən biri də şəxsin özünə olan güvəninin və 

inancının azalmasıdır. Bu güvən azalması, uğur yaxud sevilmə baxımından şəxsin özünə qoyduğu 

yüksək standartlar və aşırı şəkildə olan gözləntilərdən qaynaqlana bilər. Məsələn; mükəmməl bir ev 

xanımı, ana, yaxud heç yorulmadan, tükənmədən, yanılmadan bir həkim olmanızın gərəkliliyinə 

inana bilərsiniz. 

 Depressiyadan əziyyət çəkən xəstənin, xoşagəlməz hadisələrə dair mühakimələri qlobal 

xarakter, şərhləri son dərəcə mənfi bir məna daşıyır, bu da son dərəcə mənfi emosional reaksiyaya 

səbəb olur. 
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РЕЗЮМЕ 

Особенности проявления когнитивных нарушений при депрессии 

Гулиева Фидан Ильхам гызы 

 

Когнитивные нарушения  при клинической депрессии идентифицированы в сферах 

внимания, познавательной способности, памяти и исполнительного функционирования.  

Именно поэтому столь важно исследовать когнитивные и нейробиологические факторы, 

вовлеченные в начало, поддержание и рекурренцию данного заболевания. По этой причине в 

статье обсуждаются нейрохимические и морфологические изменения, происходящие в мозге 

при депрессии. Также было обращено внимание на различия в психических структурах людей, 

страдающих депрессией. 

Ключевые слова: депрессия, когнитивные расстройства, симптомы, структура мысли 

 

SUMMARY  

Features of the manifestation of cognitive disorders in depression 

Guliyeva Fidan Ilham gizi 

 

In clinical depression, cognitive disorders have been found - in areas of attention, cognition, 

memory and executive functioning. That is why it is very important to investigate the cognitive and 

neurobiological factors involved in the onset, progression and recurrence of this disease. For this 

reason, the article discusses the neurochemical and morphological changes that occur in the brain 

during depression. Also, attention was paid to the differences in the thinking structures of people 

suffering from depression. 

Keywords: depression, cognitive disorders, symptoms, structure of thinking 
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                    Gənc nəslə müvəffəqiyyət şansı vermək istəyiriksə, şagirdlərin müstəqil həyata 

hazırlaşmaq, təhsillərini davam etdirmək üçün sahib olmalı olduqları əsas səriştələri dəqiq bir şəkildə 

müəyyənləşdirmək, əməkdaşlıq etmək, ünsiyyət qurmaq bacarığı, cəmiyyətdə yaşamaq və orada 

iştirak etmək, problemləri həll etmək bacarığı, işlərini müstəqil şəkildə təşkil etmək bacarığı, müasir 

informasiya və digər texnologiyalardan istifadə etmək bacarığını formalaşdırmaq, eyni zamanda bu 

kompetensiyaları  inkişaf etdirmək xüsusilə vacib şərtlərdəndir. 

         Biliyin təcrübəsiz şüurda formalaşması prosesi çətinlik yaratdığından onun praktikada tətbiqi 

prosesinə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir, tərkibinə, təhsilin məzmununa əsaslanan situasiya 

tapşırıqlarını daxil edərək təlim prosesini optimallaşdırmaq mümkün görünür. 

         Tədqiqatçılar situasiya tapşırığını təhsilin məzmununun tərkib hissələrini formalaşdırmaq üçün 

praktik olaraq əhəmiyyətli bir vəziyyətin həllinə yönəlmiş bir sıra şərtləri özündə birləşdirən 

metodoloji texnika kimi başa düşürlər. 

         Situasiya tapşırıqları müxtəlif fənlərin öyrənilməsi prosesində əldə edilmiş bilikləri 

birləşdirməyə imkan verir. Eyni zamanda, bu tapşırıqlar şagirdin təhsil sahəsinin genişləndirilməsini 

təmin edə bilər. Şagirdlərin real həyatla eyni olan təhsil problemlərinin fəal həllinə cəlb edilməsinə 

əsaslanan situasiya tapşırıqlarının həlli, müxtəlif məlumatları sürətli bir şəkildə araşdırma 

bacarıqlarına yiyələnməsinə,  problemi həll etmək üçün lazım olan məlumatları müstəqil və tez 

tapmasına imkan verir, onların biliklərindən necə fəal və yaradıcı istifadə etməyi, onlardan 

yararlanmağı, tətbiq etmə bacarığına malik olmağı öyrənməyə imkan yaradır ki, bu da onların 

gələcəkdə mütəxəssis kimi yetişməsinə köməkdir, çünki məntiqi və eyni zamanda yaradıcı təfəkkürün 

inkişafı problem yönümlü məsələlərin həllində insanların köməyinə çatır. 

 

                            
         Situasiya tapşırıqları şagirdin məlumatla işləmə müddətində intellektual əməliyyatları ardıcıl 

mənimsəməsinə imkan verən tapşırıqlardır: tanışlıq - anlama - tətbiqetmə - analiz - sintez - 

qiymətləndirmə. Blum taksonomiyasının mərhələlərini əks etdirən bu altı səviyyə təlim prosesinin 

gedişini asanlaşdırır, mənimsənilən edir,təlim materialının dərk olunması prosesi də reallığa 

yaxınlaşır. 

         Situasiya tapşırıqları şagirdlərin idrak fəaliyyəti üçün motivasiyasını inkişaf etdirmək üçün 

mənbə rolunu oynaya bilər. Situasiya tapşırığının həlli prosesi həmişə şagirdin təhsil prosesindən, 

sosial təcrübə məkanına "çıxmasını" şərtləndirir ki, bu da situasiya tapşırığının onların sosial 

təcrübəsinin təşkili üçün bir vasitə olmasına imkan verir, biraya sosial layihələrin inkişafının da  daxil 
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olmasının mümkünlüyü labüddür. Beləliklə, təhsil prosesində situasiya tapşırıqlarının istifadəsi 

aşağıdakılara imkan verir: 

 Kontekstli və situasiya tapşırıqları "həyatdan" məlumatları əhatə edir və şagirdlərin ətraf aləm 

haqqında biliklərini müəyyənləşdirməyə, yeni məntiqi əlaqələr qurmağa, insan münasibətləri 

haqqında fikirləri genişləndirməyə yönəldilmişdir, buna görə də onları "təcrübə yönümlü" 

adlandırmaq olar. 

         Yaxşı yazılmış situasiya tapşırığı qəhrəmanlara qarşı empatiya hissi yaradır. Problemin müxtəlif 

duyğuların (simpatiya, sürpriz, sevinc, qəzəb və s.) Situasiya tapşırıqları hazırlayarkən tələbələrin yaş 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Situasiya tapşırığının əsasında dayanan problem onlar üçün 

aydın olmalıdır. Qarşılıqlı əlaqəli situasiya tapşırıqları sistemindən istifadə etmək isə ən effektivdir. 
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РЕЗЮМЕ 

Влияние проблем ситуации на развитие привыков мышления и логического 

мышления 

Гулиева Гульзар Низам гызы, Джаббарлы Шукуфа Вусал гызы 

 

В статье исследуется влияние ситуационных задач на химическую деятельность в 

познавательной деятельности учеников, таким образом организовываются занятия, готовятся 

предложения путем проведения сравнительного исследования преимуществ, делается акцент 

на развитие познавательной активности, мышления и памяти, исследовательских навыков 

студентов. 

          The article examines the influence of situational tasks on chemical activity in the cognitive 

activity of students, thus organizing classes, preparing proposals by conducting a comparative study 

of the advantages, emphasizing the development of cognitive activity, thinking and memory, research 

skills of students. 

           Açar sözlər: inkişaf, idrak fəaliyyəti, düşünmə, hafizə, tədqiqat bacarıqları 

           Ключевые слова: развитие, познавательная активность, мышление, память, 

исследовательские навыки 

           Key words: development of cognitive activity, thinking and memory, research skills of 

students. 
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Kooperativ təlim zamanı qiymətləndirmə prosesini təhsilverənlər qiymətləndirmənin 

nəticəsinin təhsilalanlarda hansı psixoloji təsir göstərəcəyini nəzərə alaraq aparmalıdır. Əks təqdirdə 

bu gözlənilməyən halların baş verməsinə səbəb ola bilər. Məqalədə koorperativ təlim zamanı 

qiymətləndirmə prosesinin təhsilalanlara psixoloji təsirlərindən və bu zaman baş verə biləcək 

hallardan bəhs olunur.  
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Açar sözlər: kooperativ, təhsil, qiymətləndirmə, təlim, sistem, proses, müasir, ənənəvi, 

psixoloji 

 

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin hesaba alınması və 

qiymətləndirilməsi çox mürəkkəb, incə bir pedaqoji alət olmaqla təlim prosesinin tərkib hissəsidir.  

Qiymət şagirdlərin formalaşmasında qüdrətli vasitədir. müəllim şagirdlərin bilik, bacarıq və 

vərdişlərini qiymətləndirərkən hər birinin cavabını, hətta xarakter xüsusiyyətlərini diqqətlə 

öyrənməli, bu prosesdə onlara fərdi yanaşmalıdır.  

Yeni təlim texnologiyalarının tətbiq edildiyi dərslərdə qrup forması üstünlük təşkil edir. Burada 

mahiyyət də dəyişir, qrupu təşkil edən şagirdlər qarşılıqlı ünsiyyət, mülahizə şəraitində verilmiş 

tapşırığı icra edirlər. 

Kooperativ təlim zamanı şagirdlər yalnız birgə fəaliyyət göstərdikləri digər şagirdlərlə birgə öz 

məqsədlərinə nail ola bilərlər. Kooperativ əsaslı öyrənmə təlim tapşırığının elə təşkilini tələb edir ki, 

şagirdlər dərsin məqsədinə özünün və kiçik qruplardakı yoldaşlarının səyləri nəticəsində nail olsunlar. 

Bu təlimə aid öyrənmə modeli R. Conson tərəfindən yaradılmışdır. Onlar kooperativ öyrənməyə daxil 

edilməli beş komponent müəyyənləşdirmişlər: 

Sxem 1 

 

Yeni təlim texnologiyaları əsasında tədris edilən dərslərdə müəllimin aparıcı rolu aşağıdakı 

sxemdə göstərilən funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı ola bilər:  

 

Sxem 2 

 

Sxemdən görünür ki, müəllimin funksiyalarına dizayner anlayışı da daxil edilmişdir. Burada 

dizayner fəaliyyəti müəllimin təhsil prosesinin məzmunu ilə bağlı kurikulumlara uyğun mövzu və 

onun məzmununun müəyyənləşdirməsi, onu şagirdlərin imkanlarına uyğunlaşdırması anlamında başa 

düşülməlidir. 

Müəllimin dizayn bacarıqlarının idarə olunması XXI əsr təhsilində təfəkkürün formalaşmasına 

kömək edən əsas istiqamətlərdən biri olub, tətbiqi beş addımdan (alqoritmdən) ibarətdir: empatiya, 

müəyyənləşdirmə, idea, prototip, test. 

Sxem 3 
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Empatiya- şagirdlərdə müşahidə edilən proseslər və onların təhsilə dair ehtiyaclarını ödəmək 

üçün müəllimin tələbinin iç dünyasına daxil olmasına yardım edən bacarığıdır və dizayn prosesinin 

əsasını təşkil edir. 

Müəyyənləşdirmə - müəllimin empatiya nəticəsində əldə etdiyi nüansları fikirlərə ayırdıqda 

konkret bir nəticə əldə etməyi əks etdirir. 

İdea – müəllimin dizayn müddətində radikal dizayn alternativi yaratmağı qarşiya məqsəd 

qoyduğu prosesdir. 

Prototip – müəllimin fikir və kəşflərinin fiziksəl dünyaya icrasıdır. 

Test -  icra olunan metodlar barədə nəticə çıxarmaq, müəllimin göstərdiyi çıxış yollarını daha 

da yaxşılaşdırmaq üçün yeni üsulların axtarışını müəyyənləşdirən və təhsilalanların öz bilik 

səviyyələrini müəyyənləşdirərək onlarda öyrənməyə motivasiya yaradan bir mərhələdir. 

Müəllimin fasilitasiya bacarıqlarına aşağıdakılar daxildir: 

 müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı; 

 onların qarşılıqlı hörmət və etibarı; 

 şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və müəllim tərəfindən onların daim dəstəklənməsi; 

 şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam; 

 təfəkkürün stimullaşdırılması; 

 şagirdlərdə öyrənmə stimulunun və motivasiyasının yaradılması; 

 onların sinif mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə uyğunlaşması; 

 qiymətləndirmə prosesində obyektivliyin gözlənilməsi; 

 obyektiv qiymətləndirmə üçün şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. 

Həqiqətən də müəllim şagirdin qiymətləndirilməsi zamanı onların xüsusiyyətlərini diqqətlə 

öyrənməli, bu prosesdə onlara fərdi yanaşmalıdır.  

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsində yol verilən qeyri-

dəqiqlik çox vaxt müəllim – şagird münasibətlərinin pozulmasına, şagirdlərin təlimdən, məktəbdən 

soyumalarına səbəb olur.  

Şagirdin bilik, bacarıq və vərdişlərini vaxtında və obyektiv qiymətləndirmək çox mühüm 

tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, təlimin keyfiyyətini yüksəltməkdə şagirdlərin məsuliyyətini artırır, 

onların diqqətini təlim tapşırığını düzgün yerinə yetirməyin vacibliyinə yönəldir, özlərini 

qiymətləndirə bilmələrinə inamı və tələbkarlığı qüvvətləndirir.  

Sonda nəticə olaraq onu qeyd edə bilərik ki, kooperativ təlimdə şagirdin biliyi elə 

qiymətləndirilməlidir ki, bu qiymətləndirmə onun mütəəssir olmasına, psixoloji əzab çəkməsinə yol 

verməsin. Qiymətləndirmə prosesi şagirddə qapalılıq, qaradinməzlik yaratmamalıdır.  

Deməli, qiymət ədalətli olmalı, şagirdi inandırmalı, qane etməli, düşündürməli, təlimə 

vicdanlı münasibətin stimulu olmalıdır.  
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SUMMARY  

 

Effect of assessment on cooperative educational environment 

Guliyeva Gunay Dilgam gizi, Habibova Fidan Shakir gizi 

 

During cooperative training, the assessment process should be carried out by educators, taking 

into account what psychological impact the outcome of the assessment will have on educators. 

Otherwise, this can lead to the occurrence of unforeseen circumstances. The article talks about the 

psychological effects of assessment process on educators during coorperative training and what can 

happen at this time. 

         Keywords: cooperative, education, evaluation, training, system, process, modern, traditional, 

psychological 

         Ключевые слова: кооперативный, образование, оценка, обучение, система, процесс, 

современный, традиционный, психологический 

 

 

 

HARRY POTTER FİLMİNDƏ PEDOQOJİ FƏALİYYƏT VƏ PEDAQOJİ  

RƏHBƏRLİK ÜSLUBLARI 

Qurbanlı Selcan, Bəhmənli Dilbər  

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

Harry Potter ingilis yazar J.K.Rowling tərəfindən yazılan, yeddi fantastik romandan ibarət bir 

seriyadır. Romanlar Hogwarts Cadugərlik və Sehirlər məktəbində təhsil alan gənc Harry Potter ilə 

dostları Hermione Granger və Ron Weasleyin yaşamından bəhs edir. 

Yazarın eyni adlı 7 seriyalıq kitabının ilk seriyası olan "Harry Potter və Fəlsəfə daşı" 2001-

ci ildə film olaraq kinoteatrlarda nümayiş olunmağa başladı. Beləliklə, ümumi 8 seriyadan ibarət film 

çəkildi.  

Hər insana təsir edib, onda ömrünün sonuna qədər iz qoyacaq bir film vardır deyə 

düşünürəm. Məndə də bu film Harry Potterdir. 

Düzdür, Harry Potterdəki pedoqoji fəaliyyət fantastikdir və reallıqla çoxda uyğun deyil.  

Ancaq bir "Potterhead" olaraq bu işdə Harry Potteri analiz etməsəm, olmazdı. 

Əvvəllərdə də qeyd etdiyim kimi, Harry Potterdə pedoqoji fəaliyyət normal pedoqoji 

fəaliyyətdən sadəcə sehr və s. kimi fantastik və reallıqda olmayan fəalliyyətin olmasına görə fərqlənir.  

Lakin hər nə qədər real olmayan varlıqlar və sehr olsa da, bu filmdə də müəllim-şagird 

fəaliyyəti açıq-aşkar görsənir. Həmçinin, hər pedaqoq özünə məxsus fəaliyyəti ilə seçilir. Mənim də 

təqdim etmək istədiyim məhz elə bir neçə müəllimin pedoqoji fəaliyyət üslublarıdır.  

Lakin bundan öncə pedoqoji psixologiyada təsnif edilən pedoqoji rəhbərlik üslubları 

haqqında qısa məlumat təqdim etmək istəyirəm.  

Pеdaqoji rəhbərlik üslublarının ən geniş yayılmış tipologiyası onun avtoritar, demokratik 

və liberal bölgüsüdür. R.Kaçalinanın tədqiqatında peşəkar uğurun komponentləri pedaqoqun 

fəaliyyət üsulundan asılı olmaqla ayırd edilmişdi. Ümumiyyətlə, avtoritar tərzdə işləyən pedaqoq 

http://didacts.ru/dictionary/1025/word/koperativnoe-uchenie
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üçün məcburi motivasiya, fəaliyyətin prosesə yönəlməsi, pedaqoji identikliyin orta səviyyəsi, aşağı 

özünü qiymətləndirmədə orta səviyyəli meyillilik, refleksiyanın orta səviyyəsi, aşağı səviyyəli 

kreativlik səciyyəvidir. Liberal üsulda işləyən pedaqoq üçün isə məcburi motivasiya, fəaliyyətin 

özünə yönəlməsi, pedaqoji identikliyin orta göstəricisi, aşağı səviyyəli meyillilik, aşağı səviyyəli 

özünüqiymətləndirmə, aşağı səviyyəli refleksiya, empatiyanın olmaması, orta səviyyəli kreativlik 

səciyyəvidir. Demokratik tərzdə işləyən pedaqoji işçilər üçün digərlərindən fərqli olaraq pozitiv 

motivasiya, digər insanlara yönəlmiş fəaliyyət, pedaqoji identikliyin yüksək səviyyəsi, meyilliliyin 

və özünü qiymətləndirmənin orta səviyyəsi, yüksək səviyyəli refleksiya və empatiya, orta səviyyəli 

kreativlik səciyyəvidir.  

Burada sizə bir neçə müəllimin fəaliyyətindən bəhs edəcəm. İlk olaraq isə fəaliyyətini təhlil 

etmək istədiyim şəxs Gilderoy Lokartdır. 

Gilderoy Lockhart: Hogwartsda ikinci ili Qaranlıq Sənətlərə Qarşı Müdafiə dərsi keçən 

Lockhartın pedoqoji fəaliyyət üslubu tam anlaşılır deyil. Lockhart, əsasən, lovğalığı, zəif pedoqoji 

təcrübəsi və həddindən artıq özünü qiymətləndirməsi ilə seçilir. 

Rubeus Hagrid: Hagrid əslində uzunmüddətli fəaliyyət göstərən müəllim deyil. Bir 

semestrliyə başqa müəllimi əvəz etmək üçün dərs keçirdi. Və bu onun ilk təcrübəsi idi. Hagridin 

fəaliyyətini liberal fəaliyyət üslubuna aid etmək olar. 

Prof. Trelawney: Sybill Trelawney uzun illərdir ki, Hogwartsda Kəhanət dərsi keçir. 

Təcrübəsinin çox olduğunu rahatlıqla demək olar. Onun fəaliyyət üslubu da daha çox liberal üsluba 

aiddir.  

Prof. Dolores Umbridge: Umbirdge əslində bir "Seherbazdır". Yəni Sehir Nazirliyində 

işləyir. Lakin bir semestrliyinə Qaranlıq Sənətlərə Qarşı Mübarizə dərsi keçmək üçün Hogwartsa 

gəlir. Umbridgenin pedoqoji fəaliyyəti tamamilə avtoritar fəaliyyət üslubudur. 

Severus Snape: Snape də uzun illər Hogwartsda işləmiş təcrübəli İksir müəllimidir. Əslində 

o həmişə Qaranlıq Sənətlərə qarşı Müdafiə dərsi keçmək istəmişdir. Lakin Müdir Dumbledore onun 

İksir dərsləri verməsini daha uyğun hesab etmişdir. 

Snapenin pedoqoji fəaliyyətini də avtoritar fəaliyyət adlandırmaq olar. 

Prof. R. J.Lupin: Lupin Hogwartda sadəcə bir semestrlik Qaranlıq Sənətlərə qarşı Müdafiə dərsi 

keçmişdir. Sadəcə bir semestr dərs keçməyinə baxmayaraq qısa zamanda öz fəaliyyət üslubu ilə 

şagirdlərin könlünü almağı qazanmışdır. Lupinin fəaliyyətini demokratik fəaliyyət üslubuna aid 

etmək olar. 

Açar sözlər: pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji psixologiya, pedaqoji rəhbərlik üslubları 

Keywords: pedagogical activity, pedagogical psychology, styles  of pedagogical leadership  

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая психология, стили 

педагогического лидерства 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ. 

Гадирова Рена Гамид кызы  

Бакинский Государственный Университет 

rena_09@inbox.ru 
 

  Национальная идентичность является одной из широко обсуждаемых категорий.  

Существует несколько основных подходов в понимании данной категории: 

примордиалистский, конструктивистский и инструментальный. Не вдаваясь в детальный 

анализ этих подходов, можно выделить наиболее общее положение, с которым на 

сегодняшний день согласятся сторонники всех трех подходов: нация есть культурная 

mailto:rena_09@inbox.ru
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группа, возможно, но не обязательно, объединенная общим происхождением и наделенная 

гражданскими связями. Таким образом, общность культуры и общее гражданство можно 

считать важными факторами в формировании национальной идентичности. В этом плане, 

задача формирования национальной идентичности   усложняется в полиэтнических 

обществах, члены которых принадлежат к разным культурам, и тем более в обществах с 

межэтническим конфликтом. 

  Провозглашение независимой Азербайджанской республики и недавние исторические 

события, связанные с восстановлением территориального суверенитета, открывают новые 

перспективы в деле формирования полноценной нации. В этой связи, необходима 

специальная программа и государственная национальная политика, способствующая уже на 

новом этапе государственности формированию еще более сплачивающей все этнические 

группы населения азербайджанской национальной идентичности. При этом, национальная 

политика должна опираться не на преходящие и конъюнктурные моменты, а на знание 

социально-психологических закономерностей развития национальной идентичности и 

национальной идентификации. В этой связи, как нам представлялось, некоторый интерес 

может представить наше экспериментальное исследование форм и уровней развития 

национальной и других форм идентичности у разных этнических групп, проживающих в 

Азербайджане. При этом мы преследовали цель проанализировать социально-

психологические аспекты формирования азербайджанской национальной идентичности, а 

также выявить паттерны национальной идентификации, характерные для представителей 

разных этнических групп, проживающих в нашей республике. Мы исходили из следующей 

гипотезы: группы внутри наций с взаимно согласованной коллективной памятью будут 

демонстрировать схожие или тождественные паттерны национальной идентификации, в 

то время как группы с конфликтующей коллективной памятью могут иметь 

различающиеся паттерны идентификации, которые способны препятствовать развитию 

чувства национальной идентичности. 

Методики исследования: Исследование проводилось в 4 регионах Азербайджана: 

Баку-Абшерон, Ленкорань-Астара, Гусар-Хачмаз и Загаталы-Балаканы. Выбор районов был 

обусловлен наличием этнических групп (азербайджанцы/азербайджанские тюрки; авары; 

лезгины; талыши). Выбор респондентов осуществлялся по принципу «снежного кома» и 

посредством личных знакомств. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе, в 

ходе опроса были использованы методики самокатегоризации, и субъективных 

идентификаций посредством которых измерялись уровни развития национальной, 

региональной, этнической и религиозной идентичности.  На втором этапе производился 

статистический анализ полученных данных и моделирование отношений между формами 

этно-национальной и религиозной идентичности респондентов, принадлежащих к разным 

этническим группам.  Далее приводятся основные данные, полученные в ходе нашего 

исследования. 

1. Респонденты из всех четырех этических групп демонстрируют высокие показатели 

уровней национальной самоидентификации с категорией «гражданин Азербайджана» 

(суммарное среднее значение =6.3, по 7-ми бальной шкале).  

2. По уровню этнической и религиозной идентификации все три группы этнических 

меньшинств демонстрировали более высокий уровень выраженности по сравнению с 

азербайджанцами. Наиболее высокий уровень этнической идентификации был зафиксирован 

среди аваров, что, однако, не мешало их одновременно высокой национальной 

самоидентификации как «гражданин Азербайджана».  Для азербайджанцев, как титульной 

нации, наиболее важной являлась национальная самоидентификация (p<.05).    

3.  Все этнические группы отмечают важность связи между мусульманской и 

национальной идентификацией, хотя именно талыши являются наиболее ярыми 
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сторонниками необходимости для азербайджанцев быть мусульманином. Очевидно, что 

общность религии- ислама, действительно до известной степени нивелирует имеющиеся 

различия между этническими группами и цементирует связь между ними. Вероятно, поэтому 

все этнические группы демонстрируют не только высокую связь между уровнем религиозной 

и этнической идентификации, но и воспринимают крайне важной необходимость для граждан 

Азербайджана быть мусульманами.   

4. Исследование позволяет выделить фактор языка в динамике национальной 

идентификации: респонденты, обучавшиеся на азербайджанском языке, демонстрируют 

значимо более высокий уровень национальной идентификации по сравнению с обучавшимися 

на русском языке (p<.05).    

5.  Вместе с тем, респонденты с русским языком обучения демонстрировали более высокий 

уровень исторических знаний и представлений, что свидетельствует об отставании уровня 

образования и качества информации на азербайджанском языке (p<.001).   

6.  В целом, полученные данные указывают на важную объединяющую и интегрирующую 

роль, которую играет культура Азербайджана для этнических групп в процессах их 

национальной самоидентификации, одних - готовых в настоящее время 

самоидентифицироваться как «азербайджанцы», а других - как «граждане Азербайджана».  В 

конечном итоге, успехи в национальном строительстве в Азербайджане будут оцениваться по 

тому, насколько большее число представителей разных этнических групп в перспективе будут 

отождествлять себя с категорией «азербайджанец». 

На основе полученных данных мы сформулировали следующие рекомендации: 

Следует разработать комплексную программу по усилению национальной идентификации 

среди населения, которая включала бы меры как экономического, так и социо-культурно-

политического характера.  Важное значение будут иметь специальные программы, 

рассчитанные на молодежь из этнических меньшинств. Следует предусмотреть проведение 

регулярных дней культуры этнических меньшинств, а также периодические встречи с 

участием политологов, историков, психологов, социологов, писателей, религиозных деятелей, 

представителей художественной интеллигенции, гражданского общества, масс медиа. В этой 

связи должна быть разработана и реализована специальная программа по укреплению 

национальной самоидентификации, содержащая апелляцию к общенациональной истории и 

чувству национальной гордости. В частности, можно рекомендовать более частый показ на 

ТV передач, рассказывающих об истории и географии нашей страны, со специальным 

акцентом на районах, где проживают этнические меньшинства. Далее, учитывая высокий 

уровень религиозной идентификации, присущий всем этническим группам, использовать 

общность религии, традиционный ислам, как дополнительный фактор «цементирования» 

единой азербайджанской нации. В этой связи, должны решительно пресекаться разного рода 

сектантские течения и учения, а также действия, ведущие к расколу населения на шиитов и 

суннитов.  

Учитывая тот факт, что из всех видов наднациональной идентичности наименее   

значимой для всех этнических групп оказалась европейская идентификация, необходимо 

проведение информационных кампаний и дискуссий, направленных на пропаганду 

взаимокультурных, экономических и исторических связей между Азербайджаном и Европой, 

а также регулярных культурных, научных и спортивных мероприятий европейского масштаба. 

И наконец, учитывая роль азербайджанского языка в усилении национальной идентификации 

населения, следует всячески развивать азербайджанский язык с тем, чтобы превратить его в 

канал эффективной коммуникации и образования, источник получения обширной и 

необходимой информации. 

Ключевые слова: нация, этнические меньшинства, национальная идентичность, 

гражданская идентичность 
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SUMMARY  

Socio-psychological study of different forms of collective 

 identity of ethnic groups living in Azerbaijan. 

Qadirova Rana Hamid 
 

The article presents some data from experimental socio-psychological research of some 

types of collective identity (ethnic, national religious) inherent in various ethnic groups living 

in Azerbaijan. Proceeding from the obtained empirical data the author suggested some 

recommendations for the formation of the inclusive Azerbaijani national identity. 

       Keywords: nation, ethnic minorities, national identity, civic identity 

 

XÜLASƏ                     

Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların kollektiv ıdentıklıyının müxtəlif formalarının 

eksperimental sosial psixolojı tədqiqatı. 

Qədirova Rəna Həmid qızı 

Məqalədə Azərbaycanda yaşayan müxtəlif qruplara xas olan bəzi kollektiv identikliyin 

eksperimental sosial psixoloji tədqiqatın nəticələri təqdim olunur. Əldə olunan nəticələrə əsasən 

inklüziv Azərbaycan milli identikliyin formalaşması üçün bir sıra tövsiyələr təklif edilir. 

       Açar sözlər: millət, etnik azlıqlar, milli identiklik, vətəndaş identikliyi 

 

 

 

РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

Гасымова Таира Алиш гызы 

Сумгаитский Государственный Университет 

qasimova.taira@mail.ru 

 

         Семья, учебный коллектив, друзья- питательная среда, постоянно влияющая на личность, 

ее мировоззрение, привычки и характер. Это непосредственное окружение служит 

проводником тех идей, ценностей и норм, которые существуют в обществе. Развитие личности 

происходит на протяжении всей жизни индивида, но определяющее значение имеют ранние 

этапы жизни человека. Формирование личности ребёнка происходит в процессе его общения 

с родителями, учителями, сверстниками. Без влияния семьи трудно воспитать то или иное 

качество личности.  Учителя должны принять тот факт, что обучение начинается ещё в семье. 

Родители первые учителя своих детей. Первое обучение в семье является основой широкого 

обучающего процесса. Родители влияют на ценности, отношения, поведение, здоровье, 

самоуважение, подготовку в школу и завоевание жизненных достижений своих детей. Именно 

в семье ребёнок получает все жизненные позиции.  Однако нельзя сбрасывать со счетов и 
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необходимость общественного воспитания, ведь именно учителя являются лицами, которые 

заботятся о ребёнке в процессе его длительного обучения, возможно на протяжении всей 

жизни. С этих позиций и определяются основные пути сотрудничества школы с семьёй.  И 

работники образования, и родители заинтересованы в правильном развитии ребёнка. Учитель 

информирует родителей сведениями о развитии ребёнка. Родители же в свою очередь, дают 

информацию о специфических особенностях ребёнка. Обмен такой информацией и общая 

цель делают семью и школу союзниками. 

           Семейное и школьное воспитание тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, но не 

совпадают. Поэтому полное отсутствие одного из компонентов всегда чревато серьёзными 

потерями, как для объектов воспитания, так и для самих субъектов воспитательной 

деятельности – семьи и школы.  Роль семьи и школы сводится к тому, чтобы выработать 

единый подход к вопросам воспитания, помогая друг другу решать неизбежно возникающие 

проблемы. Взаимное уважение будет способствовать повышению авторитета и родителей, и 

учителей, помогут создать в школе атмосферу сотрудничества и добра. Положительные 

результаты будут, если семья и школа станут для ребёнка единым фактором окружающей его 

среды. Совместные усилия семьи, школы и самой личности приведут к решению 

поставленных задач. «Факт воспитательного воздействия на человека окружающей 

культурной средой не подлежит ни малейшему сомнению. Человек воспитывается в 

окружающей его среде не заметно для себя» (Д.С.Лихачёв «Письма о добром и прекрасном» 

М: Детская литература,1989 – с.206). 

        Идеалом семьи, школы и общества является всесторонне развитый человек – 

образованный, физически и нравственно здоровый, закалённый, приносящий пользу и 

умеющий реализовать своё мастерство, умения. Высокая требовательность к себе и детям, 

взаимное уважение старших и младших членов семьи, атмосфера дружбы, доверия и 

взаимопонимания – важнейшие условия установления единых требований к воспитанию в 

школе, в семье и внешкольных детских коллективах. 

               Нельзя противопоставлять семейное воспитание школьному. Родители, не 

понимающие этого, допускают серьёзные просчёты в воспитании детей. Предупреждение и 

предотвращение таких ошибок, правильная организация семейного воспитания -

принципиальная задача школы. А.С.Макаренко писал, что семьи бывают хорошие и плохие, и 

поручиться за то, что семья воспитывает как следует нельзя. Он также отмечал, что говорить, 

что семья может воспитывать как хочет, мы не можем, мы должны организовать семейное 

воспитание, и организующим началом должна быть школа как представительница 

государственного воспитания.  

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, формирование личности, школьное 

воспитание 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. -

М. «Просвещение» 1996 

2. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. Пед. Соч.8т.М.1984 

 

 

 

МАЛАЯ ГРУППА КАК МИКРОСРЕДА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Гулиева Парвин Вагиф 

Бакинский Государственный Университет 

parvin198196@gmail.com 

 

mailto:parvin198196@gmail.com


INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

282 

В статье рассматриваются психологические последствия социального общения в малых 

группах детей с ограниченными возможностями. Обосновывается мысль о том, что 

инклюзивное обучение является реальным средством повышения кругозора и навыков таких 

детей. 

Ключевые слова: малая группа, дети с ограниченными возможностями, инклюзивное 

обучение. 

 

Введение. Как известно, в педагогике и психологии имеется потребность практического 

использования методов активного социального обучения для развития потенциала личности, 

как субъекта общения в различных сферах труда и быта. В особенности это касается детей, 

имеющих особые качества, связанное с ограниченными возможностями. Отсюда, на первый 

план выдвигается проблема межличностного общения как ведущая и наиболее острая 

проблема современности.  

Постановка проблемы и методы исследования. В рамках групповой динамики смысл 

процесса активного социального обучения состоит в том, что малая социальная общность, или 

группа, где происходит это общение, за относительно короткий срок может пройти путь от 

уровня диффузной группы до уровня близкого по своему содержанию и принципам 

организации коллективу. То есть вместе с развитием группы происходит и социально-

психологический так называемый рост и участников, как субъектов общения на основе 

интериоризации, как нормы доверительного общения в коллективе [1]. 

При правильной и успешной организации деятельности подобных групп воспитывается 

такой тип личности, который можно условно назвать эффективным субъектом общения. В 

результате внутреннее содержание такого субъекта составляет характеристическая 

направленность, формируется индивидуально целостная система отношений этого индивида 

в действительности через общение, через конкретные социальные условия. В итоге 

формируется начать основы для нормального общения для отношения к себе и другим людям 

на соответствующем уровне. Здесь формируется в индивидуальном плане избирательность 

всего спектра когнитивных процессов и в конечном итоге обеспечивается для субъекта 

наиболее благоприятная мотивационная и информационная основа построения полноценного 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в соответствии с конкретной ситуацией. 

Проблема исследована на материалах, собранных автором в процессе работы в группах, 

где присутствовали и дети младшего школьного возраста с ограниченными возможностями. 

Помимо этого, была сформирована концептуальная база на основе идей, апробированных в 

психологической и педагогической науке.   

Личность и общение в малой группе. В целом личность, как субъект общения, 

воспринимается в итоге в функциональном единстве процессов строящихся взаимоотношений 

на уровне поведения, в итоге мы получаем комплексную оптимизирующую систему 

взаимодействия на когнитивном, аффективном и конативном уровнях взаимодействия 

субъекта с другими людьми [2]. 

Подобные концептуальной модели функциональной структуры субъекта общения 

применяются в конкретной практике на уровне инклюзивного обучения в том числе и для 

детей с ограниченными возможностями. Апробация системы критериев эффективности 

подобного активного социального обучения показала, что в конкретных случаях применение 

дифференцированного качественного начала в использовании подходов приводят в ходе 

обучения к необходимым изменениям, что позволило прийти к однозначному заключению о 

том, что субъекты общения получили большое количество позитивных личностных 

новообразований. Причём по сравнению с контрольной группой во время подобного 

эксперимента группа, которая не имела подобного опыта, то экспериментальная группа имела 

намного больше преимуществ. В том числе произошел значительный рост активных 
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симпатических альтруистических тенденций участников этого эксперимента, в особенности у 

детей, которые входили в наиболее успешные коллективы. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что именно подобные тенденции и составляют внутреннюю сущность личности, как 

эффективного субъекта общения. 

В целом анализ результатов изучения общих и возрастных закономерностей 

межличностного психического отражения, куда входят социальная перцепция и 

формирование представлений и понятий о другом человеке, о межличностных отношениях, в 

целом общении, учёт с другой стороны закономерностей формирования личности на основных 

этапах онтогенеза свидетельствуют о том, что мы имеем дело с определенным единым, хотя и 

противоречивым процессом, в ходе которого реализуется превращение межличностных 

образований в личностные, о чём в своё время говорил Лев Выготский. Происходит 

интериоризация социально-психологических явлений аффективно значимых в макро- и 

микросредовых ситуациях [3]. 

Важнейшей особенностью личности и микросреды в условиях контактной малой группы 

является непосредственное межличностное взаимодействие и социализация. Фактически 

малая группа является универсальной системой данного общения, поскольку она представляет 

собой не только поля межличностной активности, составленных из субъектов общения, но и 

совокупность устойчивых состояний и педагогических субъективно значимых динамических 

процессов непосредственного межличностного общения. На этом общении отражаются 

различные внеличностные компоненты микросреды, это явления природы, животные, 

произведения искусства и так далее. Всё это приобретает определенную символическую 

функцию. 

Для детей, страдающих определенными проблемами, связанными с их физическим или 

психическим состоянием, подобная микросреда имеет исключительное значение, в 

особенности важно то экстрапсихическое поле, в котором интерпсихические феномены 

превращается в интрапсихические [4]. Здесь, в процессе межличностного общения и 

совместной деятельности происходит и экстериоризация личностных свойств и состояний. 

Отсюда необходимость включённого, то есть инклюзивного обучения детей, имеющих 

определённые ограниченные возможности, в группе детей в обычной школе или в обычном 

детском саду. Сама уникальность результатов процесса формирования и развития личности на 

протяжении всего его жизненного пути существенно определяется тем, что здесь личность 

непосредственно входит в новые социальные ситуации в тех контактных группах и 

коллективах, к которым она объективно принадлежит. Кроме того, это личность является 

одновременно действующим агентом целой системы микросреды, новых ситуаций, и играет в 

каждой из них различные социальные роли, которые во многом предопределяют 

субъективную значимость межличностного взаимодействия [5]. 

Разумеется, конкретный анализ процесса вхождения личности в коллектив в малую 

социальную группу требуют анализа процессов этих межличностных социально-

психологических явлений и их отражение в структуре влияния на его личностные качества. 

Выводы. Необходимо учитывать социально психологическую ситуацию развития, в 

которой формируется данная личность. В целом при включенном обучении необходимо 

стремиться к тому, чтобы такие ситуации возникали в относительно устойчивых референтных 

для личности контактных общностях, объединённых субъективно и общественно значимой 

деятельностью. Обычно при этом мы должны понимать, что имеется в виду прежде всего 

школа. В таких контактных группах качественная определенность и ценностная 

направленность приобретает особую значимость в зависимости от уровня развития отдельных 

членов этой группы и, конечно, качество руководства этой группы представителями 

социальной педагогики и психологии. 
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XÜLASƏ 

 İmkanları məhdud olan uşaqların fərdi inkışafı üçün kiçik qrup mıkro mühıt kimi 

Quliyeva Pərvin Vaqif 

 

Məqalədə əlilliyi olan uşaqların kiçik qruplarındakı sosial ünsiyyətin psixoloji nəticələri 

araşdırılır. İnklüziv təhsilin bu cür uşaqların üfüq və bacarıqlarını artırmaq üçün həqiqi bir vasitə 

olduğu fikri əsaslandırılmışdır. 

Açar sözlər: kiçik qrup, əlil uşaqlar, inklüziv təhsil. 

 

SUMMARY 

Small group as a mıcro envıronment for the personalıty development of a chıld wıth 

dısabılıtıes 

Guliyeva Parvin Vagif 

 

The article examines the psychological consequences of social communication in small groups 

of children with disabilities. The idea is substantiated that inclusive education is a real means of 

increasing the horizons and skills of such children. 

Key words: small group, children with disabilities, inclusive education. 

 

 

 

PSİXOLOJİ TƏDQİQAT ÜSULLARI 

Ramazanova Nuranə, Kərəmova Natəvan, Məmmədov Ayaz 

Qərbi Kaspi Universiteti 

 

İstər elmi tədqiqat, istərsə də praktik iş zamanı psixoloq müəyyən metodlardan istifadə edir, 

başqa sözlə qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün öz fəaliyyətini müvafiq şəkildə təşkil edir. 

Bu zaman istifadə olunan priyomlar və vasitələr elmi tədqiqat metodları adlanır. Həmin metodların 

köməyi ilə müvafiq elmin qanunauyğunluqları aşkara çıxarılır. Elmdə əldə edilən nəticələrin gücü 

tətbiq olunan tədqiqat metodlarının təkmillik dərəcəsindən, onların  validliyi və etibarlılığından və s. 

asılıdır. Metod nə qədər düzgün seçilər və tətbiq olunarsa nəticə bir o qədər səmərəli olar, elmin 

araşdırdığı hadisələri, onların qanunauyğunluqlarını incəliklərinə qədər aşkara çıxarar. Bütün qeyd 

olunanlar psixologiya və onun tədqiqat metodlarına da aiddir. 

Psixologiyanın öyrəndiyi hadisələr olduqca mürəkkəb və özünəməxsus, öyrənilməsi çətin 

olan hadisələrdir. Ona görə də bu hadisələri öyrənmək üçün həddindən artıq kamil, həmin hadisələri 
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araşdırmağa imkan verən metodlardan istifadə etmək tələb edilir. Məhz buna görə də psixoloji 

tədqiqatlar müəyyən prinsiplərə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan müasir 

psixologiya elmi tədqiqatların genetik prinsip əsasında aparılmasını vacib hesab edir. Bu prinsipə 

görə öyrənilən hər bir psixi hadisə proses kimi nəzərdən keçirilir və tədqiqatçı onun inkişafının bütün 

cəhətlərini bərpa etməyə, onların bir-birini necə əvəz etdiyini görməyə və anlamağa çalışır, öyrənilən 

psixi faktı onun konkret tarixində, təsəvvür etməyə təşəbbüs göstərir. 

Psixologiyanın tədqiqat metodlarını hər şeydən əvvəl əsas və yardımçı olmaqla təsnif edirlər. 

Əsas metodlara müşahidə və eksperiment metodlarını aid edirlər. 

Müşahidə psixi hadisələrin gedişinə qarışmadan onları sadəcə olaraq izləmək yolu ilə empirik 

məlumatların əldə edilməsindən ibarət əsas tədqiqat metodudur. Psixoloqun şəraitə, psixi hadisələrin 

gedişinə qarışmaması, müdaxilə etməməsi müşahidə metodunu xarakterizə edən başlıca 

xüsusiyyətdir. Müşahidə planlı, məqsədəmüvafiq şəkildə həyata keçirilir. Müşahidə metodunun üstün 

cəhəti ondan ibarətdir ki, bu zaman üzərinə müşahidə aparılan bundan xəbər tutmur, müşahidə təbii 

şəraitdə (iş zamanı, oyun, dərs və s.) aparıldığına görə öz hərəkətlərində dəyişiklik etmirlər. 

Müşahidə qısamüddətli, uzunmüddətli, dövrü və sistematik ola bilir. Qısamüddətli müşahidə 

dəqiqələr ərzində insan psixikası və davranışının təzahürünü izləməklə həyata keçirilir. Məsələn, 

müəllimin izahına şagirdlərin münasibətini aşkara çıxarmaq üçün həmin anda onların üzərində 

aparılan müşahidə buna misal ola bilər. Uzunmüddətli müşahidəyə bütün dərs və ya bütün rüb ərzində 

aparılan müşahidələri aid etmək olar. Dövrü müşahidəyə gəldikdə bu müəyyən dövrlərdə, məsələn 

hər rübün sonunda eyni bir psixi hadisənin təzahürünü izləməkdən ibarətdir. Dövrü müşahidə psixi 

hadisənin inkişaf dinamikasını aşkara çıxarmağa imkan verir. Sistematik müşahidə də inkişaf 

dinamikasını aşkara çıxarmağa xidmət edir. Lakin burada müşahidə arası kəsilmədən uzun müddət 

məsələn, bütün dərs ili, müəyyən yaş dövrü ərzində aparılır. Müşahidənin nəticələri qeydə alınır, 

sonradan təhlil və ümumiləşdirmə əsasında müvafiq nəticələrçıxarılır. 

Müşahidə əsasən obyektiv nəticələrə, psixi hadisələrin gedişini izləməyə imkan verir. Buna 

baxmayaraq müşahidə zamanı bəzi çətinliklər mövcud ola bilir. Hər şeydən əvvəl psixoloq 

müşahidənin həyata keçirildiyi şəraitdəki dəyişikliyi müəyyən dərəcədə görə bilsə də ona tam nəzarət 

etmək imkanına malik olmur. Məhz buna görə də nəzarətdən kənarda qalan amillərin təsiri altında 

tam dəqiq məlumat əldə etmək çətinləşir. Bundan başqa müşahidə psixoloqun subyektiv 

mövqeyindən kənar qalmaya bilər. Burada psixoloqun elmi baxışları, təcrübəsi, peşə hazırlığı ilə 

yanaşı formalaşmış qiymətləndirmə stereotipi, etik prinsipləri, ustanovkası  və s. öz təsirini göstərə 

bilər. Şübhəsiz müşahidə aparan psixoloq bu kimi təsirlərin aradan qaldırılmasına çalışmalıdır. 

Müşahidənin çətinliklərindən biri də bu və ya digər psixi hadisənin, davranış tərzinin 

təzahürünü uzun müddət gözləmək lazım gəlməsi ilə baglıdır. Ona görə də psixologiyada ən çox əsas 

tədqiqat metodu kimi eksperimentdən istifadə olunur. 

Eksperiment müşahidədən birinci  növbədə onunla fərqlənir ki, bu zaman psixoloq psixi hadisələrin 

gedişinə qarışır, tədqiqatın təşkili üçün qarşısına qoyduğu məqsədə müvafiq olaraq şərait yaradır. Bu, 

müşahidə zamanı şəraitə tam nəzarət edə bilməməklə bağlı çətinliyi aradan qaldırır. 

Eksperimentin birinci növbədə iki növünü – təbii və laborator eksperiment növünü qeyd 

etmək olar. Təbii eksperiment rus psixoloqu A.F.Lazurski tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

D igər bir əsasa görə eksperimentin daha iki növünü qeyd edirlər: müəyyənedici eksperiment və 

öyrədici (formalaşdırıcı) eksperiment. Yaş və pedaqoji psixologiyada eksperimentin bu növlərindən 

geniş istifadə olunur. Müəyyənedici eksperiment psixi hadisələrin fərdlərdə inkişaf səviyyəsini aşkara 

çıxarmaq üçün istifadə olunur. Burada eksperimentator psixi hadisələrin gedişinə təsir etmir. 

Öyrədici (formalaşdırıcı) eksperimentə gəldikdə bu eksperimentatorun fəal, 

məqsədəyönəlmiş təsiri prosesində yoxlananlarda psixikanın inkişaf xüsusiyyətlərini aşkara 

çıxarmasından ibarətdir. Bu cür eksperimentləri psixoloji-pedaqoji eksperiment adı ilə də 

adlandırırlar. 

Psixoloji tədqiqatlar zamanı müsahibə metodundan da istifadə olunur. Bəzən müşahidə və 

eksperiment zamanı bu və ya digər hadisənin baş verməsi səbəblərini aşkara çıxarmaq mümkün 
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olmur. Bunun üçün müsahibə metodu psixoloqun köməyinə çatır. Sual-cavab yolu ilə psixoloq ona 

lazım faktı əldə edir. Lakin müsahibə istintaqa çevrilməməlidir. Suallar düşünülmüş və birmənalı 

olmalıdır. Müsahibə metodunu çox vaxt sorğu metodu kimi də qeyd edirlər. Sorğunun müxtəlif 

variantlarından istifadə etmək olar. Onların hər birinin üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. Sorğunun 

üç əsas növünü qeyd edirlər: şifahi, yazılı və sərbəst sorğu. 

Şifahi sorğu, adətən, yoxlananın reaksiya və davranışı üzərində müşahidə aparmaq tələb 

olunduqda həyata keçirilir. Yazılı sorğuya nisbətən şifahi sorğu insan psixologiyasına daha dərindən 

nüfuz etmək imkanı verir. Belə ki, tədqiqat zamanı yoxlanan adamın reaksiya və davranışından asılı 

olaraq tədqiqatçı öz suallarını tənzim etmək imkanına malik olur. Lakin sorğunun bu variantının 

keçirilməsi üçün uzun vaxt və tədqiqatçının xüsusi hazırlığı tələb olunur. Belə ki, cavabların 

obyektivlik dərəcəsi çox vaxt tədqiqatçının özünün davranış və şəxsi xüsusiyyətlərindən asılı olur. 

Yazılı sorğu daha çox adamı əhatə etməyə və buna nisbətən az vaxt sərf etməyə imkan verir. Bu cür 

sorğunun daha geniş yayılmış forması anketlərdir. Lakin yazılı sorğunun qüsurlu cəhəti ondan 

ibarətdir ki, bu zaman yoxlananın suallara reaksiyasını görmək mümkün deyildir. 

Sərbəst sorğu bir növ şifahi və yazılı sorğunun müxtəlif variantlarıdır. Lakin bunu 

fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, veriləcək suallar əvvəlcədən müəyyənləşdirilmir. Bu cür sorğu 

zamanı tədqiqatın taktika və məzmununu asanlıqla dəyişdirmək mümkündür. Bu isə yoxlananlardan 

müxtəlif məlumatları əldə etməyə imkan verir. 

Psixologiyada yardımçı metod kimi fəaliyyət metodlarının təhlilindən də istifadə olunur. 

Fəaliyyət məhsulu kimi şagirdlərin icra etdikləri yazı işlərini, onların bədii yaradıcılıq məhsullarını: 

yazdıqları şer və hekayələri, əl işlərini, çəkdikləri rəsmləri və s. aid etmək olar. Belə ki, şagirdlərin 

yazı işlərini yoxlamaq və təhlil etməklə onlarda yazı vərdişlərinin inkişaf xüsusiyyətlərini, digər 

fəaliyyət məhsullarını təhlil etməklə həmin sahədə bacarıq və qabiliyyətlərinin xüsusiyyətlərin aşkara 

çıxarmaq mümkündür. Fəaliyyət məhsullarının təhlili daha çox yoxlananı əhatə etməyə imkan verir. 

Müasir psixologiyada psixodiaqnostik metodlardan da istifadə olunur. Bunlardan ən geniş 

şəkildə tətbiq olunanı testlərdir. Test qısa müddətli standartlaşdırılmış psixoloji sınaqdır. Testin 

köməyi ilə insanın psixologiyası və davranışının kəmiyyət və keyfiyyətcə dəqiq qiymətləndirilməsi 

bir sıra əvvəlcədən verilmiş standartlara – test normalarına nə dərəcədə uyğun olmasının müqayisəsi 

əsasında həyata keçirilir. 

Testlərin müxtəlif növləri vardır. Onlardan ən geniş yayılanları aşağıdakılardır: 

müvəffəqiyyət testləri, intellekt testləri, kreativ testlər, şəxsiyyət testləri, proyektiv testlər və.s. 

Müvəffəqiyyət testlərinin köməyi ilə yoxlananların konkret bilik bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnmə dərəcəsi aşkara çıxarılır. 

İntellekt testləri yoxlananların əqli inkişaf səviyyəsini aşkara çıxarmağa xidmət edir. İntellekt 

testləri  haqqında ilk fikir F.Qalton  tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

Kreativ testlər insanlarda yaradıcılıq qabiliyyətlərini aşkara çıxarmaq üçün tətbiq olunur. Ən çox 

tanınan kreativ testlərə C. Gilfordun və E.Torrensin testlərini aid etmək olar. 

Şəxsiyyət testləri fərdin şəxsiyyətinin müxtəlif cəhətlərini tədqiq etmək üçün istifadə olunur. 

Proyektiv testlərə gəldikdə onlar daxili proyeksiya dinamikası doğuran qeyri-müəyyən 

stimulların təqdimi əsasında yoxlananların şəxsiyyətini tamlıqda öyrənməyə imkan verən  

metodikadır. Bu cür testlərə Rorşarx testini, tematik apperseptiv testi (TAT) və s-ni aid etmək olar. 

Psixodiaqnostik metod kimi sosiometriya metodundan da istifadə olunur. Sosiometriya – 

qruplarda və kollektivlərdərəğbət və nifrət tipli şəxsiyyətlərarası münasibətlərin kəmiyyətcə 

qiymətləndirilməsi və qrafik təsviri üçün tətbiq olunan standartlamdırılmış metodik üsulların 

məcmuundan ibarətdir. Sosiometriya amerikan psixoloqu C.Moreno tərəfindən işlənilmişdir. 

Psixoloji tədqiqatlarda yardımçı metod kimi bioqrafik metodlardan da istifadə olunur. Bunun 

üçün insanın həyat yoluna aid faktların və hadisələrin, onun sələflərində, nəslində özünü göstərən 

xarakterik halların, sənədlərin, şəhadətnamələrin və s. təhlilindən istifadə olunur. 
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Məqalədə yaş psixologiyası anlayışı, yaş psixologiyasının əsas bölmələri və vəzifələri,  uşaq 

psixologiyası (körpəlik və erkən uşaqlıq), müasir psixologiyada psixi anlayışın yaş dövrləri problemi, 

yeniyetmə psixologiyası və uzunömürlülük psixologiyası (gerantopsixologiya) mövzularına 

toxunulacaq. Ədəbiyyat mənbələrinə əsasən yaş psixologiyasının xüsusiyyətləri təhlil olunacaq. 

Açar sözlər: yaş psixologiyası, uşaq psixologiyası, yeniyetmə psixologiyası, uzunömürlülük 

psixologiyası. 

 

Yaş psixologiyası - Psixologiya elminin pedaqoji psixologiya ilə sıx bağlı olan digər mühüm 

bir sahəsidir. Yaş psixologiyası insanda anadan olandan ömrünün axırına qədər psixi inkişafın 

dinamikasını, qanunauyğunluqlarını, şəxsiyyətin psixi prosesləri və xassələrinin ontogenezdə inkişaf 

xüsusiyyətlərini öyrənir. Yaş psixologiyasının predmetinə fərdin psixologiyası və davranışının “yaş” 

anlayışı ilə ifadə olunan spesifik birliyini də aid etmək olar. Nəzərdə tutulur ki, insan hər bir yaş 

dövründə psixoloji və davranış xüsusiyyətlərinin həmin yaş dövrü üçün xarakterik olan və həmin 

dövrdən kənarda heç vaxt özünü göstərməyən birliyinə malik olur. Yaş psixologiyası müasir 

psixologiya elminin əsas sahələrindən biri olmaqla yanaşı onun da özünəməxsus və bir-birini 

tamamlayan bölmələri vardır. Bunlara aşağıdakılar daxildir: uşaq psixologiyası, yeniyetmələrin 

psixologiyası, gəncliyin psixologiyası, yaşlı adamların psixologiyası, uzunömürlülük 

psixologiyasi(gerantopsixologiya). 

Müasir yaş psixologiyasının qarşısında duran vəzifələr geniş və çoxsahəlidir. Yaş 

psixologiyasının qarşısında duran əsas vəzifə şəxsiyyətin inkişaf problemlərini, ayrı-ayrı yaş 

dövrlərində onun xüsusiyyətlərini, psixi inkişafın dinamikasını, ümumi qanunauyğunluqlarını 

öyrənməkdən ibarətdir. Şəxsiyyətin yaş aspektində inkişafının hərəkətverici qüvvələri, mexanizm, 

şərait və amillərinin, təlim-tərbiyə prosesində psixi inkişafın yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almağın 

səmərəli yollarının və s. öyrənilməsi də yaş psixologiyasının qarşısında duran mühüm vəzifələrdən 

hesab edilir 

 Uşaq anadan olarkən yalnız birneçə: qida, müdafiə, tutmaq, robinzon, babin və s. kimi şərtsiz 

refleksə malik olur. Bunlar ətraf aləmlə ilkin əlaqə yaratmaqimkanı verir. Körpəlik dövründə uşaqda 

hərəki fəallıq artır, hərəki vərdişlər sürətlə formalaşmağa başlayır. Bir il ərzində uşağın hərəkətlərinin 

inkişafında heyrətamiz dəyişikliklər baş verir. Bu dövrdə uşaqlarda hərəki vərdişlər, xüsusilə əlin və 

ayağın mürəkkəb, tənzimlənmiş hərəkətləri sürətlə formalaşır. Bu cür hərəkətlər sonralar uşağın idrak 

və əqli qabiliyyətlərinin yaranmasında olduqca mühüm rol oynayır. Bir il ərzində uşaq oturmağı, 

iməkləməyi, ayaq üstə durmağı və nəhayət böyüklərin köməyi ilə yeriməyi öyrənir. Bütün bunların 

sayəsində uşağın ətraf aləm haqqında müvafiq məlumatlar əldə etməsi asanlaşır. Nəticədə körpədə 

xarici aləm haqqındatəsəvvürlər formalaşmağa başlayır. 

https://www.slideshare.net/AlexisCowan/research-methods-in-psychology-13007622
mailto:Gulka151820@gmail.com
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Erkən uşaqlıq dövrü 1 yaşdan 3 yaşa qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə uşaqlar öz 

tələbatlarını əşyavi-manipulyativ fəaliyyətin köməyi ilə ödəyirlər. Erkən uşaqlıq dövrü özünəməxsus 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bu dövrdə uşaq nitqə yiyələnir və nəticədə şəxsiyyətin və fəaliyyət 

subyektinin formalaşması üçün zəmin yaranır. Erkən uşaqlıq dövründə nitqin inkişafı ilə bağlı olaraq 

təfəkkür, xüsusilə əyani-əməli təfəkkür də inkişaf edir. 

Uşağın bir inkişaf səviyyəsindən başqasına keçməsi ilə əlaqədar hər zaman müəyyən 

ziddiyyətlər yaranır. Bunlara misal olaraq uşağın artan fiziki və psixi imkanları ilə ətrafdakı adamlar 

və fəaliyyət növləri ilə əvvəllər yaranmış qarşılıqlı münasibətlər arasında ziddiyyətləri və bu 

ziddiyyətlərin kəskinləşməsi nəticəsində əmələ gələn "böhranları" göstərə bilərik. Uşağın inkişafı ilə 

bağlı üç "böhran" dövrünün-3 yaşın, 7 yaşın və 11-12 yaşın böhranlarıni göstərmək olar.İnkişaf 

prosesində psixi aktivliyin artması təqvim yaşı və psixi inkişaf səviyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 

Yeniyetmə yaşı 10-11 yaşdan 14-15 yaşa qədər olan vaxtı əhatə edir. Bu dövr bir il tez və ya 

gec başlaya və qurtara bilər. Bu dövrdə həmyaşıdları ilə intim-şəxsi ünsiyyət yeniyetmələrin aparıcı 

fəaliyyəti olur. Bu dövrdə aparıcı fəaliyyətlə yanaşı olaraq təlim, ictimai təşkilati, idman, bədii, əmək 

fəaliyyəti də özünə xüsusi yer tutur. Yeniyetməlik dövrünü “keçid”, “təhlükəli”, “dönüş” və s. dövrü 

də adlandırırlar. Həmin dövrdə oğlan və qızların fiziki və psixi inkişafında müxtəlif keyfiyyət 

dəyişmələri baş verir. Ünsiyyət tələbatı. Yeniyetmə yaşında şəxsiyyətin formalaşmasında əsaslı 

dəyişiklik baş verir. Görkəmli psixoloq K.Levinin fikrincə keçid yaşı olan yeniyetməlik dövründə 

mühüm proseslərdən biri onları istiqamətləndirən şəxsiyyətin həyati aləminin, ünsiyyət sahəsinin, 

qrup mənsubluğu və insanların tiplərinin genişlənməsindən ibarətdir. Yeniyetmələrin mənlik və 

əxlaqi şüuru. Kiçik məktəblidən fərqli olaraq yeniyetmədə özünə, öz şəxsi həyatına, şəxsiyyətinin 

xüsusiyyətlərinə maraq yarandıqda, özünü qiymətləndirmə tələbatı, özünü başqaları ilə 

müqayisəetmə meyli əmələ gəlir. Nəticədə yeniyetmə özü üçün öz “mən”ini bir növ kəşf 

edir.psixoloji ədəbiyyatda yeniyetmələrin özünü qiymətləndirmələrinin aşağıdakı tipləri qeyd olunur: 

1. Uşağın «özünüqiymətləndirməsi» ananın verdiyiqiymətin birbaşa təkrarı kimi özünü göstərir. 

2. Ziddiyyətli komponentlərdən ibarət olan qarışıq özünüqiymətləndirmə. 

3. Yeniyetmə valideynlərinin onun haqqında dediklərini xatırlayır, lakin ona başqa qiymət verir. 

4. Yeniyetmə valideynlərinin fikrinə qarşı mübarizə aparır, lakin bununla belə özünü həmin 

sərvətlər çərçivəsində qiymətləndirir. 

5. Yeniyetmə özünüqiymətləndirmə zamanı valideynlərinin onun haqqında neqativ fikirlərini 

qəbul edir, eyni zamanda bildirir ki, o elə bu cür də olmaq istəyir. 

6. Yeniyetmə valideynlərinin neqativ qiymətini görmür, hiss etmir. 

Gerantopsixologiya (yun. Geron - köhnə, qoca və psixologiya) – gerontologiya və gənclik 

psixologiyasının bir qolu.  Ümumi psixologiyanın alət və metodlarından istifadə edərək yaşlıların 

psixikasının və davranışının xüsusiyyətlərini öyrənir.  Elm adamları uzun müddət insanlarda 

yaşlanma ilə əlaqəli zehni xüsusiyyətlər və dəyişikliklərlə maraqlansalar da, yalnız 20-ci əsrin ikinci 

yarısında ayrı bir intizam olaraq ortaya çıxmağa başladı.  Onun ortaya çıxması sosial amillərlə əlaqəli 

idi: yaşlı insanların sayında, iş qabiliyyətində və yaşayış şəraitində artım. Yaşlı insanların ümumi 

fizioloji və psixofiziki xüsusiyyətləri ilə davranışları, felin psixoloji xüsusiyyətləri, şəxsiyyət 

fəaliyyətləri və s.  amillərlə əlaqəli dəyişiklikləri araşdırır. Gerontopsxilogiyanın ümumi vəzifəsi, 

qoca yaşlarında belə insanların sağlam bir həyat sürməsinə kömək edəcək yollar tapmaqdır. 

 

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Oz’me. Birinchi jild. Toshkent, 2000. 

2. Mehdizadə Z.M.Uşaq Psixologiyası I hissə.Bakı.1982 

3. Mehdizadə Z.M. Uşaq Psixologiyası II hissə.Bakı.1984 

4. Əmrahlı L, Rzayeva N. Uşaq Psixologiyası.Bakı.2010  

5. Qədirov Ə.Ə  Yaş Psixologiyası.Bakı. 2002 

 



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
289 

 

SUMMARY 

Age psychology: Child, adolescent and gerontopsychology 

Rajabova Guljahan Kanan gizi 

The article will cover the concept of age psychology, the main sections and tasks of age 

psychology, child psychology (infancy and early childhood), the problem of age of mental 

understanding in modern psychology, adolescent psychology and longevity psychology 

(gerentopsychology). 

Age psychology is another important field of psychology that is closely related to pedagogical 

psychology.  Age psychology studies the dynamics, patterns of mental development from birth to the 

end of life, the characteristics of the development of mental processes and properties of personality 

in ontogeny. The subject of age psychology can also include the specific unity of individual 

psychology and behavior, expressed by the concept of "age".  It is assumed that a person at each age 

has a unity of psychological and behavioral characteristics that are characteristic of that age and never 

manifests itself beyond that age.  Age psychology is one of the main fields of modern psychology, 

but it also has its own and complementary sections. These include: child psychology, adolescent 

psychology, youth psychology, older people's psychology, longevity psychology 

(herontopsychology). 

  The tasks facing modern age psychology are wide and multifaceted. The main task of age 

psychology is to study the problems of personality development, its characteristics at different ages, 

the dynamics of mental development, the general patterns. Driving forces, mechanisms, conditions 

and factors of personality development in terms of age, effective ways to take into account the age 

characteristics of mental development in the educational process, etc.  The study is also considered 

one of the important tasks facing age psychology 

  When a child is born, there are only a few: food, defense, catch, robinzon, babin, and so on.  

has an unconditional reflex such as.  These allow me to make initial contact with the outside world.  

During infancy, the child's motor activity increases, and motor habits begin to form rapidly.  During 

the course of a year, amazing changes occur in a child's motor skills.  During this period, children 

quickly develop motor skills, especially complex, regulated movements of the hands and feet.  Such 

actions later play a very important role in the development of the child's cognitive and mental abilities.  

Within a year, the child learns to sit, crawl, stand, and finally walk with the help of adults.  All this 

makes it easier for the child to get relevant information about the world around him.  As a result, the 

baby begins to form ideas about the outside world. 

 Early childhood covers the period from 1 to 3 years. During this period, children meet their needs 

through material-manipulative activities.  Early childhood is distinguished by its peculiarities.  During 

this period, the child acquires speech, and as a result, the ground is formed for the formation of 

personality and subject of action. In early childhood, in connection with the development of speech, 

thinking, especially visual-practical thinking, also develops. 

  There are always some contradictions in the transition of a child from one level of 

development to another.  Examples of these are the contradictions between the child's growing 

physical and mental abilities, the relationships between people around him and the activities that have 

taken place, and the "crises" that arise as a result of these conflicts.  There are three "crisis" periods 

in a child's development - 3 years, 7 years and 11-12 years. The increase in mental activity in the 

development process is associated with changes in the calendar age and level of mental development. 

 Adolescence covers the period from 10-11 years to 14-15 years. This period can start and end a year 

sooner or later. During this period, intimate personal communication with peers is the leading activity 

of adolescents. Along with the leading activities in this period, training, social organization, sports, 

art and labor activities also have a special place. Adolescence is defined as "transition", "dangerous", 

"turning" and so on.  also called the period. During this period, various qualitative changes occur in 

the physical and mental development of boys and girls. Communication needs. During adolescence, 

there is a fundamental change in the formation of personality. According to the prominent 
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psychologist K. Levy, one of the important processes during adolescence in transition is the expansion 

of the vital world of the individual, the sphere of communication, group affiliation and types of people 

who guide them.  Adolescents' self and moral consciousness. Unlike a young student, when a teenager 

becomes interested in himself, his personal life, his personality traits, he develops a need for self-

esteem and a tendency to compare himself with others. As a result, the adolescent discovers a kind of 

"I" for himself. The psychological literature mentions the following types of adolescent self-esteem: 

The child's "self-esteem" manifests itself as a direct repetition of the value given by the mother. 

Mixed self-assessment consisting of conflicting components. 

The teenager remembers what his parents said about him, but gives him a different value. 

The teenager struggles against the opinion of his parents, but still values himself within the limits of 

those resources. 

During the self-assessment, the teenager accepts the negative opinions of his parents about him, and 

at the same time says that he wants to be like that. 

Adolescents do not see or feel the negative value of their parents. 

  Gerontopsychology (Greek Geron - old, old and psychology) - a branch of gerontology and 

youth psychology.  Learns the characteristics of the psyche and behavior of adults using tools and 

methods of general psychology. Although scientists have long been interested in the mental 

characteristics and changes associated with aging in humans, it only began to emerge as a separate 

discipline in the second half of the 20th century.  Its emergence was due to social factors: an increase 

in the number of older people, their ability to work and living conditions.Behaviors of older people 

with general physiological and psychophysical characteristics, psychological characteristics of the 

verb, personality activities, etc. investigates changes related to factors. The general task of 

gerontopsychology is to find ways to help people live a healthy life, even in old age. 

Keywords: Age psychology, Child psychology, Adolescent psychology, Longevity psychology. 

 

РЕЗЮМЕ 

                        Возрастная психология: Детская, подростковая и геронто-психология. 

Раджабова Гульджахан Канан гызы 

 

В статье будут рассмотрены понятие возрастной психологии, основные разделы и задачи 

возрастной психологии, детская психология (младенчество и раннее детство), проблема 

возрастного ментального понимания в современной психологии, подростковая психология и 

психология долголетия (герентопсихология). 

  Возрастная психология - еще одна важная область психологии, которая тесно связана с 

педагогической психологией. Возрастная психология изучает динамику, закономерности 

психического развития от рождения до конца жизни, особенности развития психических 

процессов и свойств личности в онтогенезе. Предмет возрастной психологии также может 

включать в себя специфическое единство индивидуальной психологии и поведения, 

выраженное понятием «возраст». Предполагается, что человек в каждом возрасте имеет 

единство психологических и поведенческих характеристик, характерных для этого возраста, 

и никогда не проявляется за пределами этого возраста. Возрастная психология - одна из 

основных областей современной психологии, но она также имеет свои собственные и 

дополнительные разделы. К ним относятся: детская психология, подростковая психология, 

молодежная психология, психология пожилых людей, психология долголетия 

(геронтопсихология). 

  Задачи, стоящие перед современной возрастной психологией, широки и многогранны.  

Основная задача возрастной психологии - изучение проблем развития личности, ее 

особенностей в разном возрасте, динамики психического развития, общих закономерностей.  

Движущие силы, механизмы, условия и факторы развития личности по возрасту, эффективные 
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способы учета возрастных особенностей психического развития в образовательном процессе 

и т. Д.  Исследование также считается одной из важных задач, стоящих перед возрастной 

психологией. 

 Когда рождается ребенок, их всего несколько: еда, защита, улов, робинзон, бабин и так далее.  

имеет безусловный рефлекс типа. Это позволяет мне установить первоначальный контакт с 

внешним миром. В младенчестве у ребенка повышается двигательная активность, и быстро 

начинают формироваться двигательные привычки.  В течение года в развитии движений 

ребенка происходят поразительные изменения. В этот период у детей быстро развивается 

моторика, особенно сложные, регулируемые движения рук и ног. Такие действия 

впоследствии играют очень важную роль в развитии познавательных и умственных 

способностей ребенка. В течение года ребенок учится сидеть, ползать, стоять и, наконец, 

ходить с помощью взрослых. Все это позволяет ребенку получать актуальную информацию 

об окружающем мире. В результате у малыша начинают формироваться представления об 

окружающем мире. 

 Раннее детство охватывает период от 1 года до 3 лет.  В этот период дети удовлетворяют свои 

потребности посредством материально-манипулятивной деятельности.  Раннее детство 

отличается своими особенностями.  В этот период ребенок приобретает речь, и в результате 

формируется почва для формирования личности и предмета действия.  В раннем детстве в 

связи с развитием речи также развивается мышление, особенно наглядно-практическое 

мышление. 

 Всегда есть какие-то противоречия при переходе ребенка с одного уровня развития на другой.  

Примерами этого являются противоречия между растущими физическими и умственными 

способностями ребенка, отношениями между окружающими его людьми и действиями, 

имевшими место в прошлом, и «кризисы», возникающие в результате обострения этих 

противоречий.  В развитии ребенка существует три «кризисных» периода - 3 года, 7 лет и 11-

12 лет. Повышение умственной активности в процессе развития связано с изменением 

календарного возраста и уровня умственного развития. 

  Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 14-15 лет.  Этот период может 

рано или поздно начаться или закончиться через год.  В этот период интимное личное общение 

со сверстниками - ведущая деятельность подростков.  Наряду с ведущей деятельностью в этот 

период особое место занимают обучение, общественная организация, спорт, искусство и 

трудовая деятельность.  Подростковый возраст определяется как «переходный», «опасный», 

«поворотный» и так далее.  также называется периодом.  В этот период происходят различные 

качественные изменения физическом и умственном развитии мальчиков и девочек.  

Коммуникационные потребности.  В подростковом возрасте происходит кардинальное 

изменение в формировании личности.  По мнению известного психолога К. Леви, одним из 

важных процессов переходного подросткового возраста является расширение жизненного 

мира индивида, сферы общения, групповой принадлежности и типов людей, которые ими 

руководят.  Я и нравственное сознание подростков.  В отличие от молодого студента, когда 

подросток начинает интересоваться собой, своей личной жизнью, своими личностными 

качествами, у него развивается потребность в самооценке и склонность сравнивать себя с 

другими.  В результате подросток открывает для себя своеобразное «Я». В психологической 

литературе упоминаются следующие типы подростковой самооценки: 

«Самоуважение» ребенка проявляется как прямое повторение ценности, данной его матерью. 

Смешанная самооценка, состоящая из противоречивых компонентов. 

Подросток помнит, что говорили о нем родители, но придает ему другое значение. 

Подросток борется с мнением родителей, но по-прежнему ценит себя в рамках имеющихся 

ресурсов. 

Во время самооценки подросток принимает негативное мнение родителей о нем, и в то же 

время говорит, что хочет быть таким. 
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Подростки не видят и не чувствуют отрицательной ценности своих родителей. 

 Геронтопсихология (греч. Geron - старый, старый и психология) - раздел геронтологии и 

психологии молодежи.  Изучает особенности психики и поведения взрослых с помощью 

инструментов и методов общей психологии.  Хотя ученые давно интересовались 

психическими характеристиками и изменениями, связанными со старением у людей, это 

начало становиться отдельной дисциплиной только во второй половине 20-го века.  Его 

появление было связано с социальными факторами: увеличением количества пожилых людей, 

их трудоспособностью и условиями жизни.  Поведение пожилых людей с общими 

физиологическими и психофизическими характеристиками, психологическими 

особенностями глагола, личностной активностью и т. Д.  исследует изменения, связанные с 

факторами.  Общая задача геронтопсихологии - найти способы помочь людям вести здоровый 

образ жизни даже в преклонном возрасте. 

               Ключевые слова: возрастная психология, детская психология, подростковая 

психология, психология долголетия.         

                                            

 

 

YENİYETMƏLİK DÖVRÜNDƏ ÖZÜNƏİNAMIN FORMALAŞMASI 

Sadıqova Firuzə Aşur qızı  

Bakı Dövlət Universiteti 

firuzeesgerova@icloud.com 

 

Yeniyetmələrlə müqayisədə orta məktəb şagirdləri arasında öyrənmə fəallığı nəzərəçarpacaq 

dərəcədə artır, çünki öyrənmə gələcəklə əlaqəli birbaşa həyat mənasını qazanır. Müxtəlif məlumat 

mənbələrinə (kitablar, filmlər, televiziyalar) da açıq bir maraq var. Müstəqil bilik əldə etmək ehtiyacı 

artır, idrak maraqları geniş, sabit və təsirli bir xüsusiyyət əldə edir və işə və öyrənməyə şüurlu bir 

münasibət böyüyür. Fərdi diqqət və maraqların seçiciliyi həyat planları ilə əlaqələndirilir. Ancaq bu 

vaxt müəllimin öz mövzusu üçün motivasiyasını qoruması çətindir. Orta məktəb çağında özünü 

təsdiqləmək, özünü ifadə etmə, fikirlərini və inanclarını müdafiə etmək istəyi xüsusi bir qüvvə ilə 

özünü büruzə verdiyinə görə, təhsilin artan kommunikativ istiqaməti və ünsiyyət üçün əlverişli 

psixoloji iqlimin yaradılması, habelə təhsilin bu mərhələsində xüsusi bir faktor əldə edən amillərə 

istiqamətlənməsidir.  

Açar sözlər: özünəinam, yeniyetmə, şagird, motivasiya, şəxsiyyət, cəmiyyət 

 

Gənclikdə zaman üfüqi genişlənir - gələcək əsas ölçüyə çevrilir. Şəxsiyyətin əsas istiqaməti 

dəyişir, indi gələcəyə can atmaq, gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirmək, peşə seçmək kimi təyin 

edilə bilər. Gələcəyə baxmaq, həyat planları və perspektivlər qurmaq bir gəncin həyatının "affektiv 

mərkəzi" dir. 

Bu prosesin başlanğıcı, yeniyetmənin gələcəyi haqqında düşünəndə, onu qabaqcadan görməyə 

çalışdığı zaman, buna nail olmaq vasitələri barədə düşünmədən gələcəyin şəkillərini yaratdığına 

aiddir. Cəmiyyət, öz növbəsində, bir gəncin qarşısına peşəkar öz müqəddəratını təyinetmə üçün çox 

xüsusi və həyati bir vəzifə qoyur və beləliklə inkişafın xarakterik bir sosial vəziyyəti yaradılır. Orta 

məktəbin 9-cu sinifində və yenə 11-ci sinifdə şagird istər-istəməz seçim şəraitində olur - təhsili 

özünəməxsus formalarından birini bitirmək və ya davam etdirmək, iş həyatına girmək və s. Erkən 

yeniyetməlik dövründəki sosial vəziyyət müstəqil həyatın "eşikidir". 

Yetkinliyin psixoloji vəzifəsi öz müqəddəratını təyin etməkdir. Onun əsas xüsusiyyəti 

müstəqil həyatın astanasında özünü tanımaq, gələcək fəaliyyət sahəsini seçməkdir. Artıq 9-cu sinifdə 

şagird məktəbdə qalmağı və ya liseyə, kollecə keçməyi, kurslarda bir peşə sahibi olmağı seçir. 
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Gələcəyin dizaynı başlayır və eyni zamanda "kim olmaq lazımdır?", "Nə olmaq lazımdır?" - sosial 

və şəxsi öz müqəddəratını təyinetmə. 

Öz müqəddəratını təyin etməyə hazırlıq, onların formalaşmasında tamamlanmış psixoloji 

quruluşlar və keyfiyyətlər demək deyil, şəxsiyyətin müəyyən edilmiş yetkinliyi, yəni indiki və 

gələcəkdə fərdi böyümə ehtimalını təmin edən psixoloji formasiyaların və mexanizmlərin 

formalaşması. 

Öz müqəddəratını təyin etməyə hazırlıq yuxarı sinif şagirdlərində cəmiyyətə, digər insanlara 

münasibətdə vəzifələri və hüquqları, mənəvi prinsiplər və inanclar, vəzifə anlayışı, məsuliyyət, öz 

həyat təcrübələrini təhlil etmək, gerçəklik hadisələrini müşahidə etmək və qiymətləndirmək barədə 

sabit, şüurlu şəkildə inkişaf etmiş fikirlərin formalaşmasını nəzərdə tutur. Başqa sözlə, öz 

müqəddəratını təyin etməyə psixoloji hazırlıq lisey şagirdlərində gələcəkdə şüurlu, aktiv, yaradıcı və 

konstruktiv bir həyat təmin edəcək müəyyən psixoloji forma və mexanizmlərin formalaşmasını 

nəzərdə tutur. Fərdi bu ilk şəxsiyyət böhranını nə qədər uğurla dəf etsə, gələcəkdə oxşar təcrübələrin 

öhdəsindən gəlmək daha asan olar. 

Öz müqəddəratını təyin etməyə psixoloji hazırlıqda, əlbəttə ki, aparıcı rolu özünüdərk - birinin 

keyfiyyətlərini və qiymətləndirilməsini, həqiqi və arzuolunan fikirlərini bilməkdir. Lisey 

şagirdlərinin həyat və fəaliyyətin müxtəlif sahələrində istəklərinin səviyyəsi, müəyyən bir cinsə 

mənsubiyyəti baxımından özünün və başqalarının qiymətləndirilməsi, introspeksiyası və fərdi əks 

olunması; bütün bu məsələlər üzrə konkret eksperimental məlumatlar təqdim olunur və onların mənalı 

təhlili aparılır. Bozhovich, "gələcəkdəki yeri, həyat perspektivi haqqında məlumatlılığı" bu yaşda 

zehni və fərdi inkişafın mərkəzi anı hesab etdi. Biz buna tamamilə abunə oluruq və alınan məlumatlar 

əsasında müasir lisey şagirdlərinin gələcək həyatları ilə bağlı fikirlərini ətraflı xarakterizə edirik. Ən 

əhəmiyyətli psixoloji vəziyyət həyat perspektivlərinin ortaya çıxması və inkişafı, tələbələrin həyatın 

öz müqəddəratını təyin etməsi üçün - onların dəyər istiqamətləri yetkinlik dövrü ilə əlaqəli öz 

bədənində və görünüşündə böyük dəyişikliklər, vəziyyətin müəyyən bir qeyri-müəyyənliyi (artıq 

uşaq deyil, hələ yetkin deyil); həyat fəaliyyətinin çətinləşməsi və böyük məktəblinin davranışını 

əlaqələndirməli olduğu şəxslərin dairəsinin genişlənməsi - bütün bunlar yetkinlikdə dəyər yönümlü 

fəaliyyətini kəskin şəkildə aktivləşdirir. 

Hələ də son seçimini etməmiş bir gənc, olduğu kimi, müxtəlif rollarda, peşələrdə çalışır, 

reallıqla tanış olur, bilik və bacarıqlara "ehtiyatda" yiyələnir. 

Valideynlərlə münasibətlər dəyişir. Bir tərəfdən ayrılmaq, problemlərini özləri həll etmək, 

qayğıdan ayrılmaq üçün təcili bir istək var. Digər tərəfdən, böyüklər ilə eyniləşdirmə istəyi artır. 

Çoxları valideynlərin və yaxın qohumların peşələrini təkrarlayır, onlarla məsləhətləşir, 

ədəbiyyatlarından istifadə edir, gündəlik bacarıqları mənimsəyir, sevimli yeməklərini bişirməyi, 

sənətkarlıq, yuma və s. öyrətməyi xahiş edir. Böyüklər müəllim, usta və s. kimi sosial vəzifələrdə 

ümumiləşdirilmiş şəkildə qəbul olunmağa başlayır. Məsləhətçi, fəaliyyət qaydaları, prinsipləri, 

metodları ilə mütəxəssis yetkinlik dövründə birbaşa təqliddən ümumiləşdirilmiş standartlardan 

istifadə edərək gələcək həyatlarının şüurlu quruluşuna keçirlər. 

Bilişsel proseslərin inkişafı məktəbə yeni bir münasibət və təhsil fəaliyyətinin daha rasional 

yolları ilə əlaqələndirilir. Yeniyetmələr bir çox məktəb fənnini lazımsız hesab edirsə, orta məktəbdə 

xüsusilə zəruri mövzular ortaya çıxır. Bunlar üçün əlavə dərsliklər axtarır, lüğətlər və ya dəftərlər 

açırlar, markalanma üçün deyil, özləri üçün məlumatları mənimsəyirlər. Buna görə müəllimə 

münasibət dəyişir, erudisiyanı, şüuru qiymətləndirirlər. 

Tərbiyə işlərində lisey şagirdlərinin biliklərin mənimsənilməsinin yazılı formalarına keçməsi 

xarakterikdir: çıxarışlar hazırlayır, qrafiklər, cədvəllər düzəldir, qeydlər, abstraktlar hazırlayır. Bu cür 

fəaliyyət böyük həcmdə məlumatları mənimsəməyə imkan verir. 

Yeniyetmələrə nisbətən orta məktəb şagirdləri arasında məktəbə və öyrənməyə maraq ciddi 

şəkildə artır, çünki öyrənmə gələcəklə əlaqəli birbaşa həyat mənasını qazanır. Müxtəlif məlumat 

mənbələrinə (kitablar, filmlər, televiziyalar) da açıq bir maraq var. Müstəqil bilik əldə etmək ehtiyacı 

artır, idrak maraqları geniş, sabit və təsirli bir xüsusiyyət əldə edir və işə və öyrənməyə şüurlu bir 
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münasibət böyüyür. Fərdi diqqət və maraqların seçiciliyi həyat planları ilə əlaqələndirilir. Bu illər 

ərzində məktəblilərin yaddaşı da yaxşılaşdı. Bu, ümumiyyətlə yaddaşın həcminin artmasına deyil, 

həm də yadda saxlama metodlarının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdiyinə də aiddir. Məcburi əzbərləmə 

ilə yanaşı, yaşlı məktəb şagirdləri materialın könüllü yadda saxlanmasının rasional metodlarından 

geniş istifadə edirlər. Yaşlı tələbələr, öz növbəsində, idrak strategiyalarının səmərəliliyinə təsir edən 

metakoqnitiv bacarıqlara yiyələnirlər (özünü idarəetmə və özünü tənzimləmə kimi). Təhlil və sintez, 

nəzəri ümumiləşdirmə və abstraksiya, arqumentasiya və sübut mürəkkəb intellektual əməliyyatların 

mahiyyəti təkmilləşdirilir. Səbəb-nəticə əlaqələrinin qurulması, sistematiklik, sabitlik və düşüncə 

tənqidi, müstəqil yaradıcılıq fəaliyyəti oğlan və qız uşaqlarına xarakterik hala gəlir. Dünyanı 

ümumiləşdirilmiş bir anlayışa, gerçəkliyin bəzi hadisələrini vahid və mütləq qiymətləndirməyə meyl 

var. 

Bir dünyagörüşünün formalaşması, əldə edilmiş biliklərin müxtəlifliyini dünyaya ayrılmaz və 

təbii bir şey, ümumiləşdirməyə meyl kimi baxışı daha az və ya ahəngdar bir baxış sisteminə salmaq 

istəyi özünü göstərir. Bəzən bu, öz ictimai nizam sistemini yaratmaq cəhdlərində, bəzən həm ictimai 

baxımdan (planetin ekoloji təmizliyi üçün "yaşıllar"ın hərəkəti) həm də sosial baxımdan (millətin 

"təmizliyi" uğrunda mübarizə) müxtəlif növ hərəkətlərdə iştirak etməklə ifadə olunur. 

Müəyyən obyektlərə diqqət artır, müəyyən bir material üçün yaddaş, müəyyən faktları 

ümumiləşdirmək bacarığı və s. "Lazımsız" biliklərin mənimsənilməsinə maneə yaranır. Bu 

tendensiya peşəni mənimsədikcə daha da güclənəcək, ancaq təhsil və peşə fəaliyyətlərində görünür. 

Məktəb şagirdlərinin əsas şəxsiyyət əlamətləri həyat planlarının ortaya çıxması və öz 

həyatlarının sosial qurulmasına hazır olmasıdır. İdeal olaraq, həyat planları əks predmetinə çevrilir, 

bu müddət ərzində nəinki məqamlar aydınlaşdırılır, həm də onlara çatmağın yolları da olur. Əslində, 

yollar barədə düşünmək çox vaxt səthi, bu günün spesifik hərəkətlərinə zəif diqqət yetirir, bu da 

gələcəkdə gənclik planlarının çökməsinə səbəb ola bilər. Gənclərin maddi rifah istəkləri və 

karyeralarında müvəffəqiyyət sürəti çox vaxt aşırılır, peşəkar planları isə daha realdır. Ancaq gənclər 

hər zaman bir hədəfin zənginliyinin yalnız praktik hərəkətlərin qurulması üçün bir şərt olduğunu başa 

düşmürlər. Gənclik planlarının həyata keçirilməsinin şərtlərini və yollarını izah etmək üçün məktəbin 

və ailənin sistemli işinə ehtiyac var. 

Gənclərin özünüdərkinin ən dəyərli komponenti özünə hörmətdir. Seçimlərimizə və 

qərarlarımıza görə məsuliyyətli olmağımız, yeniyetməlik uyğunluğundan qurtulmaq üçün özümüzü 

layiqli qəbul etməyi öyrənməliyik. 

Şagird davamlı olaraq nə etdiyini və niyə etməli olduğu barədə özünə hesabat verməlidir. Öz 

hesabatı təhsil fəaliyyətinin bütün mərhələlərində dəyişməz bir hissəsidir. Nəticədə, əks kimi 

formalaşır şəxsi keyfiyyət, özünüdərk inkişaf edir, məqsəd və hərəkətlər öz şəxsiyyətlərini, bilik və 

bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün ortaya çıxır. 

Cəmiyyətin əsas fundamental sosial institutlarından biri olan  təhsil prosesində zaman 

keçdikcə dəyişikliklər baş verir, məktəb, təlim-tərbiyə və təhsilin məzmunu, metodları yeniləşir. 

Aparılan təhsil islahatlarında ümumtəhsil pilləsinin xüsusi çəkisi var. Son illər ümumtəhsil sahəsində 

əhəmiyyətli irəliləyişlər baş verib, məktəb infrastrukturu əsaslı şəkildə təkmilləşdirilib. Baş verən bu 

dinamika "Təhsil və cəmiyyət" üçcildliyində ətraflı şəkildə izlənilir. Müəllif təhsil sahəsindəki 

islahatların, dövlət strukturlarının, ictimaiyyətin pedaqoji prosesdə fəal iştirakının tədris 

müəssisələrində şəffaflığın təmin edilməsində başlıca  stimul olduğunu göstərir, ölkəmizin təhsil 

sahəsində Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi prosesində müxtəlif problemlərin həlli ilə bağlı 

yeni yanaşmaya ehtiyac duyulduğunu vurğulayır:  "Təhsil sistemində təhsilin məzmununun 

yeniləşdirilməsi, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi də mühüm innovasiya fəaliyyətlərindəndir və 

təhsil prosesinin təşkilində innovasiyalar daha çox kütləvi xarakter almaqdadır. Təhsilin inkişafı və 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

güclü təsir bağışlayır. Təhsildə, təlim-tərbiyə prosesində texnologiyanın və texnoloji yanaşmanın 
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tətbiqi sosial fəaliyyətdə yeni strateji inkişaf istiqaməti olub böyük elmi və təcrübi əhəmiyyət kəsb 

edir". 

İdarəetmə mədəniyyəti pedaqoji prosesin ən vacib cəhətlərindəndir. Müəllifin qənaətincə, hər 

bir təhsil müəssisəsi rəhbərinin idarəetmə mədəniyyəti onun şəxsiyyət kimi formalaşması, rəhbər 

kimi qəbul edilməsi və digər xüsusiyyətləri ilə ölçülür. Yeni idarəetmə prinsiplərinin təhsil sisteminə 

tətbiqinin vacibliyini qeyd edən professor M.Alışov bu sahədə idarəetmə təfəkkürünün 

müasirləşməsinin son dərəcə aktual proses kimi qarşıya qoyulmasını önə çəkir. 

Təhsilalma - məqsəddir, təlim isə müəllimin öyrətmə, şagirdin öyrənmə fəaliyyətini özündə 

birləşdirən bitkin bir sistemdir. Təlim prosesində hadisələri real şəkildə öyrənmək üçün üç obyekt 

arasındakı qarşılıqlı əlaqəni - müəllim, şagird, tədris materialları arasındakı əlaqəni nəzərə almaq 

lazımdır. Professor bu məsələyə belə münasibət bildirir: "Təlim prosesində şagirdlər bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnir. Fəal təlimin tətbiq edilməsi şagirdlərin özünə inamını artırır, vərdişləri 

formalaşdırır. Təlim pedaqoji proses olduğu üçün müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir. Təhsilin 

keyfiyyəti təlimin yeni texnologiyasını və tədris prosesini bilavasitə reallaşdıranların yaradıcı 

potensialından, öz üzərində daim işləməsindən, peşəsini sevməsindən, çevik pedaqoji təfəkkürü və 

humanistliyindən asılıdır". 

Təhsil sistemində kurikulum təhsil modeli ilə bağlı həyata keçirilən islahatların müəllimlər 

qarşısında qoyduğu əsas vəzifə milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri mənimsəyən, onları qoruyan 

və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik, bütün təşəbbüs və yenilikləri qiymətləndirməyi 

bacaran şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Müəllif  kitabda kurikulumun məzmun və mahiyyəti, 

xüsusiyyətləri, təlim prosesi ilə bağlı fəaliyyətlərin səmərəli təşkili, ardıcıl həyata keçirilməsinə 

imkan yaradan tətbiqi barədə də mülahizələrini oxucularla bölüşür. Kurikulum təhsil modelinin bütün 

pillələr üzrə reallaşdığını vurğulayan professor M.Alışov bu strateji, sosial tələbatla əlaqədar 

maarifləndirmə və izahat işlərinin aparılmasını, qabaqcıl təcrübənin təhlilinə ehtiyac olduğunu vacib 

sayır. Müəllif təhsilin idarəedilməsində müasir prinsiplərin işlək mexanizmlərinin hazırlanması və 

həyata keçirilməsini islahat sistemində aparıcı istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirir: "Təhsil 

sisteminin idarəolunmasının ictimai xarakterini idarəetmə prosesində müəllim və şagird 

kollektivlərinin, valideynlərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin daxil olduğu ictimai təşkilatların 

yaradılması və prosesdə iştirakının təmin olunması müəyyən edir". Onun fikrincə, pedaqoji prosesin 

mərkəzində dayanan müəllimin elmi, pedaqoji, metodik hazırlıq səviyyəsini təkmilləşdirmədən təhsil 

islahatlarını həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi 

formalaşmasına müəllimin təsiri onun akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq 

səviyyəsindən xeyli asılıdır. Müəllif etiraf edir  ki, hələ də bizdə sovet dövründən qalan praqmatik 

təhsil mühiti mövcuddur, bu təhsil mühitindən qurtulub yaradıcı təhsil mühiti yaratmaq mürəkkəb 

proses olsa da, bunun yaradılması zamanın tələbidir. Apardığı araşdırmalara əsaslanan professor 

M.Alışov ilkin müəllim hazırlığının məzmununun yüklü olduğu qənaətinə gəlir. 

Tarixi təcrübə və araşdırmalar  göstərir ki, hər bir xalqın mənəvi dəyərlərini yaşadan, mənəvi 

dəyərlərini tarixləşdirən onun dilidir. Bu gün dilimizin inkişafının əsas qarantı dövlətimizdir. Dünya 

dilləri arasında həm tarixilik, həm də müasirlik baxımından olduqca önəmli yer tutan Azərbaycan dili 

də, öz növbəsində, dövlət müstəqilliyimizin mühüm atributlarındandır. 

Müəllif Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin dövlət dilinin tətbiqi işinin 

təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında 2001-ci 

ildə verdiyi fərmanlarını, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması məsələləri barədə Azərbaycan 

xalqına müraciətini həm də keçmişə hörmət hissinin təcəssümü kimi dəyərləndirir. 

"Təhsil və cəmiyyət" kitabında məktəbəqədər təhsil məsələlərinə də toxunulur. Araşdırmalar 

göstərir ki, uşağın bir şəxsiyyət kimi məktəb təliminə hazırlanmasında məktəbəqədər yaş dövrünün 

sonunda onun motivasiya sahəsinin təşəkkül və inkişafının mühüm əhəmiyyəti var. Müəllif apardığı 

tədqiqatlara əsasən göstərir ki, məktəbəqədər yaşda motivlərin qarşılıqlı tabeliyi formalaşır və bütün 

məktəbəqədər dövr ərzində yeni motivlər təzahür edir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim 

prosesi özünəməxsus cəhətləri ilə fərqlənir. Buna görə də valideynlərin müraciətlərinə ciddi 
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yanaşılmalı, uşaqların maraqlarının nəzərə alınması stimullaşdırıcı vasitə kimi dəyərləndirilməlidir. 

Müasir dərs elə qurulmalıdır ki, təkcə şagirdlərin hafizəsinə deyil, onların təfəkürünə də təsir 

göstərsin, tədris olunan fənn şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafında mühüm rol oynasın. 

 

SUMMARY 

The formation of self-confidence during adolescence 

Sadigova Firuza Ashur 

 

Learning activity among high school students increases significantly compared to 

adolescents, because learning acquires a direct meaning of life related to the future. There is also an 

open interest in various sources of information (books, movies, television). The need for independent 

knowledge is growing, cognitive interests are becoming broader, more stable and influential, and a 

conscious attitude to work and learning is growing. The selectivity of individual attention and 

interests is associated with life plans. However, it is difficult for a teacher to maintain his motivation 

for his subject. As the desire to assert oneself, to express oneself, to defend one's thoughts and beliefs 

manifests itself with a special force in high school, it is the increasing communicative orientation of 

education and the creation of a favorable psychological climate for communication, as well as a focus 

on factors. 

Keywords: self-confidence, teenager, student, motivation, personality, society 

 

РЕЗЮМЕ 

Формирование уверенности в себе в подростковом возрасте 

Садыгова Фируза Ашур 

 

Учебная активность старшеклассников значительно возрастает по сравнению с 

подростками, потому что учеба приобретает прямой смысл жизни, связанный с будущим. 

Также есть открытый интерес к различным источникам информации (книги, фильмы, 

телевидение). Растет потребность в самостоятельных знаниях, познавательные интересы 

становятся шире, стабильнее и влиятельнее, растет сознательное отношение к работе и учебе. 

Избирательность индивидуального внимания и интересов связана с жизненными планами. 

Однако учителю сложно поддерживать мотивацию к изучению предмета. Поскольку желание 

заявить о себе, выразить себя, отстоять свои мысли и убеждения с особой силой проявляется 

в старшей школе, это усиливающаяся коммуникативная направленность обучения и создание 

благоприятного психологического климата для общения, а также сосредоточиться на 

факторах. 

Ключевые слова: уверенность в себе, подросток, студент, мотивация, личность, 

общество. 

 

 

 

ÜMİDSİZLİKDƏN YARANAN DEPRESSİYA 

Sadıqova Ləman Sadiq qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

sadiqovaleman82@gmail.com 

 

            Məqalədən belə nəticəyə gəldik ki, ümidsizlik gələcəyə dair olan inancın yavaş-yavaş 

itirilməsi ilə yaranır və bu zaman fərdin özünə olan güvənin itirilməsi müşahidə olunur. Ümidsizliyin 

getdikcə artması depressiyanın yaranmasına səbəb olur. Depessiya yaranması zamanı fərdin 

qarşısına qoyub gerçəkləşdirməyə çalışdığı məqsədləri öz mənasını itirir. Və fərddə qəddarlıq hissi 
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yaranir ki, buda fərdin özünə yönəlik olarsa bu duyğular intihar hadisəsinin baş verməsi ilə 

nəticələnir. 

Açar sözlər: depressiya, ümid, ümidsizlik, öyrədilmiş çarəsizlik, özgüvən. 

      

 Ümid gələcək ilə əlaqədar olan istəklərin gerçəkləşdirilməsinə dair olan gözləntidir. Bir çıxış 

yolu olduğuna və hər hansı dəstək ilə fərdin həyatında dəyişiklik ola biləcəyi inancı ümidin ən önəmli 

özəlliyidir. Ümidsizlik isə bir məqsədi gerçəkləşdirməkdə olan olan inamın tamamən itirilməsidir. 

Ümid və ümidsizlik, hər ikisi gələcək məqsədlərə yönəlmişdir. Ümiddə qarşıya qoyulmuş hədəflərə 

yönəlik planların baş tutacagına dair inam varsa, ümidsizlik bunun tam əksi olaraq düşünülür. Ümid 

və ümidsizlik şəxsdən-şəxsə, vəziyyətindən-vəziyyətə, nəticənin nə zaman və necə 

gerçəkləşəcəyindən asılı olaraq da dəyişir. 

    Şəxsin qarşıya qoyduğu məqsədə çatması onun qabiliyyətlərindən asılı olaraq da dəyişir. Yəni 

qarşına qoyduğun məqsəd sənin həmin sahədə xüsusi qabiliyyətin olması ilə uzlaşırsa nəticə alma 

ehtimalı çox böyükdür və bu zaman ümidsizlik halı yaranmamış olacaqdır. Amma qarşına qoyduğun 

məqsədin reallaşmasına dair hər hansı xüsusi bacarığın və ya həmin sahədə heç bir təhsilin yoxdursa 

bu zaman ümidsizliyin baş vermə ehtimalından danışa bilərik. Bu zaman şəxs nəticə əldə edə 

bilməyəcəyi ehtimalını öncədən təxmin edir və buna özünü psixoloji olaraq hazırlayır və ya hazır hiss 

edirsə bu zaman alınan mənfi nəticə hər hansi ciddi psixoloji problemlərin yaranmasına səbəb 

olmayacaqdır. 

   Ümid və ümidsizlik arasında qalibiyyət və məğlubiyyət kimi tanınan iki-üç gözlənti var. Şəxsin 

düşüncə forması bu iki-üç gözlənti arasındakı gedişi təyin edir. 

1. Özünə hörmət və özünəgüvəni az olan insanlar məqsədlərinə çatmaqda qabiliyyətləri yerinə 

şanslarına güvənirlər. Və bu ümidsizlik duyğusunun açarıdır. “Şansım yoxdur” “mən 

doğulandan heç bəxtim gətirmədi” kimi sözlərin altında fərdin özünəgüvənindəki əksiklik 

müşahidə olunur.  

2. Başqalarına qarşı olan güvənsizlik də ümidsizlik duyğusunda önəmli rola sahibdir. Uşaqlıq 

dövründə güvən sferasında olan sarsılma və ya ümumiyyətlə güvən duyğusunun imkşaf 

etməməsi bunun əsas göstəricisidir. Güvən duyğusu inkşaf etməyən insanlar hər hansı bir 

məğlubiyyətin səbəbini özlərində axtarmırlar. Onların düşüncələrinə görə hər zaman kənarda 

bir günahkar vardır.  Və həmin günahkar hesab etdikləri şəxslərin təsiri altında olduqlarını 

düşündükləri üçün heç bir addım ata bilmirlər və bu zaman dərin bir ümidsizliyə düçar olurlar. 

3. Gözləməyə gücü olmayan insanlar qısa müddətdə naliyyət əldə edə biləcəkləri hədəflərə 

yönəlirlər. Bu zaman isə müddətin uzanması onları ümidsizliyə düçar edir (5. s 690-692). 

Ümidsizlik və Depressiya. 

    Depressiya qədim zamanlardan məlum olan xəstəlikdir. Günümüzdə emosional pozuntu olaraq 

təsnif olunan depressiyanın xüsusiyyətləri Yunan Roma həkimləri və filosofları tərəfindən müəyyən 

olunmuşdur. Bu psixoloji problem qədim dövrlərdən daha çox melanxoliya olaraq bilinirdi. Və bu 

təyin etmə XIX əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. 

     Depressiya – həyəcan, yüksək halsızlıq, gərəksizlik hissi,intihara dair fikirlər, iştahanın azalması, 

yuxusuzluq, psixomotor tormozlanma və ya həyəcan, həmçinin müxtəlif somatik simptom və 

şikayətlərlə müşayiət olunan, əhval-ruhiyyənin enməsi ilə səciyyələnən psixi pozuntudur. Bir əlamət 

və ya sindrom kimi depressiya bir çox somatik və ya psixi xəstəliklərin əlaməti və ya nəticəsi kimi 

meydana gələ bilər. Belə hallarda heç də həmişə depressiyanın ümumi patogenetik mexanizmlərə 

malik olmasını, onun xəstəliyə ikinci psixoloji reaksiya olmasını (özünü göstərməsini) və ya onun 

digər xəstəlikdən asılı olmayaraq yaranmasını müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Digər hallarda 

depressiya, müstəqil affektiv pozuntu (depressiv epizod, rekurrent depressiya, distimiya, depressiv 

reaksiya) və ya bipolyar affektiv pozuntunun tərkib hissəsi olur. Yüngül, orta və ağır variantlarda 

təsadüf edən bu pozuntu zamanı xəstələr əsas etibarilə əhvali-ruhiyyənin aşağı enməsindən, maraq və 

zövqün yoxluğundan, enerjilərinin olduqca zəifləməsindən şikayət edirlər. Ümumi yorğunluq və 

fəallığın xeyli enməsi xəstələri az hərəkətli və ya hərəkətsiz vəziyyətdə qalmağı məcbur edir (4. s 25).  
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    Ümidsizliyin yer aldığı ən önəmli psixoloji problemlərə başlıca olaraq depressiyanı aid etmək 

lazımdır. Bir çox depressiyadan əziyyət çəkən insan psixoloqa müraciəti zamanı ümidsiz və xoşbəxt 

olmadığını bildirir (Beck 1967). Depressiyadan əziyyət çəkən insanların 78%-dən çoxunun gələcəyə 

dair hər hansı bir məqsədi yaşama sevincinin olmadığı təsdiqlənmişdir. Ümumilikdə isə bu 

xüsusiyyətlər depressiyadan əziyyət çəkməyən insanların 22%-ni təşkil edir.  

     Bir çox alimlər ümidsizlikdən yaranan depressiya ilə əlaqədar müxtəlif nəzəriyyələr yaratmışdılar. 

Ümidsizlikdən yaranan depressiya nəzəriyyəsi, depressiyanın başlanğıcına təsir edən səbəb və ya 

amillər üçün bir açıqlama verməyə çalışmaq məqsədi daşıyan fərqli izahlı modellərdən biridir. 

     Bu model Abramson, Metalsky və Alloy tərəfindən təklif edilmişdir. Bu model  Aron Beck-ə 

bənzər, lakin, fərqli bir idrakçı düşüncə konsepsiyasından başlayır. Ümidsizliyə görə depressiya 

nəzəriyyəsində, stresli bir vəziyyətlə qarşılaşdıqda insanın depressiyaya düşə biləcəyini 

asanlaşdıracaq əsas bir həssaslığın mövcudluğunu müəyyənləşdirir. 

     Bu əsasən zəiflik mənşəlidir və konkret olaraq mənfi hallar üçün daxili, qlobal və sabit bir 

atributun üstünlük təşkil etdiyi, habelə hərəkətlərin özləri nəticəsində mənfi vəziyyət və hadisələrin 

gözlənilən nəticənin düşünülərək çıxarılmasından irəli gəlir. Bu ümidsizlik fikrinin ortaya çıxmasına, 

insana ola biləcək mənfi hər şeyə görə məsuliyyət tələb etməsinə və hadisələrin nəticələrinə təsir 

etmək qabiliyyətinə inamının olmamasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, bu üslubların mövcudluğu 

ümidsizlikdən yaranan depressiyanın meydana gəlməsini asanlaşdırır. Bütün bunlar kədər, 

yorğunluq, aşağı hörmət səviyyələrini ehtiva edən spesifik simptomlarla əlaqələndirilir və öyrənilmiş 

çarəsizliyə yaxın bir zehniyyət yaranır ki, bu da fərdin mövzunun  nə olmasından asılı olmayaraq 

yaranmış çətin vəziyyətlərin öhdəsindən uğurla gələ bilməyəcəyinə inanmasına səbəb olur (1. s 211-

212). 

     Bu nəzəriyyə zamanla nəzərdən keçirildi və tənqid olundu, lakin yeniyetmələrdə, xüsusən də gənc 

qızlarda depressiya əlamətlərinin izahında xüsusilə aktual olduğu təsbit edildi. 

     Bibring isə depressiyanin psixopatalogiyasını eqo anlayışı içində açıqlamışdır. Onun fikrinə görə 

hər fərdin güclü olması və özünü dəyərli hiss etməsi üçün gerçəkləşdirməyə çalışdığı gözləntiləri var. 

Depressiya isə bu gözləntilərin yox olması ilə nəticəsində yaranan gücsüz və çarəsiz olma halıdır. Bu 

gözləntilər aşağıdakı hallar üçün keçərlidir.  

1. Dəyərli sevilən bir fərd olmaq.  

2. Güclü özünəgüvənən fərd olmaq. 

     Bu gözləntiləri öncə hisslər yaratmışdır. Zaman keçdikcə isə bu hisslər fərdin şəxsi xüsusiyyətləri 

olaraq formalaşır. Normalda şəxs bu gözləntiləri öncə özü qazanaraq yaşamaq istər. Lakin, sonradan 

güclü və sarsıcı hər hansı bir hadisə, xəyal qırıqlıqları və münaqişələr yaranır. Və bu münaqişələr 

zamanı mənlik gücsüz qalır, və özgüvənin azalmasına səbəb olur. Artıq fərd bir ümidsizlik içərisində 

olur. Bibring özgüvənin sadəcə olaraq depressiya ilə əlaqədar olmadığını düşünür və o, çarəsizlik və 

ümidsizlik zamanı da depressiyanın yarandığını bildirmişdir (2. s15).  

     Depressiyaya olan psixoanalitik yanaşmaya görə də gələcəyə qarşı ümidin olmaması və 

özgüvənin itirilməsi başlıca amil hesab olunur. Ziqmund Freydin (1917) "yas və melanxoliya" 

mətnində melanxoliya adlandırılan bu tip depressiyaya istinad edilir. Freyd kədər və melanxoliyanı 

qarşılaşdırarkən melanxoliyada gerçək bir sevgi obyektinin itirilməyəcəyi üzərində dayanaraq bunun 

yasdan fərqli olduğunu vurğulamışdır. Depressiyada şüurlu və ya şüursuz olaraq itirilmiş sevgi 

obyekti var. Bu fərd tərəfindən sevdiyi insanların onu tərk etməsi, sevilməmə, hətta  məni heç kimsə 

sevmir, mən heç bir işə yaramıram kimi hisslər şəklində görünür. Beləliklə, fərdin özünə olan güvəni 

itir və qatı bir mənlik yaranır, müdafiə mexanizmləri güclənir. Fərd sevgi itkisini, dəyərsizliyi 

qəddarlıq duyğuları ilə əvəz edir. Bu duyğuların özünə yönəlik olması intiharın yaranmasına səbəb 

olur(3. s 90-91). 

 

SUMMARY 

Depressıon caused by despaır 
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Sadigov Laman Sadig gizi 

We have come to the conclusion from the article that despair arises from the gradual loss of 

faith the in future and in thiscase the individual loses self-confidence. İncreasing despair leads to 

depression. During depression, all the goals an individual tries to achieve lose their meaning. This 

individual also creates a feeling of cruelty, and if this feeling is directed against the individual, these 

feelings will result in suicide. 

Keydwords: depression, hope, disappointment, taught helplessness, self-confident. 

РЕЗЮМЕ 

Депрессия вызванная безнадежностью 

Садыгов Ламан Садыг гызы 

    Из статьи мы делаем вывод, что отчаяние вызвано постепенной утратой веры в будущее и 

в то же время утратой уверенности в себе. Нарастающее отчаяние ведет к депрессии. Когда 

возникает депрессия, цели, которых человек стремится достичь, теряют свое значение. И есть 

чувство жестокости в человеке, и если ети чувства будут направлен на человека, то они 

приведут к самоубийству.  

    Ключевые слова: депрессия, надеяться, разочарование, научили 

беспомощности,самоуверенный 
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TEMPERAMENT VƏ ŞƏXSİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN YETKİNLİK YAŞINA 
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Sadıqova Nazpəri Musa qızı 
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Temperament və şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin yetkinlik yaşına çatmayanların ifadə verməsinə 

təsirini tədqiq etmək məqsədi ilə tərəfimizdən tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqatda 100 nəfər  yeniyetmə  

iştirak etmişdir. Həmin yeniyetmələrin içərisində nə vaxtsa istintaq prosesində şahid olaraq ifadə 

verənlərə üstünlük verilmişdir.Tədqiqat zamanı aşağıdakı fərziyyə əsas götürülmüşdür: Dindirmə 

prosesində iştirak edən yetkinlik yaşına çatmayanların ifadə vermələrinə təsir edən fərdi psixoloji 

xüssiyyətləri bir birindən fərqlənir. Bununla yanaşı digər  bir fərziyyə də götürülmüşdür: Yetkinlik 

yaşına çatmayanların verdiyi ifadələrə ətrafındakı insanların (ailə üzvləri,dostları, mənsub olduğu 

qrup) təsiri vardır. Tədqiqat zamanı aşağıdakı metodlardan və metodikalardan (Ayzenqin “Şəxsiyyət 

testi” (EPQ)), Strelyaunun “Temperamentin diaqnostikası” testi və yerli tələbələrin tərtib etdiyi anket 

sorğusundan) istifadə edilmişdir. 

 Açar sözlər: Ekstraversiya, introversiya, psixotizm, neyrotizm, qıcıqlanma prosesinin 

gücü, tormozlanma prosesinin gücü, əsəb proseslərinin hərəkətliliyi 
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Temperament və şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin yetkinlik yaşına çatmayanların ifadə verməsinə 

təsirini tədqiq etmək məqsədi ilə tərəfimizdən tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqatda 100 nəfər  yeniyetmə  

iştirak etmişdir. Həmin yeniyetmələrin içərisində nə vaxtsa istintaq prosesində şahid olaraq ifadə 

verənlərə üstünlük verilmişdir. 

Tədqiqat zamanı aşağıdakı fərziyyə əsas götürülmüşdür: 

Dindirmə prosesində iştirak edən yetkinlik yaşına çatmayanların ifadə vermələrinə təsir edən 

fərdi psixoloji xüssiyyətləri bir birindən fərqlənir.   

         Bununla yanaşı digər  bir fərziyyə də götürülmüşdür: 

Yetkinlik yaşına çatmayanların verdiyi ifadələrə ətrafındakı insanların (ailə üzvləri,dostları, 

mənsub olduğu qrup) təsiri vardır. 

Tədqiqat zamanı aşağıdakı metodikalardan istifadə edilmişdir: 

1.Y. Strelyaunun “Temperamentin diaqnostikası” metodikası – bu metodika əsəb 

fəaliyyətinin 3 əsas xarakteristikasını: qıcıqlanma proseslərinin səviyyəsini, tormozlanma 

proseslərinin səviyyəsini, əsəb proseslərinin hərəkətliliyinin səviyyəsini öyrənməyə yönəldilmişdirki, 

bu da ifadə vermə prosesində verilən suallara hansı yöndə yanaşıldığını ifadə edir. Metodika 134 

sualdan, 3 şkaladan ibarətdir. 

Tədqiq olunanlar verilən suallara “hə”, “yox”, “bilmirəm” kimi cavab variantlarından birini 

qeyd etməli idilər. Nəticlər müvafiq açarlara uyğun olaraq qiymətləndirilmişdir. 

2. H.J.Ayzenqin “Şəxsiyyət testi (EPQ)” metodikası şəxsiyyətin fərdi-psixoloji cəhətlərini 

öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, məqsəd neyrotizm, ekstra-introversiya və psixotizm kimi 

mühüm şəxsiyyət komponentlərinə xas olan xüsusiyyətlərin təzahür dərəcəsinin diaqnostikasıdır. 

Metodika 101 sualdan, 4 şkaladan ibarətdir. 

Tədqiq olunanlar verilən suallara “hə”, “yox” cavab variantlarından biri verilir. Cavab vermək 

üçün vaxt limiti qoylmur.Verilən hər müsbət cavab 1 balla, hər mənfi cavab isə 0 balla 

qiymətləndirilir. Şkalalardan ekstra – introversiya və neyrotizmin dəyərləndirilməsi Pavlov 

təsnifatının şəxsiyyətin temperament xüsusiyyətlərini də müəyyən etmək olar. Tədqiqatın nəticələri 

müvafiq açarlara uyğun olaraq qiymətləndirilmişdir. 

3. İstintaqda iştirak etmiş şəxslərlə aparılan xüsusi olaraq hazırlanmış anket sorğusu. Anket 

aşağıdakı suallardan ibarət idi: 

Yaşınız_______________   Cinsiniz______________ 

1. Həyatınızda neçə dəfə istintaqa ifadə vermisiniz? 

2. İfadə verərkən hansı qisimdə ifadə vermisiniz? 

-Şahid qismində 

-Zərərçəkmiş qismində 

-Şüphəli qismində 

-Təqsirləndirilən qismində 

3. Sizcə ifadə vermiş şəxs dindirmə zamanı baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı hansı məqamı 

gizlətməyə çalışar? 

- onun günahından baş vermiş halı 

- yaxın insanın hadisə yerində olmasını 

- qaşı tərəfə vurduğu ziyanı 

- başqa məqamlar_______________________________________ 

4. Dindirmə zamanı şahid və zərərçəkmişincinayət hadisəsinin bəzi məqamlarını gizlətməyə 

çalışması sizcə aşağıdakı hallardan hansı olə bağlı ola bilər? 

- növbəti dəfə şahid qismində çağrılmaq istəmədiyi üçün 

- eyni iş üzrə keçən digər şəxslərlə münasibətini kəsmək üçün  

- cinayətkarın ondan intiqam alacağından qorxduğu üçün 

- öz neqativ əməllərinin üzə çıxacağından qorxduğu üçün  
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- cinayətkarla qohumluq, dosluq və ya sevgili münasibətində olduğundan onun təqsirini 

yüngülləşdirməyə çalışdığı üçün 

- hüquq mühafizə orqanlarına inamı olmamağı, onların şəxsin təhlükəsizliyini təmin 

edəcəklərinə əmin olmadığı üçün. 

- başqa səbəblər___________________________________________ 

5. Dindirmə zamanı təqsirləndirilən və şübhəli şəxsin cinayət hadisəsinin bəzi məqamlarını 

gizlətməyə çalışması sizcə aşağıdakı hallardan hansı ilə bağlı ola bilər? 

- törətdiyi əmələ görə məsuliyyətdən qaçmaq üçün 

- öz təqsirini yüngülləşdirmək üçün 

- daha yüngül cinayəti etiraf etməklə daha ağır cinayətini ört basdır etmək, bununla da 

nisbətən ağır cəzadan yayınmaq üçün 

- qrup həmrəyliyi üzündən cinayətkar qrupun digər üzvlərinin təqsirini yüngülləşdirmək üçün 

- gələcəkdə öz təhlükəsizliyini təmin etmək və intiqam almaq üçün digər cinayətkar qrup 

üzvünü günahlandırmaq 

6. İstintaq şəraiti dindirilən şəxsin ifadəsinə nə kimi təsir göstərə bilər? 

- hadisəni dəqiq olaraq xatırlaya bilməməsi 

- baş vermiş hadisə ilə bağlı istəmədən təhrif olunmuş ifadə vermək 

- təqsirsiz olduğu halda təqsiri öz boynuna götürmək 

- doğru ifadə verib verməməkdə tərəddüd etmək 

- başqa səbəblər_______________________________________________ 

7. Təkrar dindirmə zamanı dindirilən şəxsin ilkin ifadəsini inkar etməsinin səbəbləri sizcə nə 

ola bilər? 

- ilk ifadəsini təziq altında verməsi 

- istintaqın gedişini başqa istiqamətə yönəltmək 

- öz həyatı üçün təhlükə hiss etdiyi halda 

-başqa səbəblər 

Keçirdiyimiz tədqiqat nəticəsində fərziyyələrimizin doğruluğu sübut olundu. Yəni yetkinlik 

yaşına çatmayanların dindirilməsi prosesinə onların temperament və şəxsiyyət xüsusiyyətləri təsir 

edir. Bunu yuxarıda qeyd etdiyimiz metodikalar nəticəsində həyata keçirdik.  

İndi isə nəticələrin şərhinə keçək. İlk növbədə Y. Strelyaunun “Temperamentin diaqnostikasi” 

metodikasının nəticələrinə diqqət yetirək. Metodikada 3 şkala ( qıcıqlanma prosesinin gücü, 

tormozlanma prosesinin gücü, əsəb proseslərinin hərəkətliliyi) üzrə qız və oğlan yeniyetmələrin 

verdikləri cavabları dəyərləndirdik. 

Nəticələri ümumiləşdirsək belə nəticəyə gələrik ki, tədqiqatda iştirak edənlərin 40 faizində 

qıcıqlanma qüvvəsinin gücü, 26 faizində tormozlanma prosesinin gücü, 34 faizində isə əsəb 

proseslərinin hərəktliliyi üstünlük təşkil edir. Nəzərə alsaqki əsəb prosesləri cinayət törətməyə, 

deviant davranışa səbəb olur, deməli müasir cəmiyyətdə yetişən yeniyetmələrdə cinayətkarlıq nisbəti 

heç də xoşagələn deyil. Bundan əlavə qıcıqlanma qüvvəsinin nisbəti də heç də aşağı deyil. 

Növbəti metodika Ayzenqin şəxsiyyət testi idi. Metodikada 4 şkala üzrə (ekstro-introversiya, 

neyrotizm, psixotizm, səmimilik) oğlan və qız yeniyetmələrin cavablarını qiymətləndirdik. Nəticələrə 

keçməmişdən əvvəl şkalalarda qeyd edilən tiplərin xüsusiyyətlərinə nəzər yetirək: 

1) Ekstraversiya-introversiya. Bu tiplər aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olur: 

fərdin ünsiyyətcilliyi, çoxlu tanışlarının olması, insanlarla kontakt yaratmağa olan tələbatı- tipik 

ekstraverti səciyyələndirən cəhətlərdir. Bu tip insan ani duyğuların təsiri ilə hərəkət edir, tez özündən 

çıxır. O, qayğısız, optimist, həlim xasiyyətli və şəndir. Süstlükdənsə hərəkətli olmağa üstünlük verir, 

təcavüzkarlığa meyllidir. Hiss və duyğularını ciddi nəzarətdə saxlaya bilmir, riskli hərəkətlərə 

meyllidir. Ona həmişə bel bağlamaq olmaz.  

     Tipik introvert isə sakit, utancaq, çəkingən olur, öz daxili aləminə qapanmağı 

xoşlayır. Təmkinlidir və yaxın dostlarından başqa, bütün digər adamlarlardan uzaq qalır. Öz 

hərəkətlərini və atacağı addımları əvvəlcədən düşünür və planlaşdırır, qəfil yaranan istəklərə etibar 
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etmir, hər hansı qərarın qəbul edilməsinə ciddi yanaşır, hər şeydə səliqə-sahman xoşlayır. Öz 

duyğularını nəzarətdə saxlamağı bacarır, onu özündən çıxarmaq o qədər də asan deyil. Bədbinliyə 

meylli olur, mənəvi normaları yüksək qiymətləndirir.  

2) Neyrotizm – emosional dayanıqlıq ölçüsüdür. şəxsin emosional cəhətdən dayanıqlıqlı və 

ya yaxud dayanıqsız (emosional sabitlik, yaxud qeyri-sabitlik) olmasını xarakterizə edir. Neyrotizm 

bəzi göstəricilərinə görə sinir sisteminin qeyri-sabitlik göstəriciləri ilə bağlıdır. Emosional dayanıqlıq 

adi və stress vəziyyətlərində fərdin fəaliyyətinin məqsədyönlülüyünün saxlanmasını ifadə edən 

xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyət güclü gərginliyin və narahatlığın olmaması, yetkinlik, əla adaptasiya, 

həmçinin liderliyə meyllilik, ünsiyyətcillik kimi əlamətlərin olması ilə xarakterizə olunur. Neyrotizm 

öz ifadəsini həddən artıq əsəbilik, dayanıqsız, pis adaptasiya, əhvali-ruhiyyənin sürətlə dəyişməsi 

(qeyri-sabitlik), günahkarlıq duyğusu və narahatçılıq, təşviş, depresiv reaksiyalar, diqqətsizlik, stress 

şəraitində dayanıqsızlıq kimi əlamətlərdə tapır.  

Neyrotizm üçün emosionallıq, impulsivlik, insanlarla əlaqələrdə əsəbilik, maraqların 

dəyişkənliyi, özünə inamsızlıq, qabarıq ifadə olunan həssaslıq, tez təsirlənmə, qıcıqlanmağa meyllilik 

səciyyəvidir. Neyrotik şəxslər kənar qıcıqlara və onları doğuran stimullara qarşı qeyri-adekvat 

dərəcədə güclü reaksiya verirlər. Neyrotizm şkalası üzrə göstəriciləri yüksək olan şəxslərdə stress 

şəraitində nevroz halları meydana çıxa bilər.  

3) Psixotizm. Bu şkala qeyri-sosial davranışa meyllilik, qəlizlik, emosional reaksiyaların 

qeyri-adekvatlığı, yüksək konfliktlilik, kontakt qura bilməmək, eqosentriklik, eqoistiklik, laqeydlik 

kimi əlamətlərlə səciyyələnir.  

Ekstraversiya və psixotizm üzrə yüksək göstəricilər psixiatrik baxımdan isteriya diaqnozuna, 

introversiya və neyrotizm üzrə yüksək göstəricilər isə təlaşlılıq və reaktiv depressiya diaqnozuna 

uyğun gəlir. Neyrotizm və psixotizm əlamətlərinin qabarıq ifadə olunması müvafiq patalogiya 

növlərinə ―meyllilik ― kimi qiymətləndirilir.           

Ekstraversiya-introversiya şkalası üzrə yüksək göstəricilər ekstravert, aşağı göstəricilər isə 

intravert tiplərə uyğun gəlir. 

 Ekstro-introversiya şkalası üzrə orta göstəricilər: 7 – 15 bal. 

 Neyrotizm şkalası üzrə orta göstəricilər: 8 – 16 bal.  

Psixotizm şkalası üzrə orta göstəricilər: 5 – 12 bal. 

  Əgər səmimilik şkalası üzrə balların miqdarı 10-dan yuxarıdırsa, müayinənin nəticələri səhih 

sayılmır və yoxlanılan şəxs suallara daha açıq, səmimi cavab verməsi təklif edilir. 

 İntro və ekstroversiyalar mərkəzi sinir sisteminin anadangəlmə xassələrində müşahidə olunur. 

Bu xassələr oyanma və tormozlanma proseslərinin müvazinətini təmin edir. Beləliklə, ekstro-

introversiya və neyrotizm şkalaları üzrə tədqiqatın nəticələrindən istifadə etməklə Pavlovun təsnifatı 

üzrə şəxsiyyətin temperament göstəricilərini müəyyən etmək olar. Pavlov temperamentə görə 

şəxsiyyətin dörd klassik tipini təsvir etmişdir: sanqvinik (mərkəzi sinir sisteminin əsas xassələrinə 

görə güclü, müvazinətli, hərəkətli tip sayılır), xolerik (güclü, müvazinətsiz, hərəkli tip), fleqmatik 

(güclü, müvazinətli, ətalətli tip), melanxolik (zəif, müvazinətsiz, ətalətli tip). 

Bütün nəticələri ümumiləşdirsək yekunda belə nəticəyə gələrik ki, yeniyetmələrin 24 faizi 

psixotizm, 36 faizi ekstra- introversiya, 26 faizi neyrotizm, 14 faizi iə səmimilik nümayiş etdirdi. 

Səmimilik faizinin bu qədər aşağı olması gənclərin daha çox yalan danışdıqlarına dəlalət edir, bu 

həmdə onların ifadə vermələrində yalandan daha çox istifadə halının olması və istintaqı təşkil edən 

müstəntiqin daha diqqətli olmasına zərurət yaradır. Yeniyetmələrdə ekstra introversiyanın çoxluq 

təçkil etməsi onların daha emosional, daha qeyri sabit fikirli və təsir altına tez düşən şəxslər edirki bu 

halda da valideyinlərin daha diqqətli olması zəruridir. 

Təcrübənin yekununda belə nəticəyə gəlmək mümkündürki, istintaq prosesində iştirak etmiş 

şəxslərin böyük əksəriyyətini oğlanlar təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, oğlanlar kriminal həyata daha 

çox meyil edir. Qızlarda isə bu meyil ancaq ətraf mühitin aktiv təsiri nəticəsində yaranır. 
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SUMMARY 

 

Experımental-psychologıcal research problems of the effect of temperament and 

personal characterıstıcs on the expressıon of mınors 

Sadigov Nazpari Musa gizi 

 

We conducted a study to study the effect of temperament and personality traits on the 

expression of minors. The study involved 100 adolescents. Among these adolescents, those who 

testified as witnesses at the time of the investigation were preferred. The study was based on the 

following hypothesis: The individual psychological characteristics that affect the testimony of minors 

participating in the interrogation process differ. However, another hypothesis has been made: the 

expressions of minors are influenced by the people around them (family members, friends, group to 

which they belong). The following methods and techniques were used in the study (Eisenh's 

"Personality Test" (EPQ), Strelyaun's "Diagnosis of Temperament" test and a questionnaire compiled 

by local students). 

Key words: Extroversion, introversion, psychotism, neuroticism, the strength of the 

irritability process, the strength of the braking process, the mobility of nervous processes. 

 

РЕЗЮМЕ 

Экспериментально-психологическое исследование проблемы влияния 

темперамента и личных характеристик на выражение несовершеннолетних 

Садыkовa Назпари Муса гызы 

Мы провели исследование, чтобы изучить влияние темперамента и личностных качеств 

на самовыражение несовершеннолетних. В исследовании приняли участие 100 подростков. 

Среди этих подростков предпочтение отдавалось тем, кто выступал в качестве свидетелей во 

время расследования.Исследование основывалось на следующей гипотезе: индивидуально-

психологические особенности, влияющие на показания несовершеннолетних, участвующих в 

процессе допроса, различаются. Однако была выдвинута и другая гипотеза: на выражения 

несовершеннолетних влияют окружающие их люди (члены семьи, друзья, группа, к которой 

они принадлежат). В исследовании использовались следующие методы и приемы («Тест 

личности» Эйзена (EPQ), тест Стреляуна «Диагностика темперамента» и анкета, составленная 

местными студентами). 

Ключевые слова: экстраверсия, интроверсия, психотизм, невротизм, сила процесса 

раздражительности, сила процесса торможения, подвижность нервных процессов. 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ НА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Садыг-заде Санубар Рафик гызы 

Бакинский Государственный Университет 

sanubar98@mail.ru 
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Известно, что музыка оказывает влияние на развитие интеллектуальных способностей, 

которые также являются предпосылкой развития творчества, активной жизненной позиции. 

На данный период этот интерес возрастает еще больше с каждым днем, охватывая вопросы о 

связи индивидуально-психологических свойств человека и предпочтений музыки, а также её 

влияние на человека и познавательную деятельность. 

Ключевые слова: музыка, восприятие, личность, исследование, цвета, ассоциации. 

 

При исследовании музыкальных предпочтений внимание сосредотачивается на 

выявлении факторов, определяющих избирательность восприятия музыки. Анализируется 

влияние, индивидуально-психологических особенностей личности и эмоционального 

состояния на выбор музыки для слушания. Под воздействием музыки подразумевается её 

способность изменять физическое и психическое состояние реципиента. Многие 

исследователи пытаются выявить факторы, детерминирующие максимально эффективное 

взаимодействие музыки и человека, понять механизмы музыкального воздействия и её связь с 

познавательными процессами. Необходимо подчеркнуть значение психофизиологических 

исследований в этой области: продолжаются работы, начатые такими известными русскими 

учеными как В.М. Бехтерев, И.Р. Тарханов, И.М. Догель, по изучению влияния свойств 

музыки на деятельность нервной, дыхательной систем, системы кровообращения, 

электрическую активность головного мозга, функциональное состояние организма и т.д. 

Вместе с тем, при попытке составить целостную картину, отображающую процесс 

взаимодействия музыки и человека, была обнаружена неполнота его описания. Большинство 

исследователей использует только качественный анализ состояния испытуемого на основе 

тестов и словесного отчета без попыток теоретической трактовки полученных результатов. 

Остаются во многом неясными психологические механизмы воздействия музыки, не 

раскрыты в сравнительном плане эмоционально-психологические и семантические 

возможности различных музыкальных стилей, недостаточно известны индивидуальные 

особенности и условия адекватности восприятия музыки. 

Исследование проводилось со студентами разных вузов Баку (Бакинский 

Государственный Университет, Сеченовский Университет, а также Бакинская музыкальная 

академия имени Узеира  Гаджибекова)  среди 60 студентов (из них 30 юношей и 30 девушек). 

Чтобы узнать слушают ли они музыку регулярно, был использова  метод опроса. Возрастная 

категория  составляет  от  18-25  лет.  

 Тестирование проводилось индивидуально с каждым испытуемым в изолированной 

комнате. Тестовый материал звучал в виде аудио записи. Испытуемому давалась бумага, 

цветные фломастеры, соответствующие восьмицветовому варианту теста Люшера. На 

протяжении всего тестирования экспериментатор вел протокол, учитывающий все 

высказывания испытуемого или другие характерные детали - время реакции, внешнее 

поведение и т.д. 

Цель любой проективной методики - выявление глубинных смыслов и личностных 

предпочтений испытуемого. Поэтому главным условием при проведении эксперимента 

(тестирования) являлось создание наиболее комфортных условий для испытуемого. 

Надёжность результатов, в конечном счете, зависела от того, насколько испытуемый смог 

расслабиться и быть самим собой, отбросив тревожность, социальную желательность и т.д. 

1) Испытуемый участвовал в эксперименте (тестировании) по собственному желанию с 

основной целью - узнать что-то новое о себе; 

2) Режим тестирования отвечал режимным моментам восприятия и работы самого 

испытуемого, так как задача экспериментатора состояла не в определении успешности 

запоминания музыкальных отрывков, а выяснени способа, при котором испытуемому удобнее 
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выполнять задания. Поэтому, если испытуемый просил проиграть ему какой-либо отрывок 

повторно, его просьба удовлетворялась. Если испытуемый просил сделать интервал между 

отрывками (не успел осознать или нарисовать) – ему давалось на это время. Таким образом, 

общее время тестирования не является постоянной величиной. Обычно оно варьировалось от 

25 до 60 минут.  

Первичный анализ полученных данных показал, что люди до двадцати пяти лет, 

минимально тридцать минут слушают музыку в течении дня. Ниже указан рисунок 

регулярного прослушивания музыки и количества людей на время прослушивания музыки в 

течении дня.  (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Регулярное прослушивание музыки 

 

 

 

 

Рисунок 2. Количество людей на время прослушивания музыки в течении дня 

 

Второй этап исследования  показало, что психологический тип личности обуславливает 

особенности восприятия, это было выявлено, с помощью методики  «Музыкальная 

пиктограмма»,  анализа данных эксперимента, которые были написаны испытуемыми, 

используя фломастеры соответствующие  восьмицветовому варианту теста Люшера. 

«Классическая и современная музыка: сравнение восприятия, влияния, цветовых и 

музыкальных ассоциаций», определены субъективные характеристики каждого музыкального 

отрывка, входящего в музыкальный репертуар эксперимента. 

Классическая музыка в большей степени ассоциируется с желтым цветом. 

Классическая музыка чаще, чем джазовая и современная ассоциируется с серым и фиолетовым 

цветом. Следовательно, классическая музыка способствует повышению активности, 

стремлению к общению, экспансивность, веселость. Выбор желтого цвета испытуемыми 

также показывает их желание освобождения, стремления к свободе, надежды на счастье и его 

ожидание.  

Серый цвет абсолютно не раздражает и не имеет никакой психической тенденции, 

нейтральность, как внутри, так и снаружи, это ни напряжение ни расслабленность. Серый цвет 

не является территорией, в которой можно оживить какие либо явления и характеристики, а 
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просто граница для абстракции. Поэтому испытуемые, которые затруднялись при восприятии 

и выявлении ассоциаций при прослушивании классической музыки, выбирали именно этот 

цвет [5]. 

Фиолетовый цвет - это смесь красного и синего. Фиолетовый цвет пытается создать 

единый сплав из противоположностей, то есть из красного цвета, как у импульсивного 

покорителя, и синего цвета, как нежной самоотверженности; а потому - это выражение 

идентификации. Такая идентификация - это, деликатное прочувствование, которое становится 

единственно возможной эмоцией, так что все, что я думаю и хочу, должно соответствовать 

действительности. Эта власть называется волшебством, магией, и как раз это и является 

значением фиолетового. Тот, кто отдает предпочтение фиолетовому цвету, тот хотел бы 

магических взаимоотношений. Он желает быть околдованным, но он хотел бы и сам обладать 

колдовской силой и внушительным шармом, так как в магической идентификации 

уничтожается противоположность между субъектом и объектом [5]. Также фиолетовый цвет 

показатель инфантильности, следовательно, испытуемые  которые, при прослушивании 

классической музыки, выбирают фиолетовый цвет, те у кого ассоциации связанны с детством.  

Современная  музыка чаще, чем классическая, ассоциируется с зеленым, синим, 

коричневым и черным цветами. 

Зеленый цвет стал контрольным цветом для определения психологического состояния 

напряжений. Напряжение психологически выражается как напряжение воли для 

настойчивости, упорства. Синевато-зеленый цвет - это выражение упорства, твердости, 

жесткости, и прежде всего, наступательности по отношению ко всем изменениям. Поэтому он 

представляет собой постоянство, как в самосознании, в качестве принципа представляющего, 

оценивающего, так и во всех формах самоутверждения и обладания. Обладание повышает 

уверенность и в особенности самоуверенность.  Испытуемые, которые выбирают зеленый цвет 

желают повысить свою уверенность в себе, путем ли самоутверждения, чтобы сохранить 

идеализированную  картину собственного я, или посредством подтверждения, которого он 

ждет от других, причем он желает внушить симпатию при помощи чего-то, чем он сам 

обладает, и имеющего  характер  финансовый, телесный  или духовный. Классическая и 

современная музыка ассоциируется с зеленым цветом, так как связан со спокойствием, 

умиротворением и именно также выражаются испытуемыми, при прослушивании музыки, 

соответствующими словами. 

 При рассмотрении темно-синего наступает вегетативное успокоение. Пульс, кровяное 

давление, частота дыхания и сторожевые функции снижаются и трофотропно регулируются. 

Организм настраивается на щадящий режим и отдых. При заболеваниях и томлении возрастает 

потребность в синем. Повышается чувствительность и готовность воспринимать болезненные 

ощущения. Темно-синий цвет - это, как и каждый из четырех основных цветов, цветовое 

выражение биологической потребности: физиологически - это покой, психологически - это 

удовлетворение. Удовлетворение - это период, когда наступает мир и удовлетворенность. Тот, 

кто находится в таком уравновешенном гармоничном состоянии, без напряжений, чувствует 

себя приспособленным, принадлежащим коллективу и находится в безопасности. 

Студенческий возраст, обуславливается разными учеными, как возраст тесной связи с 

окружающим миром и максимальной потребностью в общении и социализации. Поэтому 

синий цвет представляет собой привязанность ко всему окружающему вокруг: единение, 

тесную связь. В состоянии единения ощущают особую чувствительность к различиям. 

Испытуемые, которые выбирают именно этот цвет предпочитают слушать современную 

музыку.  Поэтому синий цвет соответствует всем видам эмоциональности (восприимчивости) 

[5].  

При этом было выявлено что, восприятие музыки происходит через индивидуально-

личностные характеристики человека. 
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Третий  этап исследования был связан с выявлением связи познавательной 

деятельности и классической музыки с помощью «эффекта Моцарта». Смысл данного эффекта 

заключается в том, что после 10-минутного прослушивания произведений австрийского 

композитора, скорость решения задач на  мышление значительно возрастает, что и было 

доказано в моем эксперименте. Данный эксперимент немного бал видоизменен. Эксперимент 

проводился в двух группах, состоящий из 30 студентов (15 юношей и 15 девушек): в первой 

группе испытуемые решали задачи без прослушивания моцартовской музыки, а в другой, 

после и параллельно прослушивая музыку. Количество решаемых задач, составляло шесть 

логических задач.В результате исследования можно сделать вывод подтверждения 

выдвинутой гипотезы влияния музыки на познавательную деятельность студентов. Ведущая 

роль здесь принадлежит классической музыке таких известных композиторов,как:  И.Бах, 

В.Моцарт, Д. Шостакович,  И. Стравинский  и др. Это подтверждают научные исследования 

ученых разных стран.  Музыка влияет на развитие всех психических процессов, оказывающих 

влияние на познавательную деятельность человека. 

  1. Выявленное в обзоре литературы выделение рациональных и иррациональных типов 

функционирования познавательной сферы личности, при котором считается, что у каждого 

человека преобладает либо одно, либо другое, является неполным и эмпирически не 

обоснованным. 

2. Теоретическое и эмпирическое исследование соотношения рационального и 

иррационального в познавательной сфере показало, что существуют типы функционирования 

познавательной сферы личности. 

3. Теоретически и эмпирически выявлены устойчивые связи между особенностями 

познавательной сферы и индивидуально-психологических характеристик человека с помощью 

проведенного в дипломной работе метода "Музыкальной пиктограммы". 

4. Исследование показало, что психологический тип личности,  индивидуально-

психологические особенности человека очень сильно обуславливает особенности восприятия. 

Эти особенности также доказывают предпочтения современной молодежи в выборе музыки. 

Цветовые ассоциации на музыку косвенно отражают степень значимости 

предъявляемого музыкального произведения, содержание музыкального переживания, 

направление психологического воздействия. Перечисление признаков, характеризующих 

музыку и состояние, тесно связано с ассоциативными процессами и помогает выразить 

неосознанное отношение к воспринимаемому музыкальному произведению, определить 

изменение состояния под воздействием музыки  

5. Объективные свойства музыки создают лишь общие предпосылки для изменения 

психического состояния человека в определенную сторону Жанры классической и 

современной музыки различаются по направленности музыкального воздействия- 

классическая музыка обращается к эмоциональной сфере, а современная музыка стимулирует 

двигательную активность и функциональное состояние слушателя Классическая музыка 

значимо более высоко оценивается слушателями, описывается в эпитетах настроения, 

увеличивает интенсивность ассоциативных процессов. Современная музыка 

преимущественно описывается в эпитетах самочувствия и активности, снижает уровень 

ситуативной тревожности. 

Также была выявлена, роль музыки в жизни студентов и прослушивание её в течении 

дня, которая подтверждает также различные теории гештальт психологов, играя роль фона, 

тогда как человек является фигурой. В своем исследовании, во время проведения 

эксперимента, по наблюдениям было также выявлено, влияние музыки на эмоциональное 

состояние человека. После прослушивания ряда классических произведений, у каждого 

испытуемого, индивидуально, менялось настроение. В некоторых случаях, также наблюдался 

появление интереса к не знакомым джазовым и классической музыке. 

6. Исследование также показало относительную независимость при различиях пола 
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испытуемых, уровня образования и реакции на классические или джазовые произведения. 

Перечисленные выводы показывают, что выдвинутые в работе гипотезы исследования 

были подтверждены. 

Полученные данные позволяют пересмотреть под новым углом многие вопросы 

психологии, музыки,  познавательную деятельность, а также психологию музыки. 
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SUMMARY 

Experimental study of the influence of music on the cognitive activity of students 

Sadyg-zadeh Sanubar Rafik 

 

It is known that music influences the development of intellectual abilities, which are also a 

prerequisite for the development of creativity, an active life position. During this period, this interest 

is growing even more every day, covering questions about the relationship between individual 

psychological properties of a person and music preferences, as well as its influence on a person and 

cognitive activity. 

  Key words: music, perception, personality, research, colors, associations. 

Açar sözlər: musiqi, qavrayış, şəxsiyyət, araşdırma, rənglər, assosasiya. 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И ИГРОВОГО 

ФЕНОТИПА ФУТБОЛИСТОВ 

Султанов Мурад 

Институт Физиологии им. акад. А. Караева Национальной Академии Наук 

Азербайджана 

murad.sultan.81@mail.ru 

 

Рассматривается проблема соревновательной тревожности футболистов при ее анализе 

со стороны игровых позиций – разрушительного или созидательного фенотипа, которые они 

занимают на поле.   

Ключевые слова: тревожность; амплуа.  

 

    Проблема взаимосвязь игрового амплуа спортсменов с их личностными чертами остается 

одной из малоизученных проблем спорта высших достижений. При этом данная проблема 
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может иметь важную практическую значимость как для профессиональных спортсменов, так 

и для юных атлетов [1-4]. Юным спортсменам командных видов спорта это может помочь 

сделать более правильный выбор их будущего игрового амплуа. Особенно актуальное 

значение данная область исследования приобретает именно в футболе, потому что в нем 

присутствует достаточно большая группа спортсменов и в таком коллективе имеется 

многогранное социальное взаимодействие между членами команды. 

    Таким образом, цель исследования заключалась в определении уровня соревновательной 

тревожности футболистов с разной игровой специализацией, которые были разделены на две 

группы – преимущественно участвующими в атакующих (креативный тип) или 

оборонительных (разрушительный тип) действиях своей команды.     

Материалы и методы 

    В исследованиях приняло участие 39 футболистов в возрасте 17-21 года, выступающих в 

дублирующих составах команд Премьер-лиге Азербайджана или участвующих в 

соревнованиях U-19 (до 19 лет). Анкетирование производилось на базах команд до или после 

тренировочных сессий. Определялись игровое амплуа футболистов, а также уровень их 

соревновательной личностной тревожности по опроснику Р. Мартенса [5]. Все участники дали 

устное согласие на участие в эксперименте.      

Результаты и их обсуждение 

    По результатам исследования было выявлено, что у представителей разрушительного 

фенотипа преобладал низкий уровень соревновательной тревожности по сравнению с 

креативным. Вместе с тем, данное различие не было существенно выраженным. Наряду с этим 

средний уровень тревожности в группе креативного фенотипа был практически идентичен с 

группой разрушительного фенотипа (табл. 1), но по причине неодинокого количества игроков 

в группах: 17 – в группе с креативным фенотипом и 22 – в группе с разрушительным 

фенотипом, в процентом соотношении это выражалось в определенном групповом различии 

(рис. 1).  Таким образом, тренерам команд необходимо учитывать уровень соревновательной 

тревожности футболистов при определении их игровых амплуа, а также давать игрокам 

необходимые рекомендации по этому вопросу. Данный факт приобретает особую 

актуальность ввиду возросших психофизиологических нагрузок на организм спортсменов, как 

среди игроков юношеского возраста, так и среди зрелых, профессиональных спортсменов.   

 

Таблица 1. Количество футболистов с различным уровнем тревожности. 

Креативный фенотип Низкий уровень тревожности 10 игроков 

Креативный фенотип Средний уровень тревожности 7 игроков 

Разрушительный ф-тип Низкий уровень тревожности 16 игроков 

Разрушительный ф-тип Средний уровень тревожности 6 игроков 

 

 
Рисунок 1. Процентное (%) соотношение количества игроков с низким 
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и средним уровнями соревновательной тревожности в двух группах. 
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XÜLASƏ 

Futbolçularda rəqabət həyəcanı ılə oyunçu fenotıpının garşılıglı əlagəsı 

Sultanov Murad 

 Futbolçuların rəqabət həyəcanı problemi ilə meydanda oyun vaxtı tutduqları mövqelər – dağıdıcı 

və ya yaradıcı fenotip analiz edildir.   

 Açar sözlər: heyacanlıılıq; oyun ampluası. 

 

SUMMARY 

Relationship between competitive anxiety and playing phenotype in soccer players 

Sultanov Murad 

 

 Consideration of the problem the competitive anxiety among soccer players by analysis according 

play position: defensive or offensive phenotype, which they stand of a pitch. 

 Key words: anxiety; playing position.  

 

 

 

BULLİNQİN QARŞISININ ALINMASINDA PROFİLAKTİK TƏDBİRLƏR 

Səməndarova Aydan Firudin qızı, Allahyarova Sevinc Ağaəli qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

      Bir təhsil müəssisəsində bullinqin qarşısının alınması üçün praktik qaydalar müəyyən edilmişdir. 

Həyata keçirilmiş tədqiqat işləri nəticəsində məktəbin təhsil mühitində sataşma vəziyyətinin 

qarşısının alınması üçün müəllimlərə tövsiyələr hazırlanmışdır. 

         Proqramın əsas strategiyası: Bir təhsil müəssisəsində bullinqin qarşısını almaq müəllimləri, 

şagirdləri bu problemin həllinə cəlb etmək, məktəbdəki bullinq vəziyyəti ilə bağlı məlumatlılığını 

artırmaqdır. Proqram iki mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. 

     Mərhələ 1. Məktəb heyəti ilə iş. 
      Təhsil işçiləri və liderlər şagirdlərin qrup münasibətlərinə öz töhfələrini vermək və ehtiyaclarını 

hiss etmək cəhdlərini dəstəkləməlidirlər. Bu mərhələdə birinin ehtiyac duyduğu əsas insani 

ehtiyacdan bəhs edirik. Sinifdəki şagirdlər arasındakı münasibətləri elə qurmaq lazımdır ki, hər bir 

uşaq sinif yoldaşlarının və bütövlükdə sinifin rifahını gücləndirmək istəsin. Bu, onlara aid olma, 

məktəb həyatına cəlb olma hissi verir - fərdi inkişafda güclü bir amildir (artan özünə hörmət). 
     Hərəkət planı: 
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1) Şagirdi təhsil prosesinin bütün problemlərinin həllində köməkçisi edin. Bir çox gücdən ac, 

fəal tələbə üçün bu, enerjilərini yönəltməyin və bir şeyi və ya kimisə "dinc bir şəkildə" təşkil etmə və 

rəhbərlik etmə ehtiyacını təmin etməyin bir yolu olacaq. 
2) Növbətçi sinif problemlərinin həllində mümkün qədər tez-tez şagirdlərdən kömək istəyin. 
3) Şagirdlərdən öz fikirlərini bildirmələrini və təhsil prosesi və digər vəziyyətlərlə bağlı 

üstünlüklərini bildirmələrini xahiş edin. 
4) Qaydaları tələbələrlə qəbul edin. Bunu müzakirə edərkən bütün tələbələrin riayət edəcəyi 

ümumi qaydalara gəlməlisiniz. 
5) Müəllimlər problemi tanımağı öyrənməlidirlər, bullinqi müşahidə edərkən daha aktiv bir 

mövqe tutmaq lazımdır, bu problemi görməməzlikdən gəlməmək lazımdır, çünki problemi 

görməməzlikdən gəlmək "cinayətkarlar" üçün güc və cəzasızlığın artmasına səbəb olur və "qurban" 

lar arasında təhlükəsizlik və etibar hissinin itirilməsi ilə nəticələnir. 

     Mərhələ 2. Tələbələrlə iş. 
Bu mərhələdə şagirdlərlə söhbət olunmalı, söhbət zamanı bullinqin nə olduğunu, təsiri və nəticələri 

barədə danışılmalıdır. Şagirdlər, eyni zamanda, "qurban" və “cinayətkar” rollarını oynayaraq dərhal 

həll edilən məktəb bullinq vəziyyətlərindən nümunələr verə bilər, beləliklə uşaq vəziyyətə kənardan 

baxa, "qurban" ın hisslərini reallaşdıra və müəyyənləşdirə bilər və bununla münaqişənin həlli yolları 

müəyyən oluna bilər. 
Praktik tövsiyələri tətbiq etdikdən sonra, nəticələrin nəzərəçarpacaq dərəcədə azalacağını 

görəcəyik. 

 

 

 

SELF-DETERMINATION IN ADOLESCENCE 

Sergey Elena Vitalievna, Polyukh Victoria Valerievna 

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine 

kamekoanna@gmail.com; pikavika00@gmail.com 

 

Research in the field of self-awareness makes it possible to study in more detail the features of 

the individual's psyche, its ability to solve certain significant problems. A person with a positive "I-

concept" is a person who is confident in themselves, their strengths and capabilities, ready to actively 

engage in certain activities and be realized in various spheres of social life. 

The urgency of the work is that, first, a society formed by citizens with a positive "self-concept" 

will be more productive for both individual and social development of the state. Secondly, such 

studies promote self-development and awareness of the individual, thirdly, to identify the level of 

formation of "I-concept" in adolescence and, if necessary, to adjust a person's attitude to himself and 

others, awareness of their own qualities, capabilities and ways and goals of self-development. 

At the present stage in foreign psychology there are three main approaches to the interpretation 

of the concept of "I-concept" and understanding of its phenomenology: humanistic (R. Burns, A. 

Maslow, R. May, K. Rogers, W. Frankl); psychodynamic (E. Byrne, J. Marcia, G. Sullivan, A. Freud, 

E. Fromm, K. Horney) and interactionist approach (W. Wundt, N. Grot, P. Jeanne, C. Cooley, T. 

Lipps, J. Mead). 

Adolescence is traditionally considered a period of intensive development of self-awareness. 

This process is influenced, on the one hand, by the internal laws of development, on the other - by 

the objective circumstances of the external environment in which the formation of personality takes 

place. The crisis of 17 years plays an important role in the formation of personality and the formation 

of the "I-concept". 

Since at the end of adolescence self-awareness and personality consciousness are already 

formed, we can conclude that a person in this period is self-determined, self-actualized, ie he 

understands his role in socially accepted relations, knows his behavior, character, criteria of personal 
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formation and development and is able to realize himself on the basis of these resources, has certain 

ideas about himself in the present and future, can predict his life path. 

Purpose: to conduct a theoretical review of the scientific literature and empirically investigate 

the state of formation of "I-concept" and self-determination in adolescence in the student 

environment. 

Object: the concept of "I-concept" of personality in adolescence. 

Subject: study of the concept of "I-concept" as a component of self-determination of the 

individual in adolescence. 

Methods: theoretical (analysis, synthesis, comparison, systematization of approaches and 

generalization of literature sources) empirical (observation, conversation, psychodiagnostic 

techniques); mathematical and statistical. 

In the empirical method were used psychodiagnostic techniques: 

- Self-relation questionnaire (VV Stolina, SR Pantileeva) to identify the formation of 

components of the "I-concept"; 

- Methods of research of self-relation (SR Pantileeva) for revealing of formation of components 

of "I-concept"; 

- Kuhn's test "Who am I?" (M. Kuhn, T. McPartland; modification of TV Rumyantseva) to 

identify the level of formation of personality and perception of their individuality, personality in 

different components of "I-image". 

Tasks of work: 

Conduct a theoretical analysis of scientific psychological works on the features of 

adolescence and the formation of "I-concept"; 

To study the features of "I-concept" as a factor of self-realization of the individual; 

Conduct an empirical study of "I-concept" in the student environment. 

Theoretical analysis of the scientific literature on the problem under study shows that it is of 

considerable interest to scientists, aimed at studying its various aspects. 

Due to reflection, a certain attitude to oneself, evaluation of one's actions, the "I-concept" is 

formed, which in turn consists of the "I"-essence of a person, which reflects his uniqueness, 

uniqueness; "I-image" -presentation of oneself: the component can be real - the individual evaluates 

himself as being really ideal - idealizes himself and fantastic - is the representation of the person as 

he would be in extraordinary, unrealistic circumstances; we can also add the "social self" - the place 

of the individual in society, its status [1, 108-115 p.]. 

The object of self-awareness is one's own personality in the life world, which knows and 

evaluates oneself from the outside, as an individual who experiences, perceives and makes certain 

decisions, forms an individual lifestyle. With the help of self-awareness a person can realize his own 

potential and inclinations. Through reflection, self-observation, a person can find himself, his 

business, which brings him pleasure, in which he can self-realize, creates a certain stock of 

associations that are ready to use and compares something new, just found in himself with a familiar 

idea, finds people who for her become close, on which she is equal, who share her thoughts and views 

(reference group). A person's self-awareness is enhanced by a negative attitude towards certain 

people, also by comparing himself with another person to whom there is no positive attitude: so he is 

better aware of his positive qualities. Man does not stop the process of self-knowledge and researchers 

claim that the most sensitive age for the development of self-awareness is adolescence and 

adolescence [2, 337-345 p.; 3, 198-201 pp.]. 

The social position of young men and women is focused on gaining the status of an independent 

adult, in connection with which high school and university students show increased interest in the 

lifestyle of adults, which contributes to their life and professional self-determination. The circle of 

their friendly communication with peers with simultaneous increase, at students in comparison with 

teenagers, selectivity of personal contacts and preferences expands. [4, 280p.] 
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The young man remains sensitive: the look, the word of another person can negatively affect 

his mood and self-perception. Only at the end of adolescence does a young person begin to really 

master the protective psychological mechanisms that not only allow him to externally protect himself 

from outside intrusion, but also harden him internally. Reflection helps to anticipate the possible 

behavior of another and prepare countermeasures that will help resist the unappealable invasion; take 

an internal position that can protect more than physical strength. 

During this period of life a person decides in what sequence he will apply his abilities to realize 

himself in work and in life. Adolescence is an extremely important period in a person's life. Entering 

adolescence as a teenager, a young person completes this period with a real adulthood, when he really 

determines his own destiny: plans his place in society, his activities, professional and family self-

determination, his way of life. It is in adolescence that a person becomes a person, when a young 

person, having passed a difficult path of ontogenetic identification to other people, inherited from 

them socially significant personality traits, the ability to empathize, to actively moral attitude to 

people, to himself and to nature; ability to learn conventional roles, norms, rules of conduct in society, 

etc. 

In adolescence, the mechanism of identification-personification acquires a new development. 

It is in youth that the ability to feel the states of others, the ability to experience these states 

emotionally as their own, is sharpened. Identification makes the sphere of human feelings thinner, 

richer and at the same time more vulnerable. At the same time, it is in youth that the need for 

personification intensifies, the desire to limit one's unique world from invasion by strangers and loved 

ones in order to consolidate one's sense of personality through reflection, to preserve one's 

individuality, to realize one's demands for recognition. 

To identify the level of formation of the "I-concept" and self-determination of young people, 

an empirical study of students of higher educational institutions in various professional fields was 

conducted. 

The results of a study on the self-relation questionnaire (VV Stolin, SR Pantileev) indicate that 

the majority of respondents, namely 76.7% have a high level of global self-relation. The most 

important criteria of one's own personality are: self-esteem - 56.7%, autosympathy - 66.6%, self-

interest - 60%, self-confidence - 56.7%, self-acceptance - 70% and self-understanding - 46.7. Self-

awareness (40%) and the attitude of others (46.7) are at a medium level, while self-blame and the 

expected attitude of others are at a low level. This indicates that most of the respondents are not 

capable of self-blame and do not expect a positive attitude from others, although the real attitude of 

others is at an average level. 

According to the method of studying the self-attitude of SR Pantileev, all evaluative factors 

have average values: self-esteem (84.2%), autosympathy (73.3%), internal disorder (65%). That is, 

at the middle level there are reflections of the emotional attitude of the subject to his "I" and the inner 

disharmony of the individual, the vision of certain negative traits. 

Kuhn's test "Who am I?" (M. Kuhn, T. McPartland; modification of TV Rumyantseva), used to 

identify the formation of the studied components of the "I-concept": social "I", communicative "I", 

material, physical "I", activity "I" ", Promising" I ", reflexive" I "and identifying the level of formation 

of reflection, allowed us to conclude that the level of formation of components of" I-concept "of 

students is at medium and high levels, as well as the severity of reflection by which a person can to 

analyze the experiences, emotions and attitudes of others, to determine their own attitude to a 

particular problem and choose their life path (profession, business, activity). 

The importance of personal self-awareness in its formation is extremely important because it is 

the basis for the formation of more complex components of personality, which ensure human 

development and acceptance of oneself as a person. 

"I" -concept of personality in the process of its life is developing in several directions. First of 

all, shifts in the content of "I" - the concept and its components - which qualities are better understood, 

how the level and criteria of self-esteem change with age, what value is given to appearance, and 
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what cognitive and moral qualities. Next, the degree of its reliability and objectivity is investigated, 

the change in the structure of the image of "I" in general - the degree of its differentiation (cognitive 

complexity), internal sequence (integrity), stability (stability over time), subjective significance, 

contrast, and level of self-esteem. By all these indicators, the transition age is markedly different from 

both childhood and adulthood. 

The peculiarity of adolescence is the need for self-determination, obtaining a certain social role, 

position, understanding of oneself as a unique person, establishing social contacts. There is a clearer 

understanding of yourself, your individual traits, capabilities and intentions, how to apply them and 

in what area. 

It can be concluded that in the formation of negative personality traits, students are able to 

identify them and correct them, or blame themselves for their presence; but because the level of 

reflection is at medium and high levels, it is more likely that the individual will find a solution to this 

problem and be able to realize themselves. The components of the "I-concept": social "I", 

communicative "I", material, physical "I", activity "I", perspective "I", reflective "I" are at high and 

medium levels, indicating the formation of I "-concepts and self-determination of the individual. 

Самовизначення у юнацькому віці  

Сергієні О.В., Полюх В.В. 

Дослідження в галузі самосвідомості дають змогу детальніше вивчити особливості психіки 

особистості, її можливості вирішити певні значимі проблеми. Особистість з позитивною «Я-

концепцією» - це особа, яка впевнена у собі, своїх силах та можливостях, готова активно 

займатися певною діяльністю та реалізуватися у різних сферах соціального життя. 

Актуальність  роботи полягає у тому, що, по-перше, суспільство, яке сформоване 

громадянами з позитивною «Я-концепцією», буде більш продуктивним як для 

індивідуального, так і суспільного розвитку держави. По-друге, подібні дослідження сприяють 

саморозвитку та обізнаності особистості, по-третє, дозволяють виявити рівень сформованості 

«Я-концепції» у юнацькому віці та при необхідності скоригувати відношення людини, як до 

самої себе, так і до оточуючих, усвідомлення власних якостей, можливостей та шляхів і цілей 

саморозвитку. 

На сучасномі етапі у зарубіжній психології виокремлюються три основні підходи до 

тлумачення поняття «Я-концепції» та розуміння її феноменології: гуманістичний (Р.Бернс, 

А.Маслоу, Р.Мей, К.Роджерс, В.Франкл); психодинамічний (Е.Берн, Дж.Марсіа, Г.Саллівен, 

А.Фрейд, Е.Фром, К.Хорні) та інтеракціоністський підхід (В.Вундт, Н.Грот, П.Жане, Ч.Кулі, 

Т.Ліппс, Дж.Мід). 

Юнацький вік традиційно вважається періодом інтенсивного  розвитку самосвідомості 

особистості. На цей процес впливають,  з одного боку, внутрішні закономірності розвитку, з 

іншого – об’єктивні обставини зовнішнього середовища, у яких відбувається становлення 

особистості. У становленні  особистості та формуванні «Я-концепції» велику роль відіграє 

криза 17 років.  

Оскільки на кінець юнацького віку самосвідомість та свідомість особистості вже 

сформовані, то можна зробити висновок, що людина на цей період є самовизначеною, 

самоактуалізованою, тобто вона розуміє свою роль у суспільно прийнятих відносинах, знає 

свої особливості поведінки, характеру, критерії особистісного становлення і розвитку та 

здатна реалізувати себе на основі цих ресурсів, має певні уявлення про себе у теперішньому 

та майбутньому, може прогнозувати свій життєвий шлях. 

Мета роботи: провести теоретичний огляд наукової літератури та емпірично дослідити 

стан сформованості «Я-концепції» та самовизначення у юнацькому віці у студентському 

середовищі. 

Об’єкт: поняття «Я-концепції» особистості у юнацькому віці.  
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Предмет: дослідження поняття «Я-концепції», як складової самовизначення особистості у 

юнацькому віці.  

Методи: теоретичний (аналіз, синтез, порівняння,  систематизація підходів та узагальнення  

літературних джерел) емпіричний (спостереження, бесіда, психодіагностичні методики); 

математико-статистичний. 

В емпіричному методі були використані психодіагностичні методики: 
- Опитувальник самовідношення (В.В. Століна, С.Р. Пантилеєва) для виявлення 

сформованості складових «Я-концепції»; 

- Методика дослідження самовідношення (С.Р.Пантилеєва) для виявлення сформованості 

складових «Я-концепції»;   

- Тест Куна «Хто Я?» (М.Кун, Т.Макпартленд; модіфікація Т.В.Румянцевої) для виявлення 

рівня сформованості особистості та сприйняття своєї індивідуальності, особистості у різних 

складових «Я-образу». 

Завдання роботи:  

Провести теоретичний аналіз наукових психологічних праць стосовно особливостей 

юнацького віку та формування «Я-концепції»; 

Вивчити особливості «Я-концепції», як чинника самореалізації особистості; 

Провести емпіричне дослідження «Я-концепції» у студентському середовищі. 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми, що досліджується свідчить про, те, що 

вона викликає значний інтерес науковців, спрямований на вивчення різних її аспектів. 

Завдяки рефлексії, певному ставленню до себе, оцінки своїх дій формується «Я-концепція», 

яка у свою чергу складається з «Я» -сутності людини, яка відображає її неповторність, 

унікальність; «Я-образу» -уявлення про саму себе: компонент може бути реальним –

особистість оцінює себе, як є насправді, ідеальним – ідеалізує себе та фантастичним – це 

уявлення особистості, якою вона б була при надзвичайних, нереальних обставинах; також 

можна додати «соціальне-Я»- місце особистості у суспільстві, її статус [1, 108-115 с.]. 

Об’єктом самосвідомості є власна особистість у життєвому світі, яка пізнає та оцінює сама 

себе зі сторони, як індивіда, що переживає, сприймає та приймає певні рішення, формує 

індивідуальний стиль життя. За допомогою самосвідомості людина може усвідомлювати  

власний потенціал та схильності. Завдяки рефлексії, самоспостереженню людина може знайти 

себе, свою справу, яка приносить їй задоволення, в якій вона може самореалізуватися, створює 

певний запас асоціацій, які готові до вжитку і порівнює щось нове, тільки знайдене у собі з 

вже знайомим уявленням, знаходить людей, які для неї стають близькими, на яких вона 

рівняється, які розділяють її думки та погляди (референтну групу). Самоусвідомлення людини 

посилюється завдяки негативному ставленню до певних осіб, також за допомогою порівняння 

себе з іншою особистістю, до якої немає позитивного ставлення: так вона краще усвідомлює 

свої позитивні якості. Людина не припиняє процес самопізнання та дослідники стверджують, 

що найбільш сенситивний вік для розвитку самосвідомості - це юнацький та підлітковий вік 

[2, 337-345 с.; 3, 198-201 с.]. 

Соціальна позиція юнаків і дівчат зорієнтована на здобуття статусу самостійної дорослої 

людини, у зв’язку з чим старшокласники та студенти виявляють підвищений інтерес до 

способу життя дорослих, що сприяє їх життєвому і професійному самовизначенню. 

Розширюється коло їх дружнього спілкування з однолітками з одночасним підвищенням, у 

студентів порівняно з підлітками, вибірковості особистісних контактів і уподобань. [4, 280с.] 

Юнак залишається сенситивним: погляд, слово іншої людини можуть негативно вплинути 

на його настрій та самосприйняття. Лише наприкінці юнацького віку молода людина починає 

реально оволодівати захисними психологічними механізмами, які не тільки дозволяють їй 

зовні захищати себе від стороннього вторгнення, але й загартовують її внутрішньо. Рефлексія 

сприяє передбаченню можливої поведінки іншого і підготовці зустрічних дій, які допоможуть 
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протистояти безапеляційному вторгненню; зайняти таку внутрішню позицію, яка може 

захистити більше, ніж фізична сила. 

У цей період життя людина вирішує, в якій послідовності вона докладе свої здібності для 

реалізації себе у праці та в житті. Юність - надзвичайно важливий період у житті людини. 

Вступивши в юність підлітком, молода людина завершує цей період справжньою дорослістю, 

коли вона дійсно сама визначає для себе свою долю: планує своє місце в суспільстві, свою 

діяльність, професійне та сімейне самовизначення, свій спосіб життя. Саме в юності 

відбувається становлення людини як особистості, коли молода людина, пройшовши складний 

шлях онтогенетичної ідентифікації до інших людей, перейняла від них соціально значущі 

властивості особистості, здатність до співпереживання, до активного морального ставлення до 

людей, до самого себе і до природи; здатність до засвоєння конвенціональних ролей, норм, 

правил поведінки в суспільстві тощо. 

У юності набуває нового розвитку механізм ідентифікації-уособлення. Саме в юності 

загострюються здатності до відчування станів інших, здатності переживати емоційно ці стани 

як свої власні. Ідентифікація робить сферу почуттів людини тоншою, багатшою і одночасно 

вразливішою. Водночас саме в юності загострюється потреба до уособлення, прагнення 

обмежити свій унікальний світ від вторгнення і сторонніх, і близьких людей для того, щоб 

через рефлексію закріпити почуття особистості, щоб зберегти свою індивідуальність, 

реалізувати свої домагання на визнання. 

Для виявлення рівня сформованості «Я-концепції» та самовизначення юнаків було 

проведено емпіричне дослідження студентів вищих навчальних закладів за різною 

професійною направленістю.  

Результати дослідження за опитувальником самовідношення (В.В. Столін, С.Р. Пантилеєв) 

свідчать про те, що більшість опитувальних, а саме 76,7 % мають високий рівень глобального 

самовідношення. Найбільш вагомими критеріями власної особистості є: самоповага - 56,7 %, 

аутосимпатія - 66, 6 %, самоінтерес - 60 %, самовпевненість - 56,7 %, самоприйняття – 70 % та 

саморозуміння – 46,7. Самослідовність (40 %) та ставлення інших (46,7) знаходиться на 

середньому рівні, тоді як самозвинувачення та очікувальне ставлення інших знаходяться на 

низькому рівні. Це свідчить про те, що більша частина досліджуваних не здатна до 

самозвинувачення та не чекає  позитивного ставлення від оточуючих, хоча реальне ставлення 

оточуючих знаходиться на середньому рівні. 

За методикою дослідження самовідношення С.Р.Пантілеєва усі оціночні фактори мають 

середні значання: самоповага (84,2 %), аутосимпатія (73,3%), внутрішня невпорядкованість 

(65%). Тобто, на середньому рівні знаходяться відображення емоційного ставлення 

випробуваного до свого «Я» та внутрішня дизгармонія особистості, бачення у себе певних 

негативних рис. 

Тест Куна «Хто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модіфікація Т.В. Румянцевої), використаний 

для виявлення сформованості у досліджуваних складових «Я-концепції»: соціального «Я», 

комунікативного «Я», матеріального, фізичного «Я», діяльнісного «Я», перспективного «Я», 

рефлексивного «Я» та виявлення рівня сформованості рефлексії, дозволив зробити висновок 

про те, що рівень сформованості компонентів «Я-концепції» студентів знаходиться на 

середньому та високому рівнях, як і вираженість рефлексії, за допомогою якої людина може 

проаналізувати переживання, емоції та ставлення до себе оточуючих, визначити власне 

ставлення до певної проблеми та обрати свій життєвий шлях (професію, справу, діяльність).   

Значення самосвідомості особистості у її формуванні надзвичайно важлива, оскільки вона 

є підґрунтям до формування більш складних компонентів особистості, які забезпечують 

розвиток людини та прийняття себе, як особистості. 

«Я»-концепція особистості в процесі її життєдіяльності розвивається по декількох 

напрямках. Перш за все, вивчаються зрушення в змісті «Я» - концепції та її компонентів - які 
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якості усвідомлюються краще, як змінюється з віком рівень і критерії самооцінок, яке 

значення надається зовнішності, а яке когнітивним та моральним якостям. Далі досліджується 

ступінь її достовірності та об'єктивності, простежується зміна структури образу «Я» в цілому 

- ступінь його диференційованості (когнітивної складності), внутрішньої послідовності 

(цілісності), стійкості (стабільності в часі), суб'єктивної значимості, контрастності, а також 

рівень самоповаги. За всіма цими показниками перехідний вік помітно відрізняється як від 

дитинства, так і від дорослості. 

Особливістю юнацького віку є потреба у самовизначенні, отриманні певної соціальної ролі, 

позиції, розуміння себе, як неповторної особистості, налагодженні соціальних контактів. 

Відбувається більш чітке розуміння себе, своїх індивідуальних рис, можливостей та намірів 

того, як їх застосовувати та у якій сфері. 

Можна зробити висновок, що при формуванні негативних особистісних рис студенти здатні 

виявити їх та виправити, або звинувачувати себе у їх наявності; але, оскільки рівень рефлексії 

знаходиться на середньому та високому рівнях, то більш вірогідно, що особистість знайде 

вирішення цієї проблеми та зможе реалізувати себе. Складові «Я-концепції»: соціальне «Я», 

комунікативне «Я», матеріальне, фізичне «Я», діяльнісне «Я», перспективне «Я», рефлексивне 

«Я» знаходяться на високому та середньому рівнях, що свідчать про сформованість «Я»-

концепції та самовизначення особистості. 
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This article discusses the negative impact of cyberbullying on the psychological health of 
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 Bullying is a worldwide problem among school children. One in every five children reported 

experiencing bullying in a US survey in 2017 [10]. Ever since schools existed, bullying at school has 

also existed. It has potentially harmful consequences on children's psychological health. If we learn 

how to prevent bullying we can prevent many cases of depression, suicide and prevent its other 

damaging effects on children and adults. Not only do children suffer from the effects of bullying 

immediately after it happens, but may also experience its long-term effects as adults. Dan Olweus, 

Swedish-Norwegian psychologist, who researched this problem thoroughly defined bullying as an 

intentional, harmful behaviour that happens repeatedly without apparent provocation from the 

victim's side and with a power imbalance between the bully and the victim [3]. As we can see, bullying 
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has 3 main elements: it is intentional, repeated and occurs when there is a power imbalance between 

bully and victim. Bullying may manifest itself in various forms such as physical, verbal, social, 

damaging the victim's property and cyberbullying. In this article we will look at what cyberbullying 

is, in what forms it can occur, and how can we could prevent it. 

 What cyberbullying is: Cyberbullying came to light after quite a few teenagers committed 

suicide because of online harassment. It is a “modern” form of bullying. There have been different 

definitions for what cyberbullying is, ranging from a very narrow definition to a somewhat vague 

explanation. S. Hinduja and J.W. Patchin, defined cyberbullying as a “wilful and repeated harm 

inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices” [5].  As one of the 

forms of bullying, cyberbullying also has elements of traditional bullying. Cyberbullying is also 

intentional. Although many cyberbullies would describe their actions as simple teasing, not intending 

to hurt. But from the victim's perspective this of course is not harmless teasing or joking. 

Cyberbullying happens repeatedly like other forms of bullying. Accidental harm done by someone's 

online comments would not be considered cyberbullying. At the same time, technology makes it 

possible for online comments or images to persist and to be propagated. In other words, they continue 

inflicting harm. The above definition does not include a power imbalance. The issue of power 

imbalances in cyberbullying is still being discussed. Some state that with cyberbullying the power 

imbalance does not mean that the victim cannot defend himself or herself or they have may have a 

different level of internet literacy. This criteria cannot be viewed independently from the intention 

[8]. Other researchers, like Dordolo, argue that the power imbalance is more pronounced in 

cyberbullying [4]. Smith et al defined cyberbullying as an aggressive, intentional act carried out by a 

group or an individual, using electronic forms of contact, repeatedly and over time against a victim 

who cannot easily defend him or herself [9]. But there are some differences between cyberbullying 

and the traditional forms of bullying. Two additional criteria specific to cyberbullying are anonymity 

and public versus private bullying [6]. Anonymity makes it easier for the perpetrator to avoid 

punishment. They may create as many profiles as they want and attack the victim from all of them, 

which would compound the harm. Also because of this, the victim may feel more powerless. There 

is a difference in how victims feel if they are being harassed publicly where many people see and 

comment, as opposed to getting private text messages threatening them or using abusive language. 

So, we can conclude that cyberbullying has the following main elements:  

 It is intentional 

 Repetitive 

 There is a power imbalance 

 It may be done anonymously 

 Public versus private 

 As digital technology has developed, so problems relating to cyberbullying have increased in 

recent years. Rates of children who own phones and computers have increased and this has given 

them more time to spend online without parental supervision. This has lead to an increase in 

cyberbullying. According to the US National Centre of Education Statistics, 18 percent of students 

reported social bullying, 17 percent reported verbal bullying, 7 percent reported physical bullying and 

1 percent reported damage to their property by the bully. 15 percent of students aged 12-18 reported 

being cyber-bullied during the year of 2017 according to the survey [10]. We can see from the 

reported statistics that different forms of bullying can happen to the same people. Cyberbullying is 

increasing. Due to the Covid-19 pandemic, schools around the world were closed for the best part of 

the year, and they were forced to switch to online online. That meant more screen time for children. 

According to the survey that was conducted among parents of children aged 10-18 in 2020, 21 percent 

reported that their children experienced bullying. 14 percent of parents with children aged 10-12 

reported that their children were cyber-bullied [11].   
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 Cyberbullying can therefore occur in isolation, or together with more traditional forms of 

bullying. It can take the form of spreading false information about a person, excluding them from 

online groups or chatrooms, sharing their photos, videos and private information on social media, 

writing nasty comments, sending emails or text messages with threatening, angry, shaming or 

humiliating content. Bullies can create fake profiles on social media platforms such as Facebook, 

Instagram, etc and target their victims anonymously. Or they can create another profile with their 

victim's name and picture attached and use it to send messages to other people, and thus embarrass 

their victims. Gaming is another way bullies target their victims. Langos categorized different 

manifestations of cyberbullying into eight groups [2]: 

3. Harassment – sending offensive messages to a victim 

4. Cyberstalking – intense harassment or threatening the victim 

5. Denigration - making degrading, humiliating comments about the victim 

6. Happy slapping – filming a physical assault on a victim and distributing it publicly 

7. Exclusion – being excluded from online groups 

8. Outing and trickery – manipulating the victim to get information about them and publishing 

it online 

9. Impersonation or masquerading - pretending to be the victim and sending an offensive 

message that appears to come from the victim. 

10. Indirect threat - single threat of physical harm made indirectly in the public online domain  

 As is the case with the other forms of bullying, children do not always report being bullied. 

When parents monitor their children's screen time, their internet usage, then they are more likely to 

spot and report cyberbullying. We can assume that cyberbullying is under-reported and actual 

numbers could be higher. It is not always easy for children to decide if what they are experiencing is 

cyberbullying or not. If we educate children on the effects of cyberbullying and ways of preventing 

it, we can prevent psychological problems those children face immediately after the bullying or the 

suffering they may experience from the long term effects later in life as adults.   

 Effects of cyberbullying on children's psychological health: Bullying has short term and 

long term effects on children's psychological health. And it is not only the victim who suffers from 

the harmful effects of bullying. Bullies, bully-victims and bystanders are affected as well. Some of 

the consequences of bullying are: depressive symptoms, suicidal thoughts, eating disorders, anxiety, 

low self-esteem, aggression, psychosomatic symptoms such as headache, bed-wetting, sleeping 

disorders etc. Cyberbullying is more strongly related to depressive symptoms and suicidal thoughts 

[4]. 

 Although cyberbullying is one form of bullying, it is also very different from the other 

traditional types of bullying. Traditional place for school bullying has been schools. But with 

cyberbullying this picture changes. Cyberbullying can be more complicated. With traditional 

bullying, children can find a place where they feel safe, they can run away from the perpetrators. 

Digital technology follows us everywhere, it is difficult to avoid it and it is difficult to get rid of 

something once it has been published online, it can go viral in a very short time. Photos, videos or 

personal information becomes public very quickly once posted online. The harmful effects of 

cyberbullying can last longer. In cyberbullying the bully does not see the victim, so the effects of 

their harmful behaviour are not immediately obvious to themselves and that makes it a lot easier to 

continue bullying. 

 Ovejero et al identified the following groups of problems as detrimental effects of 

cyberbullying [7 page 9]: 

 Physical: headache, stomach-ache, sleep disorders, tiredness, backache, loss of appetite, 

digestion problems, etc. 

 Psychological and emotional: fear, feelings of terror, anxiety, anguish, sadness, stress, 

symptoms of depression, more frequent ideas of suicide, even committing suicide 
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 School-related: feeling less motivated about school, which entails academic performance 

problems.  

 Psychosocial: more feelings of isolation and solitude, ostracism, and even social rejection. 

 The effect cyberbullying has on children's and teenager's psychological well-being can be 

different depending on factors such as anonymity, whether it has been done publicly or in private. 

Anonymity makes it easier for someone to be a bully who would not otherwise bully others, because 

it requires less power and they have lower levels of guilt, since they don't interact with their victims 

directly [4]. Anonymity enhances the feeling of disinhibition among children and teenagers [7], which 

means they do not exercise control over their actions and would not do what they would normally do 

in face-to-face situations. Victims feel helpless and unable to control the situation when they are being 

bullied anonymously. It could be anyone and it is difficult to know how to stop it when they don't 

know who it actually is. Children tend to not report it to school administration, because they don't 

know who to complain about and it becomes more stressful [4]. Not knowing who is bullying them 

can make children and teenagers more anxious and scared and can aggravate symptoms [7].   

 If the victim receives threatening or humiliating text messages privately, it can affect them, 

but in this situation it is a lot easier to react appropriately, to ask for help, or to avoid the perpetrator. 

But when the bullying is done publicly on social media, its effects are more detrimental [6]. Public 

bullying is considered to be more harmful, irrespective of whether it is traditional or cyberbullying. 

In the case of cyberbullying, its not only the actual audience that is important, also the audience the 

victim imagines will see it. That's why in cyberbullying, the victim perceives a larger audience will 

see it than actually does. Cyberbullying done privately via phone calls, voice messages or text 

messages can become public very quickly. This can also lead the victim to feel powerless and to be 

loosing control [4]. 

 Reasons for cyberbullying: The reasons for bullying are complicated. Although often adults 

see it as a problem between two sides, this is not the case. As some of the reasons bullying happens, 

we can list wanting to gain power, to become popular, peer pressure, problems at home, problems 

with school, taking revenge, being a bully-victim, wanting to take the victim's belongings, making 

the victim do what the bully wants, etc. Children could get bullied because they are successful at 

school, good looking, or have a different physical appearance, different colour, different race, 

religion, etc. Children who feel isolated, who don't have close friends and close family relationships 

might get bullied too.  But not all children bully and not all children get bullied. We know that 

bullying affects psychological health of all children involved, either as a bully, victim, or bystander. 

That's why to intervene and prevent future problems we need to understand the psychology behind 

this aggressive behaviour.  

Ovejero et al analysed the social and psychological contexts to help understand cyberbullying. 

They've come to the conclusion that group psychology affects whether children get involved in 

aggressive behaviour or not. Children and teenagers want to be accepted by their peer groups, so they 

do what the group does. If children and teenagers are involved in other types of aggressive behaviour, 

they are more likely to be involved in cyberbullying too. In cyberbullying perpetrators often don't see 

their victims, they don't witness negative effects of their actions and it makes it easier for them to 

continue bullying. Also, because of this it is easier for them to disengage morally and feel less guilty 

about their actions. Children and teenagers with low levels of empathy are more involved in 

cyberbullying. Families play an important role in children's and teenagers' socialization. They learn 

from their families how to behave and if they see aggressive behaviour at home, then they bring that 

to school. Families can play a big role in preventing bullying, also in helping victims to cope. Children 

and teenagers who don't have close relationships with their families and who get punished often and 

whose parents don't supervise them get more involved in cyberbullying. Most studies found that there 

were insignificant gender differences in cyberbullying [7]. Children and teenagers are most likely to 

be cyberbullied on YouTube (79 percent), Snapchat (69 percent), TikTok (64 percent) and Facebook 
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(49 percent). As children get older, they are more likely to engage in cyberbullying behaviour [12]. 

Some children who have been bullied in the past might decide to cyberbully their perpetrators [8]. 

Navarro and Serna identified eight points based on the participants' answers when they were asked 

about reasons for cyberbullying [7]: 

 Fun – perpetrators see it as a joke, entertainment. 

 Revenge – Confrontation or conflict from the past can cause the bully to take revenge. 

 Blackmail (obtaining something) – perpetrators manipulate victims to reveal their personal 

information or photos and later threaten them to make them do what they want, otherwise 

their information might be shared with others.  

 Bad personality – Victims describe bullies as “bad people” who don't need a reason to hurt 

others. 

 Feeling superior – Bullying and humiliating others may make them feel superior. 

 Feeling jealous – Students who are successful, good looking can be bullied because of 

jealousy. 

 School maladjustment – They are also described as people who are not really motivated to 

study, they don't want to come to school. 

 Psychosocial maladjustment – Also bullies are described as people with psychosocial 

problems and because of their own problems they harass others. 

 Intervention - how to prevent cyberbullying: Cyberbullying results in short term and long 

term detrimental effects to children's and teenagers' psychological health. So timely intervention and 

prevention of cyberbullying is important. Cyberbullying is one form of bullying and preventative 

measures to stop bullying in general can be used to prevent cyberbullying as well. At the same time, 

there is a distinct difference between traditional bullying and cyberbullying, and to effectively prevent 

bullying we need to understand those differences and use suitable measures to stop cyberbullying and 

prevent it's harmful effects [1, 4]. We will look at some of the main differences.  

 Cyberbullying has taken on different forms. With the development of digital media, 

communication platforms have changed rapidly.  

 Anonymity of the perpetrator: It is very easy for the bully to hide behind fake names and 

profiles, and it makes it very difficult for the victim to know who is  bullying them, and they 

therefore tend not to report it. This also worsens the psychological effects of cyberbullying. 

 Repetition: With traditional bullying when the bully stops their harmful actions, the abuse 

stops most of the time, it is however a different matter with cyberbullying. Even if the bully 

stops, or writes only one mean comment, or shares personal information and photos once, the 

information posted online may go viral without even his or her knowing it. And it continues 

to impact the victim, even if the bully has stopped their abuse. 

 Not being able to avoid the bully, unlike in traditional bullying, when the victim can avoid the 

bully by not going to school or being at home. With phones, computers and internet becoming 

an inseparable parts of our lives, it is very difficult to disengage and take refugee somewhere. 

 The power imbalance in cyberbullying takes a different form. Anonymity and other aspects 

give more power to the perpetrator while taking the power away from the victim. 

 Larger audience – traditional bullying generally has a smaller audience. Cyberbullying 

though, can have a very large audience if the online content is spread. Victims may imagine 

that more people know about them.  

 Considering the differences, we can look at ways to prevent cyberbullying. 

 Cyber bullying can be tackled from a number of different angles. We can identify measures 

to prevent children from cyberbullying others, to protect children from cyberbullying and how to deal 

with cyberbullying when it occurs. We should also identify parents, educators and other stakeholders 

can do to tackle the issue. Anti-bullying legislation, specifically related to cyberbullying, would also 

be important to consider.  
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 How to prevent cyberbullying: Children should be allowed to use computers only in a 

common area at home, and parents need to monitor the time they spend online. Parents need to check 

children's profiles on social media, talk to them about social media's positive and negative effects, 

what can happen and what to do if cyberbullying occurs.  Parents should develop good relationships 

with their children, so children can trust them and talk to them openly without fear of being punished, 

blamed or misunderstood. Explaining online safety to children is important. Parents can set rules for 

internet usage, they can even engage children in this process and explain the importance of being 

careful, not sharing personal information, videos or photos, etc [1].  

How to deal with it when it occurs: Research shows that children don't tell other adults about 

being cyber-bullied, but do discuss it with their peers. So, children should learn how to assist their 

peers who face being bullied [1].  Children should know that they should never tolerate any form of 

bullying, that they should never tolerate being mistreated and should inform their parents or other 

trusted adults [13, 14]. 

 Parents' role: If parents are involved in their children's lives, if they talk to them about what 

they are doing online, they are more likely to find out when cyberbullying occurs [11]. Children also 

avoid telling their parents or other adults for fear of being punished, or they feel as if adults will not 

understand them [1]. So, it is important for parents to be more involved in their children's lives, to 

have close relationships with their children, so their children feel comfortable to talk to them about 

their daily lives and their problems when they occur. In this way, parents can notice red flags. It is 

important that parents support their children in any way as long as they don't cause harm to others. If 

parents see that their children are cyberbullying others, they need to talk to them about it and try to 

make them change their attitudes, try to find problems they may be having, discover reasons for their 

behaviour. If need be, they may need to seek psychological help for their children.  

 Educators' role: Educating children about cyberbullying, its effects, how to deal with it once 

it happens will be of great help. They can teach children about digital literacy, online safety, also they 

can focus on teaching children empathy, social skills and involve them in healthful activities such as 

sport or chess [1].  

 Legislative measures: Countries should promulgate and enact laws related to the prevention 

of cyberbullying and bullying. Not having a clear definition of cyberbullying makes it more difficult 

to address this issue. Schools need to have clear zero-tolerance anti-bullying policies (specifically 

about cyberbullying) and to actively promote them [1].  
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XÜLASƏ 

Kiberbullinq və onun önlənməsi yolları 

Şəfiyeva Elnarə, Ağayeva Kəmalə 

Məqalədə müasir dövrdə geniş yayılmış kiberbullinqin uşaq və yeniyetmələrin psixoloji 

sağlamlığına mənfi təsirləri, onun fəsadları araşdırılmış, həmçinin kiberbullinqin önlənməsi yolları 

açıqlanmışdır. 

Açar sözlər: bullinq, kiberbullinq, kiberbullinqin fəsadları, kiber bullinqin profilaktikası 

 

РЕЗЮМЕ 

Кибербуллинг и пути его профилактики 

Шафиева Эльнара, Агаева Камаля 

В статье рассматривается негативное влияние кибербуллинга на психологическое 

здоровье детей и подростков в современное время, раскрывается его последствия  и способы 

предотвращения  кибербуллинга. 

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, последствия кибербуллинга, профилактика 

кибербуллинга 
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Müstəqil Azərbaycanın təhsil sistemində qlobal islahatların aparılması hələ ötən əsrin sonlarına 

təsadüf etmişdir. Bu strateji əhəmiyyətli, mühüm proses 1999-cu ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 

“Təhsil sahəsində İslahatlar Proqramı”nı imzalaması ilə başlamışdır. Əsasən həmin gündən qoyulan 

və bu gün rеspublikаmızın həyаtındа yüksəlişə, inkişafa doğru ardıcıl gеdən köklü dəyişikliklər 

axarında XXI əsrin təhsil nailiyyətlərini əks etdirən böyük elmi-metodik layihələr  də 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Dövrün psixoloji və pedaqoji problemləri sistemli tədqiq olunur. Bu 

aspektdə dünya psixopedaqogikasında müasir təhsilin psixo-pedaqoji problemi kimi taksonomiya 

konsepsiyalarının tədqiqi, təhsildə taksonomiyalara istinad etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, təhsildə qarşıya düzgün məqsəd qoymaq üçün, təhsilalanların tapşırıqları düzgün formulə etmələri 

üçün, adekvat qiymətləndirmə vasitələri seçmək üçün, təlim nəticələrinə əsasən düzgün təhlil 

https://www.security.org/digital-safety/cyberbullying-covid/#references
https://www.security.org/resources/cyberbullying-facts-statistics/#risk
https://www.parents.com/kids/problems/bullying/18-tips-to-stop-cyberbullying/
mailto:isultanova@beu.edu.az
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aparmaq üçün taksonomiya konsepsiyaları əvəzedilməz rola malikdir.Təlim anlamının üç köklü 

meyarların- təhsil, inkişaf və tərbiyə meyarlarının vəhdətində açıqlanması, şübhəsiz ki, yeni pedaqoji 

təfəkkürün uğurlarını əks etdirir. Lakin bu problem, uzun müddət təəssüf ki, taksonomiya kon-

sepsiyası ölçüləri ilə təhlil olunmamışdır. Pedaqoji psixologiya tarixində 1930-1970-ci illər takso-

nomiyaların işlənməsi sahəsində xüsusi bir mərhələ kimi önəmli yer tutur. Təlim məqsədlərinin 

taksonomiyası tədqiqat obyekti kimi müxtəlif alimlər tərəfindən araşdırılmış, koqnitiv proseslərin, 

intellektin strukturunu əks etdirən konseptual modellər yaradılmışdır. R.V.Tayler (1930), B.Blum 

(1956), G.Gilford (1967), Vilson (1967), Bruner (1979) və başqaları tərəfindən idrak, emosional, 

psixomotor (koqnitiv, affektiv, qeyri-iradi) sahələrdə taksonomiyalar işlənilmişdir. Digər 

tədqiqatçılar da bu məsələləri həmin taksonomiyalar axarında araşdırmışlar.  

Araşdırma 

İdraki məqsədlər - Biliyin qazanılması və əqli bacarıqların inkişafı ilə bağlıdır. İdrak 

taksonomiyalarına həm də koqnitiv taksonomiyalar deyilir. B.Blum, Enqlexart, Furst və Kratfol 

(1956), C.Gilford (1967), Mak Pur (1969), D.Xeynot (1977), Qronland (1970), Bandelverd (1975), 

Ə.Əlizadə ( 1998 və 2007) və b. idrak taksonomyalarının yaradıcılarıdır. Bunlardan başqa, 

Marzanonun «Düşünmə bacarıqları», Kosta və Kalikanın «16 təfəkkür üsulu», Con Biggs və Kevin 

Collis-«SOLO» taksonomiyası, D.Finkin «Mənalı öyrənmənin altı tipi» və s. taksonomiyalar vardır. 

Əvvəlcə məhşur B.Blumun taksnomiyası ilə tanış olaq. 

1956-cı ildə amerikan psixoloqu Benjamin Blumun rəhbərliyi ilə psixoloqlar – Maks Enqlexart, 

Edvart Furst, Uolter Xill və David Krasvoll idrak bacarıqlarını təsnif etmək üçün üsullar 

müəyyənləşdirib, təhsil prosesində bütün təfəkkür səviyyələri üçün cox vacib olan fikri bacarıqlar 

şəbəkəsini yaradıblar. Koqnitiv məqsədlər taksonomiyası kimi adlanan bu taksonomiya müxtəlif 

səviyyədə düşünmə və ya fikirləşmə bacarıqlarını əhatə edir, təlim prosesinin planlaşdırılmasında 

istifadə olunur. Blumun taksonomiyası ən universal bir model kimi tətbiq olunmaqdadır. Bu 

taksonomiyalar sadədən mürəkkəbə doğru düşünmə (fikirləşmə) bacarıqlarının altı səviyyədə 

təşkilini təmin edir. Blum koqnitiv sahədə təlim məqsədlərinin bilik, anlama, tətbiq, analiz, sintez, 

qiymətləndirmə kimi altı səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir. 

Digər ən tanınmış idrak taksonomiyaları ilə tanış olaq. 

 G.Gilford: tanıma, yadda saxlama, konvergent istifadə, divergent istifadə, 

qiymətləndirmə. 

 V.Simonov: ayırma, yadda saxlama, anlama, sadə bacarıq və vərdişlər. 

 V.Bespalko: tanıma, tətbiq, planlaşdırma, yaradıcı yanaşma. 

 V.Maksimova: tanıma, yadda saxlama, anlama, tətbiqetmə. 

 M.Skatkin: anlayışın ifadəsi, anlayışı bilmə, anlayışın tətbiqi, anlayışlar sisteminin 

ifadəsi, anlayışlar sisteminin tətbiqi. 

 M. Lebedev: bilmə, funksional savad, savad, bilik- bacarıq-vərdiş. 

 V.Teslenko: bilmə, təkrar, bünövrə, dərinləşmə, yaradıcı yanaşma. 

 Ə.Əlizadə: öyrənmə, inkişaf, mədəniyyət. 

 V. Korolyova: reproduktiv müstəqil bərpaetmə; reproduktiv alqoritmik fəaliyyət; 

produktiv evrestik fəaliyyət: produktiv yaradıcı fəaliyyət 

 N. Webb:  xatırlamaq, əsas tətbiqi bacarıq - konsepsiya,  strateji təfəkkür, 

genişləndirilmiş təfəkkür 

 R. Marsano:  Üç bilik sahəsi: məlumat, zehni prosedurlar və psixomotor prosedurlar. 

Üç sistem:Mən sistem, metadərketmə,koqnitiv sistem 

 D.Tollinqerova və V.Lyadus:  

1. Birinci qrup biliklərin bərpasını tələb edən vəzifələrdən ibarətdir; 

2. Ikinci - sadə zehni hərəkətləri tələb edən tapşırıqlar (faktların təsviri və 

sistemləşdirilməsi); 

3. Üçüncü - mürəkkəb zehni əməliyyatlar üçün tapşırıqlar (mübahisə, izah); 
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4. Dördüncü - məhsuldar düşüncə aktını ifadə etmək üçün müəyyən nitq söyləmələrinin 

yaradılmasını əhatə edən tapşırıqlar (abstrakt, inşa, orijinal elmi mətn); 

5. Beşinci - məhsuldar düşüncə üçün tapşırıqlar (problemin həlli). Hər qrupda 

tapşırıqların alt qrupları vurğulanır; 

6. Altıncı - refleksiv vəzifələr. 

 D.Fink: Mənalı öyrənmənin altı tipi: əsas bilik, tətbiq, inteqrasiya,insan 

ölçüsü,özünüzü və başqalarını araşdırmaq, inkişaf problemi 

 Con Biggs və Kevin Collis-SOLO taksonomiyası: strukturdan əvvəl,qeyri-struktur, 

çox strukturlu, əlaqəli, genişlənmiş mücərrəd 

Bu sadalanan taksonomiyalardan biri olan SOLO taksonomiyası üzərində bir qədər geniş 

dayanmaq istəyərdik. 

Təlim nəticələrinin quruluşu -SOLO taksonomiyası müşahidə olunan təlim nəticələrinin 

quruluşu taksonomiyası (SOLO taksonomiyası) bir tələbənin bir mövzunu nə qədər yaxşı başa 

düşdüyünü ölçmək üçün bir vasitədir. Bəsitdən mürəkkəbə qədər 5 anlayış səviyyəsini təsvir edir. 

Şagirdlərin təhsili boyunca irəlilədikcə, getdikcə daha da çətinləşən tədris proqramının nəticələrini 

və qiymətləndirmə tapşırıqlarını tərtib etmək üçün geniş istifadə olunur. 

Öyrənmə sadədən daha çətinliyə qədər davamlı irəliləyişdir. SOLO taksonomiyası, öyrənmə 

nəticələrini mürəkkəblik baxımından təsnif etmək üçün bir vasitədir, bu da öryənməni kəmiyyət deyil, 

keyfiyyət baxımından ölçməyə imkan verir. Əvvəlcə problemin yalnız bir tərəfini (bir quruluşlu 

səviyyə), sonra bir neçə aspektini seçirik, lakin bunlar bir-biri ilə əlaqəli deyil (çoxquruluşlu), sonra 

bunları bir bütünə necə inteqrasiya edəcəyimizi (qarşılıqlı əlaqədə) öyrənirik və nəhayət bu 

bütövlükdə hələ bilinməyən tətbiqlərə (genişləndirilmiş mücərrəd). ümumiləşdirə bilərik. 

İlk dəfə Con Biggs və Kevin Collis tərəfindən Təlimin Keyfiyyətinin Qiymətləndirilməsi: 

SOLO Taksonomiyası (5) adlı kitabında təsvir edilmişdir. Biggs və Collis tərəfindən 1992-ci ildə 

hazırlanan Müşahidə Edilən Öyrənmə Nəticələrinin (SOLO) taksonomiyası, öyrənənlərin 

öyrənməsini təsvir etmək və qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilən getdikcə mürəkkəb anlama 

səviyyələrini ayırd edir SOLO taksonomiyası, şagirdlərin bir çox məlumat arasında əlaqəni təsvir 

edir. Müşahidə olunan öyrənmə nəticəsi taksonomiyasının quruluşu (SOLO taksonomiyası) 

öyrənənlərin biliklərinin dərinliyini təhlil etməyə əsaslanır. Daxili koqnitiv  proseslərdən daha çox 

müşahidə edilə bilən nəticələrə diqqət yetirdiyinə görə Bloomdan daha praktik bir yanaşma sayılır. 

Taksonomiya sadədən mürəkkəbə qədər 5 səviyyədən ibarətdir: 

1. Strukturdan əvvəl 

2. Qeyri-struktur 

3. Çox strukturlu 

4. Əlaqəli 

5. Genişlənmiş mücərrəd 

Aşağı səviyyələrdə şagirdlər daha aşağı səviyyəli idrak bacarıqlarını, daha yüksək səviyyələrdə 

şagirdlər kompleks induktiv düşünmə strategiyalarından istifadə etmək bacarığını nümayiş etdirirlər. 

1. Strukturdan əvvəl: burada tələbələr sadəcə əlaqəsi olmayan, heç bir təşkilatı olmayan 

və heç bir mənası olmayan məlumatları əldə edirlər. Bu mərhələdə şagirdlərin mövzu ilə bağlı heç 

bir anlayışı yoxdur. Bu əvvəllər heç vaxt qarşılaşmadıqlarına görə ola bilər. 

Biggs, "strukturdan əvvəll cavabların sadəcə nöqtəni qaçırdığını" və "əlaqəli öyrənməyə dair 

az dəlil göstərdiyini" iddia edir (4 s. 87). 

Bir tələbənin suallara sadə cavablarla cavab verdikləri zaman bu mərhələdə olduğunu müşahidə 

edə bilərik: 

 "Bilmirəm" 

 Yersiz bir şərh ilə. 

Şagird mövzunu  araşdırarakən bir abzas tamamilə mövzudan kənarda qala bilər, faktiki 

uyğunsuzluqlarla doldurulur və ya tamamilə mənbə mətnindən kopyalanır. Bu, tələbənin tamamilə 

yanlış anladığını göstərir 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=az&u=https://helpfulprofessor.com/levels-of-knowledge/&usg=ALkJrhiCme1eOpMyzz9jyrqE6VgKovts2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=az&u=https://helpfulprofessor.com/cognitive-skills/&usg=ALkJrhiwkqRtEe07Igo5Bzac0Y4HaVQOuw
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2. Qeyri-struktur: sadə və açıq əlaqələr qurulur, lakin əhəmiyyəti dərk edilmir. Şagird 

tapşırığın yalnız bir və ya iki elementini başa düşməyə meyllidir, amma hamısını anlamır. 

Bu səviyyədə bir tələbə bir neçə şeyi müəyyənləşdirə və adlandıra bilər və öyrədilmiş sadə 

prosedurlara əməl edə bilər. Mövzunun bəzi elementləri tələbə tərəfindən əhatə oluna bilsə də, 

mövzunun həqiqətən başa düşülməsi üçün tələb olunan daha vacib hissələrini də əldən verəcəklər. 

Bir suala qeyri-struktur cavab verən tələbə çox güman ki: 

 Qeyri-müəyyən və ya ümumi bir cavab verə bilir. 

 Mövzu ilə əlaqəli bəzi terminləri bilir. 

 Istiqamət verilərsə  terminləri dərindən izah edə bilir. 

Biggs izah edir: "Qeyri-ənənəvi cavablar terminologiya ilə əlaqədardır, yola davam edir, lakin 

daha az" (4 s. 87). 

3. Çox strukturlu: bir sıra əlaqələr qurula bilər, lakin bunların hamısı üçün əhəmiyyəti 

olduğu kimi aralarındakı meta əlaqələr qaçırılır. Çox strukturlu səviyyədə tələbə çox bilik əldə etməyə 

başlamış, lakin hələ bir araya gətirə bilmir. Tələbənin bilikləri öyrəndiklərini xatırlamaq, əzbərləmək 

və təkrar etmək səviyyəsində qalır. Tələbə bu səbəbdən səth səviyyəsində anlayışa sahibdir. Bir 

konsepsiyanı kifayət qədər yaxşı başa düşmədikləri üçün yeni və yenilikçi yollarla istifadə edə 

bilmirlər.Çox strukturlu tələbə, alətləri olmayan inşaatçı kimidir: bütün parçalar orada, ancaq onların 

necə birləşdirildiyini bilmir 

4. Əlaqəli: tələbə artıq hissələrin bütövlüklə əlaqəli əhəmiyyətini qiymətləndirə bilir. Bu  

mərhələ bir mövzunun dərindən keyfiyyətli başa düşülməsini və daha mürəkkəb düşüncə 

qabiliyyətlərini göstərən ilk mərhələdir. 

Bu səviyyədə şagirdlər bir mövzu hissələrinin necə bir araya gəldiyini görməyə başlayırlar. 

Onlar  aşağıdakıları bacarır: 

 Nümunələri müəyyənləşdirir. 

 Bir mövzunun hissələri bir-birinə necə bağlandığını izah edir. 

 Bir mövzunun fərqli elementlərini müqayisə edir. 

 Bir mövzuya bir neçə aspektdən baxır. 

Əlaqəli biliklərin mərkəzi bilikləri çeşidləmək üçün strukturlar və sistemlər yaratmağı bacarır. 

Şagirdlər şeylər arasındakı əlaqələri sistemli və bəzi nəzəri modelləşdirmədən istifadə edərək izah 

etməyə başlayırlar. 

Biggsin iddia etdiyi kimi: “öyrənmə və anlayışda keyfiyyətcə bir dəyişiklik baş verdi. Artıq 

gerçəkləri və təfərrüatları sadalamaq deyil ”(4 s. 87). 

5. Genişləndirilmiş mücərrəd: tələbə nəinki verilmiş mövzu daxilində  əlaqələndirir, eyni 

zamanda əsas ideyaları ümumiləşdirir. Genişləndirilmiş mücərrəd mərhələdə şagirdlər mövzu ilə 

bağlı mükəmməl bir anlayışa sahibdirlər və müxtəlif kontekstlərdə tətbiq edə bilirlər. 

Biggs, genişləndirilmiş mücərrəd cavabın mahiyyətinin “veriləndən kənara çıxmasıdır” (4 s. 

87).olduğunu iddia edir. Başqa sözlə, şagirdlər mövzunu dərindən başa düşdükləri üçün yeni biliklər 

yarada və əldə etdikləri bilikləri bir çox kontekstdə tətbiq edə bilirlər. 

Məsələn, bir şagird sinifdə bir şeyə qulaq asa bilər və bunu tamamilə fərqli bir kontekstdə 

sinifdən kənar həyatlarında tətbiq edə bilər. Şagirdlər nəzəri fikirlər yarada, sonra gələcək hadisələr 

barədə fərziyyələr hazırlamaq üçün istifadə edə bilərlər. 

SOLO taksonomiyası çətinlik səviyyəsində tədricən artan mütərəqqi tədris proqramlarının 

yazılması üçün faydalıdır, təlim nəticələrini yaratmaq üçün taksonomiyadakı fellərdən istifadə etmək 

olar, şagirdin bir mövzunu nə dərəcədə yaxşı anlamasını müəyyən etməyə və həm də tələbələrin işinin 

adekvat qiymət-ləndirilməsinə  imkan verir.  

Nəticə: 

Təlim məqsədləri anlamı öz mahiyyətinə görə dövrün pedaqoji təfəkkürünün meyarlarını əks 

etdirir. Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin düzgün qurulması və istiqamətləndirilməsi baxımından 

əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də müxtəlif zamanlarda alimlər bu məsələyə diqqət yetirmiş, ona öz 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=az&u=https://helpfulprofessor.com/thinking-skills/&usg=ALkJrhiCAPS1Gs3YnCiE9jOeJ5G6Dvf0Cg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=az&u=https://helpfulprofessor.com/thinking-skills/&usg=ALkJrhiCAPS1Gs3YnCiE9jOeJ5G6Dvf0Cg
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münasibətlərini bildirmiş və təhsil taksonomiyaları haqqında mülahizələr söyləmiş, idraki sferanın 

inkişafıni məqsəd kimi qarşıya qoyaraq koqnitiv məqsədlər taksonomiyası yaratmışlar.  

Bunların içərisində dünya taksonomiya təcrübəsində mahiyyətcə yeni olan tərbiyə 

(mədəniyyət) konsepsiyası ilə seçilən Ə.Əlizadənin üçəm taksonomiyasında idraki sfera ilə yanaşı 

şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını nəzərdə tutan mədəniyyət taksonundan istifadə edilmişdir. 

Azərbaycan taksonomiyasında təfəkkürün psixoloji mənzərəsinə sistemli yanaşılıb. Bu sistemdə 

təfəkkür əməliyyatları axarında ağlın keyfiyyətləri ayırd edilmiş, koqnitiv və kreativ proseslər 

bilavasitə vurğulanmışdır. Prof. Ə.Əlizadənin pedaqoji psixologiya aspektində yaradıcılığının 

nəticəsi olan  «Üçtərkibli taksonomiyalar» ölkəmizdə ilk dəfə yaradılan “Azərbaycan 

Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurrikulumu)” sənədinin elmi-psixoloji əsasını 

təşkil etmişdir. 

Açar sözlər: təlim məqsədi, taksonomiya,  üçtərkibli taksonomiya, koqnitiv, Ə.Əlizadə 
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РЕЗЮМЕ 

Таксономия когнитивных целей 

Султанова Ильхама Хамид гызы 

 

В статье исследуется таксономия когнитивных целей. Отмечается, что систематика 

целей обучения изучалась различными учеными как объект исследования, создавались 

концептуальные модели, отражающие структуру когнитивных процессов и интеллекта. 

Познавательные цели связаны с приобретением знаний и развитием умственных 

способностей. И. Б. Блум, Энглексарт, Ферст и Кратфол К. Гилфорд,Макпур Д. Хайнот 

Бандельверд, Д.Финк, Джон Биггс и Кевин Коллис А. Ализаде и др. являются создателями 

когнитивных таксономий. 

Ключевые слова: цели обучения, таксономия, трехкомпонентная таксономия, 

когнитивный, А.Ализаде. 

 

SUMMARY 

Taxonomy of cognitive goals 

Sultanova Ilhama Hamid gizi 

 

The article explores the taxonomy of cognitive goals. It is noted that the systematics of learning 

goals has been studied by various scientists as an object of research, conceptual models have been 

created that reflect the structure of cognitive processes and intelligence. Cognitive goals are 

associated with the acquisition of knowledge and the development of mental abilities. JB Bloom, 

http://coe.sdsu.edueet/articles%20loomrev/index.htm
http://www.bena.com/%20ewinters/Bloom.html
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Engleksart, Furst and Cratfall K. Guilford, Macpur D. Heinot Bandelverde, D. Fink, John Biggs and 

Kevin Collis A. Alizade and others are the creators of cognitive taxonomies 

Key words: learning objectives, taxonomy, three-component taxonomy, cognitive, A. 

Alizadeh. 

 

 

 

VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM UŞAQLARIN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Şahinzadə Günel Oqtay qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 

abbasovagunel@inbox.ru 

 

Məqalə valideyn himayəsndən məhrum olmuş uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Məqalədə yetimlik anlayışı, deprivasiya və onun növləri təhlil 

olunmuşdur. Deprivasiyanın müxtəlif növlərinin internat evlərində böyüyən uşaqların psixikasına 

təsir xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Internat evlərində böyüyən uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri 

koqnitiv, emosional-iradi, şəxsi və sosial konteksdə təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar, yetim uşaqlar, deprivasiya, psixoloji 

deprivasiya, sosial-psixoloji inkişaf  

 

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların psixoloji problemlərinin öyrənilməsi XX 

əsrdə psixoanaliz çərçivəsində ilk dəfə öyrənilməyə başlanmışdı. İlk növbədə müharibədən sonra 

ailəsini, xüsusəndə anasını itirmiş uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.  

Psixoanalitik məntiq əsasında sübut olunmuşdur ki, ana ilə ayrılıq uşağı psixiki inkişafında 

geridönüşü olmayan dəyişikliklər yaradır. Emosional yaxın və uşaq üçün əhəmiyyətli insanın 

olmaması erkən yaşlarda “dünyaya olan inamının” itirilməsnə səbəb olur.  

Valideyn himayəsindən ya sosial-ekoloji, ya da mənəvi-əxlaqi səbəblərdən məhrum olmuş 

uşaqlar ədəbiyyatlarda “yetim” adlandırılırlar. “Yetimlik” anlayışı çoxşaxəlidir. İzahlı lüğətlərdə 

yetim sözünün müxtəlif izahları verilmişdir: “yetim körpə və ya həddi buluğa çatmamış uşaq – ana-

atası, ya da onlardan biri ölmüş uşaqlardır”. Pedaqoji nöqteyi nəzərdən yetimçilik – neqativ sosial 

vəziyyətdir. Bu vəziyyət valideyn himayəsindən məhrum olan həddi buluğa çatmamış uşaqların həyat 

tərzini xarakterizə edir [2, səh.27]. 

Metodika. Yetim olmağın səbəblərinə aşağıdakıları aid edə bilərik: analıq vəziyyətinin 

pisləşməsi, onun sosial-ekonomik qatlara ayrılması, millətlərarası konfliktlər, qaçqınlığın olması, 

urbanizasiya, təhsil və tərbiyə sistemlərinin krizis vəziyyəti. Bu faktorlar dünyanın bir çox ölkəsində 

ailələrə dağıdıcı təsir edir və natamam ailələrin artmasına, doğum sayının azalmasına, bomj uşaqların, 

atılmış uşaqların, qaçqın uşaqların sayının artmasına səbəb olur. 

Yetim uşaqlar şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə bir deyil, bir neçə rol oynayır. Funksinonalist 

nəzəriyyənin nümayənlərinin fikrincə sosial rolların mənimsənilməsi şəxsiyyətin sosializasiya 

prosesinin bir hissəsidir [5, səh.448]. Yetim uşaqların bu və ya digər sosial rollar haqqında 

təsəvvürləri məhduddur. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq, yeniyetmələrə hər hansı sosial 

rolları mənimsəmək çətin olur, buna görə də onlara xüsusi fərdi psixoloji yardım etmək lazım gəlir.  

İnternat evlərində yaşayan uşaqlarda yalnız inkişafdan geri qalmanın və ya şəxsiyyətin 

yenitörəmələrinin inkişafsızlıq deyil, uşağı həyata uyğunlaşdırmağa kömək edən mexanizmlərin 

inkişafsızlığı da müşahidə olunur. Bu onun valideynləri və qohumları ilə kommunikativ əlaqələrinin 

və emosinal bağlarının pozulması və internat evlərində, onların ailədə yerinə yetirməli olduqları 

funksiyaları etmək lazım olmadığına görə baş verir. Yetim uşaqlar həm bütün uşaqlara xas 

xüsusiyyətlərə malik olurlar, həm də onların bəzi fərqləri olur. L.M.Şipitsina və başqaları qeyd edir 
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ki, valideyn himayəsindən məhrum olmaq nəticəsində uşağın həm psixoloji, həm də sosial inkişafına 

böyük zərbə dəymiş olur [7, səh.87]. 

Valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarda ümumi psixoloji tonus aşağı düşmüş, özünütənzim 

prosesləri pozulmuş, əhvalı aşağı düşmüş olur. Onlar daim narahat, özlərinə inamsız, intellektual 

inkişafın dayanması nəticəsində emosional-iradi qarşılıqlı təsir proseləri azalmış olurlar. 

Yetim uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlıqlarının pozulmasının səbəbləri çoxşaxəlidir. 

İnternaT evlərində böyüyən uşaqların əksəriyyətinin neqativ varislikləri vardır. Bu kateqoriyadan 

olan uşaqlar anadangəlmə fiziki və psixoloji, nevroloji qüsurlara malik olurlar. 

Yetim uşaqların inkişafına təsir edən digər bir patogen amil keçmiş valideynli ailələrində 

sosial, pedaqoji və psixoloji təsirlərin kompleks halda təsir etməsidir. Sosial yetimlik üçün layqeydlik 

və hiperqəyyumluq halları tipikdir. Burada uşaqlarla qəddar münasibətlər kəskin şəkildə özünü 

göstərir. 

İnternatda böyüyən uşaqlarla aparılmış sosial-psixoloji tədqiqatlara əsəsən uşağın normal 

inkişafı üçün lazım olan şəraitin “əksik” olmasına diqqəti yönəltmişdirlər. Şəxsiyyətin belə “əksik” 

şəraitdə funksionallaşmasının izahı üçün  tədqiqatçılar “psixiki deprivasiya” terminindən istifadə 

edirlər. Deprivasiya – subyektin uzun müddət ərazində bəzi əsas psixiki tələbatlarının kifayət qədər 

ödənməsinə imkan verilməyən həyati situasiyaların nəticəsində yaranan psixi vəziyyətdir [1, səh.19]. 

Valideyn sevgisinin olmaması, aclıq, işgəncələr uşaqların evdən getməsinə səbəb olur. Bunun 

nəticəsində uşaqlar sosial və sensor deprivasiya vəziyyətinə düşürlər. Sensor və sosial deprivasiya 

nəticəsində uşaqlarda psixiki inkişafda geriləmə, nevroloji pozuntular, beynin dizfunksiyası, enurez, 

idrak fəaliyyətinin pozulması, tormozlanma, emosional dayanıqsızlıq, yalana meyllilik yaranır. Bu 

zaman təsir edən ən güclü amil uşağın inkişafını şərtləndirən, yalnız onun bioloji ailəsinə aid 

qohumları, xüsusilə anası ilə ünsiyyət səviyyəsinə sahib olan valideynli ailəsinin olmamasıdır. 

Valideynlərindən ayrılma uşaqlarda deprivasiya olunmuş psixiki pozulmaların  inkişafına səbəb olur. 

Bu pozulmalar uşaq anadan nə qədər tez ayrılarsa o qədərdə çox təsir edir. Erkən uşaqlıq dövründə 

deprivasiya  erkən inkişaf pozulmalarına, daha sonra  qorxu və həyacana meylliliyə gətirib çıxaran 

emosional pozulmalarına, davranış ləngimələrinə səbəb olur [2, səh.28].  

Nəticə və müzakirə. Psixiki deprivasiya şəraitində böyüməyə həsr olunmuş tədqiqatların 

təhlili  internat evlərində böyüyən uşaqların  inkişafını xarakterizə edən əsas problemləri 

formalaşdırmağa imkan verir. Bu problemlər koqnitiv, emosional-iradi inkişaf, şəxsi inkişaf, sosial 

inkişaf səhələrində olan problemlər kimi qruplaşdırmaq olar.  

Koqnitiv problemlərə verbal intellektin ləngiməsini aid etmək olar. Lakin bu zaman qeyri-

verbal fikri fəaliyyət formaları formalaşmış olur. Bu uşaq evlərinində tərbiyənin spesifikliyi ilə izah 

olunur.  

Uşaq evləri müəssisələrində böyüyən uşaqlar eyni bir həmyaşıdlar qrupu ilə ünsiyyətdə 

olurlar. Onların başqa seçimləri yoxdur. Uşaqlar arasındakı münasibətlər qohumluq – bacı, qardaş 

münasibətləri kimi qurulur. Bunu bir tərəfdən emosional stabillik, müdafiə olunmuş kimi 

qiymətləndirə bilərik, digər tərəfdən isə belə əlaqələr uşaqların yaşıdları ilə münasibətlərində tanış 

olmayan uşaqla bərabər hüquqlu münasibətlər qurmaq bacarığı, dostluq münasibətləri üçün vacib 

olan öz keyfiyyətlərini adekvat qiymətləndirmək kimi ünsiyyət vərdişlərinin inkişafına mane olur [6, 

səh.86]. 

İnkişafın bu tip problemlərini İ.A.Korobeynikova, A.M.Prixojan, V. M. Slutskov, N.N.Tolstıx  

və başqaları öyrənmişdir.  

Emosional-iradi inkişaf da yaranan problemlərə özünütənzimin aşağı inkişaf səviyyəsini aid 

etmək olar. İradi inkişaf daxili planda kifayət qədər inkişaf etməməsi ilə xarakterizə olunur. Bu da 

davranışlarda situativlik, xarici kontrola yönəlməni əmələ gətirir. Yeniyetməlik  yaşında xarici 

kontrol yüksək təlqinə və qanuna çevrilir, bu da özünü neqativ təsirlərə dayanıqsızlıqda və 

manipulyasiyalarda özünü göstərir.  

E.A.Minkova emosional inkişafda olan problemlərə aşağıdakı aid etmişdir: əhvalın aşağı 

fonu, emosiyaların kasadlığı, əhvalın tez-tez dəyişməsinə meyllilik, emosional törəmələrin 
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birobrazlılığı və stereotipliyi, emosional səthilik – bu mənfi yaşantıları düzəltməyə və onların tez 

unudulmasına kömək edir, tərifə və tənqidə qeyri-adekvat formada emosional reaksiya vermək, 

qorxulara həddindən artıq meyllilik, emosional əlaqələrdə qeyri-stabillik və s. [4, səh. 47]. 

L.N.Qaliquzova, İ.A.Zalısına, S.Y.Meşeryakova, A.M.Prixojan, E.O.Smirnova, N.N.Tolstıx, 

L.M.tsareqorodtseva öz tədqiqatlarında valideyn himayəsindən məhrum uşaqların  emosional-iradi 

səhəsində olan problemləri araşdırmışdılar.  

Valideyn himayəsindən məhrum uşaqlarda həmçinin Mən-konsepsiyasının inkişafında olan 

spesifik xüsusiyyətlər qeyd edilir. Yetim uşaqların mən-konsepsiyası aşağı özünüdərk, özünühörmət 

ilə seçilir. Belə uşaqlarda natamamlıq hissi, aşağılıq, məhrumiyyət hissi özünü göstərir. 

Doğulduqdan sonra ailədən kənarda böyüyən uşaqlarda dərin şəxsi geriləmələr baş verir. 

Uşağın qayğısına qalan insanların tez-tez dəyişilməsi nəticəsində uşaqlarda qarşılıqlı sosial 

münasibətlərə olan maraq inkişaf etmir. Onlarda böyüklər sevgi və istilik rəmzi kimi assosasiya 

olunmurlar. E.Eriksona görə bu uşaqlarda ətraf aləmə inanma hissi formalaşmır [8, səh.72]. 

Qapalı internat evlərində həyat fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini izah edərkən “biz” anlayışını 

qeyd etmək lazımdır. Bu anlayış uşaq evlərində böyüyən uşaqların bir-biri ilə özünəməxsus şəkildə 

indentifikasiya xüsusiyyətlərini əks etdirir. Uşaq evlərində əşyaların qrup xarakteri onlarda “özünkü” 

və “özgəninki” anlayışlarının olmamasına gətirib çıxarır. Uşağın “özününkü” adlandıra biləcəyi 

əşyaları olmur. Uşağın cavabdeh olacağı və ətrafdakılarında onun əşyalarına hörmətlə yanaşacağı 

şəxsi əşyalarının olmaması, uşağın özünü də bir özünəməxsus dəyərləri olan şəxsiyyət kimi 

başqalarından ayırması çətin olur.  

Valideyn himayəsindən məhrum uşaqların şəxsi sahədə yaranan problemlərini 

İ.F.Dementyeva, İ.Q.Jiritskaya, İ.B.Nazarova, N.K.Radina, İ.A.Yakovleva tədqiq etmişlər. 

Sosial inkişaf sahəsində olan problemlər valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların vacib 

problemlərindən biridir. Sosial problemləri M.İ.Lisina, V.S.Muxina, A.M.Prixojan, N.N.Tolstıx öz 

tədqiqatlatında geniç araşdırmışlar. 

Uşaq evlərində böyüyən uşaqların sosial inkişaflarında aşağıdakı xarakter xüsusiyyətləri 

özünü göstərir: əlaqələri səthi olur, tələsik və nevroz olurlar. Tədqiqatçılar onlarda diqqət və qayğıya 

tələbat, eyni zamanda ünsiyyət qurma bacarığının olmaması, böyüklərlə ünsiyyətin səthiliyini qeyd 

edirlər. Uşaq evlərində böyüyən uşaqlar böyüklər və həmyaşıdaları ilə ünsiyyətində olan konfliktləri 

həll etməkdə az uğurlu, daha çox aqressiv olurlar, onlar öz səhvlərini boyunlarına almaq istəmirlər. 

Belə uşaqlarda davranışın müdafiə forması üstünlük təşkil edir [2, səh.28]. 

Ünsiyyətin inkişafsızlığı ardıyca aşağı sosial kompitentlik səviyyəsini gətirir: sosial 

situasiyalarda bələdləşmə, başqa insanların şəxsi xüsusiyyətlərini və emosional vəziyyətlərini düzgün 

müəyyənləşdirmə, başqaları ilə ünsiyyət qurmada adekvat üsulları seçmə və qarşılıqlı təsir prosesində 

bu üsulları həyata keçirməyi bilməmək. 

Uşaq evlərində böyüyən uşaqlarda uşağa xüsusi şərtlərdə həyata uyğunlaşmağa imkan verən 

mexanizmlərin intensiv şəkildə formalaşması baş verir. Bu mexanizmlər onun şəxsiyyətində bəzi 

dəyişiklikləri yaradır.  

Beləliklə demək olar ki, yetim uşaqların yarısından çoxunda psixopatoloji törəmələrlə bərabər 

ümumi psixoloji  inkişafsızlıq, çətin tərbiyə prosesi müşahidə olunur. Yetim uşaqlara pedaqoqların 

peşəkar yardımı ilə bərabər, inkişafdakı çatışmazlıqları aradan qaldırmada və ya kompensasiya 

etməkdə tibb işçilərinin, psixoloqların və başqa mütəxəssislərin köməyi və sosial dəstəyim lazımdır.  
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РЕЗЮМЕ 

Психологические характеристики детей, лишенных родительской защиты 

 Шахинзаде Гюнель Огтай гызы 

 

Статья посвящена изучению психологических особенностей детей, лишенных 

родительской опеки. В статье анализируются понятие сиротства, депривации и ее виды. 

Изучено влияние различных видов депривации на психику детей, воспитывающихся в 

интернатах. Психологические характеристики детей, воспитывающихся в школах-интернатах, 

были проанализированы в когнитывном, эмоционально-волевом, личностном и социальном 

контекстах. 

Ключевые слова: дети, лишенные родительской опеки, сироты, депривация, 

психологическая депривация, социально-психологическое развитие 

 

SUMMARY 

Psychologıcal characterıstıcs of chıldren deprıved of parental protectıon 

Shahinzade Gunel Ogtay gizi 

 

The article is devoted to the study of the psychological characteristics of children deprived of 

parental care. The article analyzes the concept of orphanhood, deprivation and its types. The impact 

of different types of deprivation on the psyche of children growing up in boarding schools has been 

studied. Psychological characteristics of children growing up in boarding schools were analyzed in 

coqnitive, emotional-valitional, personal and social contexts. 

Key words: Children deprived of pernatal care, orphans, deprivation, psychological 

deprivation, socio-psychological development 
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Kiberbullinq internet məkanına inanılmaz sürətlə daxil olan yeni bir təzahürdür. Əvvəllər yalnız 

sosial mühitdə təsadüf edilən psixoloji və fiziki zorakılıq, indi artıq tədricən virtual aləmə də sirayət 

edir. İlk baxışdan kiberbullinq zərərsiz görünür. Lakin kiberbullinqlə real ənənvi bullinqin fərqi  

internetin xüsusiyyətləri ilə şərtlənir: anonimlik, böyük  izləyici kütləsi,  günün 24 saatı virtual 

hücumları həyata keçirmək imkanı və s. Günümüzdə internetdə zorakılıq problemi yeniyetmələrin 

psixoloji sağlamlığı üçün təhlükə yaratması baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bullinq qrubanı 

olmuş yeniyetmələr isə problemlərini böyüklərlə paylaşmağa qorxur. Çünki düşünürlər ki, 

valideynlər bu haqda bilsələr onlar internetə giriş imkanından məhrum olacaqlar. Belə ki, 

informasiyalar texnologiyası əsrində müasir yeniyetmələr demək olar ki, bütün boş vaxtlarını 

internetdə keçirir. “İctimai fikir” fondunun 2015-ci ilin dekabrında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə 

görə, 6 yaşdan yuxarı uşaqların yalnız 10%-i sosial şəbəkələrdən istifadə etmir [7]. Kiberbullinqin 

yeniyetmələrin psixoloji sağlamlığına necə təsir etdiyinə ətraflı aydınlıq gətirməzdən əvvəl bu 

fenomenin mahiyyətini, səbəb və tiplərini, eləcə də kiberbullinqdə iştirak edən rolları nəzərdən 

keçirək. 

İlk dəfə olaraq kiberbullinq anlayışını Bil Belsi izah etməyə çəhd göstərmişdir. Onun fikrincə, 

kiberbullinq informasiyon və kommunikativ texnologiyalardan (elektron poçt, mobil telefon, şəxsi 

internet şaytı) istifadə etməklə hansısa bir insana və ya insanlar qrupuna məqsədli şəkildə yönəldilmiş 

təhqirlərdə təzahür edən,  mütəmadi xarakter daşıyan ədavətli davranışdır [8]. 

Bir çox müəlliflər kiberbullinqin aşağıdakı 8 səbəbini vurğulayır: 

- üstünlüyə cəhd – bu hər bir insanın əsas tələbatlarındandır. Güman ki, məhz internet 

mühitindəki zorakılıq vasitəsilə bəzi yeniyetmələr özlərini təsdiq etməyə və digər yaşıdlarından üstün 

olmağa çalışır.  

- özünü subyektiv olaraq qüsurlu hiss etmə - zəiflik hissi ilə bağlı yaşantılar; 

- paxıllıq- başqalarının müvəffəqiyyətinə görə qıcıqlanma hissi; 

- intiqam – hansısa incikliyə görə əvəz çıxmaq; 

- əyləncə- icra edilən əməllərin köməyi ilə  məmnunluq duyma; 

- konformizm -  qrupun təsiri altında  fikrini dəyişmə; 

- ailədaxili münasibətlərdə problemlər; 

- empatiyanın aşağı inkişaf səviyyəsi – insanın özündə və öz qayğıları üzərində mərkəzləşməsi 

[3]. 

Bununla bərabər, kiberbullinqdə müəyyən psixoloji keyfiyyətləri olan şəxslər iştirak edir. 

Adətən kiberbullinqdə iştirak edən 3 rolu fərqləndirirlər: təqibçilər (kiberbullerlər), qurbanlar və 

müşahidəçilər. Bu məsələyə həsr edilmiş bir sıra məqalələrdə hər bir rol daşıyıcısını səciyyələndirən 

keyfiyyətlərdən bəhs edilir. Təqibçilər-impulsivdirlər, özlərini təsdiq etmək istəyir, liderlik 

keyfiyyətlərinə malikdirlər, aqressiv davranış nümayiş etdirə bilərlər, insanlara qarşı empatiyaya və 

acıma duyğusuna malik deyillər [1;6]. Qurbanlar əksinə, qorxaq, həyəcanlı, göz yaşlı tökməyə 

meyilli, az ünsiyyətlidirlər. Müşahidəçilərə gəldikdə isə onlar tez-tez qorxu və köməksizlik hissi ke-

çirir, digər tərəfdən isə təqibçiləri dəstəkləyirlər. 

Kiberbullinqin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər: 

- fleyminq – “mübahisə xətrinə mübahisə” – çox izləyici olan internet-forumlarda, sosial 

şəbəkələrdə, çatlarda informasiya mübadiləsi prosesi; 

- trollinq – qarşı tərəfi konfliktə girmə həddinə çatdırmaq məqsədilə  provakasiya xarakterli 

məlumat və şərhlərin yerləşdirilməsi; 

- böhtan – insanın şərəf və ləyaqətinə  xələl gətirən, onu hörmətdən salan yalan məlumatların 

yayılması; 

- kiberstalkinq -  internetdə təqib etmə; 

- sekstinq – intim xarakterli foto və videogörüntülərin yayılması; 

- qriferlik – video oyunlarda maddi və mənəvi ziyan vurma; 

- qarşı tərəfə aid sirlərin açılması – birinə aid şəxsi informasiyanın bəyan edilməsi; 
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- özünü başqa insanın adından təqdim etmə - başqasının internet məkanında təqib etmək 

məqsədilə öz kimliyini gizlədərək saxta profil yaratmaq; 

- ketfişinq – qurbanın  internet səhifəsində yerləşdirilmiş şəxsi məlumat və fotoları oğurlamaqla 

onun profilini yaratma; 

- dissinq – qurbanı gözdən salan, onu alçaldan informasiyanı onlayn rejimdə yaymaq və ya 

paylaşmaq; 

- freyprinq – qurbanın hesabını ələ keçirərək onun adından arzuedilməz kontentlərin başqa 

insanlara göndərilməsi [2;4]. 

İnternetdə bu tipli təqib günün 24 saatı, həftənin 7 günü həyata keçirilə bilər. Bu tip ismarıclar 

və şərhlər gözlənilmədən və istənilən vaxt gələ bilər. Bütün bunlar isə yeniyetməyə çox güclü 

psixoloji təsir göstərir. İnternetdə mövcud olan anonimlik hesabına isə yeniyetmə onu bu cür təqibə, 

qısnamaya kimin məruz qoyduğunu ağlına belə gətirə bilmir. Kimsədən şübhələnə bilmir.  Bu hal isə 

daha böyük qorxuya səbəb olur. Fiziki zorakılıqdan fərqli olaraq, emosional zorakılığın fəsadları daha 

uzun müddətli perspektivdə psixoloji sağlamlığa öz neqativ təsirini göstərir. Emosional zorakılığın 

qurbanını tanımaq elə də asan deyil. Psixoloji sağlamlığın simptomlarını və emosional təzahürlərini 

bilməklə zamanında bu cür zorakılığı durdura bilərik. 

Adətən kiberbullinq qurbanlarında emosional zorakılığın aşağıdakı psixoloji xarakterli 

nəticələrini fərqləndirirlər: özünü qiymətləndirmənin aşağı düşməsi, depressiya, aqressiv davranış, 

həyəcan, etibar etməmə, əhvalın tez-tez dəyişməsi, qorxaqlıq, suisidal meyillər [5]. Əlbəttə, məhz 

kiberbullinq qurbanları psixoloji dəstəyə ehtiyac duyan ən həssas qrupdur. Bununla belə, qeyd etmək 

lazımdır ki, kiberbullinqin neqativ nəticələri qurbanla yanaşı, təqibçilər və müşahidəçilərdə də təsa-

düf edilir. 

Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, təqibçilər (kiberbullerlər) də öz deviant davranışlarının 

psixoloji nəticələrindən əziyyət çəkir: onların yaşları artdıqca tənha qalma ehtimalları artıq, belə ki, 

bullinq onlarda qeyri-adekvat yüksək özünüqiymətləndirməyə, narsissizmə, aqressiyaya, 

avtoritarlığa, sosial adaptasiya ilə bağlı problemlərə səbəb olur. Müşahidəçilərə gəldikdə isə, onlar  

zaman keçdikcə daha yetkin yaşda emosional pozuntulardan, nevrozlardan, eləcə də özünə 

inamsızlıqdan əziyyət çəkir [1]. 

Araşdırdığımız problemlə bağlı tərəfimizdən keçirilmiş onlayn sorğuda maraqlı məqamlar üzə 

çıxmışdır. Onlayn sorğu zamanı anonimliyin təmin ediləyəcinə tam zəmanət verilmişdir. Sorğuda 

müxtəlif yaşlı tələbələr respondent olaraq iştirak etmişlər. Onlar vaxtilə yeniyetməlik yaş dövründə 

kiberbullinqə məruz qalıb qalmamaları ilə bağlı sualı cavablandıran zaman məlum olmuşdur ki, rəyi 

soruşulan 53 respondentlərdən 37-si kiberbullinqin qurbanı olmuşdur. Onların 37%-i çox tez-tez, 

20%-i isə gündəlik olaraq internet məkanında təqib edildiklərini bildirmişlər. Sorğu zamanı 

respondentlərdən həm də kiberbullinqin onların həyatlarına necə təsir etdiyini əhəmiyyətlilik 

dərəcəsinə görə sıralamaq təlimatı verilmiş və nəticələr aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Sorğunun nəticələri göstərmişdir ki, kiberbullinq sorğuda iştirak etmiş respondentlərin 70%-nin 

özünüqiymətləndirməsinə və sosial həyatına çox ciddi ziyan vurmuşdur. 

Bununla yanaşı, amerikanın kiberbullinqin tədqiqi mərkəzi (Cyberbulluing Research Center) 

tərəfindən 2010-cu ildə keçirilmiş tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunanların 

45%-i kiberbullinqə məruz qaldıqdan sonra qəzəb hissi keçirmiş, 27%-i onlara qarşı yönəldilmiş 

təhqirlər onların kefini çox pozmuş, 30%-dən bir qədər az respondentə isə  kiberbullinqlə üzləşmə 

heç cür təsir göstərməmişdir. Eyni zamanda məlum olmuşdur ki,  kiberbullinqin qurbanları internetdə 

bu cür təqibə məruz qalmayan yaşıdlarından fərqli olaraq iki dəfə daha çox intihara cəhd etmişlər [9]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün  bullisizm adlandırılan bir fenomen gündəmi zəbt etməkdədir. 

Bullisizm dedikdə, bullinqin müxtəlif formalarına məruz qalma səbəbindən insanların öz həyatlarına 

son qoyması nəzərdə tutulur. Media-resurslarda tez-tez hansısa yeniyetmənin məhz kiberbullinqin 

qurbanı olması üzündən öz həyatına son qoyması ilə bağlı xəbərlərlə qarşılaşmaq mümkündür. 

Statistik məlumatlar göstərir ki, kiberbullinqlə üzləşmə yeniyetmələrin şüurunda neqativ və 

uzunmüddətli iz qoyaraq, bununla onun psixoloji sağlamlığında ciddi təsir göstərir.   
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      Şəkil 1. Kiberbullinqin respondentlərin həyatına təsiri 

 

Fikrimizcə, kiberbullinqin yeniyetmə şəxsiyyətinin inkişafına bütün təsirlərini aşağıdakı kimi 

ümumiləşdirmək olar [6]: 

1. Ən ciddi neqativ təsir bu yeniyetmələrin özünüdərkinə olur. Onların özünüdərki qeyri-

müəyyən xarakter daşıyır, bəzən isə ziddiyyətli olur. Özünüqiymətləndirmə aşağı düşür, yeniyetmə 

davamlı olaraq günahkarlıq, utanc, qüsurluluq  hiss edir. 

2. Emosional zorakılıq nəticəsində yeniyetmənin dünyagörüşü və motivasiya məna sahəsində 

qeyri-konstruktiv transformasiya baş verir. Əgər normal inkişaf zamanı  yeniyetmələrdə yüksək idrak 

maraqları, həyatsevərlik, xarici aləmə açıqlıq xas olursa, kiberbullinqdən zərər çəkmiş yeniyetmələr 

qorxaqlıq, qapalılıqla səciyyələnir. Bu da onlarda dünya haqqında müvafiq neqativ mənzərənin 

formalaşmasına təsir edir. Onlar xarici aləmi maraqlı-maraqsız, gözəl-eybəcər kimi deyil, təhlükəli-

təhlükəsiz kimi nəzərdən keçirməyə başlayır. Məna vektorlarında qarışıqlıq yaranır. Davranışda, 

oyun və təlim fəaliyyətində, amotivasiya təzahür  edir. Təşəbbüs aradan qalxır. 

3. Kiberbullinq hesabına yaşanılmış emosional zorakılıq nəticəsində yeniyetmələrdə belə bir 

inam möhkəmlənir ki, emosional zorakılıq məqsədə çatmağın ən təsirli vasitəsi. Belə cəza forması 

yol verilən  və hətta vacibdir. 

4. Bu yeniyetmələrin davranışında başqalarının kədəri, ağrısı, iztirabı ilə bağlı situasiyalarda 

emosional kütlük təzahür edir. Adətən onlar digər insanların real və virtual həyatdakı iztirab 

səhnələrini maraqla müşahidə edir. 

Psixoloqlar qeyd edir ki, emosional inkişafın belə pozuntuları digər insanın yaşadığı hissləri 

anlamamaq, emosional infantilliklə bağlıdır. 

5. Nəhayət, kiberbullinqə məruz qalmış yeniyetmələrin qarşılıqlı münasibətlərində və 

ünsiyyətində ciddi pozuntular müşahidə edilir.  

Beləliklə də, kiberbullinqin yeniyetmələrin fiziki və psixoloji sağlamlığına ciddi ziyan vurması, 

hətta bəzi hallarda intihara səbəb olması böyüməkdə olan gənc nəslin psixoloji sağlamlığını və 

təhlükəsizliyini ön plana qoyur, kiberbullinqlə fəal mübarizə aparmağı eləcə də bu istiqamətdə səmə-

rəli kompleks tədbirlər planının, psixoloji tövsiyələrin, profilaktika və korreksiya proqramlarının 

hazırlanmasını tələb edir.  

Açar sözlər: internet, sosial şəbəkələr, kiberbullinq, emosional zorakılıq, təqibçi, qurban, 

müşahidəçi, depressiya, nevroz, aqressiya, intihar, bullisizm, psixoloji sağlamlıq 
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РЕЗЮМЕ 

Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью подростка 

Шафиева Эльнара, Аллахьярова Севиндж, Самандарова Айдан 

В статье рассматривается проблема кибербуллинга. Раскрываются понятие, причины и 

виды кибербуллинга. Описываются психологические особенности характеризующие 

участников этого процесса. Анализируются психологические  последствия  кибербуллинга для 

всех участников психологического насилия в интернет-среде. Отмечается роль 

профилактических мероприятий в борьбе с этим явлением. 

      Ключевые слова: интернет, социальные сети, кибербуллинг, эмоциональное 

насилие, преследователь, жертва, наблюдатель, депрессия, невроз, агрессия, суицид, 

буллицизм, пcихическое  здоровье 

     

SUMMARY 

Cyberbullıng as a new form of threat to adolescent psychologıcal health 

Shafiyeva Elnara, Allahyarova Sevinj, Samandarova Aydan 

The article deals with the problem of cyberbullying. The concept, reasons and types of 

cyberbullying are revealed. The psychological characteristics that characterize the participants in this 

process are described. Analyzes the psychological consequences of cyberbullying for all participants 
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in psychological violence in the Internet environment. The role of preventive measures in combating 

this phenomenon is noted. 

Key words: internet, social media, cyberbullying, emotional abuse, persecutor, victim, 

observer, depression, neurosis, aggression, suicide, bullicism, mental health 
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               Dövrümüzün ən aktual problemlərindən biri də bullinqdir. Uşaqların öz həmyaşıdları ilə və 

ya valideynlə uşaq arasında baş verən konfliktlər onların bir şəxsiyyət kimi inkişafına güclü təsir 

göstərir.  Bullinq - sosial gücdəki və ya fiziki gücdəki bərabərsizliklərə əsaslanan məqsədyönlü, 

təkrarlanan, aqressiv davranışdır (Olweus, 1993). Bu fenomenə hər hansı bir kollektivdə - məktəb 

siniflərində, hərbi hissələrdə, həbsxana kameralarında və s. daha tez-tez rast gəlinir. Bullinq fenomeni 

yeniyetməlik dövründə kəskin sosial əhəmiyyətli problemdir. Demək olar ki, məktəblərdəki hər 

sinifdə öz yaşıdlarından fərqlənən xüsusiyyətlərə malik şagirdlər var. Onların fərqli xüsusiyyətləri 

tez-tez sinifdə istehza və sataşmaya səbəb olur. Epizodik təcavüz, müasir elmdə məktəb bullinqi 

deyilir (ingilis dilindən – bullying, qorxutma, sataşma deməkdir). İctimai şüurda və mediada şiddət 

problemləri olduqca dəyişdirilmiş və kəsilmiş formada təqdim olunur. Bullinq şəklində münasibətlər 

fərqli kommunikativ kontekstlərdə olduqca xarakterik və geniş yayılmışdır: güc bərabərsizliyi 

şəraitində məcburetmə ənənəvi olaraq şaquli münasibətlərdə mövcuddur (valideyn-uşaq, müəllim-

tələbə, müdir-işçi). Üfüqi münasibətlər də (həmkarlar, həmyaşıdlar, həyat yoldaşlar, qardaşlar) tez-

tez şaquli olma meyli göstərirlər (Bochaver, Khlomov, 2013) [6]. 

 Yeniyetmələrin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün “təcavüzkarlıq”, “aqressivlik” və 

“aqressiv davranış” anlayışlarını ayırmaq lazımdır. Gündəlik mənada bu anlayışlar bir-birinə birləşə 

bilər ki, bu da onları fərqləndirməyi çətinləşdirir. Lakin aqressivlik probleminə yanaşmaları nəzərdən 

keçirərkən eyni dərəcədə vacib  problemlə qarşılaşa bilərik,  çünki “təcavüzkarlıq”, “aqressivlik” və 

“aqressiv davranış” anlayışlarının vahid düzgün tərifi yoxdur. Fərqli müəlliflər bu anlayışları müxtəlif 

yollarla nəzərdən keçirirlər. Zəmanəmizdəki “təcavüz” ifadəsi kütləvi şəkildə istifadə olunur, bu 

səbəbdən elm üçün bu konsepsiyanı aydınlaşdırmaq mütləqdir. Təcavüzkarlıq problemini nəzərdən 

keçirərkən elm adamları bir çox suallarla qarşılaşırlar, bu cür davranışın determinantlarını, qarşısını 

alma metodlarını, təcavüz növlərini daha çoxunu düşünürlər. Alimlər bu problemi fərqli mövqelərdən 

yanaşıblar. Fəlsəfədə, ədəbiyyatda, dində insanın təcavüzkarlıq problemlərinə baxılmasına yer 

verilmişdir. S.N.Enikopolov bu problemi sistematik prinsiplər əsasında araşdırır [14, s.14]. 

Təcavüzkarlıq qisasçılıq, şiddət və digərləri kimi konstruksiyaları əhatə edir. Cəmiyyətin şəxsiyyətə 

təsiri baxımından təcavüzkarlığın formalaşmasına təsir edən və onu məhdudlaşdıran amilləri nəzərə 

almaq lazımdır. Təcavüzün növündən asılı olaraq, fərqli formalarda özünü göstərə bilər. Məsələn,  

Z.Bekerma qeyd edir ki, böhtan və ya psixoloji şiddət aqressivlik konsepsiyası çərçivəsinə daxil edilə 

bilər [24, s.217]. Buna görə də, bu cür davranışı nəzərdən keçirərkən yalnız başqasına əziyyət və ya 

zərər vermə faktı deyil, həm də insana qəsdən mənfi nəticələr vurmağı nəzərdə tutan digər hərəkətlər 

də nəzərə alınmalıdır. Aqressiv davranışın görünən təzahürlərinə əlavə olaraq, ilk baxışdan 

görünməyənlər də var və bunların da nəzərə alınması vacibdir. Bu müəyyən şərtlərdə təcavüzkar 

təzahürlər adlandırıla bilər. Aqressiv davranışın bütün təzahürlərini qurmaq üçün A.Bass zidd 

anlayışların iki tərəfdə yerləşdiyi üç kateqoriyanı təyin etdi:  

- fiziki – verbal; 
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- aktiv - passiv;  

- birbaşa – dolayı [11, s.24]. 

Bir-biri ilə birləşərək aqressiyanın 8 növünü meydana gətirirlər:  

1. Fiziki aktiv birbaşa 

2. Fiziki aktiv dolayı 

3. Fiziki passiv birbaşa 

4. Fiziki passiv dolayı 

5. Verbal aktiv birbaşa 

6. Verbal aktiv dolayı 

7. Verbal passiv birbaşa 

8. Verbal passiv dolayı.  

Birinci aqressiya növü birbaşa fiziki aktiv, təcavüzkarın birbaşa fiziki ziyan vurmasına, 

həmçinin qətl və digərləri kimi həddindən artıq formalara səbəb olan güc tətbiqi ilə xarakterizə 

olunur. İkinci aqressiya  növü fiziki aktiv dolayı, qətl sifarişləri, minaların qoyulması və s. Buna 

misaldır. Yəni şəxs öz aqressiv davranışını birbaşa deyil vasitəli şəkildə reallaşdırır.. Üçüncü 

aqressiya növü, fiziki passiv birbaşa, müqavimət ilə xarakterizə olunur, yəni insanın hədəfinə 

çatmasına imkan verməmək məqsədi ilə müdaxilə edilir.. Dördüncü aqressiya növü fiziki passiv 

dolayı negativizm, hər hansı əməli icra etməkdən imtina ilə xarakterizə olunur. Beşinci aqressiya 

növü, verbal aktiv birbaşa insanı təhqir etmək və alçaltmaq ilə xarakterizə olunur. Altıncı aqressiya  

növü, verbal aktiv dolayı, başqa şəxs haqqında qeybət, böhtan və dedi-qodu ilə xarakterizə olunur. 

Yeddinci aqressiya növü, verbal passiv birbaşa danışmaq, suallara cavab vermək və  imtina, baykot 

ilə xarakterizə olunur. Səkkizinci növ aqressiya verbal passiv dolayı fikir ayrılığı, bir şey izah 

etməkdən imtina ilə xarakterizə olunur. Bəzi müəlliflər təcavüzü digər insanlar üçün zərərli və ya 

təhdid edən davranış kimi qiymətləndirirlər. Digərləri, təcavüzün birinə zərər vermək niyyətini ehtiva 

etməsinə inanır.   

Arpentiyeva deyir ki, bu cür davranışı aqressiv olaraq təyin etmək üçün başqalarına zərər 

vurmaq üçün cəhd etmək kifayətdir [7, s.41]. R.Selah-Şayovits belə təcavüz tərifindən istifadə edir - 

hər hansı digər canlı obyektə zərər verən hər hansı mənfi davranış formasıdır [28, s.305]. L.Berkovits 

yazırdı ki, “bir çox sosial elm adamı zərər çəkmiş şəxsə zərər vurmağa vurğu etmir, əksinə təcavüzün 

tamamilə fərqli hədəfləri ola biləcəyinə inanır” [9, s.10]. Təcavüzkarlıq duyğular, motivlər və 

münasibətlər kimi bir neçə komponentdən ibarət ola bilər. Qəzəb və ya kin mənfi duyğuları insanın 

təcavüzünə təsir göstərə bilər, incitmək, zərər vermək, irqi, etnik stereotipləri və istəklərinə təsir edə 

bilər. Bu amillər aqressiv davranışın təzahüründə mühüm rol oynayır, lakin tələb olunmur. Davranışı 

aqressiv olaraq təyin etmək üçün insanın zərər vermək niyyəti olmalıdır.  Aqressiv davranış necə 

müəyyən edilə bilər? Beləliklə, təcavüz belə canlıya yönəlmiş qəsdən mənfi hərəkətlər kimi 

xarakterizə edilə bilər. Təcavüzkarlığın xüsusiyyətləri bunlardır:  

• Zərər verməyə niyyət və məqsədyönlülük;  

• Aqressiv davranış həmişə mənfi nəticələrə səbəb olur (fiziki və ya psixoloji zərər); 

• Qurban təcavüzkarın belə hücumundan qaçmağa çalışır.  

Çox vaxt təcavüz hirs, nifrət, düşmənçilik və qəzəb kimi mənfi duyğular ilə müşayiət olunur 

və yaranır. Yuxarıda qeyd olunanlara əlavə olaraq, aşağıdakı təcavüz növlərini  qeyd edə bilərik:  

• İfadəli - duyğu və hisslərin güclü təzahürü;  

• Düşmənçilik - qurbana qəsdən ziyan vurmaqda özünü göstərir;  

• İnstrumental - başqa, üçüncü hədəfə çatmağın yoludur.  

Sabit şəxsiyyət xüsusiyyəti kimi təcavüzkarlıq aqressiv davranış üçün şərtdir. Aqressivlik 

ailədəki duyğu əlaqəsi pozulduqda və ya yeniyetmə böyüyən zaman əlverişsiz şərtlərdə meydana 

gəlir. Təcavüzkarlığın formalaşmasına uşaqlara qarşı qəddar rəftar, valideynlər tərəfindən uşaqların 

həddindən artıq cəzalandırılması təsir göstərir. Y.Mikiyə görə, təcavüzkar hərəkətlər özünə 

yönəldildikdə (özünü alçaltmaq, özünü ittiham etmək) avtomatik təcavüzü fərqləndirir [2]. 

S.L.Solovyova qeyd edir ki, təcavüzkarlığın ilkin şərtlərinə əsasən insanın aqressiv davranışı 
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formalaşa bilər - bunlar məqsədyönlü şəkildə başqalarına ziyan vurmaq kimi hərəkətlərdir [3]. 

Təcavüz fiziki və şifahi zərərləri əhatə edir. Bir şəxs fiziki təcavüz olaraq qurbana və onun şəxsi 

əşyalarına zərər verərsə, bu döyülmə, yaralanma, kəsilmə, əmlaka zərər və öldürmə və ya döymək 

kimi ağır yaralanmalar ola bilər. Şifahi təcavüz olaraq insan qurban haqqında dedi-qodu yayır, təhqir 

edir, söyür, ittiham edir. Təcavüzkarlıq yalnız bir nəfər tərəfindən deyil, bir qrup insan tərəfindən də 

göstərilə bilər. S.Y.Çijova yazır ki, təcavüzkarlıq tələffüz edilə bilər, başqaları üçün nəzərə çarpa və 

gizli şəkildə də özünü göstərə bilər - məsələn, qurbanın sosial təcrid olunması, zərərçəkənə qəzəb və 

digər təzahürlər [1].  

Böyüyən böhran dövrlərində insanın fəaliyyət sahələrində dəyişikliklər baş verir, əksər 

hallarda belə dəyişikliklər, xüsusilə də yeniyetməlikdə aqressiv təzahürlərlə müşayiət olunur. Buna 

görə, alimlərin diqqətini bu problem getdikcə daha çox cəlb etməyə başladı. G.S.Abramova böhran 

dövründə dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsinin, şüurun yenidən qurulmasının, bu cür 

dəyişikliklərin yalnız şəxsi səviyyədə deyil, cəmiyyət səviyyəsində də baş verdiyini söylədi [4]. 

Ancaq bu qarşılıqlı prosesdir - insan nə qədər aqressiv olursa, cəmiyyət təcavüzə doğru daha çox 

dəyişir.   

Bu şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında aqressiyanın rolunun yenidən 

qiymətləndirilməsinə təsir göstərir. G.M.Andreeva, L.P.Kolchina, S.V.Enikopolov, N.D.Levitov, 

A.A.Rean, O.Y.Mixaylova, E.V.Roshchin, T.G.Rumyantseva və başqalarının tədqiqatlarında 

yeniyetmədə aqressivlik problemi xüsusilə aktualdır, çünki məhz bu dövrdə yetkinlikdə sabitləşən 

psixoloji və sosial uyğunlaşma metodları formalaşır. Təcavüzkar davranış, L.A. Glazyrina, M.A. 

Kostenko kimi müəlliflər tərəfindən psixososial uyğunlaşma nöqteyi-nəzərindən araşdırılmışdır [3].  

Yeniyetmə konstruktiv davranış bacarıqlarını öyrənməyibsə, yeniyetmənin psixo-emosional 

vəziyyətinə təsir edən və şəxsi səviyyədə mənfi dəyişikliklərə səbəb ola biləcək xoşagəlməz cavablar 

təzahür edir. Təcavüzkarlıq yeniyetmələrin davranışlarında ifadə edilə bilər. Fərqli müəlliflər 

yazılarında təcavüzü müxtəlif yollarla qiymətləndirib, səbəblərini və nəticələrini araşdırıblar. Geniş 

nəzəri təhlil və müxtəlif baxış təcavüz sahəsindəki çox sayda nəzəriyyəyə səbəb oldu. O.Y.Mixaylova 

nəzəriyyələri təsnif etdi və təcavüz probleminin təhlilinə ənənəvi yanaşmanı seçdi, bunun daxilində 

təcavüzün ortaya çıxması üçün bioloji və sosial şərtlər, həmçinin onların nisbəti və təsir dərəcəsi 

qeydə alınır [1]. Təsnifatdakı növbəti təcavüzə nəzarət etmək və ya qarşısını almaq ehtimalının olması  

və ya inkar edilməsi prinsipinə əsaslanan nəzətiyyələr var. Bu amillər nəzərə alınaraq aşağıdakılar 

fərqlənir:  

• Təcavüzün spontan təzahürü və onun idarəolunma metodlarının inkar edilməsi 

nəzəriyyələri;  

• Fizioloji səviyyədə təcavüzə nəzarət nəzəriyyələri;  

• Cəmiyyət tərəfindən nəzarəti nəzərdə tutan nəzəriyyələr. 

Digər nəzəriyyələr sosial məqbulluğun qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Bu mövqedə 

aşağıdakılar önə çıxır: təcavüzü fərdin mahiyyətinə zidd davranış kimi təyin edən etik-humanist 

yanaşma və təcavüzü yaşamaq və uyğunlaşmaq üçün lazımlı davranış forması kimi qəbul edən 

təkamül-genetik yanaşma. Təcavüzkarlığı düşünərkən R.Baron və D.Richardson aqressivlik - 

şəxsiyyət xüsusiyyəti və aqressiv davranış - canlı obyektə məqsədyönlü zərər kimi anlayışlardan 

istifadə edirlər [4]. İnsanın davranışının yalnız situasiya faktorları ilə deyil, həm də şəxsi 

xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirildiyini düşünsək, təcavüzkarlıq aqressiv davranışın formalaşması 

üçün şərt kimi qəbul edilə bilər. Lakin, bunu hər zaman iddia etmək olmaz. Təcavüzkar davranışın 

yalnız aqressiv insanlara xas olduğunu və əksinə, həmişə aqressiv insanların hər şeydə aqressiv 

davranış göstərmədiyini söyləmək olar. “Təcavüzkarlıq” və “aqressiv davranış” anlayışlarının bir-

birinə bağlı olmasına baxmayaraq, əsas mənaları fərqlidir.  

Psixoloqların tədqiqatlarında təcavüzkarlığın fərqli tərəfi fərqli cəhətlərdən təhlil edildiyi 

zaman, dəyişkənlik analizinə diqqət yetirilir. Beləliklə, təcavüzkarlıq çox sayda ilkin şərt və forma 

şərtləri olan mürəkkəb fenomen və çoxölçülü davranış kimi qəbul edilir. Vəziyyət və fərdi 
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determinantlar bu kimi ilkin şərtlər ola bilər. Təcavüzkarlıq şəxsiyyətin sosiallaşması prosesində 

formalaşan sosial-psixoloji şəxsiyyət xüsusiyyətidir. Bioloji, sosial və psixoloji amillərin təsiri altında 

təcavüzkarlıq konstruktiv ola bilər, yəni sosiallaşma pozuntusu ilə ictimailəşə və ya dağıdıcı ola bilər. 

S.L.Solovyova, aqressivliyin insanın fərdi xüsusiyyətlərinin ayrılmaz quruluşundakı fenomen rolunu 

öyrənməyin zərurəti haqqında yazır [2]. Fəaliyyətin quruluşundakı yerdən və insanın özünü 

tənzimləmə mexanizmlərindən asılı olaraq üç səviyyə ayıra bilərik:  

• Fəaliyyət çərçivəsində həyata keçirilən şəxsi səviyyə; 

• Tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilən fərdi səviyyə;  

• Fərdi səviyyə - fərdi əməliyyatlar çərçivəsində həyata keçirilir.  

Təcavüzün strukturunun təhlili zamanı üç səviyyə müəyyən edilmişdir:  

• Fərdi - təbii əsasla əlaqəli; 

• Subyektiv-fəaliyyətli müdafiə reaksiyası kimi - hədəfə çatmaq və təhdidə cavab verməklə 

əlaqəli; 

• Fərdi davranış tərzində özünü göstərən - motivasiya ilə əlaqəli və özünüdərketmə məqsədə 

çatmaq üçün şiddətli bir üstünlük verilmiş seçimdə özünü göstərir.  

Təcavüzün mahiyyətini müəyyənləşdirmək üçün yeni qeyri-ənənəvi yanaşma tətbiq etmək 

olar. Təcavüzü axtarış fəaliyyəti kimi formalaşan qənaətbəxş olmayan vəziyyətin həlli üçün davranış 

strategiyası baxımından nəzərdən keçirmək mümkündür. Belə davranış forması formalaşdıqdan 

sonra, mənşə əlamətlərini qoruyaraq axtarış fəaliyyətini də əhatə etsə də, müstəqil şəkildə özünü 

göstərir. Təcavüzün tərifinə yanaşmalar öyrənilərkən, təcavüzün mahiyyətinin nə olduğuna dair iki 

əsas baxış qrupu ayırd edilə bilər. Bəzi tədqiqatçılar səthi müşahidələrə əsaslanaraq təcavüzü xarici 

meyarlar baxımından təyin edirlər. Məsələn, təcavüz zərərli davranış olaraq təyin edilir. Bu 

vəziyyətdə davranışı aqressiv olaraq təyin edən əsas meyar xarici meyardır - fiziki ziyan vurmaq və 

təcavüzkarın davranışını təyin edən hərəkətverici qüvvə naməlum qalır. Təcavüzkarlığın tərifinə bu 

yanaşma problemin mahiyyətini kifayət qədər açmır. Beləliklə, bu yanaşmada təcavüz tərifi kifayət 

qədər spesifik deyil və hər hansı davranışı, hətta aqressiv olmayan şəkildə təyin edə bilər.  

Təcavüzün mahiyyətinin başqa komponentini axtarmaq üçün bir sıra tədqiqatçılar, qurban 

üçün fiziki təhlükə olduğunu inkar etməsələr də, təcavüzkar davranış üçün xarici deyil, daxili şərtləri 

nəzərdən keçirməyi təklif etdilər. Bu yanaşma çərçivəsində L.Berkovits aşağıdakı təcavüz tərifini 

verdi - kiməsə fiziki və ya mənəvi zərər vurmağı hədəfləyən hər hansı bir davranışdır [6]. Bu yanaşma 

qrupundakı tədqiqatçıların motivasiya komponentini təcavüzün daxili komponenti kimi qəbul 

etdikləri aydın olur. Təcavüzkar davranış yalnız təcavüzkar qurbana fiziki ziyan vurmaqla 

kifayətlənmədikdə, bu cür davranışın subyektiv motivi olduğu zaman aqressiv sayılır. E.V. Baranova 

yazır ki, motiv yoxdursa, davranışa yalançı təcavüz deyilir, yəni. zərər vurulur, ancaq təcavüzkarın 

pis niyyəti yoxdur [4].  

Təsvir olunan hər iki yanaşmanı müqayisə etsək, ikinci yanaşmanın təcavüzü daha mükəmməl 

hesab etdiyi aydın olur, təcavüzkar davranışın daxili səbəblərini nəzərə alır, xarici səbəblər isə ilk 

yanaşmada olduğu kimi əhəmiyyətli rol oynamır. Bu təriflərdə olmayan başqa fakt olmasaydı, bu 

yanaşmaların hər ikisi olduqca mükəmməl hesab edilə bilər. Davranış xarici mənfi nəticələrə səbəb 

olduqda və daxili motivasiya olduqda, eyni zamanda qrup və cəmiyyət bu vəziyyətə müsbət yanaşır. 

Təcavüzkar davranışı cəmiyyətin norma və qaydalarının pozulması prizmasından nəzərdən keçirməyi 

təklif edən R.D.Ridder bu ziddiyyəti həll etməyə çalışdı [6]. Beləliklə, təcavüz tərifinə yanaşmaları 

nəzərdən keçirərkən, cəmiyyətdə və ya müəyyən bir sosial qrupda qəbul edilmiş norma və qaydaların 

şüurlu və ya şüursuz şəkildə pozulması ilə əlaqəli üçüncü meyar vurğulandı. Məhz bu meyar əsasında 

təcavüzkarlığın mahiyyəti barədə anlayış qurulmalıdır.   

Təcavüzkar insan davranışı bu meyarlara əsaslanaraq, təcavüzkarın subyektiv motivasiyasını 

kəsmədən və cəmiyyətin qayda və normalarını pozaraq zərər çəkmiş şəxsə zərər vurmaq kimi qəbul 

edilməlidir. Təcavüzkarlığın tərifinə bu yanaşmalar üzərində dayanmaq mümkün deyil, çünki onlar 

çoxşaxəli araşdırma və əlavə tələb edən problemin mahiyyətini tam təsvir etmirlər. Əvvəlcə qeyd 

etmək lazımdır ki, aqressiv davranış təkcə insanlara deyil, bütün canlılara xasdır. Bu təcavüzün 
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ümumbəşəri olduğu qənaətinə gəlməyə imkan verir. Cəmiyyətdəki insanlar öz hərəkətlərini digər 

insanların hərəkətləri ilə əlaqələndirir və ona subyektiv məna qoyurlar, belə hərəkətə sosial deyilir, 

yeniyetmənin davranışının müəyyən funksiyanın həyata keçirilməsinə kömək edən mürəkkəb proses 

və bütün daxili və xarici amillər sistemidir deyə bilərik. Beləliklə, insanların hərəkətlərinin hər zaman 

subyektiv olduğu və müəyyən hədəf güddüyü nəticəsinə gələ bilərik. Təcavüzkar hərəkətləri nəzərdən 

keçirərkən subyektiv məqsəd başqasına zərər vermək olmaya bilər, ancaq başqasının insanı idarə 

etməsinə, buna bənzər şəkildə davranaraq aldığı gerçəkdən məmnun olmasına ehtiyac var. 

V.V.Denisov bütün təcavüz formalarını iki səviyyəyə ayırır. Birinci səviyyə fitri və bioloji olaraq 

təyin edilmiş, bütün canlılara xasdır. İkinci səviyyə sosial cəhətdən şərtlənir, təcavüzün formalaşması 

sosial şərtlərdən təsirlənir və yalnız insanlara xasdır [1].   

Aqressiv hərəkətlər yalnız insana deyil, cansız cisimlərə də yönəldilə bilər. Bu davranış sosial 

fenomen - vandalizm tərəfindən təyin olunur. İnsanlar təcavüzkar hərəkətlərini başqasının əmlakına 

və ya mədəniyyət obyektlərinə və digər obyektlərə qarşı yönəltdikdə, təcavüzkar hərəkətlərin obyekti 

insandan hansısa cansız obyektə köçürülür. Beləliklə, təcavüzkarlıq subyektin şüurlu və ya şüursuz 

motivasiyalı davranışıdır, insanların sosial davranışının forması kimi ifadə olunur, nəticədə 

hərəkətlərinin canlı və ya cansız obyektinə zərər vermək təhdidi meydana çıxır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, təcavüzkarlıq subyektinin özünün və ya hərəkətin yönəldildiyi şəxsin və ya aqressiv hərəkətin 

şahidlərinin münasibətindən asılı olmayaraq obyektiv reallıqda mövcud olan davranışdır. Şahidlər 

təcavüzkar hərəkətin həqiqətini müşahidə edirlər və eyni zamanda zərərin səbəbi və dərəcəsi ilə 

əlaqədar olaraq qiymətləndirmələrini verirlər.  

Təcavüz obyektiv olaraq mövcuddur və xarici qiymətləndirmə tələb etmir, lakin həmişə 

müşahidəçilər tərəfindən qiymətləndirilir. Xarici psixoloji elmdə təcavüz sahəsindəki ilk iş aqressiv 

davranışı instinktiv olaraq təyin etdi. Bu yanaşmaya görə, təcavüzkarlığın ortaya çıxması genetik ilkin 

şərtlərdən qaynaqlanır, yəni anadan olan insanlar bu cür hərəkətlərə meyllidirlər. Təsisçisi Z.Freyd 

olan psixoanalitik yanaşma bu nöqteyi-nəzərini bölüşür.  Psixoanaliz çərçivəsində aqressiya və 

aqressivlik problemlərinin öyrənilməsinə böyük töhfə verdi. Z.Freydin sonrakı əsərlərində anlayış 

meydana gəldi, bunun əsasında “tanatos” anlayışını ölümə və məhv olma cazibəsi kimi qəbul etdi. 

İlk əsərlərində həyat instinkti kimi anlayış ortaya qoydu, erosun enerjisi həyatı çoxaltmaq və qorumaq 

məqsədi daşıyır. İki instinktin bir-biri ilə əlaqəli olması və aralarında gərginliyin olması barədə 

danışdı. Bu vəziyyətdə, müxtəlif mexanizmlərin köməyi ilə, məsələn, yerdəyişmə xaricindəki 

hədəfinə çatan eros və tanatos arasında davamlı qarşıdurma olur [5].  

Z.Freyd insanın daxili instinktləri ilə xarici sosial normalar arasında davamlı ziddiyyətlərin 

olduğunu yazırdı. Cəmiyyətdə qəbul edilmiş norma və qaydalar insanın instinktiv davranışını 

məhdudlaşdırır, bundan sonra belə məhdudiyyət təcavüzkar və şiddətli hərəkətlərdə ifadə olunan 

daxili gərginlik yaranır, çünki şiddət insana doğuşdan instinkt şəklində xasdır. Bununla birlikdə, 

dağıdıcı insan hərəkətlərinin ön şərtlərindən danışan ilk S.Spielrein idi.  O, insanın hər hansı 

hərəkətində məhv aktı olduğunu söylədi, çünki mövcud olanı məhv etmədən yenisini qurmaq 

mümkün deyil [5].  

Z.Freydin təcavüzkarlığın səbəblərinə və məzmununa baxışı kifayət qədər pessimistdir. Bu 

konsepsiyadakı aqressiv davranış, yalnız kökləri ölüm instinktində yatan fitri kimi deyil, həm də 

qaçılmaz olaraq şərh edilir, çünki enerji insanın xaricində təzahür etmirsə, o zaman ifadə 

olunmayacaq və fərdin məhvinə səbəb olacaqdır. Bununla birlikdə, bu yanaşmada müsbət ilkin şərtlər 

var, məsələn, təcavüz hisslərin xarici təzahürü ilə müşayiət olunursa, gərginlik sərbəst buraxılır və 

dağıdıcı hərəkətlərin daha da təzahürü azalır. Z.Freyd belə mexanizmi katarsis adlandırdı - bunlar 

zərər verməyən emosional, ifadəli hərəkətlərdir. Bu cür hərəkətlər təhlükəli niyyətləri ehtiva edən 

hərəkətlərin qarşısını almaq üçün təsirli yol ola bilər [5].  

Daha sonra Z.Freyd təcavüzün meydana gəlməsini uşağın inkişaf mərhələləri ilə əlaqəli olaraq 

düşündü. Məsələn, oral mərhələdəki fiksasiya şifahi təcavüzə, anal mərhələdəki fiksasiya inad və 

əzmkarlığa, qəzəb və qisasçılıq kimi mənfi meyllərə səbəb ola bilər. Təcavüz, instinktiv davranış 
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olaraq,  etoloji yanaşmada da nəzərə alınmışdır. Təcavüzün bütün canlılara xas olan və yaşamaq 

uğrunda mübarizə ilə əlaqəli fitri instinkt olduğu deyilir.  Bu instinkt təkamülün bir neçə mərhələsində 

inkişaf etmişdir. Birinci mərhələdə sağ qalma instinkti, əhalinin bir-birindən uzaq məsafələrə 

dağılmasını təşviq etdi və bu da maksimum miqdarda qida istifadə etməyə imkan verdi. İkinci 

mərhələdə təcavüz genofondunu yaxşılaşdırmağa kömək etdi, çünki yalnız daha güclü olanlar sağ 

qaldı. Üçüncü mərhələdə nəsillərini qorumaq və digər növlər arasında sağ qalmağı bacaran insanlar 

qaldı. Təcavüzkar enerji bədəndə davamlı olaraq əmələ gəlir və zaman keçdikcə daha çox yığılır.  

Beləliklə, aqressiv hərəkətlər iki amil əsasında təzahür edir: birinci amil yığılmış aqressiv 

enerji və ikinci amil bu enerjinin axıdılması üçün stimul olan xarici şərtlərdir. Bu amillər bir-biri ilə 

mənfi əlaqədədir, yəni enerji nə qədər çox yığılırsa, onu boşaltmaq üçün o qədər az stimul gücü tələb 

olunur. İnsanın özünü, keyfiyyətlərini, xoşbəxtlik və yaxşı həyat arzusunu qəbul etmə ehtiyacı var. 

Bir fərd başqalarının özü haqqında düşüncələrini rəhbər tutarsa, başqalarının qiymətləndirmələri ilə 

əlaqədar həyəcan, gərginlik və narahatlıq yaşayır. İnsan başqalarının ümidlərini qarşılamağa çalışır, 

buna görə də artıq hərəkət seçimində sərbəst deyil. Beləliklə, təcavüz azadlığın məhdudlaşdırılmasına 

cavab olaraq yaranır. 

          Açar sözlər:bullinq, təcavüzkarlıq,aqressivlik, aqressiv davranış 
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РЕЗЮМЕ                            

Постановка проблемы буллинга в современной психологической литературе 

Шафиева Эльнара, Аллахьярова Севиндж, Самандарова Айдан 

 

          В статье рассматривается одна из современных проблем современности –проблема 

буллинга. Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — 

это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил и жертва 

показывает, как сильно её это задевает. Буллинг выражается не только в физическом 

нападении, но чаще происходит и психологическое насилие в форме словесной травли, 

распространения слухов и сплетен, бойкота. Буллеры — это дети, которые выступают 

агрессорами. В процессе буллинга они находятся в позиции силы. Причиной такого поведения 

чаще всего являются проблемы в семье.  

http://homekid.ru/bullying/bullyingPart1.html
http://pro-psixology.ru/prakticheskaya-psixologiya-
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SUMMARY 

Statement of the problem of bulling in modern psychological literature 

Shafiyeva Elnara, Allahyarova Sevinj, Samandarova Aydan 

 

      The article deals with one of the contemporary problems of our time - the problem of bullying. 

Bullying (from the English bullying - "intimidation", "bullying", "bullying") is the aggression of some 

children against others, when there is an inequality of power and the victim shows how much it hurts 

her. Bullying is expressed not only in physical attack, but more often psychological violence occurs 

in the form of verbal bullying, spreading rumors and gossip, boycotts. Bullers are children who act 

as aggressors. In the process of being bullied, they are in a position of strength. The reason for this 

behavior is most often family problems. 

       Keywords: bullying, violence, aggressiveness, aggressive behavior 

 

 

 

ÜZ CİZGİLƏRİ İNSAN PSİXOLOGİYASININ GÜZGÜSÜDÜR 

Tağıyeva Əsmər 

Qərbi Kaspi Universiteti 

                        

             Məqalə Fizioqnomika elmindən bəhs edir. Fizioqnomika insan üzünün xüsusiyyətlərinin 

xarakterinə və taleyinə təsirini öyrənən elmdir. “Fizioqnomika” insanı üz cizgilərinə görə tanıyan 

elmdir. Bəli, biz bu məqalə vasitəsi ilə insanların üzlərinə baxaraq onların 1. Xarakterini 2. 

Maraqlarını 3. Bacarıqların 4. Taleyini 5. Üz cizgilərinə: üz quruluşu, qulaqlar,alın, gözlər, qaşlar, 

dodaqlar, burun, doğum ləkələri, xallar, çapıqlar, ləkələr, qəmzələr və.s aiddir. Bu elm psixoloqların, 

həkimlərin, istintaq orqanlarının, müəllimlərin və ictimai işdə işləyən hərkəsin əsas köməkçisidir.  

Açar sözlər: Fizioqnomika, dördbucaqlıüz, dairəvi üz, üçbucaqlıüz, rombvariüz, ovalüz.  

 

Günümüzdə hər kəs insanları ilk baxışda tanımağa çalışır. Bəs bunun mümkün olduğunu 

desəm? Bu məqalədə sizinlə insanları ilkin baxışda necə tanıya biləcəyimizdən danışacağıq. Bu 

məsələ sizə nə qədər maraqlandırırsa elə bir o qədərdə keçmiş insanlarıda maraqlandırmışdır. 

Beləliklə bu elmin yaranmasına ehtiyac duyulmuşdur. Yaşadığımız müddətcə milyonlarla insanla 

qarşılaşırıq. Bəzilərini hər gün, bəzilərini gün aşırı, bəzilərini ayda, ildə bir dəfə, bəzilərini isə 

ömrümüzdə bir dəfə görürük. Qaşılaşdığımız insanlarla həm söhbət ola, yolyoldaşlığı edə bilərik, 

bəzilərini özümüzə dost, bəzilərini isə yoldaş seçirik. İnsanlarla olan münasibət və ünsiyyət, cinsindən 

və ya irqindən asılı olmayaraq hər insanda müxtəlif təsir yaradır. İnsanlara ilk tanışlıqda onun 

geyiminə və danışığına görə qiymət veririk. Lakin geyim və danışıq tərzi bizi alda bilir. Beləliklə bu 

nüanslar insanı qiymətləndirmək üçün çox yetərsizdir. Çünki biz qarşımızdakı insanın həyat 

maraqlarını, xarakterini, malik olduğu keyfiyyət və bacarıqlarını hətta taleyinidə öyrənmək istəyirik. 

Bu zaman sirli aləmlərin açarı olan “Fizioqnomika” elmi bizim köməyimizə çatır. "Physiognomy" 

sözü yunan mənşəli sözdən yaranmış, iki sözdən ibarətdir: "təbiət" və "bilik" deməkdir. Fizioqnomika 

insan üzünün xüsusiyyətlərini və xarakterinə və taleyinə təsiri öyrənən elmdir. “Fizioqnomika” insanı 

üz cizgilərinə görə tanıyan elmdir. Bəli, biz bu məqalə vasitəsi ilə insanların üzlərinə baxaraq onların 

1. Xarakterini 2. Maraqlarını 3. Bacarıqların 4. Taleyini 5. Üz cizgilərinə: üz quruluşu, qulaqlar,alın, 

gözlər, qaşlar, dodaqlar, burun, doğum ləkələri, xallar, çapıqlar, ləkələr, qəmzələr və.s aiddir. Bu elm 

psixoloqların, həkimlərin, istintaq orqanlarının, müəllimlərin və ictimai işdə işləyən hərkəsin əsas 

köməkçisidir.  
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Ümumi quruluşu ilə insan fizioqnomikası beş həndəsi fiqura uyğundur: dördbucaq, dairə, oval, 

üçbucaq və bir konus 

➢ Dördbucaqlı  ➢ Oval  ➢ Dairəvi  ➢ Üçbucaq  ➢ Rombvari 

Dördbucaqlı üz tipi. (kvadrat) İnsan üzlərinə baxdığımız zaman insanın hansı üz qruluşuna 

sahib olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür.  

➢ Bu üz tipinə sahib olan kişilər və qadınlar həddən artıq aktiv olurlar. Onlar hiperaktiv 

deyillər.  

➢ Artım, qətiyyət, dəqiqlik, zəka, əzmkarlıq, həssaslıq və enerji bolluğu ilə ifadə etmək olar. 

➢ Heç bir maneəyə məhəl qoymurlar.  

➢ Tələbkardırlar. Qarşılarındakı insanlara tələbkar olduqları qədər də özlərinədə tələbkardırlar.  

➢ Qəddarlığa meyillidirlər. Sərt xarakterə sahibdirlər. Ətrafındakı insanlar ilk görüşdən onları 

sərt, özündən razı kimi tanıyırlar lakin yaxınlaşdıqda, tanıdıqca qəlblərinin uşaq kimi saf və 

emosional olduğunu görürlər.  

➢ Liderliyə can atırlar. Çox hallarda iradə və aktivliyi əsasında lider olmağı bacarırlar. 

 ➢ Ailələrindən öncə karieraları gəlir. Lakin ən vacib dəyərlərindən biri ailəsidir.  

➢ Söhrət pərəsdirlər. Çox hallarda yenietməlik yaş dövründə həqiqqətəndə şöhrətə sahib olur, 

tanınırlar.  

 ➢ Çətin dostluq qururlar. Lakin qurduqda dostları üçün hər şeyi edirlər. 

 ➢ bu üz tipinə sahib ola insanların ailəsi xəyanətdən dağılmır. 

 ➢ Gələcəkləri öz əllərindədir. 

➢ Çox halarda peşə seçimində dəqiq elmləri seçirlər. (fizika, riyaziyyat, inşat, memar, mexanik 

və.s)  

➢ Alim olma ehtimalları çoxdur.  

➢ Diqqəti öz üzərlərinə çəkməyi bacarıırlar. 

 ➢ Xüsusi sehirə malikdirlər. Qarşısındakı düşməni, insanı sehirləri ilə rahatlıqla cilovlaya 

bilirlər. (bir cür maskada adlandırmaq olar) 

 DG1: tələbkarlıqlarına görə ailəsi və ətrafındakı insanlar bezə bilir. Və ondan uzaqlaşmağa 

çalışırlar  

DG2: xəsislik özünü 2 halda biruzə verir. əgər həddən artıq xəsis olurlarsa ətrafındakı insanlr 

və ailəsi bezir. Lakin xəsisliyin ortasını tutmağı bacarırlarsa zəngin insana çevrilir.  

DG3: dost seçimi edərkən qarşıya maneələr qoyur və o barieri keçməyi bacaran insanlarla 

ömürlük dost olur.  

DG5: hər dördbucaqlı üz tipinə sahib olan insanlar qəddar və pis olacağını ifadə etmir. Bu 

zaman insanın digər insanlarla olan münasibətinə nəzər salmaq lazımdır. Əgər sevgi dolu, şən 

ruhiyyəyə sahibdirsə parlaq həyat yoluna sahib olacaqlar.  

DG6: çətin xarakterə sahib olma taleyin onlara hədiyyəsidir. Çünki, çətin xarakter müasir 

dövrümüzdə problemləri və həyat barierlərini aşmaq üçün əsl köməkçidir.  

Üçbucaqlı üz tipi:  

➢ Qəribə və fantastik xarakterə sahibdirlər. 

➢ Ardıcıl və davamı olmayan aktiv enerjiyə sahibdirlər.  

➢ Məntiqləri əsasında deyildə anlıq enerjinin təsiri altında qərar verirlər.  

➢ Planlarını həyata keçirməyə tələsirlər.  

➢ Sonuna qədər işləmirlər.  

➢ Kəskin ağıla sahib olan üçbucaqlı üz tipinə sahib insanlar qətiyyən pul üçün işləməz, 

aldatmağa və yaltaqlığa meyilli olmazlar.  

➢ Enerji və ruh yüksəkliyi gücünün tezliklə azalmasına gətirib çıxarır  
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➢ Nəzəri cəhətdən güclüdür, lakin praktik cəhətdən bir o qədərdə zəif.   

➢ Başqalar üçün çətin olan nailiyyətləri əldə edə bilirlər.  

➢ Ehtiyyatlı olduqları qədər də hiyləgərdirlər.  

➢ Ünsiyyət zamanı insanları incidə bilirlər. İstehzaçı xarakterə sahibdirlər.  

➢ Tez-tez emosional boşluq, daxili narahatçılıq yaşayırlar.  

➢ Təcrübəli və müdrik insanların məsləhətlərinə önəm vermirlər. 

 ➢ Niyyətlərinin reallaşması üçün əllərindəngələni edirlər. Maneələrlə qarşılaşdıqda daha da 

inadlaşırlar.  

➢ Kimlərəsə nəsihət verməyə, istiqamət göstərməyə meyilli deyildirlər. 

 ➢ Üçbucaqlı insanlardan ehtiyyatlı olmaq lazımdır. Yalana, bəhanə, riakarlığa, aldatmağa 

meyilidirlər. Belə ki, onlara lazım olduğu müddətdə bəyaz yalanlar danışa bilirlər. Hətta bəzən öz 

danışdığı yalanlarada inanırlar.  

➢ İsyankardırlar. Öz azadlıqlarını müdafiə edən və bunun üçün əllərindən gələni edirlər.  

➢ İntizama dözməzlər.  

➢ Şəxsi həyatda qısqanc, şübhə edən, həddən artıq ehtiraslıdırlar. Bu xüsusiyyətləri 

balanslaşdırmadıqda onlara zərər verəcəkdir. 

➢ Səyahət etməyi, macəra dolu yaşamağı sevirlər  

➢ Təhlükə və risk almağı sevirlər  

➢ Nadir hallarda sərvəti, mülkü qoruyub saxlamağı bacarırlar.  

➢ Əhval-ruhiyələri dəyişkəndir.  

DG1: Bir uğurlu yola çıxdıqda bu haqda çox insanlara danışır, planlarını daimi olaraq bölüşür. 

Planın digər insanlarla bölüşməsi praktik hissəyə enerji saxlamağa imkan vermir.  

DG2: Arzularını, planlarını xəyallarında canlandırmaqdan çəkinmirlər. Həm müsbət həmdə 

mənfi cəhətlərini fikirləşib hər şeyi sistemləşdirirlər.  

DG3: Müdrik insanların sözlərini dinlədikləri müddətcə daha çox uğur əldə edə bilərlər. 

DG4: Onlara istiqamət göstərildikdə əhəmiyyət vermirlər. Düşünürlər ki, heçkəsin məsləhətinə 

və köməyinə ehtiyacı yoxdur. Deyimlə desək, bir qulaqdan girib digər qulaqdan çıxır.  

DG5: Üçbucaqlı üz tipinə sahib olan insanları düşünmə, nəzəri işlərə cəlb olunması 

məsləhətlidir.  

DG6: Dostluq, sevgi və.digər münasibətlərdə qarşnızdakı insan üçbucaqlı üz tipinə sahibdirsə 

təmkinli, səbirli, balnslı olmaqda fayda var.  

DG7: bu insanlar işlərini vaxtında və daha tez etməyə çalışırlar ki, əlavə vaxtlarını daha 

lazımsız işlərə sərf etsinlər. 

DG8: Tələsik gördükləri işlərdən nadir hallarda nəticə əldə edirlər.  

DG9: Ağıllarına çox gözəl, faydalı ideyalar gəlir lakin praktik hissədə xaos yaranır.  

Pedaqoji qeyd: bu insanlarda qumar və kart oyunlarına meyilin olduğunu nəzərə alaraq 

uşaqlıqdan valideynlər tədbir görməlidir. Fidan yaşkən formalaşdırılır.  

Pedaqoji qeyd: kiçik yaşlarından üçbucaqlı üz tipinə sahib olan uşaqları atalar sözləri, müdrik 

düşüclər və əhəmiyyəti barəsində məlumatlandırmaq və cəlb etmək lazımdır. 

Dairəvi üz tipi:  

➢ Onların genetik xüsusiyyətlərindən başlıcası hərəkət etmək, yaratmaq, inkişaf etməkdir.  

➢ Təmiz qəlbləri və hissləri (aşırı həssasslığı) onların artıq hüsran yaşamasına səbəb olur.  

➢ Tez və cəsarətlə edilən işlərdə uğur qazanırlar. 

 ➢ Aşırı hər kəsə açıqdırlar.  

➢ Uğursuzluqlarının səbəbi tələskən və düşünmədən danışmalarıdır.  

➢ Tez barışan və kinli deyillər  
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➢ Qarşılarına çıxan maneələri dəf etməyə ərincəklik edirlər.  

➢ Yeni bir işə tez adaptasiya ola bilir və iş barəsində qərarlarını dəyişə bilirlər. 

 ➢ Uğurlarına şübhə etmirlər.  

➢ Etibarlı insanlardır.  

➢ Hisslərini şiddətlə biruzə verirlər bu da çox vaxt münasibətlərin pisləşməsinə gətirib çıxarır. 

➢ Ətrafındakı mühitin emosional durumunu dəyişə bilmək qabiliyyətinə malikdirlər.  

➢ Soyuqqanlılığının olmaması və soyuqqanlı görünüşə sahib olmamaları onların hüsran 

yaşamasına və tez-tez depresiyaya düşməsinə səbəb olur.  

➢ Dəyirmiüzlülər tez-tez etdiklərinə görə peşmançılıq yaşayır. Arzu olunmaz hərəkətlər, 

düşünülməmiş sözlər və.s bu da onların etdikləri səhvdən nəticə çıxarsalar belə həyatlarına tətbiq 

etməmələrindən yaranır. 

➢ Açıq sözlüdürlər. Hətta ən xoşagəlməz şeyləridə deyirlər. Doğruluq çox gözəl bir şey ola 

bilər lakin bu kobudluğa yaslanmamalıdır.  

➢ Heç bir halda əmr verməzlər və ətrafındakılarında səs tonunun yüksəlməsini və əmr 

verməsini sevməz və buna dözməzlər  

DG1: bu insanlar işə başlayarkən şövq yaşamaq üçün onun haqqında ətrafdakı insanlara çox 

danışır və buda enerjinin boşa sərf olunması və işin sonuna qədər davam etməməsi ilə nəticələnir. 

DG2: Bu insanlar qarşılarına çıxan maneələri dəf etməyi deyildə yeni işə keçməyi üstün 

tuturlar.  

DG3: əgər mümkün şərait tələb edirsə müəllimlik ixtisasından musiqiçiliyə belə keçə bilirlər.  

DG4: Çin fizioqnomistləri yuvarlaqüzlülərin aşkarlana bilməyən başqa müsbət 

xarakterlərinində olduğundan şübhələnirlər.  

DG5: yuvarlaq üz tipinə sahib olan insanlar ev həyatında səliqəsiz lakin iş həyatında səliqəyə 

əhəmiyyət verirsə bu insanlar tələbkar və intizamlıdır.  

DG6: optimist insanların çoxu dairəvi üz tipinə sahibdir. Optimist insanlar üçün 3 əsas şey 

vardır. Müsbət düşüncə, ünsiyyət və təmasdır.  

Pedoqoji məlumat: övladınız və ya özünüz dairəvi üz tipinə sahibsizsə aşırı həssaslıq və hər 

kəsə açıqlıığı balanslaşdırmaq lazımdır. Əks halda aşırı hüsran gözlənilir.  

Pedoqoji məlumat: övladınız bu üz tipinə sahibdirsə onların səbrləri üzərində işlənilməsi 

məsləhətlidir. Onlarla müəyyən bir vaxt üzərində qurulmuş oyun və tapşırıqlarla işləyə bilərsiz. 

Şəxsi həyat: ailə daxili cazibə itirildikdə çox az hallarda onlar buna dözərlər. Belə ki, ailənin 

sonlanması ilə nəticələnər. 

Oval üz tipi:  

➢ Oval üz tipinə sahib olan insanlar hərəkətliliyi ilə xarakterizə olunurlar.  

➢ Daim dəyişkəndir.  

➢ Meyilləri daim dəyişir elə buna görədə bir işin arxasınca daimi olaraq getmirlər. ➢ Bu 

insanların həyatı elədə asan və rahat sayılmaz. 

 ➢ Ailə üzvləri tərəfindən sevilən və hörmət edilən şəxslərdir. Çünki çox vaxt ailənin yükünü 

daşıyırlar.  

➢ İstəkləri kimi əhval-ruhiyələridə dəyişkəndir. Bəzən özlərini dünyanın ən acınaqlı insanı 

kimi hıss edirlər. Bəzənsə boss☺  

➢ Başqalarının onlar haqqında olan fikirlərinə çox önəm verirlər buna görədə başqalarının 

qanunları, mentalitetin çərçivəsində yaşayırlar. Təbiki bu hər oval üz tipinə aid deyildir. Ailədə, 

cəmiyyətdə azad ruhlu böyüdülən şəxslərdə bu xüsusiyyət tarazlaşır.  

➢ Xəyalpərəstdirlər. Yolda, maşında, yatanda, oxuyanda hər zaman xəyal qurmağı sevirlər. 

Uydurma həyatlarında yaşayırlar. Karierada da elə uğursuzluqlarının başlıca səbəbi budur. Çünki 

onlar saadəcə xəyal qurur lakin addım atmırlar.  
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➢ Oval üzlü olub qərar verməkdə çətinlik çəkən insanların həyatının ikinci yarısında 

özlərindən daha güclü və onun məsuliyyətini üstünə götürəcək insan çıxır qarşısına.  

➢ Həyatını çətinləşdirən xüsusiyyətlərindən biridə şıltaq olmalarıdır. Hətta ən balanslı 

insanları belə qıcıqlandıra bilirlər.  

➢ İstəkləri üzərinə çox tələbkardır  

➢ Səbrsizdirlər.  

➢ Lakin oval üz tipinə sahib insanlar əks cinsə dəlicəsinə aşiq olsalar belə onlar evlilik qərarını 

verməkdə çətinlik çəkirlər. Və bütün şansları əldən verib tənha qala bilirlər. 

➢ Təxəyyül aşırı inkişaf etdiyindən məşhur musiqiçi, şair və incəsənət addamı ola bilərlər.  

➢ Yeni bir ideyanı işıqlandırır. Sevgi ilə işə başlayır. Lakin sonra həvəsləri sönür. 

 ➢ Romantikdirlər.  

Psixoloji informasiya: başqalarının “olar”, “olmaz” ları ilə yaşayan insanlar bir gün geriyə 

baxdıqda sadəcə peşmançılıq çəkirlər. Həyatları boşuna axır.  

Şəxsi həyat: partniyorunuz oval üz tipinə sahibdirsə daim dəyişməli, stabilliyə yol 

verməməlisiz. Bir gün kofe içirsizsə sabah çay içməlisiz. Bu gün filmə baxırsızsasabah kitab 

oxumalısız. Çünki bu üz tipləri əks halda sıxılır və yorulurlar.  

Konusobrazlı üz tipi:  

➢ Çox praktik və inkişaf etmiş düşüncəyə sahibdirlər.  

➢ Təxəyyül və yaradıcılıqları elədə inkişaf etmir. Elə buna görədə müşahidələr zamanı konus 

obrazlı üz tipinə sahib olan məşhur musiqiçi, şair və sənət adamları ilə qarşılaşılmamışdır.  

➢ Mühafizəkardırlar  

➢ Uşaq yaşlarından nə etmək istədiklərini yaxşı bilirlər.  

➢ Özlərinə və işlərinə bağlıdırlar. ətrafdakılara önəm vermirlər.  

➢ Öz nəvələrinə heç kəsin sahib ola bilmədiyi gəncliyə və qeyri-adi bacarıqlara sahib 

olduğundan danışacaqlar)  

➢ Nadir hallarda mühiti dəyişirlər.  

➢ Tanımadığı şəxslərlə ünsiyyətə girməyi sevmirlər.  

➢ Xeyirxahlığı sevirlər lakin xeyirxahlığının arxasında çox hallarda narsizm durur. j 

➢ Diqqətli, hafizəli və şəndirlər 

➢ Həyatlarının çox hissəsi yeyib-içməkdə, əyləncələrdə, ehtiraslı bir sevgi səbəbi ilə 

bayramlarda, ziyafətlərdə keçir.  

➢ Özlərini imkanlı şəxs kimi göstərməyi sevirlər.  

➢ Bu üz tipinə sahib olan insanlar çox vaxt ləyaqət yolu ilə olmayan pullar qazanırlar. Lakin 

bu o demək deyil ki, bu üz tipinə sahib olan hər kəs ləyaqətini itirib. Onlardan yaxşı bank işcisi, 

ictimai xadim, idarəçi çıxır. 

 ➢ Problemi həll etməyi deyildə, yan keçməyi üstün tuturlar elə buna görədə həyat yolları sakit 

keçir. 

 ➢ Azadlıq sevgisinin aşırı çoxluğuna baxmayaraq, həyatlarının ikinci yarısında öz istəyi ilə 

kiminsə təsirinə düşə bilirlər. 

➢ Pessimistdir. Keçmiş və gələcəklə bağlı həssass düşünür. 

➢ Valideynlərdən çox sağlam həyatı və rahatlığı sevirlər.  

Pedoqoji məlumat: Əgər siz bu tipdəsinizsə və insanlara və dünyaya münasibətinizi dəyişməyə 

meylli deyilsinizsə, bütün ömrünüzü səs-küylü bir bayram kimi keçirməyiniz üçün, yadda qalmağa 

layiq bir xeyir işini qoymadan riskə atırsınız. 
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РЕЗЮМЕ 

Линии лица-зеркало психологии человека 

Тагиева Асмар 

В статье рассказывается о науке физиогномика. Физиогномика-это наука, изучающая 

влияние особенностей человеческого лица на характер и судьбу. "Физиогномика" - это наука, 

которая распознает человека по чертам лица. Да, мы смотрим на лица людей через эту статью, 

глядя на их 1. Характер 2. 3.интересы 4 судьбы 5 навыки  Из черт лица можно выделить: 

строение лица,уши, лоб, глаза, брови, губы, нос, родимые пятна, родинки, шрамы, пятна, 

ямочки и.т.д. Эта наука-главный помощник психологов, врачей, следственных органов, 

педагогов и всех, кто работает в сфере социальной работы.  

Ключевые слова: физиогномика, четырехугольник, круглое лицо, треугольник, ромб, 

овал. 

 

 SUMMARY  

Facial features are the mirror of human psychology 

Tagiyeva Asmar 

This article is about the science of physiognomy. Physiognomy studies the effect of the 

features of the human face on the character and destiny. "Physiognomy" is a science that recognizes 

a person by his facial features. Yes, by looking at people's faces through this article, we can see their 

1. Character 2. Interests 3. Skills 4. Fate 5. Facial features: facial structure, ears, forehead, eyes, 

eyebrows, lips, nose, birthmarks, spots, scars, stains, blemishes, etc. This science is the main helper 

of psychologists, doctors, investigators, teachers and everyone working in public affairs. 

Keywords: Physiognomy, quadrilateral, circular face, triangle, rhombus, oval. 

 

 

 

ЛИНГВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ НЕРУССКИХ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Тагиева Эллада Савай гызы 

Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта 

 ellada_tagiyeva@mail.ru 

 

В ХХI веке модернизация высшего профессионального образования Азербайджана в 

контексте европейских требований направлена на подготовку компетентных специалистов по 

физической культуре и спорту. Спорт - интернациональное понятие, международное занятие. 

Вся спортивная терминология является международной (в основном английской). 

Спортивные термины имеются и в русском языке. Русский язык входит в систему мировых 

языков. В связи с этим стоит задача оптимизации обучения русскому языку как иностранному, 

создания программного и психолого-педагогического обеспечения, учитывающего слабый 

языковый (лексический) уровень, коммуникативные потребности обучаемых, особенности 

родного языка, а также отражающего присущие им когнитивные механизмы и специфику 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Мы согласны с точкой зрения Р.М.Расулова, который отмечает, что «родной язык 

учащихся является основой, базой мысли, на которой строится всё обучение» [6, 58]. Вопросам 

обучения русскому языку студентов национальных групп вузов посвящены труды Э. 

Агагусейновой, Р. Алиевой, Б. Саттарова, Г. Ходжиматовой, Р. Юнусовой, З.Гирич. и др. 

mailto:ellada_tagiyeva@mail.ru
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Исследования этих ученых способствовали развитию методики обучения русскому языку как 

неродному, обогатили её практику. Однако остаётся недостаточно разработанной методика 

обучения русскому языку азербайджанских студентов спортивного профиля с учётом 

современных тенденций в когнитивной лингвистике и методике обучения языкам. Поэтому 

необходим переход на иную, концептуальную парадигму овладения языком в устной и 

письменной формах в различных ситуациях профессионального общения. Теоретической, 

психолого-педагогической основой научной статьи являются исследования учёных из 

различных областей науки: философов (Б. Гершунский, В. Горохов, И. Зязюн, М. Каган, 

Н.Кондаков, Д. Мазоренко ); психологов и психолингвистов (Б. Ананьев, Б. Беляев, Л. 

Выготский, Ж. Витлин, П. Гальперин, Н. Жинкин, И. Зимняя, А. А. Леонтьев, А.Н.Леонтьев, 

А. Лурия, Ю.Караулов, Р.Расулов, С. Рубиншнейн и др.); лингвистов (Ш.Балли, Е.Верещагин, 

В. Виноградов, Г.Грановская, Д.Шмелёв, Д.Изаренков, Е.Поливанов, А.Ю.Прохоров, 

М.Тагиев, Л. Щерба, М.Фомина, Н.Шанский); когнитивистов (С.Аскольдов(Алексеев), 

А.Вежбицка, Ф.Вейсялли, В.Демьянков, В.Карасик, В.Колесов, Е.Кубрякова, В.Маслова, 

З.Попова,Г.Слышкин, Ю.Степанов, И. Стернин, И.Кожевникова, 

Е.Кубрякова);лингводидактов (И.Авдеева, Н.Бакеев, Л.Векилова, Т.Вишнякова, 

Г.Городилова, Г.Михайловская, О.Митрофанова, Е.Мотина, Л.Московкин, 

С.Николаева, Е.Пассов, Г.Удалых, А.Османзаде, В.Исазаде). 

Методика. Многие исследователи поддерживают высказанное Е.С. Кубряковой 

мнение о существовании новой научной – когнитивной – парадигмы, в основе которой лежит 

следующий принцип: каждое языковое явление должно изучаться в двух аспектах: как 

когнитивном, так и коммуникативном (дискурсивном). В настоящее время следует признать, 

что именно концепт является ключевым понятием когнитивной лингвистики. Содержание 

этого понятия очень существенно варьирует в концепциях разных научных школ и отдельных 

учёных. Е.С.Кубрякова предлагает такое определение концепта: «Концепт – оперативная 

единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 

картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [3, 30]. 

С нашей точки зрения, концепт – объёмная в смысловом отношении единица, единица 

мышления или памяти, отражающая культуру народа. Вопрос об исследовании психолого-

педагогических аспектов обучения речевой коммуникации азербайджанских студентов 

спортивной академии на основе концепта «спорт» является актуальным. Для успешного 

обучения иностранному языку прежде всего следует хорошо понимать особенности 

психических процессов, обеспечивающих овладение и пользования языком Речевая 

деятельность является объектом исследования ряда наук и, прежде всего, психологии и 

лингвистики. Поэтому для решения данной проблемы требуется соприкосновение 

языкознания с такими науками, как психология, психолингвистика, когнитивистика, 

философия, логика и фундаментальное изучение всей лексико-семантической системы 

вышеназванных наук. 

А.А.Леонтьев отмечает: «Психолингвистика выделяется среди других отраслей 

языкознания тем, что в её основе лежит теория информации. Предметом психолингвистики 

является лишь коммуникативный аспект речевой деятельности, т.е. способ, форма, в которой 

передаётся от одного человека к другому понятийное содержание» [3, 166]. Изучение языка 

как деятельности общения предполагает включение в систему исследования языка участников 

процесса речевой коммуникации, т.е. самих людей, владеющих данным языком. Участники 

коммуникации применительно к каждому значимому отрезку речи дифференцируются как 

говорящий и адресат. Связующее звено между говорящим и адресатом в процессе речевой 

деятельности – это предложение, структура которого определяется связью значения и 

звучания, что в свою очередь является результатом интеграции различных языковых уровней. 

Каждый акт речевой деятельности является, как известно, действием по выражению 
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некоторого содержания в знаковой форме или по восприятию содержания знаковых 

выражений. Предложение является основной значимой единицей речи. Предложение 

иерархически связано с другими значимыми единицами – словом и морфемой, которые в 

процессе речевой деятельности интегрируются в его структуре. Слово является минимальной 

функциональной единицей речевой деятельности. В этой деятельности оно выступает в двух 

аспектах – фонетическом (формальном) и семантическом. Для одних исследователей слово 

предстаёт как психолингвистическая единица (А.А.Леонтьев), для других слово – основная 

структурная единица языка (Д.Н.Шмелёв, М.И.Фомина. З.Д.Попова, Г.Д.Удалых, 

В.Дж.Исазаде)), которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их 

взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых 

человеческим воображением. 

Термины «система» и «структура» известны в применении к языковым явлениям с 

XVIII века. Ф. де Соссюр использовал термин «система», пражские лингвисты ввели термин 

«структура», а научное направление стало называться структурализмом. Система – это любое 

сложное единство, в котором могут быть выделены составные части (элементы) и схема связей 

или отношений между элементами (структура). Итак, язык – это система, в которой 

различаются элементы и структура, то есть схема связей или отношений между элементами. 

Сущность языка состоит в том, что он является средством общения людей. Соответственно, 

элемент языковой системы должен также обладать таким качеством, быть способным 

выражать какую-либо информацию. Языкознание уже выделило разнообразные единицы 

языка: фонему, морфему, слово, словосочетание, простое предложение.  

Наиболее очевидным элементом системы языка является слово, несущее 

многоплановую содержательную информацию о предметах и явлениях объективного мира. 

Познавая объективный мир, человек стремится рассмотреть изучаемый предмет снаружи и 

изнутри, потрогать его руками, а если нужно, то и послушать, понюхать, попробовать на вкус, 

словом, воспринять всеми пятью органами чувств. Но существует множество объектов 

внешнего мира, которые по своим размерам, расположению, характеру функционирования 

недоступны прямому восприятию человека. Создавая мысленные образы таких предметов, 

догадываясь об их виде и устройстве, человек все так же стремится увидеть их, сделать 

обозримыми, находящимися в его поле зрения.  

Для этого он создает их вещественные копии – модели. Модели делают архитекторы, 

прежде чем начать строить дом, модели конструируют дети, знакомясь с устройством 

автомашин и самолетов, поездов и пароходов. Система языка локализована в мозгу говорящих 

людей. Её хранение и использование в ходе построения речи при современном состоянии 

науки относятся к ненаблюдаемым объектам. Желая понять систему языка, лингвисты широко 

обращаются к моделированию. Свои мысленные представления о системе языка они 

овеществляют в схемах, чертежах, графиках, диаграммах разного рода.  

Наиболее распространены в лингвистике модели в виде деревьев, таблиц, матриц, 

полей. Так, «слово - это основная номинативная и когнитивная (познавательная) единица 

языка, которая служит для именования и сообщения о предметах, процессах, свойствах. 

Концепт описывается словами, отдельно - ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия.» [5, 

162].  

Г.Д.Удалых пишет: «В работах немецких учёных Й.Трира, В.Порцига, Г. Ипсена взгляд 

на лексику как систему оформился в так называемую теорию семантического (понятийного) 

поля. На современном этапе развития лингвистики признаётся, что основным принципом 

лексико-семантической системы языка является полевая структура» [7,45].  

Зарубежные и отечественные учёные начали разработку полевой модели системы 

языка. Современная когнитивная лингвистика развивает и углубляет наши представления о 

фиксируемом словом знании, по-новому интерпретируя многие традиционные научные 

проблемы. Одной из таких проблем является проблема соотношения значения и концепта с 
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точки зрения лингвистики, психолингвистики и когнитивной лингвистики. Проблема 

соотношения концепта и значения – важнейшая проблема когнитивной лингвистики, 

поскольку от её теоретического решения зависит как само существование когнитивной 

лингвистики как отдельного лингвистического направления, так и методика исследования, 

которая, в свою очередь, предопределяет получаемые результаты. Предложим своё понимание 

разграничения данных понятий. Значение есть закрепленное лексемой отражение 

действительности. Значение, по А.Н. Леонтьеву, это то, что открывается в предмете или 

явлении объективно, в системе объективных связей, взаимодействия предмета с другими 

предметами. Концепты и значения – ментальные единицы, вычленяемые, соответственно, в 

когнитивном и языковом сознании человека и образующих само содержание этих видов 

сознания. Графически соотношение концепта и значения представлено на рисунке: 

 

                                 
 

Психолингвистическое значение слова – это упорядоченное единство всех 

семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в 

сознании носителей языка. Психолингвистическое значение гораздо шире и объемней, нежели 

его лексикографический вариант. Содержание же концепта шире как лексикографического, 

так и психолингвистического значения. В содержание концепта входят не только актуально 

осознаваемые и используемые в общении смысловые компоненты, связанные со словом, но и 

информация, которая отражает общую информационную базу человека, его 

энциклопедические знания о предмете или явлении, которые могут и не обнаруживаться в его 

речи и не осознаваться немедленно при предъявлении соответствующего слова, но 

являющиеся достоянием личного или коллективного опыта. Для выявления многих 

концептуальных признаков нужна рефлексия носителя языка. Знания, образующие концепт, 

представлены и упорядочены в виде поля. В графическом изображении полевая модель может 

быть представлена примерно так: 

 

                          
 

Её вид хорошо совмещается с имеющимися в нейропсихологии и нейролингвистике 

изображениями расположения и связей нервных клеток в мозгу человека. По признанию 
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многих лингвистов, психолингвистов и нейролингвистов, сеть отношений в языковой 

структуре является отображением сети нервных связей в мозгу человека. 

Основные результаты. Каждый обучаемый в зависимости от своих психологических 

характеристик, полученного языкового опыта, в частности, лексического запаса, познаёт, 

перерабатывает его применительно к своим коммуникативным потребностям. Мыслительные 

операции всегда получают отражение в языке. Словарный запас является строительным 

материалом для построения разных речевых произведений: реплик диалога, микротекстов и 

текстов на спортивные темы. 

Выводы. Результаты исследований в области когнитивной лингвистики психологии, 

нейролингвистики позволяют считать, что работу по презентации спортивной лексики следует 

вести с учётом ассоциативных, системных связей слов. Полевая организация концепта спорт 

может обеспечить лингво-психологическое обоснование профессионально обусловленной 

русской речи нерусских студентов академии физической культуры и спорта и прочное 

усвоение языка. 
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XÜLASƏ 

Bədən tərbiyəsi və idman akademiyasının qeyri-rus tələbələrinin peşəyönümlü rus 

nitqinin linqvo-psixoloji əsaslandırılması 

Tağıyeva Ellada Savay qızı 

 

Məqalədə koqnitiv dilçiliyinin pedaqoji potensialı araşdırılır. Konsept - anlayış, düşüncə, 

təsəvvür  - anlayışın məzmunu kimi qəbul edilir. Dilçilik elminin hazırkı inkişaf mərhələsində idman 

konsepstinin öyrənilməsi biliklərin təsnifatı və təqdim olunması proseslərinin başa düşülməsi üçün 

çox vacibdir. Dil və düşüncə anlayışlarının nisbəti məsələsi humanitar elmlər sahəsində aktual olaraq 

qalır. Dil işarə sistemi olaraq nitq-düşüncə proseslərini və bunlar vasitəsi ilə ünsiyyəti təmin edir. 

Tələbələrin diqqətini qorumaq üçün dil tədrisində idman terminologiyasının təqdimat üsulları və 

formaları müxtəlif olmalıdır. İdman akademiyası tələbələrinə peşəyönümlü şərtləndirilmiş nitqin 

tədrisinin metodiki aspekti psixoloji və linqvistik qanunauyğunluqlardan sintez edilir. 

Açar sözlər: dil sistemi, koqnitiv dilçilik, psixolinqvistik əsaslar, idman konsepti, innovativ 

metodika, semantik sahə 

SUMMARY 

Linguo-psychological substantiation of professionally conditioned Russian speech of 

non-Russian students of the Academy of Physical Culture and Sports 
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Tagiyeva Ellada Savay gizi 

 

The article examines the pedagogical potential of cognitive linguistics. Concept - concept, 

thought, representation - the content of the concept. The study of the concept of sport at the present 

stage of the development of linguistics is very essential for understanding the processes of 

categorization and representation of knowledge. The question of the relationship between the 

concepts of language and thinking remains relevant in the humanities. Language as a sign system 

provides speech-thinking processes, and through them, communication. Methods and forms of 

presentation of sports terminology in language teaching in order to maintain the attention of trainees 

should be varied. The methodological aspect of teaching professionally conditioned speech of 

students of the sports academy is synthesized from psychological and linguistic patterns. 

Key words: language system, cognitive linguistics, psycholinguistic foundations, concept 

sport, innovative methodology, semantic field 

 

 

 

SECURITY OF PERSONALITY OF HIGHER EDUCATION ASSISTANTS AS 

THE PROBLEM OF PSYCHOLOGY 

Tereshchuk Evgeny Nikolaevich, Shevyakov Alexey Vladimirovich 

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine 

shevyakovy0@gmail.com 

 

Personal security issues affect everyone, raise a number of philosophical, legal, political, 

sociological, psychological and other special issues. Analysis of modern literature on various aspects 

of the study of personal security suggests that security is a complex, interdisciplinary field of 

knowledge, and the role of psychology is not only in forming a universal definition, but in developing 

general ideas and knowledge about this phenomenon in philosophical and theoretical and 

methodological levels. The need to analyze the philosophical and socio-cultural foundations of 

psychological security is due to the fact that its implementation will form not only general scientific 

statements about such a complex social phenomenon as security, and in particular the psychological 

security of the student, but also reveal its general properties, patterns of formation. development and 

operation. 

The concept of "security" has long been used mainly in the framework of political 

philosophy, and priority was usually given to national security, rather than personal or public. Today, 

this issue is relevant for other sections of philosophical knowledge, as well as other areas of scientific 

understanding. It is important to find out whether there is a fundamental difference between the 

individual security of each individual and the security of the collective (security of the whole society, 

community, state, etc.). 

Most of the work is devoted to identifying the most effective methods and means of solving 

practical problems, ie experts, thinking about security, talk about specific applied understandings of 

this term: national [1, p.182-183], educational [2, p.11-12], organizational [3, p.6-7], and other types 

of security. In particular, it has been proven that a psychologically safe organizational environment 

of a student in high school determines satisfaction with the content of education and future career, 

the experience of a sense of success. It is shown that the resources of human social support from the 

organization and the community, which are determined by the individual's need for belonging, are 

mediated by the psychological security of this environment. 

In the scientific literature, the concept of security is usually interpreted differently: 

1) safety as the absence of danger (based on the principle of dichotomy). The concepts of 

"security" and "danger" are dialectically interrelated characteristics of the conditions of objective 

mailto:shevyakovy0@gmail.com
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reality, reflecting its contradictory aspects, and can be considered as socio-philosophical categories. 

But this approach does not take into account the contradictions of the object-subject sphere of human 

activity, which are the source of any development and change. Therefore, perhaps the postulate that 

the absence of danger is security, is not perfect and needs some clarification. There is simply no state 

in which the state, society or individual is not in danger; 

2) security as a certain activity to ensure or prevent threats, dangers (activity approach related 

to the level of social production, due to which protective actions are created). This philosophy is 

focused on the value advantages of social practice (reality) and provides not only a certain level of 

awareness of the essential contradictions of existence, but also a specific understanding of the 

ontological foundations of social reality; 

3) security as a conscious need, value, interest related to goal setting, as a key value of the 

motivational sphere, represented in the individual and social consciousness. 

All these definitions can be attributed to anthropological instrumentalism, in which security 

is associated with a certain historical practice of ensuring human life and existence. However, security 

as a socio-philosophical category can not be considered only in terms of security, because it is also a 

property of a particular system and the process of social activity. 

Note that the knowledge of security is closely linked with the socio-historical conditions of 

existence, with the level of development of material and spiritual culture, with the prevailing interests 

and values in society, which determines not only the diversity of views that explain the phenomenon 

of security, but also determines its ontological, epistemological and axiological features. The 

ontological aspect of security is that security, existing in the general structure of being, is in various 

forms, which are the optimal conditions of reality as such (being of nature, man, social and spiritual), 

in which dangers are minimized. The epistemological aspect of security is directly related to the 

peculiarities of its knowledge. Very important in terms of the subject of our study is a review of socio-

philosophical heritage in the field of historical reflection on the problem of security of society and 

the individual. In the process of historical development, security was understood through sensory 

experience and through rational cognition. Accumulated knowledge was transformed into practical 

experience and reliable knowledge. Man and society always strive to know the desired conditions of 

complete absence of danger - absolute security, which is almost impossible, because the process of 

development of dangers as a result of human activity and objective changes in the world is endless. 

The axiological aspect of security emphasizes that security is in a number of universal values (such 

as goodness, truth, beauty), because it is important for many generations of people, despite the fact 

that in different eras its meaning and significance were understood differently. Security creates 

optimal conditions for maintaining a harmonious state of life and sustainable development of society. 

Thus, these aspects of security are closely related. Epistemological and axiological aspects form a 

holistic structure of the theoretical concept of security, the foundation of which is its ontological 

aspect. 

The realities of modern times do not bring to the forefront generalized values, but the security 

and preservation of the lives of communities, groups, specific people, regardless of their political, 

economic and national differences. The issues of studying security, which characterizes the inner 

state of a person, his well-being, peace, stability, are more and more important, we are talking about 

psychological security, which is a manifestation of subjective security. 

Subjective security, presented in philosophical and socio-cultural aspects, can be broken 

down into a number of interrelated problems, such as: human perception of security or threats, 

psychological mechanisms of fear in social groups, destruction or manipulation of identity, civic 

consciousness and ability community self-organization on external and internal threats. Modern 

socio-humanitarian theories have broadened the understanding of the subjective dimension of 

security by including in the analytical field of the problem socio-cultural, psychological and 

phenomenological factors that affect the perception of individuals and social groups of their own 

security. 



INTERNATIONAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGY: NEW PERSPECTIVES, CONSIDERATIONS AND THOUGHTS "     

                                                                      (ONLINE). June 19-20, 2021. Baku, Azerbaijan                                                                               ISSN 2789-4606                                       

 

354 

We see that scientists working in the field of philosophy, sociology, culturology, note that 

the psychological direction in the study of social security differs significantly from the philosophical 

in that in its direction the study of security is refracted through interpersonal relationships and mental 

structure of personality. Each individual interacts with society, defining for themselves the standards 

and limits of this interaction, developing mechanisms for effective cooperation, and if the individual 

is not ready for mature interaction with social reality, it creates a favorable ground for desocialization 

of the individual and its further deviation. This provision emphasizes the potential of interdisciplinary 

research, which connects the psychological direction of the study of social security with philosophical 

and socio-cultural, which in the context of radical changes in modern Ukrainian society, acquire 

special significance. 

The peculiarity of social security is that this system has a "dual" nature. On the one hand, it 

is an object, that is, an individual, a community, a society, which needs a favorable action of the 

external environment for their sustainable development. On the other hand, this social system has 

special, "human" qualities, such as reason, will, purpose, which serve as a potential to protect the 

individual from external and internal dangers. In this case, this system acts as a subject. Thus, the 

content of social security can be considered as a state of protection of the individual (community, 

society) not only from external but also from internal threats to human life. External threats are risks 

associated with an environment that threatens human life, violates fundamental rights and freedoms, 

and hinders the realization of vital and developmental needs. Internal threats mean risks associated 

with the potential of the individual (community, society), which are manifested in the lack of 

motivation of individual actions, as well as interaction between members of the community, society. 

Thus, the use of the concept of "psychological security" as a separate scientific category does 

not have a long history, although it has become widespread in scientific works. Interest in the 

problems of psychological security is due to the growing need for a systematic description of the 

phenomena of social reality, which is changing rapidly, and the need to solve practical problems of 

today. In addition, the traditions of scientific description of the phenomena of reality and man himself 

are changing significantly - from classical to post-classical paradigm of scientific knowledge. 

Безпека особистості здобувачів вищої освіти як  проблема психології 

Терещук Євгеній Миколайович, Шевяков Олексій Володимирович 

 

Проблеми безпеки особистості стосуються кожної людини, ставлять низку 

філософських, правових, політологічних, соціологічних, психологічних та інших спеціальних 

питань. Аналіз сучасної літератури з різних аспектів вивчення проблем безпеки особистості 

дозволяє стверджувати, що  безпека є складною, міждисциплінарною областю знання, і роль 

психології полягає не тільки в формуванні універсального визначення, а у виробленні 

загальних уявлень і системи знань про цей феномен на філософському та теоретико-

методологічному рівнях. Необхідність аналізу філософських та соціокультурних основ 

психологічної безпеки обумовлена тим, що його проведення дозволить сформувати не лише 

загальні наукові положення про таке складне соціальне явище, яким є безпека, та, зокрема, 

психологічна безпека особистості студента, але й розкрити її загальні властивості, 

закономірності становлення, розвитку та функціонування. 

Поняття «безпека» довгий час застосовували переважно в рамках політичної філософії, 

причому пріоритет, як правило, віддавався державній безпеці, а не особистій чи громадській. 

Сьогодні ж ця проблематика актуальна і для інших розділів філософського знання, а також й 

інших галузей наукового осмислення. Важливим є з’ясування того, чи існує принципова 

відмінність між індивідуальною безпекою кожної окремої людини та безпекою колективною 

(безпекою всього суспільства, громади, держави тощо).  

Більшість робіт присвячено визначенню найбільш ефективних методів та засобів 

вирішення практичних завдань, тобто фахівці, розмірковуючи про безпеку, говорять про 
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конкретні прикладні розуміння цього терміну: національна [1, c.182-183], освітня [2,c.11-12], 

організаційна [3, c.6-7], та інші види безпеки. Зокрема, доведено, що психологічно безпечне 

організаційне середовище cтудента у вищій школі детермінує задоволеність змістом навчання 

та майбутньою кар’єрою, переживання почуття успіху. Показано, що ресурси соціальної 

підтримки людини від організації та спільноти, які визначаються потребою особистості у 

приналежності, опосередковані психологічною безпекою цього середовища. 

У науковій літературі поняття безпеки, як правило, тлумачиться по-різному: 

1) безпека як відсутність небезпеки (на основі принципу дихотомії). Поняття «безпека» і 

«небезпека» є діалектично взаємопов’язаними характеристиками умов об’єктивної реальності, 

що відображують її суперечливі сторони, і можуть розглядатися як соціально-філософські 

категорії. Але при такому підході не враховуються протиріччя об’єктно-суб’єктної сфери 

людської діяльності, які є джерелом будь-якого розвитку та змінювання. Тому, мабуть, 

постулат, що відсутність небезпеки це і є безпека, не є бездоганним і потребує певного 

уточнення. Такого стану, при якому державі, суспільству або особистості не загрожує 

небезпека, просто не існує;  

2) безпека як певна діяльність із забезпечення або попередження загроз, небезпек 

(діяльнісний підхід, що пов’язаний з рівнем суспільного виробництва, завдяки якому і 

створюються захисні дії). Ця філософія орієнтована на ціннісні переваги соціальної практики 

(дійсності) та передбачає не тільки певний рівень усвідомлення сутнісних протиріч буття, але 

й конкретне розуміння онтологічних основ соціальної реальності; 

3) безпека як усвідомлена потреба, цінність, інтерес, що пов’язані з цілепокладанням, як 

ключова цінність мотиваційної сфери, що представлена в індивідуальній та суспільній 

свідомості.  

Всі ці визначення можна віднести до антропологічного інструменталізму, в межах якого 

безпека пов’язується з певною історичною практикою забезпечення життєдіяльності людини 

та її існування. Проте, безпека як соціально-філософська категорія не може розглядатися 

тільки в аспекті стану захищеності, оскільки це ще й властивість певної системи, і процес 

соціальної діяльності. 

Зауважимо, що пізнання безпеки тісно пов’язане з соціально-історичними умовами 

буття, з рівнем розвитку матеріальної і духовної культури, з пануючими в суспільстві 

інтересами і цінностями, що зумовлює не тільки розмаїття точок зору, які пояснюють явище 

безпеки, але й визначає її онтологічну, гносеологічну і аксіологічну особливості. 

Онтологічний аспект безпеки полягає в тому, що безпека, існуючи в загальній структурі буття, 

перебуває в різних формах, які є оптимальними умовами дійсності як такої (буття природи, 

людини, соціального і духовного), при яких мінімізовані небезпеки. Гносеологічний аспект 

безпеки пов’язаний безпосередньо з особливостями її пізнання. Дуже важливим з погляду 

предмету нашого дослідження, є огляд соціально-філософської спадщини в царині історичної 

рефлексії проблеми безпеки суспільства та особистості. У процесі історичного розвитку 

безпека розумілася через чуттєвий досвід і завдяки раціональному пізнанню. Накопичені 

знання трансформувалися в практичний досвід і достовірні знання. Людина і суспільство 

завжди прагнуть пізнати бажані умови повної відсутності небезпеки – абсолютну безпеку, що 

практично неможливо, оскільки процес розвитку небезпек у результаті людської діяльності і 

об’єктивних змін в світі є нескінченним. Аксіологічний аспект безпеки підкреслює, що безпека 

перебуває у ряді загальнолюдських цінностей (таких як добро, істина, краса), оскільки має 

значущість для багатьох поколінь людей, не зважаючи на те, що у різні епохи її зміст і 

значення розумілися по-різному. Безпека створює оптимальні умови для підтримки 

гармонійного стану буття та сталого розвитку суспільства. Отже, названі аспекти безпеки 

тісно пов’язані між собою. Гносеологічний і аксіологічний аспекти утворюють цілісну 

структуру теоретичного концепту безпеки, фундамент якого становить її онтологічний аспект. 
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Реалії сучасного часу висувають на перший план не узагальнені цінності, а безпеку і 

збереження життя спільнот, груп, конкретних людей незалежно від їх політичних, 

економічних і національних відмінностей. Дедалі більшої значущості набувають питання 

вивчення безпеки, яка характеризує внутрішній стан людини, її благополуччя, спокій, 

стабільність, мова йде про психологічну безпеку, що є проявом суб’єктивної безпеки.  

Суб’єктивна безпека, представлена в філософських і соціокультурних аспектах, може 

бути розкладена на низку взаємопов’язаних проблем, як-от: сприйняття людиною стану 

безпеки або загрози, психологічні механізми утворення страху в соціальних групах, 

руйнування або маніпуляція ідентичністю, громадянська самосвідомість і здатність 

самоорганізації спільноти щодо зовнішніх і внутрішніх загроз. Сучасні соціально-гуманітарні 

теорії розширили розуміння суб’єктивного виміру безпеки, включивши в аналітичне поле 

проблеми соціокультурні, психологічні та феноменологічні фактори, що впливають на 

сприйняття індивідом і соціальними групами власної захищеності.  

Ми бачимо, що науковці, які працюють у галузі філософії, соціології, культурології, 

зауважують, що психологічний напрям у вивченні соціальної безпеки істотно відрізняється від 

філософського тим, що в його руслі вивчення безпеки заломлюється крізь міжособистісні 

відносини і психічну структуру особистості. Кожна особистість взаємодіє з суспільством, 

визначаючи для себе стандарти і межі цієї взаємодії, виробляючи механізми ефективної 

співпраці, і якщо особистість не готова до зрілої взаємодії з соціальною реальністю, то 

створюється сприятливий ґрунт для десоціалізації особистості і її подальшої девіації. Це 

положення підкреслює потенціал міждисциплінарних досліджень, що зв’язує психологічний 

напрям вивчення соціальної безпеки з філософським та соціокультурним, які в умовах 

радикальних змін у сучасному українському суспільства, набувають особливої значущості.  

Особливість соціальної безпеки полягає в тому, що дана система має «двоїсту» природу. 

З одного боку, вона є об’єктом, тобто це особистість, спільнота, суспільство, які потребують 

сприятливої дії зовнішнього середовища для їх сталого розвитку. З іншого – ця соціальна 

система має особливі, «людські» якості, такі як розум, воля, цілеспрямованість, котрі служать 

потенціалом для захисту особистості від зовнішніх і внутрішніх небезпек. У даному випадку 

ця система виступає як суб’єкт. Отже, зміст соціальної безпеки можна розглядати як стан 

захищеності особистості (спільності, суспільства) не тільки від зовнішніх, а й від внутрішніх 

загроз життєдіяльності людини. Під зовнішніми загрозами розуміються ризики, пов’язані з 

середовищем, яке загрожує життю людини, порушенням найважливіших прав і свобод, а 

також перешкоджають реалізації вітальних потреб і потреб розвитку. Під внутрішніми 

загрозами маються на увазі ризики, пов’язані з потенціалом особистості (спільноти, 

суспільства), які проявляються у відсутності мотивації дій особистості, а також взаємодії між 

членами спільноти, суспільства.  

Таким чином, застосування поняття «психологічна безпека» як окремої наукової 

категорії ще не має тривалої історії, хоча й отримало значне розповсюдження у наукових 

роботах. Інтерес до проблем психологічної безпеки зумовлений зростаючою потребою 

системного опису явищ соціальної реальності, яка стрімко змінюється, та необхідністю 

вирішення практичних завдань сьогодення. Крім того, суттєво змінюються традиції наукового 

опису явищ реальності та самої людини – від класичної до постнекласичної парадигми 

наукового знання.  
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Bütün əxlaqi keyfiyyətlər kimi, yüksək vətəndaşlıq şüurluluğu da təlim və tərbiyə işinin nəticəsi 

kimi meydana çıxır. Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirilməsi problemi ilk növbədə əsl 

vətəndaşlar tərbiyə edilməsi ilə bağlıdır. Dünyaya göz açan körpə ətraf mühiti, onu əhatə edən 

adamları, şeyləri gördükcə, dərk etdikcə gördükləri ilə özü arasında doğmalıq, yaxınlıq hiss edir və 

beləliklə ayaq basdığı torpağa, yaşadığı evə, ona qayğı göstərən anaya, ataya, bacıya, qardaşa, 

tərbiyəçiyə qarşı onda daxili məhəbbət hissi yaranır. Elə bu məhəbbət hissi onu sevinclərə qərq edir, 

böyüdür, onda get-gedə özünü dərk etmək, nəyə gərəkli olmaq, kimin üçün, nə üçün yaşamaq hissini  

meydana gətirir, onu vətəndaşlıq axtarışlarına sövq edir[1, 𝑠. 4]. 
İnsan kiçik yaşlarından vətəndaş, vətəndaşlıq borcu kimi anlayışlarla tanış olmasına, bu barədə 

elementar məlumatlar toplamasına baxmayaraq, vətəndaşlıq hazırlığı və vətəndaş identikliyinin 

formalaşması  yeniyetməlik və ilk gənclik illəri dövrünə təsadüf edir. Bu, həm gənclərin özünü dərk 

etməsində - şəxsiyyət kimi formalaşmasında, həm də hüquq və vəzifələrini bilməsində özünü göstərir. 

Gənclik şəxsiyyətin formalaşmasının ən mühüm dövrüdür. Bu dövr bütün sonrakı həyat  yoluna 

ciddi təsir göstərir. Gənclik illlərində insanı yüksək dinamiklik, təəssüratların zənginliyi, böyük 

informasiya yükünü mənimsəmək bacarığı, öz qabiliyyətlərini fəal şəkildə üzə çıxarmaq meyli 

xüsusilə fərqləndirir. Fiziki qüvvələri aşıb-daşan gənclər zəngin bilik əldə etmək, maraqlı peşə 

seçmək, cəmiyyət, dövlət üçün faydalı olmaq istəyirlər. Şəxsiyyətin mənəvi yetkinliyinin ən bariz 

meyarı olan fəal həyat mövqeyi də məhz ömrün gənclik dövrünə daha artıq xasdır. Ona görə də biz 

insanda fəal həyat mövqeyinin formalaşmasından danışarkən ilk növbədə gəncləri, xüsusilə yuxarı 

sinif şagirdləri və tələbələri nəzərdə tuturuq. Belə mövqe həm mənəvi tərbiyənin nəticəsi, həm də 

onun səmərəliliyinin başlıca göstəricisidir. 

Fəal həyat mövqeyi yeni ictimai ideal və məqsədlərin mahiyyətini dərk etməyi, konkret şəraitdə 

yeridilən siyasətdən baş çıxarmağı, vətəndaş yetkinliyini və mənəvi yetkinliyi  nəzərdə tutur. 

Cəmiyyət qarşısında duran problemlərin həlli üçün daim yüksək məsuliyyət hiss edən, sosial cəhətdən 

fəal şəxsiyyətin formalaşdırılması, əsl vətəndaş tərbiyə edilməsi mənəvi tərbiyənin ən mühüm 

vəzifələrindəndir [2, 𝑠. 41 − 42]. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bununla bağlı gənclərin I Respublika Forumunda 

demişdir: “Azərbaycanlılıq hissiyyatını gənclərdə yaratmaq lazımdır. Azərbaycanı sevmək 

azərbaycanlılıq hissiyyatını özündə cəm etmək deməkdir. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. 

Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil, Vətənə sadiq olmaq, 

Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq-budur vətənpərvərlik”[3, 𝑠. 20].  
Fəal həyat mövqeyinin həm də fəal ənənəvi mövqe ola bilməsi qarşıya qoyulmuş məqsəddən 

çox asılıdır. Əgər məqsəd bütövlükdə vətəndaşı olduğun ölkənin, respublikanın hərtərəfli inkişafına 

yönəldilmişdirsə, fikir və əməllər sağlam əxlaqi bünövrəyə malikdirsə, şəxsiyyətin mənəvi 

mövqeyinin fəallığından söhbət gedə bilər [2, 𝑠. 47]. 
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Gənclərin müəyyən qismində təsadüf olunan siyasi biganəlik daha artıq narahatlıq doğurur. 

Görüş dairəsinin məhdudluğu, mənəvi cəhalət, şəxsi həyat mövqeyinin olmaması siyasi biganəlik 

üçün münbit zəmin yaradan vakuumdur. Bəs siyasi biganəlik nədə təzahür edir? 

Siyasi cəhətdən biganə gənclər öz idealları naminə məhrumiyyətlərə dözən qəhrəmanların, o 

cümlədən ədəbi qəhrəmanların hərəkətlərini başa düşmürlər. 

Görüş dairəsinin məhdudluğu, mənəvi kasıblıq bəzi gənclərdə estetik zövqün məhdudluğunu 

da şərtləndirir. Belələri üçün incəsənətin ayrı-ayrı növlərinin özünəməxsus gözəlliyini, ideya-bədii 

xüsusiyyətlərini başa düşmək müşkül işdir. Onlar, adətən incəsənətin növlərindən yalnız birinə, özü 

də onun bütün janrlarına deyil, bircə janrına maraq göstərirlər. Məsələn, deyək ki, belə gənclər üçün 

bədii ədəbiyyat yalnız macəra romanlarından, musiqi isə yalnız caz musiqisindən ibarətdir. Onlarca 

xarici ansamblın adını bilməsi ilə öyünən bir sıra gənclər respublikamızın məşhur musiqi 

kollektivlərindən heç birini əməlli-başlı tanımırlar. Digər tərəfdən, onlar xarici ölkələrdə öz etiraz 

ruhlu mahnıları ilə mütərəqqi gənclər arasında hörmət qazanmış ifaçıların mahnılarından 

xəbərsizdirlər. Lakin bir şey şübhəsizdir ki, siyasi cəhətdən fəal, yetkin vətəndaş mövqeyinə malik 

gənclərimiz əksəriyyət təşkil edir [2, 𝑠. 51]. 
Ümumiyyətlə, vətəndaşlıq anlayışı şəxsin dövlətə mənsubiyyətini ifadə edir. O, şəxsiyyətlə 

dövlət arasında möhkəm hüquqi əlaqələri təyin edir.  

Dövlət və dövlətçilik fərqli anlayışlardır. Dövlət hüquqi və siyasi aktlarla, dövlətçilik isə 

mənəviyyat və mentalitetlə bağlıdır. Dövlətçilik düşüncənin alt qatında, təhtəl şüurda, psixologiyada 

təzahür edir. Dövlətçilik siyasi müstəvidə milli özünütəsdiq prosesinin mahiyyəti, dövlət isə onun 

hansısa konkret formada reallaşdırılması vaitəsidir. Məsələ burasındadır ki, konkret bir hadisə kimi 

dövlət olmadıqda belə, dövlətçilik yaşaya bilər. Dövlətçilik ənənəsinin saxlanması isə nə vaxtsa 

dövlət quruculuğuna təminat verir. Ən pisi odur ki, dövlətçilik ənənəsi və dövlətçilik hissiyyatı 

olmasın. Bu halda hətta dövlət aparatı qurulsa da, o, milli dövlət olmayacaq, milli iradənin ictimai-

siyasi özünütəsdiqi olmayacaq, vətəndaşların mənafeyinə xidmət etməyəcəkdir. 

Dövlətçilik ənənələrinin yaranması nə deməkdir və hansı göstəricilərlə şərtlənir? Bu, ilk 

növbədə əhalinin xalqa, xalqın millətə, sakinlərin vətəndaşlara çevrilməsi istiqamətində gedən 

prosesdir. Dövlətçilik insanlarda vətənpərvərlik duyğusunu, vətən anlamının milli mənə daxil 

edilməsini nəzərdə tutur. Əgər hər hansı bir ölkədə hər kəs ancaq öz mənafeyini, ailəsinin mənafeyini 

düşünürsə və bütövlükdə xalqın taleyinə, ümummilli siyasi və iqtisadi mənafeyinə biganədirsə, - 

deməli, burada dövlətçilik ənənələri yoxdur. “Hər bir vətəndaş gərək ölkəsinin böyük siyasəti 

haqqında düşünsün, kiçik mənfəətləri, maraqları haqqında düşünməsin”. (Heydər Əliyev. Müstəqillik 

yolu. Bakı, 1997, səh.20). 

Dövlətçilik ümummilli iqtisadi mənafe duyğusu tələb edir. Dövlətçilik mənəviyyatda fərdi 

miqyasdan, ailə miqyasından, tayfa miqyasından, zona, region miqyasından kənara çıxaraq bütöv 

vətən duygusunu hər şeydən yüksək tutmaq vərdişi tələb edir. Öz dövlət simvollarına hörmət və sevgi 

bəslənməsini, öz dövlətinin nailiyyətlərinə görə iftixar hissi keçirilməsini, dövlətin uğursuzluqlarını 

isə şəxsi faciə kimi yaşamaq səriştəsi tələb edir [4, 𝑠. 230 − 231]. 
Dövlətçilik şüurunun, müəyyən bir dövlətə mənsub olmaq hissiyyatının mühüm əlamətlərindən 

və vasitələrindən biri də dövlət rəmzləridir. Buraya ilk növbədə dövlət bayrağı, gerb və dövlət himni 

aiddir. Rəmzlər təsadüfən yaranmır. Onların hər birinin öz tarixçəsi var. Forma ilə, zahiri görünüşlə 

məzmun, mahiyyət arasında qırılmaz daxili əlaqə vardır. Lakin əsas məsələ rəmzin idadə etdiyi daxili 

məzmunun düzgün mənimsənilməsidir. Əsas məsələ odur ki, insanlar, vətəndaşlar  dövlət rəmzlərinə 

müstəqil bir hadisə kimi deyil,  məhz rəmz kimi baxa bilsinlər. Bu isə o deməkdir ki, dövlət bayrağı, 

gerb və ya həmin vətəndaş üçün sadəcə bir bayraq, sadəcə bir fiqur və ya musiqi olmayıb, onun 

daxilində olan dövlətçilik hissiyyatının, onun mənsub olduğu dövlətlə bağlılığının maddiləşmiş, 

rəmzləşmiş ifadəsidir. 

Ən çətini də məhz gənclərdə dövlətçilik şüurunun formalaşdırılması və ya inkişaf 

etdirilməsidir. Ən çətini əşyaya, rəngə,  şerə, musiqiyə, formaya olan konkret hissi münasibətin, 
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onların zahiri qavranılmasının arxasında bir sevginin, bir müqəddəslik duyğusunun, fərdi və milli 

özünüdərk məqamının dayanmasıdır. 

Dövlətçilik ənənəsi insanlara milli özünütəsdiq imkanı verən milli dövlətə münasibətin  tarixən  

qərarlaşmış  və  əsasən  şüurlarda  yaşayan,  milli şüurun  başlıca  tərkib  hissəsi  olan mənəvi-tarixi 

bir prosesdir. Bu proses, bu hadisə  öz maddi təcəssümünü  ayrı-ayrı konkret dövlət nümunələrində, 

dövlət idarəçiliyi formalarında  tapmaqla  yanaşı,  həm də  ümumiləşmiş  rəmzi  təzahürlərə ehtiyac 

hiss edir. Tək özü üçün yaşamayıb, xalqa, millətə bağlı olmaq, onun ağrıacısını bölüşmək və 

nailiyyətlərinə sevinmək, ümummilli inkişaf naminə fəaliyyət göstərmək və öz şəxsi səadətini 

ümummilli səadət kontekstinə salmaq, millətlə və milli dövlətlə qaynayıb-qarışmaq  fərddən 

vətəndaşa çevrilməyin mühüm şərtləridir. Hüquqi müstəvidə, formal olaraq vətəndaşlıq pasport 

almaqla rəsmiləşir, lakin məzmun müstəvisində vətəndaşlıq şüurda gedən proseslərin, milli 

dövlətçilik duyğularının təkamülünün, mədəni-mənəvi yetkinliyin nəticəsi kimi ortaya çıxır. 

Məzmunca vətəndaş kimi formalaşmamış insanların formal vətəndaşlığı dövlətçiliyin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət etmir[4, 𝑠. 34 − 35]. 
Bu gün Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu prosesi uğurla davam etdirildiyi bir şəraitdə 

qarşıda həm də tarixin bərpa olunması, onun bütövlüyünün təmin olunması kimi məsul bir vəzifə də 

durur. Təsadüfü deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

möhkəmləndirilməsi, müstəqilliyin dönməzliyinin təmin olunması kimi şərəfli bir vəzifəni yerinə 

yetirməklə məhdudlaşmayıb, həm də tarixi şüurumuzun bərpa olunması, dövlətçilik  ənənələrinin 

qədim köklərinin üzə çıxarılması və müasir tariximizə qatılması sahəsində də məqsədyönlü iş 

aparmışdır. Onun tərəfindən dəfələrlə nümayiş etdirilən tariximizə xüsusi diqqət və həssas münasibət 

sadəcə olaraq tarixin  bir milli-mənəvi  sərvət  kimi  qorunması  təşəbbüsü deyildir. Bu xüsusi diqqət 

daha çox dərəcədə bu günkü milli dövlət quruculuğu işində, vətəndaşlıq duyğusunun, millətə, dövlətə, 

vətənə sevgi hissinin gücləndirilməsində tarixə  söykənmək  və gələcəyə gedən yolu daha  möhkəm, 

daha dərin əsaslar üzərində salmaq istəyinin təzahürüdür[4, 𝑠. 36 − 37].  
Dövlətçilik bu gün və gələcəkdə bizim hər bir vətəndaşımızın, cəmiyyətin, dövlətin əsas 

vəzifəsidir. Dövlətçilik Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdır, 

Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirməkdir. Dövlətçilik hər bir vətəndaşın qəlbində olmalıdır. 

Ona görə, hər bir vətəndaş vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdır və bütün təbliğatımız Azərbaycanda 

dövlətçiliyi inkişaf etdirmək üçün hər bir vətəndaşda milli vətənpərvərlik hisslərini yaratmalıdır. Milli 

vətənpərvərlik hissləri hər bir vətəndaşda o qədər güclü olmalıdır ki, hər bir vətəndaş milli mənafeyi 

öz şəxsi mənafeyindən, öz şəxsi yaşayışından, öz şəxsi həyatından – hər şeydən üstün tutsun. 

Dövlətçilik ideologiyası insanların bir vətəndaş kimi formalaşdırılmasını, vətənə sevgi hissini, 

dövlət mənafeyini üstün tutmaq, şəxsi mənafeyi dövlət mənafeyi prizmasından keçirtmək vəzifələrini 

əhatə edir. Dövlətçilik ideologiyası  hüquqi  və siyasi şüurun yüksəldilməsini, vətəndaşların şəxsi 

həyatlarının, şəxsi maraqlarının cəmiyyətdə gedən proseslərlə əlaqələndirilməsini,  dövlət 

ifarəçiliyində hər bir vətəndaşın  bilavasitə  və ya bilvasitə iştirakının təmin olunmasını nəzərdə 

tutur[4, 𝑠. 80 − 81]. 
 Açar sözlər: gənclər, vətəndaş identikliyi,  vətənpərvərlik,  vətəndaşlıq,  dövlətçilik 
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РЕЗЮМЕ 

Роль государственности в формировании гражданской идентичности 
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Теймурова Ирада Абасгулу гызы 

 

Не жить для себя, но быть привязанным к народу, нации, разделяя ее боль и радуясь ее 

достижениям, стремиться к национальному развитию и помещая свое личное счастье в 

контекст национального счастья, смешиваясь с нацией и национальным государством, 

являются важными условиями для перехода от индивида к гражданину. В правовой сфере 

гражданство формально приобретается путем получения паспорта, но с точки зрения 

содержания гражданство возникает в результате процессов, происходящих в сознании, 

эволюции чувства национальной государственности, культурной и духовной зрелости. Самое 

сложное - это формирование или развитие у молодежи осознания государственности. 

Ключевые слова: молодежь, гражданская идентичность, патриотизм, гражданство, 

государственность 

 

SUMMARY 

The role of statehood in the formation of civil identity 

Teymurova Irada Abasgulu gizi 

 

Not living for oneself, but being attached to the people, the nation, shairing its pain and rejoicing 

in its achievement, strive for national development and putting ones personal happiness in the context 

of national happiness, mixing with the nation and the national state are important conditions for 

becoming from an individual to a citizen. In the legal sphere, citizenship is formally obtained by 

obtained a passport, but in terms of content, citizenship emerges as a result of processes going on in 

the mind, the evolution of feelings of national statehood, cultural and spiritual maturity. The most 

difficult thing namely is the formation or development of statehood consciousness among young 

people. 

Key words:  youth, civil identity, patriotism, citizenship, statehood 
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Dissociative disorders which are closely related to traumas of childhood, are mental disorders 

characterized by frequent attempts of suicide and high psyciatric comorbidity.  Patients of dissociated 

is order are grown up in a pathological environment and endured the pain with their dissociatons. As 

the traumatic events gets heavier, dissociative disorder’s internal structure complexifies. In 

conclusion, patient’s acceptance, continuation, adaptation can make it possible to have some 

difficulties and problems on response to the treatment. As a result, dissociative disorder’s inclusion 

of every level on psychiatry and having studies and advertisements on its treatment and diagnosis are 

essential and necessity on behalf of contributing patients and puclic health. 

Key words: Dissociation, Dissociative Disorders, Trauma 
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Bu yazıda güncel dissosiyasyon çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Buradan 

hareketle, yazıda, öncelikle dissosiyasyon tanımına deyinilmiştir. Dissosiyasyon, gündelik yaşantıda 

birçok çok insanın stresle başa çıkma süreçlerinde tecrübe ettiği bir savunma düzeneğidir. Normal 

şartlar altında bütünlük içerisinde bulunan bilinç, bellek, kimlik veya çevreyi algılama işlevlerinde 

kopma olması şeklinde tarif edilir. Dissosiyatif bozukluklar bir anda ya da aşamalı bir şekilde, geçici 

ya da kronik olabilmektedir. Dissosyatif belirtiler bir kişinin tramvayla baş etme becerisi yetersiz 

olduğunda psikososyal işlevleri olumsuz etkileyebilir. Disosiyatif bozuklukların uzun bir tarihsel 

geçmişi mevcuttur.  

Günümüzde disosiyatif bozukluklara psikiyatri, klinik psikoloji ve adli tıp alanında verilen 

ilgi ve önemi artıyor. 

Makalemizin  devamı klinik olarak önemli dissosiyatif bozuklukların özellikle  DSM-5’te 

tanımlananların tanısal özelliklerini ele almaktadır.   

Anahtar kelimeler: Dissosiyasyon; Disosiyatif bozukluklar; Travma. 

 

Dissosiyasyon çözülme anlamına gelmektedir. Dissosyatif bozukluklar psikiyatrik 

sendromlardır. Dissosiyasyon, bir kişinin düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında önemli 

değişikliklere neden olan bir süreçtir.  

Çeşitli psikiyatrik hastalıklarda dissosiyasyonun psikopatolojik rolüne artan bir ilgi vardır. 

Travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dürtü kontrol bozuklukları, cinsel kimlik 

ve işlev bozuklukları gibi bazı bozukluklarda dissosiyasyonun rolü araştırılmaktadır (Putnam, 1989). 

            Dissosiyasyon, başlangıçta travmatik deneyimlere karşı bir savunma mekanizması görevi 

gören normal bir süreçti, ancak zamanla patolojik bir süreç haline geldi (Ludwig,1983). Dissosiyatif 

süreç, özellikle şiddetli travmaya uyum sağlamada önemli bir rol oynar (Bliss 1984, Braun ve Sachs, 

1985 Kluft 1984, Spiegel 1986). 

Birçok bilim insanı ve araştırmacı için dissosiyasyon ve dissosyatif bozukluklarının tarihinin 

Pierre Janet (1859-1947) ile başladığına inanıyor ve kabul ediyorlar. Janet çocukluk çağında yaşanan 

fiziksel, duygusal ve cinsel travmalar ile dissosiasyon arasında yüksek bir ilişki olduğunu ve bu 

durumun bilince çıkarılabıleceği taktirde tedavi edilebileceğini göstermiştir.  

1970'lerde geçen yüzyılın en önemli teorisyenleri Psikiyatri disiplininin kurucusu Lloyd 

DeMause, insanlık tarihinin çocuk istismarına dayandığı konularla kanıtlamış, aynı zamanda 

çalışmalarında ve araştırmaların da travma ve dissosiyasyona çok büyük bir yer vermiştir (DeMause, 

1982: 58, 1997: 149; Öztürk, 2016: 30, 2018b: 101). 

Çocukluk çağı travmasının neden olduğu disosiyatif bozukluklar, intihar girişimleri, kendine 

zarar verme davranışı, bilinç bozuklukları, amneziler, konsantrasyon güçlüğü, ruh hali değişimleri, 

revizyonlar, öfke patlamaları, kişilikteki belirsizlik duyguları, anguaz, çifte depresyon ve çalkantılı 

yakın ilişki dinamikleri ile karakterize edilen bir psikopatoloji olarak ifade edilir (Öztürk, 2017). 

Dissosiyasyonun ortaya çıkmasındaki en büyük faktörlerden stres verici etkilerin rol 

oynadığını ve dissosiyatif bozuklukların bu açıdan şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklardan 

farklandığını, aynı zamanda akılagelebilecek her hangi stres verici olaylar karşısında herkesin 

didosiye olabileceğini, dissosiyatif kimlik bozukluğunun (DKB), çocukluk çağı travmasının yanı sıra 

kronik ve gelişimsel stres olarak kabul edilebilecek psikiyatrik hastalıkların tanı grubu olduğu 

belirtilmektedir (Şar, 2010). 

Disosiyatif bozukluklar, 1968 yılına kadar psikiyatride kullanılan tanı kategorilerine dahil 

edilmemiştir. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 

olan DSM-II (APA, 1968), ilk olarak 1968'de histerinin bir alt kategorisi olarak 'histerik nöroz, 

disosiyatif tip' başlığı altında yer almıştır. DSM -III'ün (APA, 1980) dahil edilmesi çalışması 

dissosiyatif bozuklukları şizofreniden ayırmaya başladı.DSM‐III’de “bu bozukluğun nadir 

görüldüğü” ifadesi DSM‐III‐R (APA, 1987)’de kaldırılmıştır. DSM-III-R, beş ana dissosiyatif 

bozukluğu tanımlar: psikojenik amnezi, psikojenik füg, depersonalizyon bozukluğu, çoğul kişilik 
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bozuklukları ve diğer isimsiz dissosiyatif bozukluklar. Birçok kişilik bozukluğu DSM-IV'te yeniden 

adlandırılmıştır (APA, 1994). DSM-IV, dissosiyatif bozuklukların esas olarak bilinç, kişilik ve hafıza 

bozukluklarına yol açtığını vurgulamıştır.DSM‐5 (APA, 2013) ise dissosiyatif füg’ü dissosiyatif 

amnezinin içerisine dahil etmiş ve bir belirleyici olarak tanımlamıştır.  İki yeni bozukluk tanımlandı, 

diğer dissosiyatif bozukluklar ve tanımlanmamış dissosiyatif bozukluklar ve ayrılma bozuklukları iki 

kategoriye ayrıldı: depersonalizasyon ve derealizasyon bozuklukları. DSM‐5’de (APA, 2013) 

disosiyatif bozukluklar  beş başlık altında ele alınmaktadır. 

 Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: Ana belirtisi bir kişinin hafızası ve kişiliği ile ilgilidir. Bir 

kişide  bir veya birden fazla kişiliğin belirmesi, her kimliğin ayrı özellikleri, bunların bireyin 

yaşamına kısa ya da uzun süre hakim olması, bu kişililiklerin birbirini tanımaması ve bu alter 

kişilikler arasındaki kaymaların birdenbire olması DKB’nin temel özellikleridir. Bir DKB hastasında 

2-10 alter kimlik bulunabilir.  

 Dissosiyatif Amnezi: Disosiyatif amnezi organik bir endişe olmamasına rağmen, kişi aniden 

stresli veya travmatik olayları unutur. Kişinin unutkanlığı spesifik bir alanla sınırlıdır; genel bilgileri 

hatırlamada bozulma görülmez. Dissosiyatif amnezi birkaç saat yada günlük olaylarla sınırlı kalabilir, 

tüm yaşam deneyimleriyle ilgili olabilir, bazı olaylar ve kişilere spesifik bir unutma olabilir ya da bir 

yaşam olayından hemen sonra unutmanın yaşanması şeklinde görülebilir. Disosiyatif amnezide en 

önemli özellik genellikle kişi için ciddi travmatik deneyimler içeren kısımlarının unutulmasıdır. 

Dissosiyatif füg çoğunlukla dissosiyatif amnezi ile birlikte izlenildikleri  için DSM-5’te ayrı 

bir tanısı yoktur.  Dissosiyatif amnezi epizodu sırasında görülen füglerde kişi bulunduğu yeri aniden 

terkeder. Bulunduğu yerden beklenmedik biçimde uzaklaşan kişi yeni yerinde saatlerden yıllara kadar 

uzayan sürelerde kalabilir veya gezebilir. Daha önceki kimliğine ve yerleşim yerine tam bir amnezi 

söz konusudur. Yeni bir kimlik edinmiş olabilir (Balcıoğlu YH, Balcıoğlu İ. Dissosiyatif 

Bozuklukların Tanımı ve Tanı Ölçütleri. Öztürk E, ). 

Depersonalizasyon (Kendine Yabancılaşma) ve Derealizasyon (Gerçekdışılık): Kişinin 

düşünceler, duygular, beden veya eylemlerle ilişkili gerçekdışılık, kendini bireyselleştirme veya 

kendini gözlemlemeden kopma depersonalizasyon olarak tanımlanmış ve çevredekilerle ilgili olarak 

gerçekdışılık veya kopukluk yaşantıları deneyimlemek ise derealizasyon olarak ifade edilmektedir.  

Tanımlanmış Diğer Dissosiyatif Bozukluk:  Dissosiyatif bozukluklar için herhangi bir özgül 

tanı ölçütlerini karşılamayan fakat klinisyenlerce kullanılması için tanımlanmış diğer dissosiyatif 

bozukluk başlığı adı altında karışık dissosiyatif belirtilerle giden  sendromlar, uzun süreli yoğun bir 

biçimde baskı altında tutularak inandırılmaya bağlı kimlik bozukluğu, gerginlik yaratan olaylara bağlı 

akut dissosiyatif tepkiler ve dissosiyatif trans olmak üzere dört tipi tanımlanan dissosiyatif bozukluk 

türüdür.   

Tanımlanmamış Dissosiyatif Bozukluk: Dissosiyatif bozukluklarından herhangi özgül biri 

için tanı ölçütlerini karşılamamasının özel nedeni klinisyenlerce belirlenmek istenmediğinde ve daha 

özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda kullanılan dissosiyatif bozukluk türüdür 

(M.Ş.Özden,2018). 

Sonuç 

Çocukluk çağı travmalarıyla yakından ilişkili olan dissosiyatif bozukluklar, sık intihar 

girişimleri ve yüksek psikiyatrik eştanı ile karakterize  edilen ruhsal bozukluklardır. Dissosiyatif 

bozukluk hastaları patalojik çevre koşullarında yetişmiş ve dissosiyasyonları ile acılara dayanabilmiş 

kişilerdir. Travmatik yaşantılar ağırlaşdıkca dissosyatif  bozukluğun iç yapısı karmaşıklaşır. Sonuç 

itibariyle  hastanın tedaviyi kabulü, devamı, uyumu  tedaviye yanıtında birsıra zorluklar ve sorunlar 

yaşanabilir. Sonuç olarak dissosyatif bozukluklaın, her düzeyde psikiyatri eğitim programları içinde 

yer alması, tanı ve tedavisi konusunda daha çok tanıtım ve çalışma yapılması, hastalarımızın yararına 

ve halk sağlığına katkı açısından gereklidir. 

Nəticə 
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Uşaqlıq travmaları ilə sıx əlaqəli olan dissosiativ pozğunluqlar, tez-tez intihar cəhdləri və 

yüksək psixiatrik komorbidlik ilə xarakterizə olunan zehni xəstəliklərdir. Dissosiyativ pozğunluq 

xəstələri patoloji ətraf şərtlərində böyümüş və dissosyaları ilə ağrılara dayanmış insanlardır. 

Travmatik təcrübələr ağırlaşdıqca, dissosiativ pozğunluğun daxili quruluşu daha da mürəkkəbləşir. 

Nəticədə xəstənin qəbulunda, davam etdirilməsində və müalicəyə uyğunluğunda bəzi çətinliklər və 

problemlər ola bilər. Nəticədə, dissosiativ pozğunluqların bütün səviyyələrdə psixiatriya təhsili 

proqramlarına daxil edilməsi, diaqnoz və müalicə ilə bağlı daha çox tanıtım və araşdırma aparmaq, 

xəstələrimizin faydası və xalq sağlamlığına töhfə vermək lazımdır.  
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In the 21st century, digital technologies make the learning process more exciting, flexible, 

creative, and individual. With the help of online learning resources, any learner has the opportunity 

to find and receive important learning material in the shortest time, including E-books, scientific 

papers, listen to videos, and audio lectures. Therefore, learners with more responsibility quickly 

assimilate the study material, which is why they become quite in demand in the labor market. 

For almost two years now, the inevitable need for dynamic training has arisen because of the 

coronavirus. The world education system is facing a new challenge. Teaching-learning actors: 

lecturers, students, and teachers had to move to the virtual space. 

Distance learning is created for pupils and students who are not presenting in traditional study 

rooms for some reason. It is a learning-teaching process that makes learning accessible when the 

information provider and receiver are spaced in time or space. 
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The reality caused by the pandemic we are facing today is unpredictable, so it is important to 

understand the psychology of distance learning in advance, to understand what changes this form of 

e-learning brings and what difficulties we may encounter in conducting this form of teaching-

learning. 

Keywords: Distance Learning, Psychology, Student, Teacher, Pandemic, School, University. 

Introduction 

The origins of distance learning can be traced (11) back to 1728 when the Boston Gazette first 

reported that a teacher was looking for applicants to whom he would send material once a week. It is 

not known today whether he found students, but it is well known that this method was actively 

introduced in the 19th century, after the refinement of the postal system, at least in the 1840s, when 

Isaac Pitman (12)  taught students by mail in Great Britain. The University of London claims that it 

was he who first introduced formal distance learning in 1858. From then until the end of the twentieth 

century, this system developed and improved more and more, although it only gained a foothold after 

the widespread use of computers and the Internet. As of 2006, 96% of the largest educational 

institutions offer students some kind of e-course, and that in 2005, 3.2 million American students 

closed at least one semester with distance learning. 

In the United States, surveys are regularly conducted to compare e-learning and auditory 

learning outcomes. According to the teachers participating, in these surveys, the result of e-learning 

not only does not fall short of the audience, but in most cases, it is even better. The question is 

increasingly being asked whether or not traditional, audience teaching will be replaced by online and 

distance learning. As mentioned, this teaching system has some difficulties, pros, and cons, which we 

will discuss below. 

As mentioned above, distance learning has both advantages and disadvantages. The positive 

side of distance learning can be considered the fact that such a form of learning is the safest, it allows 

us to learn without leaving home and improve our skills. Added to this is the availability and 

flexibility of the internet because distance learning is possible from any place where you have access 

to a computer and the internet, it makes it possible for you not to miss the main activities. 

In addition, you can study at any time of the day or night and on weekends, in a comfortable 

environment at a time convenient for you. Sometimes with the distance learning method, it is possible 

to return to the same task several times, skipping or selecting certain chapters of the material. It is 

also important to consider costs and tuition fees, as distance learning is usually cheaper than 

traditional methods. Despite the low cost of the training course, this is due to many factors such as 

travel, living, and other organizational costs. 

Distance learning/ teaching provides a unique opportunity for people with disabilities, as well 

as those who need more time and effort to master the material or those who have a language barrier 

to master new professions and their integration into society. 

In the negative aspects of the program, we can assume that distance learning does not contain 

relationships with co-workers and people who attend university, it's important. In addition, the student 

will not have to face the lecturer in person, this training will also require new skills and techniques. 

Knowledge of theology as well. Although more and more well-known universities are slowly creating 

e-programs, there are still some stereotypes about this type of teaching. 

Despite the fact students can and will even make contact with classmates via email, chats, and 

forums, it still does not change personal relationships. Especially if studentship is associated with an 

important and fun period, you need to make new friends and acquaintances, have fun with them, etc. 

Distance learning does not include student life at all. 

Methodology 

To analyze the difficulties and challenges of online learning, a survey was conducted with 30 

twelfth-grade students from different schools in Tbilisi (Georgia) using a focus group method that 

best fits the specifics of the research. 
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The study was conducted in 3 focus groups that took four and a half hours. The research 

questionnaire included 15 open-ended questions. We were observing the process, writing down their 

words and sentences that would be necessary and useful for our research. 

A focus group is a type of group interview. Through it, we can study the issue of any 

complexity and shed light on the perceptions of the society around this issue. The focus group process 

reveals respondents' attitudes toward social problems, psychological attitudes, and emotional 

assessments. The exchange of views makes the process of the new vision of the issue easier and more 

flexible. Which the respondents themselves often do not realize. 

The disadvantage of the focus group can be considered that the researchers only draw 

conclusions based on the verbal information of the respondents, which in turn reduces the reliability 

of the results. 

Research Results 

We grouped the data obtained by them according to a common denominator: the pros and 

cons of online learning, the cons of online learning, information about online education, the 

difficulties of online learning. Which eventually showed us aspects of the psychology of online 

teaching. 

Conclusion 

We can draw conclusion and say that online learning for respondents is associated with 

educational resources available on the Internet. Respondents to the study are quite actively involved 

in the online learning-teaching process as they believe that online education has many advantages, 

the most important of which is flexibility in time. As we know, the last school year is extremely busy 

for 12th graders; consequently, online training allows them to prepare for exams better at the expense 

of time. Respondents also talk about the downside of online education, they say that this format of 

teaching does not allow for face-to-face interaction with teachers. 

The vast majority of students agree that the best solution would be to establish hybrid learning 

(13), a model of distance learning that, given its practicality, would allow both students and teachers 

to plan tailored learning programs. Our recommendation to schools would be to take into account the 

wishes of the school students about the introduction of hybrid teaching in schools. Similar research 

is needed in all schools to investigate the problem better. 
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Əqli zəifliyi anlamaq üçün əvvəlcə zehni və tarixini anlamaq lazımdır. Bir çox psixoloq, həkim, 

zəka ilə bağlı pedaqoji fikirlər, testlər və təcrübələr aparmışdır. 

Hər şey 2000 il əvvəl Platonun sözləri ilə başladı: "Hər cür öyrənmə duyğusal bir təmələ 

sahibdir." O vaxtdan bəri, elm adamları, filosoflar və hətta müəllimlər duyğuların vacibliyini sübut 

etmək və ya həqiqətən mənalarını aydınlaşdırmaq üçün müntəzəm araşdırmalar aparırlar. Təəssüf ki, 

çoxlarının gəldiyi nəticə, "Duyğularımız yolumuzu bağlayır. Düzgün qərarlar verməyimizə və 

diqqətimizi toplamağa imkan vermir." Son 300 ildə aparılan çoxsaylı araşdırmalar bunun əksini 

göstərdi.  

Wechsler-ə görə zəka;“fərdin bütövlükdə məqsədyönlü fəaliyyət göstərmək, məntiqi 

düşünmək və mühitinə təsir göstərmək üçün ümumi qabiliyyəti” kimi ifadə edir (Wechsler, 1975). 

 Zəka (və ya intellekt) ən geniş yayılan mənası ilə insanın düşünmə, həqiqətləri qəbul etmə, 

mühakimə etmə və nəticə çıxarma qabiliyyətlərinin cəmidir. Zəka, səbəb ilə nəticə arasındakı 

bağlılıqları tapmaq, bənzərlik və fərqlilikləri anlamaqdır. Ağıl insana zəkadan çox üstün bir anlayış 

qazandıran, dərin düşünə bilmə, doğrunu tapa bilmə və hər mövzuda həll gətirə bilmə qabiliyyətidir. 

Zəka və ağıl çox geniş və mücərrəd məfhumlardır.  

Zəkanın ilk tərifini verən Binetə görə; Xarici dünyanı qavramaq, hissləri yaddaşa 

yerləşdirmək və bu məzmun haqqında düşünməkdir. 

19-əsr zehni geridə qalanların təhsili və zehni xəstəliklərin müalicəsi ilə əlaqədar güclü bir 

oyanış hərəkəti keçdi. Bu məsələni yaxşılaşdırmaq üçün hər şeydən əvvəl fərdin davranışında görülən 

pozğunluqların zəka geriliyi, zehni xəstəlik və ya hər ikisi səbəb olduğunu fərqləndirmək lazım idi.  

Zəka" fikrinin əsasları, Sir Francis Galton işlənmişdir. 1822-1911 illəri arasında yaşamış bir 

İngilis alimi Francis Galton, zəkanın inkişafı ilə bağlı araşdırmalar aparmışdır. Galton insanların 

bacarıq səviyyələrinin necə və niyə fərqləndiyini izah etdi; Niyə bəzilərinin "özü" kimi istedadlı və 

müvəffəq olduğu, bəzilərinin isə olmadığı ilə maraqlandı, çünki mahiyyəti zəngin, nəcib və bəşəriyyət 

adına bir çox vacib fikir söyləyən bir ailənin nəslindəndir. Sir Francis Galton'a görə üstün zəka və 

zəka geriliyi ailələrdən gəlir. sosial mühitin az təsiri var. Sir Francis Galton belə zəka geriliyi olan 

ailələrin uşaq sahibi olmaması fikrini müdafiə edirdi. zehni problemi olmayan cütlüklərin uşaq sahibi 

olmasının lazım olduğunu düşünür. Tarixdəki bir çox alim və siyasi xadim bu fikirləri qəbul etmiş və 

hətta tətbiq etməyə çalışmışdır.  

Alfred Binet: 1857-1911 illəri arasında yaşamış Fransız psixoloq Alfred Binet, uzun illər zəka 

səviyyəsini ölçməyin müxtəlif yollarını axtardı və bu sahədəki işləri ilə zəkanın inkişafına mühüm 

töhfə verdi. Binet; İdrak fərqləri üzərində işləyən elm adamlarından fərqli olaraq, qərar qəbul etmə, 

yaddaş və düşünmə kimi daha mürəkkəb zehni funksiyaları qiymətləndirməyə yönəlmiş fəaliyyətlər 

həyata keçirdi. Fransa Təhsil Nazirliyi yavaş-yavaş öyrənən və xüsusi diqqətə ehtiyacı olan uşaqlar 

haqqında 1904-cü ildə bir işə başladı. Bu iş çərçivəsində məktəb təhsildən faydalana bilməyəcək 

qədər zəif olan uşaqlar üçün ayrı məktəblərin yaradılması qərara alındı. Bu baxımdan Binetdən zəka 

səviyyəsini ölçmək üçün bir test keçirməsini istəmişlər. 

Galton bu gün etibarlı olan 4 vacib fikir ortaya qoydu; 

1. zəkanın bir səviyyəsi, bir dərəcəsi var. 

2. İnsanların zəkasının əksəriyyəti normal sayılır, bu zəkanın xaricindəki azlıqlardan, zəkası 

aşağı olanların zehni geriliyi var. Yüksək dərəcədə ağıllı olanlara dahilər deyilir. 

3. zəka yalnız bir düzgün cavabı olan suallarla ölçülür. 

4. Statistika iki test nəticəsinin əlaqəli olub olmadığını müəyyənləşdirir.  

Digər bir ingilis alimi C. Spearman, iyirminci əsrin əvvəllərində başqa bir fikir irəli sürdü. 

Fərqli qabiliyyətlər olsa belə, bütün zehnin altında yatan ümumi bir zəka var, buna '' g '' (general) 
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zəkası deyilir. Ağıllı insan bir hadisəni, problemi və ya vəziyyəti tez anlayan və tez, düzgün qərar 

verə bilən bir insandır.  

1863-1945-ci illər arasında yaşamış və Psikometrik Yanaşmanın - Psikometrik Yanaşmanın 

nümayəndəsi olan Charles Spearman, zəkanın idrak faktorları ilə ölçülə biləcəyini iddia etdi. Bunun 

üçün Faktor Nəzəriyyəsini inkişaf etdirən Spearman; İnsanlar 'g' faktoru kimi təsvir edilə bilən vahid 

bir idrak qabiliyyəti ilə dünyaya gəldiklərini və irsi olaraq ömür boyu dəyişməyən g-nin fərdin 

mücərrəd kimi mürəkkəb zehni prosesləri yerinə yetirmə qabiliyyətini ifadə etdiyini söylədi. düşüncə 

və problemin həlli. İkinci amil 's', fərdin riyazi və ya şifahi qabiliyyətləri ilə əlaqəli xüsusi zehni 

qabiliyyətlərini təmsil edir. Bugünkü standart zəka testlərinin ümumi zəkanı 'g' və ya başqa sözlə 

ölçdüyünü və 'g' ilə zəkanın IQ puanı kimi bir puanla ifadə edilə biləcəyi güman edilir. 

Edward L. Thorndike: 1874-1949 arasında yaşayan və müasir psixologiyanın qurucularından 

biri olan Edward L. Thorndike, zəkanın tərifinin nə olduğunu araşdırdı. Zəkanın birdən çox 

müxtəlifliyə sahib olduğunu müdafiə etdi. Thorndike; Sözləri anlamaq, rəqəmlərlə düşünmək, 

anlamaq və görmə qavrayış kimi ayırd edilə bilən dörd zəkanın olduğunu müdafiə etdi. Ona görə zəka 

əsasən üç növdən ibarətdir: "mücərrəd zəka", "mexaniki zəka" və "sosial zəka". Mücərrəd zəka; 

sözləri, anlayışları və rəqəmləri anlamaq qabiliyyətini ifadə edir. Mexanik zəka; Alətdən və maşından 

anlamaq qabiliyyətidir. Digər tərəfdən sosial zəka; başqaları ilə yaxşı əlaqələr qurma qabiliyyəti 

olaraq təyin edilə bilər.  

1887-1955-ci illər arasında yaşamış Louis Leon Thurstone, 1930'larda, yalnız bir zəkanın 

olduğuna qarşı çıxdı və fərdlər arasındakı zehni fərqlərin yeddi müstəqil amildən qaynaqlandığını 

müdafiə etdi. Bu fikir sayəsində bir zəka testi hazırlayan Thurstone, zəkanın qiymətləndirilməsi üçün 

çox faktorlu bir test hazırladı, inkişafına davam edən yeddi müstəqil faktor; induksiya, mexaniki 

yaddaş, ədədi bacarıq, qavrama sürəti, məkan / həndəsi bacarıq, şifahi anlama və şifahi səlislik.  

Alfred Binetə (1857-1911) görə zəka, yaxşı düşünmə, yaxşı mühakimə vermə və özünü 

müalicə qabiliyyəti. Zəkanın qavrayış motor bacarıqları ilə deyil, düşünmə və problem həll etmə 

bacarıqları ilə ölçülə biləcəyini düşündü və ilk zəka testlərini inkişaf etdirdi. Bu tədqiqatçıya görə 

ağıl genetik bir mirasdır və çox az inkişaf qabiliyyətinə malikdir. Yaddaş, yaradıcılıq, diqqət, anlayış, 

təsirlənmə, estetik və əxlaqi duyğu, əzələ gücü, iradə gücü, görmə qavrayışı kimi xüsusiyyətlərin 

araşdırılmasına əhəmiyyət vermişdir. Binet, zəkanın altı xüsusiyyətə sahib olduğunu irəli sürdü. Bu 

xüsusiyyətlər bunlardır: 

• Anlamaq, 

• qərar verin, 

• Mülahizə, 

• Düşüncə üçün müəyyən bir istiqamət vermək və onu davam etdirmək, 

• Özünü tənqid etmək (öz səhvlərini tapmaq və düzəltmək), 

• Düşüncəni istədiyiniz bir hədəfin reallaşdırılmasına yönəltmək.  

Zəka beyinə aiddir; Məlumatı köhnə məlumatlarla əlaqələndirərək məlumatları öyrənmə, 

qeyd etmə, yenidən şərh etmə, yaddaşda saxlama və xatırlama, düşünmə, qavrayış və hiss etmə kimi 

funksiyaları əhatə edən bir tutumdur. Zəka cavab vermək və həll yollarını tapmaq və problemin 

müxtəlif mərhələləri arasında yeni əlaqələri anlamaq üçün sürətdir. İnsanların öyrəndiyi məlumatların 

həcmində, öyrənmə sürətində, öyrənə biləcəkləri məlumat növündə və məlumat saxlama müddətində 

müşahidə olunan dəyişiklik onların zəka səviyyələrindəki və qismən zəka tərzlərindəki fərqlərdən 

qaynaqlanır.  

Piaget, Zəka üçün dəqiq bir tərif verməkdən çəkindi. Piagetə görə zəkanın xüsusiyyətləri 

bunlardır: 

 Zəka bioloji uyğunlaşmanın xüsusi bir vəziyyətidir. Bu uyğunlaşma fərdin ətrafı ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olmasına kömək edir. 

 Zəka bir növ tarazlıqdır. Zehni quruluş və ətraf mühit arasında daim inkişaf edən və yenilənən 

bir dinamik tarazlığın ifadəsi olaraq görülür. 
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 Zəka, hərəkətləri həyata keçirən və həyata keçirən əqli proseslər sistemidir. Məlumat əldə 

etmək üçün hərəkət tələb olunur. Hərəkətlərə qoşulmaqla uşaqlar ətraflarını araşdıracaq və bir 

şey öyrənəcəklər.  

Piaget ağıl inkişafı; Başqa sözlə, zəka, bədənin, fərdi şəxsin sosial qabiliyyətlərinin və 

funksiyalarının inteqrasiyası, öyrənilənlərdən faydalanma, uyğunlaşma və yeni həll yolları tapma 

bacarığı ilə meydana gələn çox yönlü öyrənmə olaraq təyin edilə bilər. Yetkinləşmə, insanın 

təcrübələri, cəmiyyətin mədəni köçürülməsi və tarazlıq kimi amillərdən təsirləndiyini ifadə edir. 

Ağıl, insanları bir-birindən ayıran və yeni bir əsər yaratmağa imkan verən cəmiyyətə 

uyğunlaşma imkanı verən bir xəzinə kimidir. Bu cür bacarıqları həyata keçirə bilməyən insanların 

hamısının zehni zəifliyi olduğunu söyləmək mümkün deyil. Psixoloqlar və həkimlər fərqi araşdırdılar 

və tarix boyu fikirlərini söylədilər. 

Zəka geriliyinə maraq qədim zamanlardan başlamış və günümüzə gəlmişdir. Zəka geriliyi ilə 

zehni xəstəliklər arasında açıq bir fərq qoyan ilk şəxs İngilis mütəfəkkir John Locke idi. Locke, 

Məqaləsində (İnsanı anlamaq haqqında) (1960) bu fərqi " axmaqlar və dəlilər arasındakı fərq: dəlilər 

səhv fikirlər irəli sürürlər, amma axmaqlar çox az təklif verir və ya heç düşünmürlər."  

Zəka geriliyi, əsas adaptasiya və sosial bacarıqların pozulması ilə xarakterizə olunan və 

əhalinin təxminən 1-3% -də görülən azalmış qavrayış qabiliyyəti kimi ifadə edilir. Zəka geriliyi olan 

şəxslərin təxminən 30-70% -ində psixiatrik pozğunluqlarla müşayiət olunduğu göstərilmişdir.  

Zəka geriliyi, on səkkiz yaşından əvvəl bir inkişaf dövründə meydana gələn orta dərəcədə 

aşağı intellektual fəaliyyət nəticəsində ortaya çıxan və ya bununla əlaqəli uyğunlaşma davranışlarında 

paralel olaraq pisləşmə olaraq təyin edilmişdir.  

Tərifə görə, zəka geriliyi 18 yaşdan kiçik olmalıdır. Test zamanı kompensasiya edilə bilmirsə, 

zəka geriliyi səhvən korluq və karlıq kimi bəzi duyğusal xəstəliklərdə diaqnoz edilə bilər. Danışıq 

çatışmazlığı və beyin iflici əqli geriliyi olan uşağa zəka geriliyi diaqnozu qoyulmasına səbəb olur. 

Öyrənmə qüsurlu uşaqlarda oxu və yazma kimi müəyyən sahələrdə inkişafın ləngiməsi və ya 

imkansızlığı zehni geriliyi olan uşaqlarda görülə bilər, lakin bu uşaqlar digər sahələrdə normaldır. 

Bunun əksinə olaraq, zehni geriliyi olan uşaqlar inkişafın bir çox sahələrində ümumi bir gecikmə 

göstərirlər. 

Amerika Psixoloji Assosiasiyası əqli geriliyi "ümumi zehni funksiyalarda ortalamadan 

əhəmiyyətli dərəcədə aşağı və nəticədə adaptiv funksiyalardakı əhəmiyyətli pozğunluqlar" olaraq 

təyin edir. Cari istifadədə; Zehni inkişaf geriliyi, zəka çatışmazlığı, normal olmayan zəka, 

oliqofreniya, inkişaf əlilliyi, inkişaf geriliyi adlanır. Çox fərqli səbəblərdən meydana gəlir. Prenatal 

dövrdə qızdırma və sifiliz kimi atəşli və yoluxucu xəstəliklər, ananın qeyri-kafi bəslənməsi kimi 

səbəblərdən qaynaqlana bilər. körpənin kifayət qədər oksigen ala bilməməsi kimi irdən çox səbəb ola 

bilər. Zəka geriliyi üçün tibbi müalicə yoxdur və zəka geriliyi ömür boyu davam edir. İstifadə olunan 

dərmanlar ümumiyyətlə zəka geriliyinin müalicəsi üçün verilmir. Bu dərmanlar zəka geriliyinə səbəb 

olan problemləri aradan qaldırmaq üçün verilir. Zehni qüsurlu uşaqlar və yeniyetmələr ətrafdakı 

stimulları algılaya bilmir və algılananları qiymətləndirə bilmir. Konsepsiya, düşünmək, öyrənmək və 

öyrəndiklərini təcrübə etmək qabiliyyəti məhdud insanlardır.  

İntellektual əlillik həm zehni funksiyalarda, həm də konseptual, sosial və praktik uyğunlaşma 

bacarıqlarında əhəmiyyətli məhdudiyyətlər olan bir çatışmazlıq kimi xarakterizə olunur. Nəhayət, 

təklif olunan qəti meyar 18 yaşından əvvəl zəka geriliyinin meydana gəlməsidir və xəstəlik və ya 

travmatik qəzalar nəticəsində ortaya çıxan davranış və zəkada pozğunluqlar zəka geriliyi 

təsnifatından xaric edilmişdir. Ağır qüsurlu uşaqlar ümumiyyətlə körpəlikdən diaqnoz qoyulur. Zəka 

geriliyi olan fərdlər, zehni geriliyi olmayan fərdlərdən fərqli olaraq bir stimulyatorun fərqli ölçülərinə 

diqqət yetirirlər. Misal üçün; Zehni cəhətdən qüsurlu insanlar mövqey, rəng və forma kimi digər 

ölçülərə nisbətən daha asanlıqla bir obyektə diqqət yetirirlər ki, bu da elastiklik tələb olunan 

problemlərin həllində bir dezavantaj yaradır.  



“PSİXOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ: YENİ PERSPEKTİVLƏR, YENİ MÜLAHİZƏLƏR VƏ YENİ DÜŞÜNCƏLƏR” 

                          MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS. (ONLAYN). 19-20 iyun  2021-ci il.  Bakı, Azərbaycan                                  ISSN 2789-4606    

 
369 

 

İnsanlara uyğun davranışı öyrətmək. Əsrlər boyu ən vacib problemlərdən biri olmuşdur. 

Günümüzdə bu problem mürəkkəbləşdi və bu problem getdikcə artdı. Bir insan davranışını ardıcıl, 

etibarlı və etibarlı bir şəkildə dəyişdirməyincə, insanlığın istədiyi həyata qovuşması mümkün deyil.  

Əqli zəifliyin qısa mənası bir uşağın və ya bir insanın öz qabiliyyətini nümayiş etdirə 

bilməməsidir, digər həmyaşıdlarının bacarıqlarını göstərə bilməməsidir. zəka əmsalı IQ-dir. zəka 

testləri bir insanın nə qədər ağıllı olduğunu ölçmək üçündür. Psixoloqlar zəka üçün ümumi bir tərif 

vermədilər. Kəşfiyyat ölçüsü, şəxsin olduğu yaşda uyğun və fərdi olaraq tətbiq olunan mədəniyyətdə 

etibarlı və etibarlı olan IQ (kəşfiyyat nisbəti) testləri ilə ölçülür. Ümumiyyətlə, orta (IQ = <70) 

altındakı 2 standart sapma zəka geriliyi hesab olunur. DSM-5-də qeyd edildiyi kimi, IQ testləri 

konseptual funksionallığın "təxmini" ölçüsüdür və real həyat təcrübələrində mülahizə və ya praktiki 

bacarıq qazanmağı ölçmək üçün kifayət deyil. Məsələn, IQ balı 70-dən yuxarı olan bir şəxsin IQ balı 

daha aşağı olanlara nisbətən sosial anlayış, mühakimə və digər uyğunlaşma funksiyalarında davranış 

problemləri daha aşağı ola bilər. Buna görə zəka səviyyəsini qiymətləndirərkən kliniki şərh vacibdir.  
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Проблема одиночества относится к предмету изучения наук, таких как социология, 

философия, психология, культурология, педагогика, медицина и теология. Каждый из них 

анализирует феномен одиночества, исходя из исследовательских рамок собственной науки, и 

пытается обогатить себя новыми аспектами данной проблематики. В качестве альтернативы 

следует отметить, что теоретическая и практическая разработка этой проблемы приобретает 

актуальность в рамках социальной психологии, поскольку феномен одиночества напрямую 

связан с межличностными отношениями между людьми. Данная статья раскрывает 

теоретические стороны феномена одиночества и эмпирически описывает проведенный 

психологический эксперимент. 

Ключевые слова: одиночество, социально-психологический феномен, уединение, 

изоляция, отчуждение 

 

Изучение понятия «Социально-психологическое одиночество» указывает на важность 

полного раскрытия смысла и сущности термина «одиночество». Теоретически в основе этой 

проблемы лежат древние корни. Тема одиночества была в центре внимания каждого 

представителя человечества в течение всего периода. Об этом свидетельствуют мифы 

древнего мира, религиозные тексты, письменные источники богословов [5]. В древности 

преследование (изгнание) определялось как самое суровое наказание в коллективном образе 

жизни человечества. То есть одиночество вывело человека на поле как яркое проявление 

декаданса и десоциализации, уводя его от близких. Эта традиция сохранилась и в наше время. 

Современный анализ понятия изгнания не всегда означает физическую изоляцию индивида от 

общества. В обществе также распространены методы психологической изоляции, такие как 

избегание общения, безразличие, пребывание в безразличных отношениях. По мнению 

американского писателя Томаса Вулфа, одиночество является универсальным состоянием 

человеческого общества и считается испытанием в жизни каждого человека. 

Литературный обзор 

Феномен одиночества представляет собой многогранную по содержанию ситуацию, 

оно ощущается у всех в разных формах, образно воспринимается человеческой психикой [2] 

– в этом проявляется сложность научного понимания данной проблемы. Сложность этой темы 
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исследования еще раз выражается в том, что различные системы цивилизации раскрывают 

исторически сложившиеся социально-психологические проявления одиночества и способы, в 

которых они ощущаются. 

В толковом словаре узбекского языка дано краткое описание: «Одиночество - это 

одинокий человек, одинокая личность, уединенность» [6, стр.256]. В психологическом словаре 

мы можем встретить более широкое описание: «Одиночество - это один из факторов 

психогенеза, эмоциональное состояние, в котором человек проявляется в необычных 

обстоятельствах в изолированной от других ситуации» [3, стр.248]. В Википедии мы можем 

увидеть комментарий в наиболее доступной форме: «Одиночество - это социально-

психологическое явление, эмоциональное состояние человека, которое связано с отсутствием 

близких, со страхом положительных отношений или потерей их в результате существующих 

психологических причин социальной изоляции. В его составе есть два разных по виду явления 

- положительное одиночество и отрицательное  одиночество. Однако термин «одиночество» 

часто имеет негативную коннотацию» [1]. Данное определение позволяет рассмотреть 

феномен одиночества с точки зрения социальной психологии, понять причины и сущность 

различного возникновения эмоциональных состояний человека, выделить тенденцию к 

анализу феномена одиночества в положительных и отрицательных проявлениях. Кроме того, 

данное определение показывает, что в дополнение к вопросу «одиночество» следует также 

использовать слова «уединение» и «изоляция». Для дальнейшего уточнения содержательных 

границ между ними мы обращаем ваше внимание на этимологию данных понятий. 

Е.Н.Климентьева описывает этот термин следующим образом: «Одинокий человек как 

социальная категория страдает не только от недостатка общения, но и от низкого уровня 

социальной идентичности и доверия к человеку, человек с низкой адаптивностью к условиям 

в обществе, неудовлетворенный своей личной жизнью, человек, контролируемый внутренним 

локусом» [4].  

Когда речь заходит об интерпретации одиночества как социального и 

психологического феномена, некоторые исследователи утверждают, что его отличительной 

стороной от понятий одиночества и изоляции является то, что одиночество имеет особый 

внутренний смысл. Одиночество не является синонимом понятий уединения и изоляции, как 

считает Трубникова [5]. Она объясняет: «Изоляция зависит от физического, 

пространственного и длительного местоположения человека в его отношении к социальному 

существованию, явление, которое проявляется внешне, не является внутренним психическим 

прощением» [5].  

Яркий представитель психоаналитической школы Ф. Фромм-Рейхман связывает 

понятия одиночества и уединения с характерными качествами человека. Одиночество - это 

мимолетное ментальное направление в норме, это негативный взгляд, с которым трудно 

справиться, всегда ощущается, проявляется в средствах искушения и вражды славы, 

стремлении сохранить чувство личной инфантильности [7]. 

При анализе феномена одиночества исследователи выделили две тенденции: одну в 

негативном направлении, а другую в положительном, что отличает уединение. Прояснение 

вопроса о влиянии чувства одиночества на образ жизни человека позволяет проанализировать 

одиночество антиномическим образом, с одной стороны, как деструктивную стадию 

личности, с другой стороны, проявляется стадия самосознания в качестве творчества. И о 

разнообразии взглядов свидетельствует тот факт, что в настоящее время феномен одиночества 

изучен недостаточно. 

Методы исследования 

Характер зависимости в объяснении чувства одиночества, его многогранное 

выражение, сложность его измерения в качестве социально-психологического явления, 

недостаточный охват разработанными методами создают сложность в поиске решения этой 
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проблемы. Изучение причин возникновения чувства социально-психологического 

одиночества важно для понимания особенностей, присущих поведению молодёжи. Для 

изучения социально-психологического чувства одиночества в среде студенческой молодежи  

мы использовали метод глубинное интервью. В интервью приняли участие 48 студентов 

первого и третьего курсов факультета «Педагогики и психологии», которым было задано пять 

заранее подготовленных вопросов. Данный метод позволил выявить причины возникновения 

чувства социально-психологического одиночества в студенческой группе.  

Результаты исследования 

Анализ ответов респондентов был систематизирован следующим образом: 

Наш первый вопрос звучал так: «Что вы понимаете, под термином «одиночество»?».  

Анализ ответов на него был следующим. Выяснилось, что многие респонденты понимают 

одиночество как сочетание физического и духовного одиночества. По их мнению, отсутствие 

достаточного количества общения приводит к  физическому одиночеству, в котором они 

подчеркивали количественный аспект круга общения. А духовное одиночество было связано 

с качественной стороной общения, то есть с его эмоционально-психологической 

составляющей. Респонденты отметили,  находясь в одиночестве, человек может эмоционально 

чувствовать себя очень спокойно и комфортно, но, находясь внутри людей, в то же время он 

также вполне может чувствовать себя в одиноком состоянии. Восприятие одиночества 

подчеркивается зависимостью отдельных категорий человеческого характера, то есть 

интроверт какое-то время даже не чувствует себя одиноким в физической изоляции, в то время 

как экстраверт, наоборот, нуждается в постоянном общении, чтобы адекватно удерживать свое 

одиночество. По мнению респондентов, наличие в человеке приятного для себя собеседника 

облегчит проявление чувства одиночества. Хотя одиночество как физическая изоляция было 

подчеркнуто студентами первого курса, студенты третьего курса полагают, что в современном 

обществе, наполненном текущими глобальными изменениями, восприятие одиночества идет 

немного дальше, потому что молодёжь выступают в качестве объекта постоянного общения, 

и  восприятие внутренней пустоты отдаляется. Можно сказать, что более глубокие 

представления о социальной жизни, особенностях в ней, личностной идентификации и 

рефлексии студентов третьего курса по отношению к студентам первого курса представляют 

в них позитивную направленность феномена одиночества. Первокурсники приобретая статус 

студента сталкиваются с некоторыми сложностями, и идентификация личности 

осуществляется недвусмысленным образом. 

Вторым вопросом нашего интервью было – «Что помогает преодолеть чувство 

одиночества?». Из ответов на этот вопрос были выделены социальные и личностные 

детерминанты. Личностные детерминанты включали уверенность в будущем, приятные 

впечатления от других, искренность в общении, открытость к новизным и т.д. Студенты 

третьего курса также выделили место воли и решимости для того, чтобы адекватно 

воспринимать чувство одиночества. А студенты первого курса полагались в основном на 

искренность при вступлении в общение с другими людьми. В состав социальных детерминант 

вошли поддержка друзей и родственников, профессиональная зрелость в рамках своей 

специальности, хобби, все методы социального воздействия, которые отвлекают человека. 

Отвечая на этот вопрос, основная часть респондентов поставила семью на первое место. На 

самом деле каждый человек способен эффективно влиять на процесс общения с членом своей 

семьи, зная их индивидуально-психологические особенности. В связи с этим студенты 

третьего курса ответили, что положительные отношения с представителями 

противоположного пола также несколько снижают склонность к одиночеству из-за высокого 

уровня самооценки у человека. Они также отметили, что решение проблем вместе со своими 

сверстниками считается важным определяющим фактором. 

На третий вопрос «Что может помешать вам преодолеть одиночество?» мы получили 

следующие ответы. В системе личностных детерминант, респонденты выделили черты 
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характера, возникновение сложности при общении с  незнакомыми людьми, застенчивость, 

неспособность к общению и фобии. Студенты третьего курса подчеркнули, что важно 

понимать  позитивность в восприятии одиночества. А студенты первого курса отметили, что 

одиночество еще тяжелее действует на интровертов и мешает им преодолеть это чувство. 

В качестве социальных детерминант были введены резкий рост информатизации в 

обществе, социальный статус, образ жизни, негативное отношение окружающих людей, место 

жительства, ложное восприятие одиночества в реальности и др. На наш взгляд, тот факт, что 

в современном обществе студенты проводят основное время в социальных сетях, приводит к 

неестественной коммуникации. В результате показатель принятие собеседника в 

эмоциональном плане снижается, а тенденция к одиночеству возрастает. Преобладание 

субъективных выводов в отношениях молодёжи также вызывает одиночество, сужая круг 

общения в них. 

Содержание нашего четвертого вопроса было таково: «Каковы причины проявления 

чувства одиночества в среде студенческой молодежи?»  Отвечая на этот вопрос, респонденты 

с уверенностью изложили  свои взгляды на феномен одиночества исходя из личного 

жизненного опыта. Причины интерпретировались как личные и социальные проявления. То 

есть было упомянуто, что такие причины, как высокая заметность индивидуализма, риск 

отвержения, самооценка, личностные недостатки, изменчивость системы ценностей, 

ограничения (мышление в узком кругу) возникают в связи с психологическими дисбалансами, 

блокадой, которая окружает человека, воспитанием и т.д. Среди социальных причин были 

отсутствие жизненного опыта, хрупкость природы личности, информатизация общества, 

неспособность удовлетворительно проводить свободное время, потеря толерантности и т.д. В 

то время как студенты первого курса констатируют, что неоправданность жизненных 

ожиданий создают сложности в реальной жизни и что эта ситуация порождает тенденцию к 

одиночеству, студенты третьего курса утверждают, что одиночество в такой ситуации 

помогает найти решение жизненных сложностей. 

Вопрос создания семьи у студентов третьего курса является естественной 

необходимостью. Создание семьи - это предрасположенность к одиночеству в жизни 

студенток. Было высказано, что человек в семье, переживающий возобновление отношений, 

трудную адаптацию к новой семье, во многих случаях непонимание невесты членами семьи  

является причиной одиночества у студенток. У юношей-студентов было отмечено, что 

семейная жизнь приводит к позитивному восприятию чувства одиночества за счет повышения 

независимости, укрепления своего социального статуса и явного проявления стремления для 

семейного блага. В результате было подчеркнуто, что юноши используют одиночество как 

возможность для самовыражения личности. 

Студенты первого курса подчеркнули, что у них происходит переход мышления и 

общения в интерактивную форму, когда они формируются как новая социальная группа, затем 

они отдаляются друг от друга. В студенческой группе также упоминалось, что эмоциональное 

непонимание со стороны товарищей по группе также создает для них основу для одиночества. 

В конце нашего интервью был задан вопрос: «Расскажите о методах преодоления 

одиночества». Конечно, в ходе беседы были высказаны замечания по решению этой проблемы. 

Их отличие заключается в том, что, по мнению студентов третьего курса процесс 

самосознания и идентификации одиночества человека адекватен, не нужно преодолевать это 

явление, наоборот нужно уметь  использовать его с умом. При этом была отмечена важность 

таких особенностей, как правильный способ общения, потребность в личностном росте, 

проявление настойчивости в самосовершенствовании. 

Мнение студентов первого курса было в другом направлении, они выразили 

необходимость ориентироваться на восприятие недостатков и фобий на этапе включения на 

статус студента.  
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Итак, в рамках феноменологического подхода можно сделать вывод, что сочетание 

вышеперечисленных детерминант приводит к преодолению чувства одиночества. Каждый 

компонент, приведенный в описании, может служить отдельной исследовательской основой. 

Из этого видно, что изучение феномена одиночества входит в широкий и неограниченный круг 

проблем. 
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SUMMARY 

Loneliness as a socio-psychological phenomenon 

Yuldasheva Mahliyo Bakhtiyorovna 

 

 The problem of loneliness refers to the subject of the study of sciences such as sociology, 

philosophy, psychology, cultural studies, pedagogy, medicine and theology. Each of them analyzes 

the phenomenon of loneliness, based on the research framework of their own science, and tries to 

enrich themselves with new aspects of this problem. As an alternative, it should be noted that the 

theoretical and practical development of this problem is becoming relevant in the framework of social 

psychology, since the phenomenon of loneliness is directly related to interpersonal relationships 

between people. This article reveals the theoretical aspects of the phenomenon of loneliness and 

empirically describes the conducted psychological experiment. 

Keywords: loneliness, socio-psychological phenomenon, solitude, isolation, alienation 

XÜLASƏ. 

Tənhaliq kimi sosial-psixoloji fenomeni 

Yuldaşeva Maxliyo Baxtiyorovna  

 

Təklik problemi sosiologiya, fəlsəfə, psixologiya, kulturologiya, pedaqogika, tibb və 

teologiya kimi elmlərin öyrənilməsi mövzusuna aiddir. Onların hər biri öz elminin tədqiqat 

çərçivəsinə əsaslanaraq təklik fenomenini təhlil edir və özünü bu problematikanın yeni aspektləri ilə 

zənginləşdirməyə çalışır. Alternativ olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu problemin nəzəri və praktiki 

işlənməsi sosial psixologiya çərçivəsində aktuallıq kəsb edir. Bu məqalə təklik fenomeninin nəzəri 

tərəflərini açıqlayır və aparılmış psixoloji eksperimenti empirik şəkildə təsvir edir. 

Açar sözlər: tənhalıq, sosial-psixoloji fenomen, təklik, təcrid, özgəninkiləşdirilməsi 
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Ağır psixi pozuntular sağlamlıq imkanlarının məhdudiyyəti və əlilliyə səbəb olan amil kimi 

nəzərdən keçirilərkən müxtəlif konseptual müzakirələrə səbəb olur. Əqli, davranış və neyroinkişaf 

pozuntularının nəticəsində formalaşan psixi pozuntular fərdin koqnitiv, emosional tənzimi və 

davranışında meydana çıxan disfunksionallıq kimi özünü göstərir. Belə pozuntular çox vaxt insanın 

şəxsi, ailə, sosial, təhsil, məşğulluq və ya daha başqa vacib olan funksionallıq sahələrində öz ifadəsini 

tapır [7].  

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında AR Qanununa əsasən, əlillik – müxtəlif maneələrlə 

qarşılaşdığı zaman şəxsin digər şəxslərlə bərabər səviyyədə cəmiyyət həyatında tam və səmərəli 

iştirakına mane olan sabit fiziki, psixi, əqli və ya hissiyyat pozuntuları olan şəxs, o cümlədən 

sağlamlıq imkanları məhdud 19 yaşınadək uşaq nəzədə tutulur [1]. 

XX əsrin 50-ci illərində sosial eksklyuziya yanaşması ilə Tomas Szasz`ın irəli sürdüyü fikirlər 

və 70-ci illərdə C.Engel`in antireduksionist baxışları ilə biopsixososial modelin meydana çıxması 

psixi xəstəliklərin yaratdığı problemləri qiymətləndirməkdə həlledici rol oynadı. ÜST-nın 191 Üzv 

Dövləti tərəfindən qəbul edilmiş Funksionallıq, Əlillik və Sağlamlıq üzrə Beynəlxalq Təsnifatı (ICF) 

2001-ci ildən bəridir sağlamlığın və əlilliyin ölçülməsində beynəlxalq standart kimi tətbiq edilir.  

Psixiatriyanın tarixi inkişafı və insan hüquqları konsepsiyalarının vüsət alması ilə birlikdə 

marginalizasiyaya, diskriminasiyaya, stiqmatizasiyaya məruz qalmanın tənqid olunması tibbi 

modelin də yetərsizliyini qəbul etməyə səbəb olmuşdur.  

Psixi pozuntuların yaratdığı əlilliyin mənalandırılması baxımdan tibbi, funksional və sosial modeli 

nəzərdən keçirək.  

Tibbi model əlilliyi (disability – hərfi mənası ilə, bacarıqsızlıq kimi tərcümə etsək) sağlamlıq 

şəraiti kimi qiymətləndirir, hansısa zədə, travma, fizioloji və koqnitiv (beyin) əsası olan bir 

disfunksionallıq kimi nəzərdən keçirir və önlənmə, müalicə, yaxud əlillik şəraitinin yaradılmasını 

nəzərdə tutur.  

Funksional model, bu mənada tibbi modellə bənzərdir və əlilliyi zədə, çatışmazlıq, 

məhdudiyyət kimi nəzərdən keçirir. Əlillik fiziki, tibbi və ya koqnitiv çatışmazlıq nəticəsində 

yaranmışdır. Beləcə bacarıqsızlıq - əlillik fərdi funksional aktivlikdən geri qoyur.  

Sosial model isə bacarıqsızlıqları/məhdudiyyətləri olan şəxslərin özünə deyil, məruz qaldıqları 

baryerlərə diqqət çəkir. Sosial təşkilatlılığın və hüquqların müyəssər imkanlarla təmin olunması 

şəraiti yaradıldıqda, əlilliyi olan şəxslərin inklyuziyasını nəzərdə tutur. Hər bir şəxsin eyni dərəcədə 

hüquqlara malik olduğunu, özünü maəyyənləşdirmə, sərbəst qərar vermə, təhsil alma, ailə həyatı 

qurma, övlad sahibi olma kimi ümumbəşəri hüquqları olduğunu müdafiə edir. İnteqrasiyanı deyil, 

inklyuziyanı dəstəkləyir.  

Psixi pozuntunun ağırlığını yaratdığı funksionallıq problemləri, distressin ağırlığı və koqnitiv, 

emosional, davranış sferalarında yaranan problemlərin xronikiliyi ilə qiymətləndirmək mümkündür. 

Burada ağır və ciddi psixi pozuntu anlayışları ayırd edilə bilər. Belə ki, ciddi psixi pozuntulara ilkin 

psixotik pozuntular kimi də adlanan (XBT-11) şizofreniya, şizoaffektiv pozuntu, sayıqlama 

pozuntusu, eləcə də, bipolyar affektiv pozuntu və major depressiyanı aid etmək olar. Psixotik 

əlamətlərin ilkin olduğu belə xroniki psixi xəstəliklərdə funksionallığı birbaşa məhdudlaşdıran 

qavrama və təfəkkür pozuntuları ciddi ifadə olunur. [11] Depressiya psixi pozuntular içərisində 

xəstəliyin yaratdığı yük baxımdan da ən yüksək reytinqə malikdir. [2] 
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Lakin qeyri-psixotik pozuntulardan PTSP və fəsadlaşmış hüznün də bəzi hallarında ağır psixi 

əlamətlərə; xüsusilə davamlılıq göstərən şəxsiyyət dəyişkənliklərinə və suisid hallarına rast gəlinir. 

[11] 

Qavrama, təfəkkür, emosional və davranış sahələrində davamlı qeyri-adekvatlıq və xroniki 

distress halı yaşamaq ağır psixi pozuntudan əziyyət çəkən şəxslərdə psixososial ehtiyacları 

aktuallaşdırır. Bu ehtiyaclara medikamentoz müalicənin labüdlüyü, müvafiq psixososial yardım 

proqramlarına qoşulma, məşğuliyyətə cəlb olunma və işsizliyin aradan qaldırılması aid edilə bilər. 

Aparılan tədqiqatlar dərmanlar, informasiya, psixoterapiya və konsultasiyalar, sosial müdaxilələri və 

bacarıqlar treninqlərini qavranılan xüsusi ehtiyaclar kimi aşkarlamışdır. [5] 

Ağır psixi pozuntuların səbəb olduğu əlillik funksionallığın  bir forması kimi tibbi-psixoloji yardımın; 

qiymətləndirmə və reabilitasiyanın problemidir. Lakin, sosial modeldə irəli sürülən mənası ilə bu 

əlillik halı, həm də cəmiyyətin, sosial sistemin və idarəçiliyin problemidir. Belə ki, psixi sağlamlıq 

xidmətlərinin təşkili sahəsində 5 əsas baryer aşkarlanmışdır:  

1) Psixi xəstəlik özlüyündə; 

2) Sağlamlıq sistemindəki çatışmazlıqlar; 

3) Sosial stiqma  

4) Sosio-iqtisadi vəziyyət  

5) Hökumət və siyasət öhdəliklərdə boşluqlar. [3] 

Biz, artıq psixi xəstəliyin, yəni psixi pozuntuların ağırlığının göstəriciləri və yaratdığı psixoloji 

baryerləri vurğuladıq.  

Sağlamlıq sistemindəki çatışmazlıqlar bir çox hallarda psixiatr və klinik psixoloqların sayının az 

olması, əyalət ərazilərində psixi sağlamlıq müəssisələrinin azlığı və ya müvafiq müalicə metodlarının 

əlçatmazlığı ilə bağlı olur.  

Ağır psixi pozuntuları olan şəxslərin məruz qaldığı sosial stiqma psixososial baryerdir və sosial 

modelin konseptini tam olaraq dəstəkləyən məsələlərlə bağlıdır. İnsanlar ictimaiyyətdə əlliliyə ona 

görə məruz qalmırlar ki, onlarda nəsə fərqlilik və ya məhdudiyyət var. Bu əlilləşdirmə mühitin və 

ictimaiyyətin maddi, mənəvi baryerləridir. İnsanların fərqliliyə yönəlişlikləri, sanki onlar müəyyən 

şeyləri bacarmayacaqlar şəklində olur. Əlilliyi olan şəxslər işləyə bilmir, sərbəst yaşaya bilmir, cinsi 

həyatda və övlad sahibi olmaqda azadlığı əlindən alınır. [13] 

Əlbəttə, ağır psixi pozuntuları olan şəxsin davamlı tibbi-psixoloji dəstəyə ehtiyacını nəzərə 

almadan, adekvat yardım proqramlarını hazırlamaq və tətbiq etmək mümkün olacağı çətindir. 

Baxmayaraq ki, dünyanın müxtılif ölkələrində dərman müalicəsinə və institutlaşmaya qarşı birmənalı 

hərəkatlar da baş verir, biopsixososial modelin və sübuta əsaslanan müdaxilələrin icrası həm peşəkar 

sahənin, həm də ictimai sahənin inkişafının eyni qüvvə ilə aparılmasını tələb edir.  

Psixi sağlamlıq mütəxəssisləri ilə aparılan araşdırma göstərmişdir ki, xroniki psixi pozuntusu olan 

şəxslərin işlə təmin olunması onların müalicə alma ehtimalını da, ağırlaşma hallarının 

təkrarlanmamasını da azaldır. Bir çox hallarda, tibbi-psixoloji müalicə sığorta ilə qarşılanmadığı üçün 

işsizlik birbaşa psixi vəziyyətin pisləşməsinə səbəb olur, çünki dərman olmur, çünki müalicə olmur 

və nəhayət, çünki sosial izolyasiya baş verir. [3] 

Ağır psixi pozuntusu olan şəxslərin hüquq və ehtiyaclarını qanunvericiliyin qoruduğu hallarda 

belə, konkret icra mexanizmlərində, müəssisələrin hökumət və siyasət öhdəliklərinin çatışmazlığı 

Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına dair AR qanununda da deyildiyi kimi, şəxsin sağlamlıq 

imkanlarına müvafiq iş şəraitinin və reabilitasiyanın təşkil olunmamasına səbəb ola bilir. [1] 

Beləliklə, ağır psixi pozuntuları olan şəxslərin psixoloji ehtiyaclarının təmin olunması 

sahəsində əlilliyin sosial modelindən çıxış etmək cəmiyyətin bütün sferalarındakı baryerləri görməyə 

və onların aradan qaldırılması sahəsində çoxölçülü proqramları tətbiq etməyə imkan yarada bilər. 

Funksional modelin elmi bazisinin zənginləşdirilməsi peşəkar yardımların inkişafına təkan versə də, 

psixososial xarakterli bir çox mövzunun həlli üçün sosial modelin təkcə fiziki məhdudiyyətləri olan 

şəxslərə deyil, ağır psixi pozuntuları olan şəxslərə də şamil edilməsi və bu diskursun 

genişləndirilməsinə ehtiyac vardır.  
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RESUME 

Psychological needs of people with severe mental disorders and  

social approach to disability 

Yusubova Sayyara Fikrat 

 

Severe mental disorders have led to a variety of conceptual discussions when viewed as a 

factor in disability. Mental disorders that result from mental, behavioral, and neurodevelopmental 

impairments manifest themselves as dysfunctionality that occurs in an individual's cognitive, 

emotional regulation, and behavior. Such violations often find expression in a person's personal, 
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family, social, educational, employment, or other important functional areas. Medical model of 

disability – health conditions, as any injury, trauma, physiological and cognitive (brain) which is the 

basis of a dysfunctionality looked like, and the prevention, treatment, or disability conditions 

envisages creation. Social model restrictions to those who were not exposed to the barrier draws 

attention. It provides for the inclusion of persons with disabilities when conditions are created to 

ensure social organization and rights. It argues that everyone has equal rights, universal rights such 

as self-determination, free decision-making, education, family life, and having children. Supports 

inclusion, not integration. The rights of persons with severe mental disorders and the need to protect 

law cases, the concrete implementation mechanisms, institutions, government and the lack of political 

commitment of persons with disabilities, the rights stated in the law, such as the ability of a person's 

health can be caused by lack of proper working conditions and the organization of rehabilitation. 

Thus, following the social model of disability in meeting the psychological needs of people with 

severe mental disorders can provide an opportunity to see barriers in all spheres of society and 

implement multidimensional programs to overcome them. Although the enrichment of the scientific 

basis of the functional model promotes the development of professional assistance, in order to address 

many psychosocial issues, the social model needs to be applied not only to people with physical 

disabilities, but also to people with severe mental disorders. 

Key words: severe mental illness, disability, functionality, psychological needs 

 

 

 

KİMYANIN PSİXOLOGİYA İLƏ İNTEQRASİYASI-HİSSLƏRİMİZİN KİMYASI 

Yusifova Təranə Abdurəhim qızı 

Qax rayon Z.Müslümov adına Qum kənd tam orta məktəbi 

teraneyusifova810@ gmail.com 

 

Məqalədə duyğularımızın kimyası araşdırılir və bu zaman insan orqanizmində baş verən fiziki 

və psixoloji dəyişmələr diqqətə çatdırılır. Kimyanın psixologiya ilə inteqrasiyası, hormonların insanın 

ruh halına və davranışına təsiri öyrənilir. 

Açar sözlər: inteqrasiya, kimya, psixologiya, duyğu, hormonlar. 

 

İnsan haqqında elmlər kompleksində psixologiya elmi mühüm yer tutur. Psixologiya bir çox 

elm sahələrinin nailiyyətlərini sintez edərək insanı öyrənən elmlərin bəlkədə hamısının inteqrasiya 

vasitəsi kimi özünü göstərir. Psixologiyanın öyrəndiyi məsələlər müxtəlif elmləri maraqlandırır ki, 

bunlardan biri də kimyadır. Əgər biz insan fəaliyyətinə nəzər yetirsək görərik ki, emosiyalar həm 

fəaliyyətin nəticəsində, həm də onun hərəkət mexanizmi kimi təzahür edir. İnsanın yaxşı əhval-

ruhiyyəsi onun öz fəaliyyətinə, münasibətinə də ciddi müsbət təsir göstərir. Əksinə, pis əhval-ruhiyyə, 

qəm, kədər, qüssə sanki insanın əl-qolunu bağlayır, onun müəyyən bir işi, fəaliyyəti həvəslə yerinə 

yetirməsinə ciddi mane olur. Belə bir vəziyyət affekt halında, stres vəziyyətində də nəzərə çarpır. 

Yəni belə qüdrətli hislər fəaliyyətə pozucu təsir göstərir, məhsuldarlığın aşağı düşməsinə, qəzaya yol 

vermə kimi hallara gətirib çıxarır. 

“Beynin kimyası” 

Duyğularımızı yaradan orqan beyindir. Beynin milyardlarla hüceyrəsindən sekresiya(sintez) 

olunan maddələr vücudumuza kimyəvi əmirlər verir. 

 Beynimizin quruluşuna fikir versək görərik ki, üç təbəqədən ibarətdir. Ən alt qatda reflekslər 

və instinktlərlə bağlı davranışların mərkəzi olan “sürünən beyni” (reptilən beyin), ən üst qatda ən 

inkişaf etmiş və “ağlın mərkəzi” sayılan “yeni məməli beyni” (neo-korteks)  vardır. Orta qatda isə 

“limbik beyin” adlı kiçik bir mərkəz vardır. Əslində limbik sistemin beyinin anatomik olaraq dəqiq 

bir bölgəsi olmadığını xatırlamaq lazımdır, daha doğrusu, beyində yayılmış və bir çox fərqli qruluş 

arasında qarışan bir neyron şəbəkəsidir. Başqa sözlə, limbik sistem anlayışı beyinin sahələrinin 
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funksiyası ilə əlaqəlidir. Yəni limbik sistem yaşanan təcrübələrin hər birinin müsbət və ya mənfi 

dəyərinin öyrənilməsindən asılıdır. Bununla yanaşı, limbik sistemin öyrənmə tərzimizə təsir 

göstərməsi şəxsiyyətimizə təsir edəcəkdir. 

Limbik sistemin hissələri hipota-lamus, hipokampus və amiqdaladır. Limbik beyin duyğuların 

mərkəzidir. 

Insan yaşam fələsəfəsini düzgün inkişaf etdirərsə duyğu radarları müsbət və mənfini eyni anda 

görər:bu yaxşı, bu pis, bu uyğun, bu yğun deyil, bu olumlu, bu olumsuz və s. beynimiz qərar verir. 

Bu qərarları verərkən duyğu radarları mənfiyə yönələrsə bu zaman atipik kişilik ortaya çıxar. Belə 

insanların beyni daimi turşu xassəli kimyəvi maddələr sintez edər. Kin, əsəb, nifrət,  qısqanclıq, 

düşmanlıq-bu duyğular özlərinə uyğun turşu xassəli maddələr yaradır. Əgər bu maddə kinlə əlaqədar 

ifraz olunarsa ən çox bağırsaqlara, əsəblə əlaqədar ifraz olunarsa ürək-damar sisteminə, təzyiqə təsir 

göstərər. Qorxu, düşmanlıq halında beyin qana daha çox belə maddələr sekresiya edir. Hər şeyi təhdid 

görən, düşmən yaşayan insanlar uzun ömürlü olmurlar. Atalar sözündə deyildiyi kimi: “Sirkə nə qədər 

tünd olarsa öz qabını çatladar”-  burada həm də elmi bir həqiqət vardır. Mənfi hisslər insan ömrünü 

qısaldır. Fikrimcə müasir psixologiyanın inkişafı da “Necə etməli ki, insanlar daha çox xoşbəxt hiss 

etsinlər” yönümündədir. İnsan zehninə Qərb mədəniyyəti bunu öyrədir- özünü xoşbəxt et, xoşbəxt 

olarsan.  

Ancaq beyin çalışmaları bunu göstərdi ki, insan başqasını xoşbəxt etdiyi zaman da beynində 

xoşbəxtlik hormonları yaranır. Ona görə də yaxşılıq etmək insanı daha çox xoşbəxt edir.  

Amerikalı psixoloq Dr.Daniel Gölemana görə duyğu bir hisdir və bu hissə məxsus bəzi 

düşüncələr, psixoloji və bioloji hallar və hərəkətlər mövcuddur. Bəs duyğularımız olmasaydı həyat 

necə olardı? Həyatımızı fərqliləşdirən, yaşamımızı daha mənalı edən sehirli iksirdir duyğular. 

Duyğularımız sayəsində digər canlılardan fərqlənirik. Üz ifadələrimiz duyğularımızın təzahürüdür. 

Duyğularımızın kimyəvi quruluşunu öyrənmək üçün hormonlar, neyronlar və başqa hüceyrə 

arasında əlaqə yaradan kimyəvi maddələr yönündən bir az araşdırma apardım.  

    Bilirik ki, bədənimizdə sinir hüceyrələri var və bu  hüceyrələrdən sinir əlaqələri üçün xüsusi 

maddələr sintez olunur. Neyronlar arasınakı əlaqələr dünyanın qavrayışını yaradan və davranışını 

təyin edən sinir dövrələri və şəbəkələr yarda bilir. Hüceyrənin üzərindəki reseptor adlı proteinə 

neyronlar arsında əlaqə yaradan bu xüsusi kimyəvi maddələr yapışır. 

Beləliklə, hüceyrədə müəyyən reaksiyalar başlayır və bu da bir davranışa səbəb olur. Hər hansı 

bədən hərəkəti etmək, bir adı xatırlamaq, müəyyən duyğunu yaşamaq və minlərlə ruhi və fiziki 

hərəkət beyinin içindəki və çölündəki bölgələrə bu kimyəvi maddələr vasitəsilə çatdırılır. 

Bədənimizdə təbii yolla sekresiya olunan bəzi maddələrlə yaxından tanış olaq: 

Serotonin- 5HT və ya 5-hidroksitriptamin insanda xoşbəxtlik, canlılıq hissi verən hormondur. 

Serotonin çatışmadıqda yorğun, depressiv ruh halı görünür. Quruluş olaraq monoamin qrupuna 

aiddır. Triptofan aminoturşudan sintez olunur. 

serotoninin quruluş formulu 

 Beyində bu hormon yayıldıqda qan damarları yığılaraq daralır, serotonin səviyyəsi azaldıqda 

əksinə damarlar genişlənir. Miqren ağrılarından əvvəl serotonin səviyyəsi bədəndə yüksək, atak 

keçdikdən sonra da düşməkdədir. Aclıq, yorğunluq, stres, yemək və dərman kimi faktorların hamısı 

insan bədənindəki serotonin miqdarına təsir edir. Stres və qan şəkərinin düşməsi serotonini aşağı 

salarkən, qusma, içində aminlər olan qidalar (məsələn, pendir, şokolad, mandarin və s.) və tərkibində 

triptofan adlı bir növ amin turşu olan qidalar(süd, hind toyuğu əti) seretonin səviyyəsini yüksəldir. 

Bundan başqa insanda serotoninin səviyyəsinə bəzi hormonlar da təsir edir. Məsələn, qadınlarda 
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estrogen (qadın hormonu) artımı, serotonin səviyyəsində də artmaya səbəb olur. Eyni olaraq aybaşı 

dönəmində estrogen hormonlarında azalma, serotonin səviyyəsini də aşağı salır və bu vəziyyət qan 

damarlarının həddən artıq genişlənməsi nəticəsində qadınlarda miqren başlamasına səbəb 

olmaqdadır. 

 Serotonin əksikliyinin depresiya yaratma üzərində təsiri vardır. Depresiya müalicəsində 

serotonini geri alım inhibitoru dərmanları istifadə olunur. 

Eyni zamanda serotonin hormonunun yüksək səviyyədə olması sevgiylə əlaqədar olan hormonal 

vəziyyətdir. Serotonin yuxunu, seksual enerjini, ümumiyyətlə insanın psixoloji vəziyyətini 

nizamlayır. Aşağı serotonin miqdarı əsəbi, narahat və depressiv vəziyyətlərə səbəb ola bilər. 

 Bizdə hiss, həyəcan yaradan bir digər hormon adrenalindir. 

Adrenalin və ya epinefrin böyrəküstü vəzin beyin maddəsində sintez olunan hormondur. Quruluşu 

aşağıdakı kimidir: 

                                             
Bu hormonun işi orqanizmi təcili hərəkətə gətirməyə hazırlamaqdır. Təsirini nəbzin atışı, 

qanın daxili orqanlar və dəridən əzələlərə daşınmasını, qaraciyərdəki qlükogenin qlükozaya 

çevrilməsini və beləliklə təcili enerji qaynağı yaratması şəklində göstərir. Həyəcan və qorxduğumuz 

an adrenalin səviyyəsi artar, qan damarlarını genişlətər, ağrı, acı hissini azaldır. Göz bəbəklrinin 

böyüməsi ilə gözə alınan işıq artar və nəticədə daha tez və aydın görmə yaranar. Adrenalin sintezi 

artdıqda:  

1) Sklet əzələlərinə aid arteriya damarları genişlənir, saya əzələ və həzm sisteminə aid 

arterialarda daralma meydana gətirir; 

2) Koronar arterialar genişlənir; 

3) Qan təzyiqi yüksəlir; 

4) Nəbz yüksəlir; 

5) Göz bəbəkləri böyüyür; 

6) Qan şəkəri yüksəlir. 

Hormonların bizdə yaratdığı duyğulardan danışarkən, duyğularımızdan ən önəmlisi olan 

sevgiyə psixoloji, sosial, romantik yanaşmadan fərqli kimyəvi baxımdan yanaşaq. Çoxumuz hesab 

edirik ki, sevginin simvolu ürəkdir. Ancaq ürəyin sevgi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amerikalı 

antropoloq Helen Fişerə görə ehtiras nə qədər artsa, beyində həyəcan və həzz duyğularının 

yaranmasına səbəb olan hormonlar daha çox xəbərdar edilir və aktiv hala gəlir. Dofamin, noradrenalin 

və feniletilamin madələrinin artıq sekresiyası nəticəsində əllərimiz daha çox tərləyir, tənəffüsümüz 

sürətlənir, təzyiqimiz və nəbzimiz yüksəlir. Aşiq olanların iştahdan kəsilməsi, yuxusuzluq çəkməsi 

məlum əlamətlərdir. Bütün bunların səbəbi də hamımız üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan 

hormonlardır. Noradrenalin ovuc içində tərləmə, ürək döyüntüsündə sürətlənmə, göz bəbəklərində 

böyümə meydana gətirir. Bu hormon beyinin diqqət və ətrafa cavab vermə ilə əlaqədar hisslərinə təsir 

edir. Aşiq olan insanın fikrini cəmliyə bilməməsi, daima dalğın olması və ətrafdan verilən suallara 

ləng cavab verməsi və ya verməməsinin əsas səbəbi həddindən artıq noradrenalin sekresiyasıdır. 

Adrenalin və noradrenalin birlikdə ürək döyüntülərini, qanda qlükoza miqdarını artıraraq “qaç ya da 

döyüş” (filght or fight) cavabının təməlini meydana gətirirlər. 
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Noradrenalinin quruluş 

Beyində nodadrenalin səviyyəsinin artması ilə xoşbəxtlik artır, iştah isə azalır. Beləliklə, aşiq 

olduğumuzda iştahdan kəsilməyimizin və xoşbəxtliyimizin səbəbi budur.  

 Dofamin beyində sintez olunan insanları daha danışqan və həyəcanlı edən bir kimyəvi 

maddədir. Bu maddə romantik reaksiya, hərəkət və xoşbəxtlik hislərini yaradan beyin hissələrinə təsir 

edir. Nəticədə sevdiyimiz şəxsi gördüyümüzdə tənəffüsümüz artır, bədənimizə istilik gəlir və üzümüz 

qızarır. 

 
Dofamin      Feniletilamin  

 Feniletilaminin sekresiyasının artması üçün göz-gözə gəlmək və əl-ələ tutmaq kimi sadə 

davranışlar belə kifayətdir. Ürək döyüntüsünün sürətlənməsi, əllərin tərləməsi tənəffüsün 

çətinləşməsi kimi reaksiyalar beyində yüksək dozada feniletilamin sintezi nəticəsində meydana gəlir.  

 Bəs aşiq olmağımızın səbəbi nədir?  Niyə hər kəsə deyil, məhz “ona” aşiq oluruq? İnsanların 

bir-birinin diqqətini çəkməsini təmin edən əsa maddənin feromonlar olduğu məlumdur. Feromon eyni 

növün üzvləri arasındakı sosial əlaqələri təmin edən kimyəvi maddədir. Yunan mənşəli bu söz 

“hormon daşıyan” mənaasını verir. İnsan fenomonları daha çox cinsi davranışlara nəzarət edir. 

Burunun içində olan və “vomeronazal orqan” adıyla tanınan bir reseptor sayəsində feromonlar qəbul 

edilərək beyinə çatdırılır. Beləliklə, beyində ilk reaksiyaların qığılcımı yaranır və hormonal 

fəaliyyətlər başlayır. Feromonlar əks cins tərəfindən fərq edilməyin ilk addımı olsa da, əlaqənin 

davamlı olmasını təmin etmir. Feromonların təsiri ilə erkək və dişilərə xas testosteron və estrogen 

hormonları sekresiya olunur. Bu molekullar sevginin ehtirasa çevrilməsini və növün davamını təmin 

edən cinsi çoxalma fəaliyyətinin tətiklənməsini təmin edir. 

 Sevginin davamlılığını təmin edən isə serotonin, vazopresin və oksitosin molekullarıdır. 

Oksitosin sevdiyimiz bizə toxunduqda, ya da biz ona toxunduğumuzda kimyəvi reaksiyarı başladan 

molekuldur. Hipofiz vəzi tərəfindən sekresiya olunur. Oksitosin olmasaydı uşaqlarımıza, həyat 

yoldaşımıza və sevdiklərimizə qarşı hiss etdiyimiz duyğulara sahib ola bilməyəcəkdik. 

 Duyğularımızın kimyasını araşdırarkən, əsasən, müsbət hisslərin yaranması zamanı baş verən 

dəyişmələrdən, xoşbəxtlik hissinin artırılmasına səbəb olan davranışlara üstünlük verdim. Rahibə 

Teresanın da dediyi kimi insanların yaxşılıq etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Bu zaman həm qarşı 

tərəfin, həm də özümüzün beynimizdə xoşbəxtlik hormonu ifraz olunur. 

Nəticə: Fikrimcə məqalədə bizi düşündürən bəzi suallar cavablandırıldı. Belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, əslində duyğularımızı idarə edən kimyəvi maddələrdir. Müsbət əhval- ruhiyyə yaratmaq, insan 

ömrünü uzatmaq, xoşbəxt hiss etməni təmin etmək üçün bu kimyəvi maddələrin artırılmasının 

mümkün yollarını tapmalıyıq. Mən hamıya yaxşılıq comərdi olmağı, heç tanımadığımız insana salam 

verməyi, onu sevindirməyi arzu edirəm- yaşamın fəlsəfəsi məncə elə budur.  
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Travma kavramı araştırmalarda özellikle Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 1994)-nin 

belirtildiği üzere; ölüm tehdidinin veya ölümünün bulunduğu, ağır yaralanmanın ya da fiziksel olguya 

karşı bir tehdidin ortaya çıktığı ve bireyin kendisinin ve ya tanık olduğu hadiseler (yakının vefatı, 

geçirilen kazalar, ölümcül hastalıklar vb.) olarak tanımlanmaktadır (İnci & Boztepe, 2013 

&Haselden, 2014& Dürü, 2006). Travma; kendini beklenmeyen anlarda bireylerde şok etkisi yaratır 

şekilde, aniden göstermektedir. Bu özelliklerinden dolayı da bireylerin psikolojilerini etkiler 

niteliktedir (Tedeschi&Calhoun, 1995 &Calhoun&Tedeschi, 1999). Travmatik olayların içerisine 

tecavüz, rehin alınma, şiddete maruz kalma gibi bireylerin yaşadığı yıkıcı olayların yanı sıra çocuk 

kaybı, doğal afetler sonucu (deprem, yangın vb.) evini kaybetme, bireye ya da bir yakınına kanser 

teşhisi konması, aldatılma, boşanma, cinsel saldırıya uğrama, aniden terk edilme, yıllarını verdiği 

şirketten aniden atılma, intihar etme yahut bir yakınının intihar etmesi vb. olaylar da girmektedir 

(Schaefer&Moos, 1998, Calhoun&Tedeschi, 1999 &Wortman, 2004). Bireyler yaşamları boyunca en 

az bir kere kendilerinde derin izler bırakacak olan kayıplar, hastalıklar vb. travmatik olay 

yaşamaktadırlar (Calhoun&Tedeschi, 1999). Calhoun ve Tedeschi (1999) kitabında, travmatik 

olayların bireylerde, bireylerin psikolojilerinde, duygularında meydana getirdiği çalkantıları, 

sarsılmaları sismik etki ibaresini kullanarak ele almıştır. Depremle ve onun yeryüzünde meydana 

getirdiği patlama, yayılım ve sarsıntılarla ilgili olan sismik anlamı (“tdk”, 2018; “sismik”, 2018; 

Calhoun&Tedeschi, 1999) bu bağlamda travmatik olayların da bireylerde ne tür sarsıcı etkilere yol 

açtığını anlatma açısından bir metafor olarak kullanılmıştır (Calhoun&Tedeschi, 1999). 

  Daha önce de ifade edildiği üzere travmatik olaylar bireylerde negatif sonuçlara yol açabilir. 

Bunlar olumsuz psikolojik etkiler (duygusal ve zihinsel manada, depresyon, stres, anksiyete oluşumu 

vb.) ve bireyin davranışlarındaki olumsuz değişimler (alkol-sigara kullanımına başlama, uyuşturucu 

kullanma, insanlardan uzaklaşma yahut onlara kötü davranma vb.) şekillerinde görülebilmektedir 

(Tedeschi&Calhoun, 1995). Yaşanan bu travmatik olaylar bireylerin akıl sağlığı üzerinde etkili 

olabildiği gibi psikolojik anlamda strese de yol açabilmektedir (Calhoun&Tedeschi, 1999: 3). 

Bireylerin yaşadıkları travmatik olaylar sonucu bahsi geçen olumsuz sonuçlar meydana gelebileceği 

gibi olumlu birtakım sonuçlar da meydana gelebilecektir. Bu minvalde travma sonrası büyüme, 

bireylerin başlarından geçen zorlu yaşam krizleriyle mücadelelerinin sonucu ortaya çıkan olumlu 

değişimin ve dönüşümlerdir (Tedeschi&Calhoun, 2004). Friedrich Nietzsche’nin 

“Wasmichnichtumbringt, machtmichstärker (Beni öldürmeyen şey güçlü kılar)” (1889) sözü travma 

sonrası büyümeyi ortaya koyan sözlerden biridir (Colville&Cream, 2009). Travma sonrası büyüme 

bir taraftan bir taraftan da sonuçtur. Travmatik olaylarla başa çıkmak hem bilişsel hem de duygusal 

bileşenlere sahiptir (Tedeschi vd., 1998). Yaşanan travmatik olaylar sonucu bireyin kendini daha iyi 

tanıması, kendine güvenmesi, duygularını daha rahat ifade etme, daha merhametli olma, ruhsal-

manevi anlamda gelişme vb. bireyin hem psikolojik olarak kendisiyle hem de kişilerarası ilişkilerinde 

olumlu yönde değişimlerin meydana gelmesi söz konusu olacaktır (Tedeschi&Calhoun, 1995: 30-40; 

Tedeschi vd., 1998). Toparlanacak olursa travma sonrası büyüme kavramı bağlamında bakıldığında, 

travma sonrasında bireylerin bakış açılarında ve algılarında, kişiler arası ilişkilerinde ve yaşam 

felsefelerinde olumlu değişmeler meydana gelebilmektedir (Tedeschi&Calhoun, 1996). 

Travma sonucunda kişiler, bireysel, toplumsal ve biyolojik etkenler, travmanın tipi, şiddeti, 

yaşanma biçimi ve diğer birçok etkene bağlı olarak çeşitli tepkiler vermektedir.Sonuçta bir kısmı 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hormonlar
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doğrudan maruz kalınan travmatik deneyim ile ilişkilendirilen, bir kısmı ise travma ile dolaylı olarak 

ilişkilendirilen pek çok ruhsal bozukluk gelişmektedir. Bunlar, doğrudan travma ile ilişkilendirilen 

ruhsal bozukluklar, ASB, TSSB, Uyum Bozuklukları iken, dolaylı olarak travma ile ilişkilendirilen 

ruhsal bozukluklar, Dissosiyatif Bozukluk, Borderline Kişilik Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, 

Somatizasyon Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Depresyon, Diğer Anksiyete Bozuklukları (yaygın 

anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, vb.),Psikotik Bozukluklardır (Baysak, 2010). 

EMDR Tanımı ve Tarihçesi 

EMDR, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı 

yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 1999). EMDR savaş stresi, taciz, 

doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan örseleyici olaylar gibi rahatsız edici yaşam 

deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, 

beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı,taciz, tecavüz ve başka 

sorunların tedavisinde kullanılan bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi 

bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren psikoterapi yöntemidir (Shapiro, 2001).  

EMDR, 1987 yılında ilk kez FrancineShapiro adlı bir klinik psikolog tarafından travmatik 

yaşantıların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Shapiro’nun Uyumsal Bilgi İşleme (UBİ) 

modeline göre; bir bilgi eger sıkıntı verici ya da travmatik ise tam olarak işlenemez. Bellekte olayla 

ilgili ilk algılar, beraberinde çarpıtılmış düşünce ve algılar olarak depolanacaktır. TSSB’nin 

“intrusive” (girici) belirtilerinin, travmanın işlenmemiş algı, afektif ve bilişsel elemanlarından 

kaynaklandığı varsayılır. Göz hareketleri ve diğer bilateral (iki yönlü ses ya da dokunma uyaranı gibi) 

uyaranların bilgi işlemeyi uyardığı varsayılmaktadır (Kavakçı, Doğan, ve Kuğu, 2010). 

EMDR ile tedavi rasyoneli, travmatik bir olay olduğunda bilgi işleme için gerekli olan 

uyarıcı/engelleyici dengenin zarar gördüğü saptamasına dayanmaktadır (Shapiro, 1995). Göz 

hareketleri uyarıcı/engelleyici dengeyi yeni denkurup “donmuş” bilginin duyarsızlaştırılmasını 

sağlayarak bilgi işlemeyi ve uyarlanmış bir bütünleşmeyi sağlamaktadır. Bilgi işleme, olumsuz 

etkinin nötrlenerek travmatik imgenin difüzyonu ve olumlu düşüncenin yeniden kurulması sayesinde 

gerçekleşir. Bireyin tedaviye alınabilmesi için anının resimli bir imgesini oluşturabilmesi, kendine ait 

olumsuz ifade ya da düşüncesi ve duygusal tepkisini gösterebiliyor olması gereklidir (Gürel, 2004). 

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, 

geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların 

tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve 

duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir. 

Danışan Geçmişi: Semptomlar ve sorunların kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler 

belirlenir ve tedavi planı oluşturulur. 

Hazırlık: Danışan EMDR hakkında bilgilendirilir, işlemeye hazır hale getirilir. 

Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anıyı temsil eden resmi, bu resimle ilgili bugünkü 

negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini ve arzuladığı pozitif inancını oluşturur. 

Duyarsızlaştırma: Bu aşamaya danışanın anıyı temsil etmek üzere seçtiği resme odaklanması, 

negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı 

değişimi hissetmesi ile başlanır. Ardından danışan zihnini serbest bırakır. İçeriğini veya nereye doğru 

gittiğini kontrol etmeden zihninden geçen herşeyin farkına varır. 

Danışan işlem sırasında terapistin iki yöne hareket ettirdiği parmağını gözleriyle takip eder. 

Danışanının zihninden geçenlere ve göz hareketlerine aynı anda dikkatini vermesinin, beynin sağ ve 

sol yarımküresini ilişkiye geçirdiği düşünülmektedir. 

Beyin, yaşantılardan gelen bilgiyi REM uykusu (Hızlı Göz Hareketli Uyku) sırasında işler. 

EMDR’de uygulanan çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir fizyolojik etkiyi, uyanıkken 

sağlayabildiği öngörülmektedir. Aynı zamanda, çift yönlü işitsel uyarım, çift yönlü dokunma gibi 

farklı uyarımlardan da yararlanılmaktadır. 
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Terapist her setten sonra, danışana zihninden geçenleri sorar, işlemlemeyi kontrol eder ve tüm 

süreçte danışana rehberlik eder. Anı ve danışanın kendisi ile ilgili pozitif düşünce ve inançları (örn: 

Elimden gelen her şeyi yaptım) arasında bağlantı kuruluncaya ve anı daha az rahatsızlık verir hale 

gelinceye kadar işleme sürdürülür. 

Yerleştirme: Danışanın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır. 

Beden Tarama: Danışanın bedenini taraması ve rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi 

sağlanır. 

Kapanış: Terapist danışana geribildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri 

uygular, seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını 

ister. 

Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapist önceki seansta 

ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca danışandan gelen yeni 

verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda işlemleme süreci devam eder veya diğer 

anılarla çalışılmaya başlanır. 

İşlenmemiş, geçmiş ve yakın zaman anı veya anıların işlenmesi tamamlandığında bugünkü 

rahatsızlık veren semptomlar da büyük ölçüde kaybolur. Yine de her bir semptom tekrar taranır ve 

gerekirse işlenir. Böylece protokolün Geçmiş ve Bugün aşamaları tamamlanır ve Gelecek aşamasına 

gelinir. 

Terapist danışandan daha önce belirlenmiş, işlevsel olmayan tepkileri harekete geçiren her bir 

güncel tetikleyici durum için arzu ettiği davranışları belirtmesini ister. Terapist ve danışan beraber 

arzu edilen davranışların sergilendiği senaryolar hazırlar. Danışan bu senaryoları adım adım 

hayalinde yaşar ve rahatsızlık veren noktalarla karşılaşılırsa işlenir. Gerekirse danışana yeni bilgi ve 

beceriler kazandırılır. Böylece danışanlar daha önce sorun yaşadıkları durumlarla başetmeye hazır 

hale gelirler. 

  EMDR sekiz evrede uygulanır. İlk iki evre bir seans tatamamlanırken, diğer beş evrenin seans 

sayısı farklılık gösterebilir. 

1. Evre: Öykü alma, EMDR için hastanın hazırlığını değerlendirme, tedavi planı geliştirme ve 

EMDR tedavisi için uygun hedefleri belirleme aşamasıdır. 

2. Evre: Hastanın hazırlanmasını içerir. Göz hareketi veya başka iki yönlü uyarım 

tekniklerinden birini seçmesi sağlanır. 

3. Evre: Travmatik anının işlenmesi başlar. Hedef anıyı temsil eden bir resim belirlenir. 

Hastadan bu resimle beraber gelen, onun hatırlattığı algılar, bilişler, duygu ve beden duyumları 

istenir. 

4. Evre: Duyarsızlaştırmadır. Bu aşamada iki yönlü uyarım verilmeye başlanır, uyarım zaman 

zaman kesilerek hastaya nelerin canlandığı sorulur. Temalar duygusal, davranışsal bilişsel ve 

fizyolojik ya da olayla ilgili olabilir. 

5. Evre: Bu evre, hedeflenen anıyı hastanın sıkıntı yaşamadan anımsaması ile başlar. Hastanın 

bu anı ile ilgili ifadeleri teşvik edilerek iç görüsünün sağlamlaşmasına çalışılır. 

6. Evre: Beden taraması aşamasıdır. Hastadan hedef resim ve olumlu bilişe odaklanırken 

bedende herhangi bir gerginlik olup olmadığına dikkat etmesi istenir. Hasta, rahatsız edici bir beden 

duyumu bildiriyorsa rahatlayana kadar işlemeye devam edilir. 

7. Evre: Kapama aşamasıdır. Hastadan bu aşamada oturum bittikten sonra da işleyişin devam 

edeceğini, yeni iç görüler, düşünceler, anılar ve rüyalar fark edebileceği eğer bu olursa yalnızca ne 

yaşadığına odaklanması ve bunu ayrıntılarıyla not etmesi istenir. 

8. Evre: Tekrar değerlendirme seansıdır ve ilk uygulamadan sonraki her seansın başlangıç 

aşamasıdır. Tedavinin etkisi değerlendirilir, hem de odaklanılması gereken konular hakkında bilgi 

edinilir. Yeni hedefler belirlenerek yeni bir EMDR seansına başlanır (Shapiro, 2001). 

Travma ve EMDR 

EMDR yaklaşımına göre, travma ile ilgili anı bellekte uygun olmayan bir biçimde depolanır 

ve bu geçmiş yaşantı “düğüm” olarak adlandırılır. Düğüm, terapötik olarak çözülmesi hedeflenen, 
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anı ağlarının merkezinde bulunan, biyolojik olarak depolanmış olan deneyimdir. Uygun olmayan 

biçimde depolanan bu anılar, işlevsel olmayan tepkilerin verilmesi ve kendilik algısının 

zayıflamasının en temel nedenidir. Şu andaki yaşantılar var olan anı ağları ile bağlantıda 

olduklarından, işlevsel olmayan bir biçimde depolanmış anı ile beslendiklerinde uygunsuz bir 

biçimde yerleşebilirler. Bellekte depolanan anılar, görüntü, düşünce, duyumlar gibi bilgilerden 

oluşurlar. Bilgi, “donmuş” bellek sisteminde değişmemiş/ işlenmemiş şekilde, nörobiyolojik seviyede 

başka bilgilerle uyum sağlayacak şekilde işlenmeden depolanmış olabilir. Birbiri ile ilişkili, 

temeldeki hedef anılar (düğümler) özgün halleriyle (değişmeden işlenmeden) depolanmışlardır ve 

şimdiki zamanı önemli şekilde etkilerler. Birçok insanın hayatı boyunca benzer sorunları tekrar 

yaşamasının nedeni, işlenmemiş travmatik anıları olabilir. Bu anılar işlendiğinde, bilgi, bozukluktan 

işlevselliğe doğru hareket eder. Bilgi işleme, işlevsel olmayan verileri donma durumundan çıkarıp 

uyum sağlayıcı bir çözüme doğru götürür. 

Bozukluktan işlevsel olana doğru hareket eder, daha yüksek uyum sağlama gerçekleştikçe 

düzelme artar (Shapiro ve Maxfield, 2002). 
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Yaş psixologiyası - Psixologiya elminin pedaqoji psixologiya ilə sıx bağlı olan digər mühüm 

bir sahəsidir. Yaş psixologiyası insanda anadan olandan ömrünün axırına qədər psixi inkişafın 

dinamikasını, qanunauyğunluqlarını, şəxsiyyətin psixi prosesləri və xassələrinin ontogenezdə inkişaf 

xüsusiyyətlərini öyrənir. 

İnsanın psixiki inkişafının hərəkətverici qüvvələri, şərati və qanunauyğunluqları təşkil edir. 

Psixi inkişafın hərəkətverici qüvvələri anlayışı altında insanın psixi inkişafına təkan verən, onu 

müəyyən istiqamətə yönəldən səbəblər başa düşülür. Uşağın psixi inkişafının hərəkətverici qüvvələri, 

hər şeydən əvvəl, fəaliyyətdə yaranan yeni tələbatlarla bu tələbatları ödəmə imkanları arasındakı 

dialektik ziddiyyətdən ibarətdir. Bu ziddiyyət yalnız kiçik yaş deyil, bütün yaş dövrləri üçün 

xarakterikdir. Lakin həmin ziddiyyətlər özünü göstərdikdə yaşdan asılı olaraq müəyyən spesifik 

xüsusiyyətə malik olurlar. Psixi inkişafın şəraiti adı altında daima təsir edən elə daxili və xarici 

amillər nəzərdə tulur ki, onlar hərəkətverici qüvvələr olmasalar da, inkişafa təsir göstərir, inkişafın 

gedişini istiqamətləndirir. Psixi inkişafın qanunauyğunluqlarına gəldikdə, onlar ümumi və xüsusi 

qanunauyğunluqlardan ibarətdir. Həmin qanunauyğunluqların köməyi ilə insanın psixi inkişafını 

qeyd etmək və bunun köməyi ilə həmin inkişafı idarə etmək mümkündür.Əsas bölmələri 

aşağıdakılardır: 

 Uşaq psixologiyası 

 Yeniyetmələrin psixologiyası 

mailto:sbinqhyayeva@gmail.com
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 Gəncliyin psixologiyası 

 Yaşlı adamların psixologiyası 

 Uzunömürlülük psixologiyası (herontopsixologiya) 

Şəxsiyyətin inkişaf problemlərini, ayrı-ayrı yaş dövrlərində onun xüsusiyyətlərini, psixi inkişafın 

dinamikasını, ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənməkdən ibarətdir. 

Tədqiqat metodları: Əkizlər metodu; Müşahidə metodu; Şifahi və yazılı sorğu metodu; 

Eksperiment metodu; Testləşdirmə metodu 

Müasir dövrdə sosial-psixoloji hadisələr vüsət alır, demokratik proseslər genişlənir, ictimai 

həyatın bütün sahələrində insan amilinin rolu artır, elm və texnika sürətlə inkişaf edir. Hazırda 

informasiyalar sürətlə artsa da, insanın beyninin dərketmə imkanları həddən artıq genişlənir. Belə ki, 

yarımkürələr qabığındakı 15-16milyard hüceyrədən insanın idrak fəaliyyətində yalnız 4% iştirak edir, 

96% isə ehtiyatda qalır. Belə bir mülahizə vardır ki, yer üzərində yaşayan insanlardan yalnız 1faizi 

beynin imkanlarından səmərəli istifadə edir. Beləliklə, gələcəkdə beynin ehtiyatda olan 

imkanlarından daha çox istifadə etmək, effektli işləmək, optimist olmaq lazımdır. İnformasiya nə 

qədər artsa da, həyat yeni məlumatlarla zənginləşsə də, insan beyninin imkanları, idrakı onları dərk 

etməyə, mənimsəməyə qadirdir.  

Həll edilməli problemlərdən biri fövqəladə sürətlə dəyişən, mütəhərrik olan müasir həyatda 

yaşayıb yaratmaq, müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmək, işləmək, çalışmaq üçün fərd bir birinə zidd 

olan ikiqütblü bir sıra xüsusiyyətlərə malik olmalı, müəyyən keyfiyyətlərə yiyələnməlidir: 

1) Şəxsiyyətin möhkəm nüvəsi formalaşmalı, o, davamlı keyfiyyətlərə, elmi dünyagörüşünə, 

ictimai məsuliyyət hissinə yiyələnməlidir. Əks təqdirdə, gənclər tarixin mürəkkəbliyində qeyri-sabit 

olacaq, nevrotik-əsəbi və neqativ vəziyyətə düşəcək, sarsılacaq və üzələcəklər. 

2) İnsan elə yüksək mənəvi-psixoloji zirəkliyə, əqli çevikliyə, cəsarətə, müstəqil mənimsəmə 

qabiliyyətinə malik olmalıdır ki, müasir elmləri, yeni informasiyakarı sərbəst surətdə mənimsəyib, 

həyatda müstəqil şəkildə tətbiq edə bilsin. 

Gələcək nəsil indiki nəslin yaşadığı dünyadan əsaslı surətdə fərqlənən bir aləmdə yaşayacaq. 

Belə ki, onlar bizim adət etdiyimiz ölçülərlə, meyarlarla işləməyəcək, problemləri, məsələləri yeni 

şəraitdə, yeni qaydalarla həll edəcəklər. Bu da şəxsiyyətin strukturunu, təlim prosesində şagirdlərin 

idrak fəaliyyətini, təfəkkür tipini, düşüncə tərzini dəyişmək, inkişaf etdirməkdir. Beləliklə, 

yetişməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli, ahəngdar inkkşafı, onlarda müvafiq bilik, bacarıq və 

vərdişlərin, yüksək mənəvi keyfiyyətlərin, elmi dünyagörüşünün təşəkkülü, gənclərin ehtiyat 

imkanlarından səmərəli istifadə müasir təlim-tərbiyə prosesinin qarşısında duran ən mühüm 

vəzifələrdəndir. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün tərbiyəçi və müəllimlər müxtəlif yaş 

dövrlərində şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları, psixi inkişafın hərəkətverici qüvvələri, inkişaf 

şəraiti, yaş və fərdi xüsusiyyətləri, onda təzahür edən psixi dəyişikliklər, biliklərə yiyələnmə 

imkanları, beynin ehtiyatda olan potensialı, fəaliyyətin psixoloji strukturu, onun mexanizmi və 

motivləri haqqında geniş və zəruri biliyə malik olmalıdır.  

Yaş və fərdi xüsusiyyətləri, o cümlədən uşağın hansı yaşda, hansı fəaliyyət sahəsində daha 

çox meyl göstərdiyini, idrak imkanlarının xüsusiyyətlərini, ən çox nə ilə maraqlandığını, fizioloji və 

psixoloji inkişafında baş verən dəyişiklikləri, yeni insan formalaşdırılmasının əsas problemlərini həll 

etmək yollarını bilməyən müəllim onun fəaliyyətini idarə etməkdə, tənzimləməkdə çətinlik 

çəkəcəkdir. Görkəmli rus pedaqoq və psixoloqu K.D.Uşinskinin dediyi kimi, insanı hərtərəfli tərbiyə 

etmək üçün onu hərtərəfli öyrənmək lazımdır. 

Uşağın, məktəblinin inkişaf prosesinin səmərəli şəkildə idarə olunması həmin inkişafın şərt 

və qanunauyğunluqları barədə biliklər olmadan mümkün deyildir. Ona görə də təlim-tərbiyə 

prosesində uşaqların inkişaf səviyyəsi, normal inkişaf, inkişafdan geri qalması (zəif oxuması), sürətli 

inkişafı (talantlı olması) diqqəti daha çox cəlb edir. 

Dünyaya gələn uşaq fərd kimi insan nəslinə, onun növünə mənsub olub psixoloji baxımdan 

biri digərinə oxşamır, fərdi xüsusiyyətlərilə, o cümlədən,yaşı, cinsi, səsi, dəsti-xətti, manerası, 

mimikası, görünüşü, davranışı, hərəkətilə bir-birindən psixoloji mahiyyətinə görə fərqlənir, seçilir. 
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Uşaq dünyaya bir fərd kimi gəlir və təlim-tərbiyə sayəsində,ictimai münasibətlərdə davamlı psixoloji 

sistemə-şəxsiyyətə çevrilir. 

Beləliklə, yaş psixologiyası insanın psixi inkişafının dinamikasını, qanunauyğunluqlarını, 

mexanizmini, hərəkətverici qüvvələrini, şəraitini, formalaşmaqda olan şəxsiyyətin xüsusiyyətlərini, 

onun bilikləri mənimsəmə imkanlarını öyrənir. 

«Yaş» anlayışı ilk baxışda sadə görünür, əslində isə geniş və mürəkkəb bir məfhumdur. Yaş 

insanın yaş normasında olmasını, ömür tarixini, inkişaf və yetişməsini, onun bioloji, psixoloji, 

sosioloji cəhətdən formalaşmasınl ifadə edəb bir anlayışdır. Bu zaman insanın psixi proses və 

xüsuaiyyətlərində həm kəmiyyət (yəni müəyyən yaşda diqqətin həcmi,yadda saxlamanın, uşaq 

fantaziyasının və s. artması və ya azalması), həm də keyfiyyət dəyişiklikləri və yeni xüsusiyyətlərin 

əmələ gəlməsi, psixi törəmələr fərqlənir. Yaş fərqlərinin, tipik xüsusiyyətlərin əmələ gəlməsində 

təlim-tərbiyə, sosial mühit, həyat tərzi, təbii imkanlar, uşağın özünəməxsus mövqeyi mühüm rol 

oynayır. 

Yaşın 4 növü fərqləndirilir: 

 Xronoloji, yəni pasport yaşı 

 Bioloji və ya funksional yaş. 

 Sosial və ya vətəndaşlıq yaşı 

 Psixoloji və ya psixi yaş. 

Xronoloji (təqvim) yaşla insanın ömrü aylara, illərə, mərhələlərə ayrılır, onunla ömür yaşı-mütləq 

yaşı müəyyənləşdirilir və bu, uşağın anadan olduğu gündən hesablanır. Elə buna görədir ki, 

şagirdlərin komplektləşdirməsi doğum haqqında şəhadətnamədə göstərilən təvəllüd tarixinə əsasən 

aparılır. Pasport yaşı ilə adamın vətəndaşlıq hüququ, həddi-buluğa çatdığı da təsdiqlənir. Fərdin 

inkişaf mərhələləri isə şərti yaş məfhumu ilə xarakterizə olunur. Fərdin yaşının real hüdudlarını 

mütləq yaşla (xronoloji) təyin etmək mümkün deyildir. Çünki çağalığın, körpəliyin, cavanlığın, 

qocalığın hansı gündə, hansı saatda və anda başlanıb qurtaracağını hələlik elm də dəqiq 

müəyyənləşdirməmiçdir. Fərdi yaşın hüdudları mütəhərrikdir, dəyişkəndir və mövcud tarixi dövrdən, 

təlim-tərbiyədən, sosial-iqtisadi şəraitdən, həyat tərzindən asılıdır.  

Bioloji yaşın göstəricisi kimi bədənin böyüməsini, süd dişinin çıxmasını, fizioloji amilləri, cinsi 

yetişgənliyi, orqanizmin inkiçafının daxili ritm və sürətini əsas götürürlər, bəziləri isə ontogenez 

inkişafa filogenez inkişafın təkrarı kimi baxırlar. Bioloji yaş: orqanizmin inkişafı, yetkinləşməsi, 

qocalmasl-psixoloji yaşın formalaşması üçün təbii zəmin rolunu oynayır. 

Sosial yaş isə insanın cəmiyyətdə tutduğu mövqeyə istinadən fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi, başqa 

sözlə, şəxsiyyətin formalaşması və inkişafını sosial cəhətdən şərtləndirən həyat yolu, insanın 

qrupdakı mövqeyi, cəmiyyətdəki fəaliyyəti ilə bağlıdır. Həyat yolu ailə və ictimai təcrübədə, insanın 

cəmiyyətdəki mövqeyində, sinfi statusunda, fəaliyyətin əsas mərhələlərində (uşaqlıqda-start, yaşlıda-

optimum, qocalarda-finiş fəaliyyəti), tarixi inkişafın gedişində dəyiçir, kamilləşir və beləliklə, 

şəxsiyyətin təşəkkül tarixi olur. 

Psixoloji yaş isə xronoloji, bioloji və sosial yaşdan fərqli olaraq, 

1) İnsanın fərdiyyətilə xarakterizə olunub, onun daxili hesablama sistemilə ölçülür. Burada insanın 

psixoloji yaşını müəyyənləşdirmək üçün onun psixoloji vaxtının fərdi xüsusiyyətlərini bilmək 

lazımdır. 

2) insan öz gələcəyinin, gələcəkdə qazanacağı nailiyyətlərin, tutacağı mövqeyin, nüfuzun samballığı, 

onların genişlənməsi hesabına, psixoloji baxımdan, mənən cavanlaşa, yaxud əksinə, acınacaqlı 

keçmiş hesabına daxilən xeyli qocala bilər. 

3) psixoloji yaş bir qədər çoxcəhətli məfhum olduğundan bəzən o, insan həyatının bütün sahələrinə 

uyğun gəlməyə də bilər. Məsələn, adam ailə sahəsində bütün düşünülmüş həyat planlarını tam surətdə 

yerinə yetirdiyi halda, peşə, sənət, ixtisas sahəsində onun psixoloji imkanları hələlik sərf olunmamış 

qala bilər. 
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Psixologiyada xronoloji, sosial, psixoloji yaşın keyfiyyəti kimi ağıl yaşı (ing. Mental Age) 

anlayışı da işlənir. Ağıl yaşı uşağın həmyaşıdlarının icra etdiyi tapşırıqlara müvafiq məsələləri yaş 

norması çərçivəsində həll edə bilməsilə müəyyənləşdirilir. Ağıl yaşı-MA xronoloji yaşa, başqa sözlə 

desək, yaş normasına uyğun gəlirsə, uşağın (insanın) əqli normal inkişaf etmiş hesab olunur, əgər 

bunlar bir-birinə uyğun deyilsə, onda uşağın ya ağlı kəmdir və ya intellektual səviyyəsi yüksəkdir. 

İntellektual səviyyəsi yüksək olan şagirdlərdə təlinə qabillik olur, onlar dərsi, elmi asanlıqla, tez bə 

yaxşı mənimsəyir, mücərrəd simvollarla əməliyyatı müvəffəqiyyətlə aparır, hər şeyi başa düşür, 

dərrakəlidir, fəhmlidir, həyata, yeni şəraitə tez uyğunlaşır. Məktəbliləri ağlın (zehnin) inkişaf 

səviyyəsinə görə istedadlılara,normal zehinlilərə, istedadsızlara, kəmağıllara ayırmaq mümkündür. 

Yaş psixologiyasının əsas vəzifəsi şəxsiyyətin inkişaf problemlərini, müxtəlif yaş 

mərhələlərində onun xüsusiyyətlərini və psixi inkişafın bir mərhələsindən digərinə keçidin 

qanunauyğunluqlarını tədqiq etməkdən ibarətdir. O, təlim-tərbiyənin, sosial amillərin təsiri altında 

inkişaf edən insanın ayrı-ayrı yaş dövrlərində psixi proses və xassələrinin dinamikasını, habelə 

şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələri, mexanizm, şərait və amilləri və s. məsələləri araşdırır. 

Şəxsiyyət və qrupun qarşılıqlı münasibətlərinin öyrənilməsi sahəsində psixologiyada 

müəyyən tədqiqatlar aparılmışdır. Lakin buna baxmayaraq,hazırda müxtəlif qrupların uşaq 

şəxsiyyətinə, yeniyetmə və gənclərə göstərdiyi təsirin psixoloji xüsusiyyətlərinin, gənclik və yaşlılıq 

dövrlərinin psixologiyasının, ümumi milli şüurun formalaşması və s. məsələlərin yaş aspektində 

tədqiqi də qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. 

Müstəqil, suveren respublikamızın indiki dövründə istedadlı uşaqları seçmək, onları inkişaf 

etdirmək üçün yeni psixodiaqnostik metodlar işləmək, optimal şərait, yol və vasitələt 

müəyyənləşdirmək mühüm vəzifə kimi qarşıya çıxır. 

Müasir dövrdə yaş mərhələlərinin psixoloji meyarlarını işləyib hazırlamaq, psixi proseslərin 

əsas xassələrini müəyyənləşdirmək, şəxsiyyətin prinsipiallığı, məsuliyyət hissi, əməksevərlik kimi 

keyfiyyətlərin inkişaf və tərbiyəsinin psixoloji şərtlərini sistemləşdirmək, təlimə qabilliyin psixoloji 

xarakteristikasının aşkara çıxarılması, hərtərəfli, dünyagörüşlü, ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyətin 

formalaşmasında məktəb, ailə və ictimaiyyətin istiqamətini müəyyənləşdirmək və s. kimi məsələlər 

ən aktual problemlərdir. 

Yaş psixologiyasının ən mərkəzi problemlərindən biri təlim və əqli inkişafın qarşılıqlı əlaqəsi, 

asılılığı məsələsidir. Bununla əlaqədar olaraq, bir sıra psixoloji problemlərin kompleks halda 

araşdırılması vacibdir. 
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