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İdrak insan fəaliyyətinin ən
mürəkkəb növüdür. O, insan-
dan kənarda mövcud olan oby-

ektiv aləmin onun hiss üzvlərinə,
beyninə təsirindən yaranan inikas pro-
sesidir. Burada subyektlə obyektin
qarşılıqlı münasibəti ön plana keçir.
Məhz belə bir qarşılıqlı münasibət
olmasa, idrak prosesinin baş verməsi
mümkün deyildir. İdrak həm də psixi
inikas prosesi olub, fərdin ontogenetik
inkişafında xarici aləmi əks etdirməsi
sayəsində təcrübə əldə etməsini, bilik
qazanmasını təmin edir. Yəni idrak
fərdin gerçəkliyə bələd olmasını, ətraf
mühiti dərk etməsinin əsas şərtidir.
Odur ki, idrak ayrıca bir fərdin
dərketmə fəaliyyətindən kənarda
mövcud ola bilməz. O, obyektiv varlığı
əks etdirir və psixi inikasın tarixən
inkişafının nəticəsidir. 

İdrak fəaliyyəti orqanizmlə mühit
arasında müvazinət yaratmaqla:

a) insanın davranışını tənzim edir,
b) insanın gələcəyə münasibətini,

gələcəkdə ola bilənlərə yönəlməsini
təmin edir.

Bunun sayəsində insan gələcək
fəaliyyətini planlaşdırmaq, gələcəyi
görmək imkanı əldə edir. Başqa sözlə,
insanın idrak fəaliyyəti həm də onun
gələcəyi qabaqcadan görmək bacarığı
və imkanıdır. Belə bir keyfiyyət insana
sosiallaşma və ictimai-tarixi təcrübəni
mənimsəmə sayəsində müyəssər
olmuşdur.

Deməli, idrak prosesləri öz mexa -
nizminə və strukturuna görə həm hey-
vanlarda, həm də insanlarda müəyyən
ümumi cəhətlərə malik olsa da, im -
kanlarına, inkişaf xüsusiyyətlərinə və
səviyyələrinə görə bir-birindən köklü
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surətdə fərqlənir. Genetik cəhətdən
idrak fəaliyyəti passiv formadan aktivə,
vasitəsiz formadan vasitəliyə doğru
inkişaf yolu keçir. Lakin bunlar bir-
birindən əbədi ayrılmır, bu bəzən də
hətta fərdin, sözün geniş mənasında,
vəziyyətindən asılıdır. Lakin ümumi
mexanizm hamı üçün eynidir.

Qeyd etdik ki, idrak psixi inikas
prosesidir. Məhz psixikanın strukturu
(ehtiyaclar sistemi, tələbatlar sistemi,
planlaşdırma, icra mərhələsi və oradakı
dəyişikliklər) və yeni hərəkətlərə, ya-
xud hərəkət strategiyasına keçid idrak
fəaliyyətinin yerini və mövqeyini,
hansı blokda yerləşdiyini aydınlaş -
dırmağa kömək idrakın insanlarda so-
sial şəraitlə şərtlənməsi, ictimai-tarixi
təcrübəni mənimsəməyə və onu daha
da zənginləşdirməyə yönəlməsi onun
daha yüksək səviyyələrinin - empirik
və nəzəri idrakın meydana gəlməsini
şərtləndirmişdir. Xüsusən də nəzəri
idrak insanın cisim və hadisələrin
mahiyyətinə nüfuz etməsinə, onların
yalnız indiki vəziyyətini deyil, həm
də keçmişini və gələcək perspektivini
əks etdirməyə imkan vermişdir. Bu-
nunla da idrakın məkan və zaman
hü dudları həddən ziyadə genişlənmiş
olur. Başqa sözlə, idrak insana özünün
mövcud olduğu məkan və zamanın
hüdudundan kənara çıxmağa imkan
verir. 

Beləliklə, göründüyü kimi idrak
fəaliyyətinin insanın həyat və

fəaliyyətində rolu olduqca əhəmiy -
yət lidir. O, insanın, demək olar ki,
bütün fəaliyyət sahələrində, eləcə də
onun dünyagörüşünün formalaşmasın -
da, sosial təcrübəsinin zənginləşməsin -
də yaxından iştirak edir. 

İdrak mürəkkəb psixi fəaliyyət
kimi öz tərkibinə nəinki bir sıra
proseslərini, həm də emosional - iradi
prosesləri daxil edir. Onların qarşılıqlı
əlaqəsi zəminində idrak motivləri
formalaşır və nəticədə çoxcəhətli idrak
fəaliyyəti baş verir. İnsanın idrak
fəaliyyəti ilə emosiyaları arasındakı
münasibət idrakla motivləşmə arasında
rabitə yaratmaq cəhətdən çox əhəmiy -
yətlidir. İnsanın idrak fəaliyyəti emo-
sional proseslərlə qarşılıqlı münasi -
bətdə, dialektik vəhdətdə cərəyan edir.
Belə bir dialektik əlaqə insan emo -
siyalarının idrakın təhrikedici amili
kimi çıxış etməsində özünü aydın
surətdə büruzə verir. Bu cəhəti aydın
təsəvvür etmək üçün insanın zehni
hiss lərini (şübhə, təəccüb, inam və s.)
xatırlamaq yerinə düşərdi. Məhz bu
hisslər, ilk növbədə, insanı «həqiqət
axtarmağa» təhrik edir. Çünki tama -
milə yeni və ya tam gözlənilməz
cisimlə rastlaşarkən insanın keçirdiyi
heyrət, təəccüb hissləri onu həmin
obyekti ətraflı dərk etməyə yönəldir.
Bu zaman qarşıya belə bir sual çıxır:
görəsən hər hansı bir yeni cisim
adamların hamısında eyni hissləri
oyadır? Şübhəsiz ki, yox. Cisim və

Психолоэийа jурналы 2012, №2

Babayeva T.T.

4



hadisələrin insana təsiri onun tələbat
– motivasiya sahəsi ilə bilavasitə
bağlıdır.

İnsan cisim və hadisələri, ilk
növbədə, öz tələbatlarının ödənilməsi
baxımından seçib əks etdirir. Bu
mərhələ cismə yönəlmənin əsasını
təşkil edir. Yalnız bundan sonra onun
cazibədarlığı, xoşagələn olması yeni
təhrikedici səbəb kımi təsir göstərməyə
başlayır.

İkinci tərəfdən, insan idrakının
fəaliyyəti yalnız nisbətən aşağı səviy -
yəli «emosional tonla» deyil, mahiy -
yətcə sosial səviyyə daşıyan ali hiss -
lərlə də tənzim olunur, istiqamətlən -
dirilir. Deməli, insanm emosiya və
hissləri onun idrak fəaliyyətinin təhrik -
edici amili kimi çıxış edir.

Bu mərhələdə idrak fəaliyyəti
yalnız öz quruluş və məzmununa görə
deyil, həm də daxili motivlərinə görə
mürəkkəb xarakter alır. İlk təhrikedici
amil tələbatlar, onların hissi və ya
ideal formada anlaşılmasıdır. Tələbatı
ödəyəcək obyektlərin ayırd edilməsi,
onların ətraflı dərk olunması, onlara
doğru can atmaq tələbatların törətdiyi
fəallıqdır. Bu, motivləşmənin bünöv -
rəsini, başlıca zəminini təşkil edir.
Bun dan sonra həmin zəmində faydalı -
lığın xoşagələnlə, daha faydalının
daha əlverişli ilə çulğalaşması prosesi
baş verir. Bu səviyyədə obyektlərə
münasibətin differensiyası və ya
fərqləndirilməsi özünü göstərir. Yalnız

maddi və ya üzvi tələbatın ödənilməsi
deyil, həm də xoşagələn cazibədar
cəhət lərə meylin güclənməsi nəzərə
çarpır. Tələbatlar emosional boya kəsb
etdikcə, insanı onları ödəyə bilən
obyektlərə istiqamətləndirir, arayıb-
axtarmağa təhrik edir. Bu səviyyədə
insan idrakı ilə emosional proseslər
çulğaşır, mürəkkəb idrak fəaliyyətinin
gedişi və istiqaməti təyin olunur. Or -
qanizmlə mühit arasındakı mürək kəb
əlaqə və münasibətləri təyin və tənzim
edən idrak fəaliyyətinin özü orqanizm
üçün bir zərurətə, ciddi tələbata çevrilir.

İnsan üçün zəruri məlumatın
alınmaması orqanizmdə narahatlığın
yaranma sına səbəb olur. İnformasiya
aclığının qarşısını almaq üçün idrak
obyektinə tələbat, bu isə öz növbəsində
idrak fəaliyyətinə tələbat doğurur.
İdrak tələbatının özü idrak fəaliyyəti
üçün təhrikedici amilə çevrilir. Bu
halda insanda axtarışa sönməz həvəs
yaranır. Bu sadəcə həvəs səviyyəsində
qalmır, maraq, meyl, arzu, istək forma -
larında təzahür edərək idrakın
istiqamətinə, intensivliyinə ciddi təsir
göstərir.

İdrak insan şəxsiyyətinin bütün
cəhətlərinə nüfuz edir. Bu da ondan
irəli gəlir ki, idrak, hər şeydən əvvəl,
fəaliyyətdir. Burada xarici informa-
siyalar sadəcə olaraq əks etdirilmir.
İdrak passiv proses deyil, sosial cəhət -
dən və şəxsi səciyyə daşıyan fəal pro-
sesdir. Deməli, idrak nəinki öz
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tərkibinə müxtəlif səviyyəli inikas
pro seslərini, həm də şəxsiyyətin tələ -
batlar-motivasiya sistemini də daxil
edir. Bir halda ki, idrak fəaliyyətdir,
hər bir fəaliyyətə xas olan bir sıra
cəhətlər ona da aiddir. Buraya fəaliy -
yətin motivi, məqsədi, tənzim edilmə
xüsusiyyətləri, fəaliyyətin icra edil -
mə sinin yol və vasitələri və s. daxil-
dir.

Əlbəttə ki, ilk növbədə, idrakla
mo  tivasiya arasındakı qarşılıqlı
münasibətə diqqət yetirmək zəruridir.
Burada yalnız bir məsələyə toxunu -
lacaqdır. Onu bir misalla izah edək.
Tələbə çox böyük cəhdlə lazımi ədə -
biyyat axtarır, müəyyən fənnə aid
proqram materialını xüsusi səylə
oxuyub öyrənməyə can atır. Bu halda
onun idrak fəaliyyəti həm müəyyən
obyektə - ixtisas fənninə yönəlmiş
olur, həm də burada xüsusi fəallıq,
ilk növbədə, idrak fəallığı nəzərə çar -
pır. Lakin biz məsələnin hələ zahiri
tərəfini görürük.

Qarşıya belə bir sual çıxır: görəsən
bu tələbəni belə bir fəallığa təhrik
edən səbəb nədir? Bu suala cavab
axtar maq, hər şeydən əvvəl, insanın
idrak fəaliyyətinin motivləşməsi ilə
əlaqədardır. Burada tələbəni idrak
fəallığına təhrik edən səbəblər çox
ola bilər (təqaüd almaq, əlaçı olmaq,
öz üstünlüyünü sübut etmək, fənni
sevmək və s.). Təhrikedici fəallıq
doğuran amillər həm də qısamüddətli

və keçici ola bilər. Bu hallarda idrak
fəaliyyətinin müxtəlif səviyyələrdə
motivləşməsi nəzərdə tutulur.

Motivləşmə dedikdə orqanizmi
fəallaşdıran və həmin fəallığı istiqa -
mətləndirən təhriklər başa düşülür.
Bu məzmun idrak fəaliyyəti ilə
əlaqədar olaraq da saxlanılır. Yəni
insanı fəal idrak fəaliyyətinə yönəldən,
istiqamətləndirən amillər onun idra -
kının motivini təşkil edir. Motivləşmə
anlayışı geniş mənada psixologiya el-
minin bütün sahələrində istifadə olu-
nur, həm də motiv rolunda tələbatlar
və maraqlar, həvəs və emosiyalar,
yönəliş və ideallar çıxış edə bilər.
Motivləşmə dedikdə insanın idrak
fəaliyyətini hərəkətə gətirən və
istiqamətləndirən amillər başa düşülür.
Burada «maddiləşən», əşyavi məzmun
kəsb edən tələbatlarla yanaşı ictimai
həyatın məhsulu olan motivlər də mü -
hüm rol oynayır. Bu mənada in sanın
idrak fəaliyyətinin motivləş məsi sosial
səciyyə daşıyır. Motivləşmə dedikdə
insan fəaliyyətini və ya davranışını
həyat əhəmiyyətli şəraitə, cisimlərə
istiqamətləndirən, təhrik edən psixoloji
törəmə və proseslərin məcmusu nəzər -
də tutulur. Belə bir yönəliş və isti -
qamətlənmə sayəsində insanda həmin
cisim və hadisələrə seçici münasibət
yaranır, psixi inikas daha məqsədyönlü
olur, yəni insanın idrak fəaliyyəti daha
fəal olur. Buna görə də insanın nəinki
idrak fəaliyyətini, həm də davranışını

Психолоэийа jурналы 2012, №2

Babayeva T.T.

6



başa düşmək, izah etmək üçün motiv -
ləşmə açar rolunu oynayır.

Məlumdur ki, hər bir canlı orqa-
nizm ətrafdakı cisimlərə, hadisələrə
seçici münasibət bəsləyir. Yəni bir
halda müəyyən cisimlər qrupundan
bir qismi seçilib ayrılır, digər qismin -
dən imtina edilir. Bu seçilib ayrılan
cismə, hadisəyə münasibət başqa olur.
Belə ki, həmin zəruri cisimlər, hadi -
sələr ətrafda yoxdursa, ona ehtiyac,
tələbat yaranır. Bunun sayəsində onlar
axtarılır, əldə edilir və tapılır. Belə
bir axtarış aktı lazımi cismi tapıncaya
qədər davam edəcəkdir.

Deməli, cismə olan tələbat orqa-
nizmin axtarış istiqamətini və bununla
bərabər fəallığını təmin edəcəkdir.
Əgər obyekt əldə edilirsə, subyektin
fəaliyyəti bitmiş hesab olunur. Orqa-
nizmin müəyyən obyektə belə fəal
münasibəti və ya yönəlişi bir halda
anadangəlmə, irsi (instinktlər), digər
halda isə həyatda qazanılan davranış
formaları (vərdişlər) ilə şərtlənə, təyin
edilə bilər. Davranışın, mühitlə
əlaqənin, fəallığın bəsit formaları daha
çox heyvanlar aləminə xasdır. İnsanın
fəallığı bir çox hallarda indiki anda,
bəzən hətta ümumən mövcud olmayan
obyektin – məqsədin az-çox uzun
müddət axtarılmasına yönəlir. İnsanın
idrak fəaliyyəti, xüsusən təxəyyülü
ona imkan verir ki, ətrafda oimayan
cismin ideal surətini yaratsın və ondan
öz fəaliyyətinin təhrikedici səbəbi

kimi istifadə etsin. Bu zaman ideal
amil idrakın, eləcə də əşyavi fəaliyyətin
motivinə çevrilir, yəni insanın psixi
və fiziki fəallığı ideal amillə motivləşir.

Ümumiyyətlə, motivləşmə dedikdə,
insanı bu və ya digər hərəkət və rəftarı
yerinə yetirməyə yönəldən, istiqamət -
ləndirən, onu fəallaşdıran təhrikləri
başa düşürük. Motivləşmə orqanizmi
fəallaşdıran və həmin fəallığı isti qa -
mətləndirən təhriklərdir. Motiv ləşdirici
amillər öz təzahür xüsusiyyətləri və
vəziyyətlərinə görə 3 qrupa bölünür:

«Orqanizm nə üçün fəal vəziyyətə
gəlir?» sualını təhlil edərkən həmin
fəallığın mənbəyi kimi tələbatlar və
instinktlər nəzərdən keçirilir.

Əgər orqanizmin fəallığının nəyə
yönəldiyi, nəyin xatirinə başqasını
deyil, məhz müəyyən bir davranış və
fəaliyyət aktını seçməklə bağlı olması
təhlil olunursa, onda, hər şeydən əvvəl,
motiv davranışı istiqamətləndirən
səbəb kimi araşdırılır.

Davranışın dinamikasının necə və
hansı tərzdə tənzim edilməsilə bağlı
məsələ həll edilərkən hisslərin, emosi -
ya ların, subyektiv yaşamaların, yönəli şin
insan davranışına təzahürü araşdırılır.

İnsanın idrak fəaliyyəti də bu 3
qrup amillərlə motivləşir. Hər bir təh -
rikedici qrup və ya amilin idrak
fəaliyyətinə təsiri özünəməxsus cəhət -
lərə malikdir. Belə ki, idrak fəaliy -
yətinin motivləşməsi çox mürəkkəb
proses olub, bir-birinə zidd olan
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təhrikləri təhlil və tərkib etməyi,
müqayisə etməyi, seçməyi, nəhayət,
qərar qəbul etməyi zəruri edir. Bu
proses psixoloji cəhətdən bir də onunla
mürəkkəbləşir ki, heç də real motivlə -
rin hamısı subyekt tərəfindən eyni
dərəcədə aydın dərk edilmir, yəni
müəyyən işi, əməliyyatı hazırlayıb
hə yata keçirərkən onun bütün təhrik -
edici səbəblərinin hamısı eyni səviy -
yədə aydın dərk edilmir, bəzən onlar
müəyyən iş icra edildikdən sonra
özünü aydın surətdə büruzə verir.

Deməli, istər insanın idrak fəaliy -
yəti, istərsə də icra fəaliyyətinə motiv -
ləşmə müxtəlif şəkildə təsir göstərir.
Bu ondan irəli gəlir ki, motivlər müx -
təlif münasibət və ya nisbətdə olur.
İdrak fəaliyyəti və ya icra fəaliyyətinin
motivi ilə xarici şərait arasında belə
hallar da ola bilər. Həmin amillərdən
asılı olaraq motivləşmə bir halda
fəaliyyəti gücləndirə, digər halda isə
onun normal gedişinə mənfi təsir
göstərər, istər icra, istərsə də idrak
fəaliyyətinin məhsuldarlığının aşağı
düşməsinə səbəb ola bilər. Motivləşmə
fəaliyyətə o zaman mənfi təsir göstərir
ki, eyni fəaliyyətin bir-birinə zidd
olan bir neçə motivi olsun. Yaxud
müəyyən işin, hərəkətin yerinə yetiril -
məsi üçün lazım olan obyektiv imkan -
larla ziddiyyət təşkil etsin. Orta mək -
təbi qurtarmış şagirdin gələcək
fəaliyyət növünü, ali məktəbi, ixtisas
sahəsini seçməsi ilə əlaqədar onun

fəaliyyətinin motivləşməsində nəzərə
çarpan ziddiyyətlər buna misal ola
bilər. Qabiliyyət və bacarığına, hazırlıq
səviyyəsinə görməni, yoxsa həvəs,
arzu və istəyinə görə, yaxud başqaları -
nın təhrikilə hər hansı ali məktəbi,
ixtisas seçmək son nəticədə fəaliyyətə
ciddi təsir göstərir. Bəzən ali məktəbi
III-IV kurslardan qoyub getmək, yaxud
müəyyən fəaliyyət sahəsindən üz
döndərmək və s. kimi hallar motivləş -
mənin insanın idrak fəaliyyəti və ya
icra fəaliyyətinə necə təsir göstərməsin -
dən asılıdır. Nəzərdən qaçırmaq olmaz
ki, motivləşmə qütblü səciyyə daşıyır.
İstər idrak fəaliyyəti, istərsə də icra
fəaliyyəti həm müsbət, həm də mənfi
motivlərlə əlaqədar ola bilər. Lakin
bu qütblüyün özü simmetrik səciyyə
daşıyır. Yəni fəaliyyətə təsiri cəhətdən
müsbət və ya mənfi motivləşmə eyni
dərəcədə təzahür etmir. Motivləşmə -
dəki belə bir qütblük yalnız fəaliyyətin
xarakterinə görə deyil, həm də insanın
yaş xüsusiyyətlərinə görə də nəzərə
çarpır. Yeniyetmənin öz «qəhrəmanlı -
ğını», «cəsarətini» sübut etmək üçün
kimi isə vurması, dərsi qəsdən poz -
ması, ictimai qadağaya məhəl qoyma -
ması və s. buna misal ola bilər. Deməli,
motivləşmənin insanın istər idrak,
istərsə də icra fəaliyyətinə təsiri
müxtəlif səviyyəli olur. Bu, bir tərəf -
dən, fəaliyyətə müsbət və ya adekvat,
digər tərəfdən isə pozucu, ləngidici –
bir sözlə, mənfi təsir göstərir.
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İnsanın istər idrak fəaliyyəti, istərsə
də icra fəaliyyətinin səmərəliliyini yük -
səltmək üçün mühüm psixoloji amil
kimi fəaliyyət motivinin optimal laş dırıl -
ması ideyası irəli sürülmüşdür. Bu,
insanın həm idrak, həm də icra fəa -
liyyətinin səmərəliliyinə təsir edən
mühüm psixoloji amildir. İdrak fəaliy -
yətinin səmərəliliyi motiv ləşmənin
optimallıq səviyyəsin dən çox asılıdır.
Motivləşmənin optimal səviyyəsi an -
layışı psixologiya elminə bizim əs rin
əvvəllərində Yerks və Dodsonun
(1908) tədqiqatları sayəsində daxil
edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,
motiv ləşmənin optimal səviyyəsi yük -
səl dikcə, icranın keyfiyyəti də yüksəlir.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, hər
bir konkret halda motivləşmənin op-
timal səviyyəsi var. Həmin optimal
səviy yə isə həll edilən məsələnin çətin   -
 liyindən asılıdır. Məsələ çətin olduğu
halda optimal səviyyə zəif motivasiya -

da əldə edilir, amma məsələ yüngül
ol duq da o qüvvətli motivasiyaya
müvafiq gəlir.

Bütün bu dediklərimizdən sonra
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, idrak
fəaliyyəti insan şəxsiyyətinin struk-
turunda çox mühüm yer tutur, hətta
müəyyən mənada onun bütün istiqamə -
tini müəyyənləşdirir. Çünki idrak
fəaliyyəti şəxsiyyətin öz biliklərini
praktik fəaliyyətdə tətbiq etmək baca -
rığı yaradır, öz biliklərinin obyektivli -
yinə, düzgünlüyünə inam oyadır, cisim
və hadisələrin mahiyyətini qarşılıqlı
əlaqə və asılılıqda dərk etməyə imkan
verir. Deməli, idrak fəaliyyətini forma -
laşdırmaq üçün bir tərəfdən şəxsiyyətin
emosiyalarına, hisslərinə təsir edilməli,
digər təfərdən isə öyrənilən problemin
praktik əhəmiyyəti mənimsənilməlidir
ki, onların özü həmin şəxsi mahiyyəti
dərk etməyə istiqamətləndirsin. 
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СТРУКТУРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТА

Абстракт

В статье рассмотрены вопросы структуры и психологического уре-
гулирования деятельности интеллекта.

Вначале раскрывая суть деятельности интеллекта, рассказывается о
его структуре и о механизме, отмечая важность роли деятельности ин-
теллекта в жизни человека. Подробно анализирована сущность направ-
лений области человеческой мотивации, роль волевых процессов и
эмоциональность входящая в состав, как сложный психический процесс
интеллекта. В статье анализировано взаимоотношение между интеллектом
и мотивацией в лице мотивов деятельности интеллектов студентов, и
выяснялось, что факторы, которые направляют человека на активную
деятельность и есть его мотивы интеллекта. Далее, рассказывается о
характере полярной мотивации, проанализировав положительных и от-
рицательных понятий мотивации. 

Выяснилась деятельность интеллекта человека и деятельность
человека, и воздействие мотивации на них в различных уровнях, то
есть выяснилось адекватные и разрушительные последствия. 

В статье выдвинули идею, увеличить полезность важного психоло-
гического принципа в деятельности интеллекта человека и оптимальность
мотивации деятельности. Можно прийти к выводу, что познавательная
деятельность, является очень важным местом в структуре человеческой
личности, и даже в некоторой степени определяет его направление.
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THE STRUCTURE AND PSYCHOLOGICAL 
REGULATION OF COGNITIVE ACTIVITY

ABSTRAKT 

In this article the structure and psychological regulation of cognitive
activity were considered.

First of all, publishing of the essence of cognitive activity and its
mechanism and structure were declared and we also were informed about
the role of cognitive activity on human life. As an integral part of a complex
mental process of cognition, emotional and volitional processes, the role of
motivation in the areas of human nature were analyzed. In the article the
footing between cognition and motivation was analyzed in the case of
motives of cognitive activity. 

Then arguing about the polar disposition of the motivation the positive
and negative concepts of the motivation were analyzed, too. Human cognitive
activity and executive activity and the motivation the effect of different
levels on them, the adequate and destructive effects have been found.

In the article human cognitive activity and executive activity, important
psychological factor in raising the efficiency of the activity put forward the
idea of optimizing the motive activity. 

In short we can come to a conclusion, cognitive activity occupies a very
important place in the structure of the human personality, even in a certain it
determines all of its direction.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 03)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 13 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Son onilliklərdə psixologiya
elmində yeni-yeni sahələr,
həmin sahələrin istiqamət -

lərini müəyyənləşdirən nəzəriyyələr
yaranmaqdadır. Bu nəzəriyyələrin
müəllifləri tərəfindən əldə ediən faktlar,
elm ictimaiyyətinə təqdim olunan
dəlillər insanın psixikası, dərketməsi,
şəx siyyəti və fəaliyyəti haqqında daha
konkret, ümumi məlumatlar əldə
etməyə, əldə edilmiş di aqnostik nəticə -
lərin interpretasiyasını aparmağa imkan
verir. Belə sahələrdən biri ideya mən -
şəyi hələ qədim filosoflar tərəfin dən
qoyulmuş, lakin elm olaraq XX əsrin
50-ci illə rin dən formalaşmağa başlamış
koq nitiv psixologiyadır. 

Anlayış olaraq “koqnitiv psixolo-
giya” öz mənşəyini eramızın əvvəllə -
rin də Şərq və Qərb fi losoflarının
görüşləri əsasında yaranmış “qnoseo-
logiya” (qnostika, qnostisizm, qnostik)
el  mindən götürmüşdür. “Qnose o lo -
giya” – idrak nəzəriyyəsi haqqında
yaranmış qədim elm lər dən biri və ən
əsası he sab olunur. Bu elmin daha
geniş mənada inkişafı Yunan məktə -
bi nin adı ilə bağlıdır. İdrak nə zə riy -
yə si nin yaranması və inkişafında eləcə
də hind, çin, türk, ərəb filosoflarının
mühüm rolu olmuşdur. 

Hazırda “koqnitiv” anlayışı инэи-
лисжя (“sум грана салис”-мябляь,
нятижя) - дяркетмя мяна сы  нda qəbul
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olunur. Koqnitiv psixologiya dərketmə -
nin əsasında duran idrak pro ses lərinin
qu ru  lu  şu nu, pro ses lərarası əlaqələri
öyrənən sahədir. Bu baxımdan hər
bir idrak prosesi həm də koq nitiv pro-
ses kimi öyrənilə bilər, lakin koqnitiv
proses daha geniş anlayışdır. “Koqnitiv
peoseslər” dedik də – qıcıq la yıcıların
reseptorlara təsir etdiyi andan başlaya -
raq dərket mə sahəsində sensor
informasiyaların işlənməsini, alınmış
nəticələrə görə cavab reak si yalarının
hazırlanmasını təmin edən bütün (id-
rak, emosional və iradi pro seslər, fər -
diy yətin, şəxsiyyətin, tipik, dəyişməyən
komponentləri və s.) proseslər nəzərdə
tu tu lur. Nəticə olaraq koqnitiv psixo-
logiya bütün psixi pro ses lə ri əha tə edir.
Buraya: duy ğu, qavrayış, diqqət, hafi -
zə, təfəkkür, təxəyyül, nitq, emo siya,
iradə, onların aralıq mər hə  lələri və
in  kişaf pro ses  ləri, eləcə də davranı şın
bütün təbə qə ləri da xildir (online bib-
lioteka. http://www. bestlibrary. ru.).

R.Solso, qeyd edildiyi kimi, “koq-
nitiv pro ses lər” dedikdə, “qıcıqlayıcı -
nın pesep tor la ra təsir et di  yi an  dan
baş layaraq onun üçün bi  lik formasında
olan cavab reaksiya ları nın hazır lan -
masını və sensor informasiyanın işlən -
məsini təmin edən proseslər”i nə zər -
də tutur (1, s. 47). V.N.Drujinin və
D.V.Uşakova koqnitiv prosesləri -
insanların dünya haq qın  da aldı ğını
infor ma siyanı necə tə səvvür etməsi,
hafizədə saxlanılaraq biliyə çevir -

məsi, bu bi lik lərin fəa liyyətə tətbiqi
prosesi kimi izah edirlər (2, s. 12). 

Göründüyü kimi, hər hansı koqnitiv
pro sesə infor masiyaların işlən məsi
kontek s tin də baxılır. Məsələn, təlim
pro se sində subyektin koqnitiv fəaliyyə -
tinin qаrşısındа du rаn başlıca prоblеm
еpizо dik hа fizə dən аlınmаş in fоr -
mаsiyаnın bаzа biliklərinə çеv ril  mə -
sini və təqdim edilməsini təmin etmək -
dir. Bunun üçün dərketmənin daha
mürək kəb pro ses lərini: qərar qə bulu,
yaddasaxlama, təsvirin qavranılması
kimi mə    sələləri daha sa də mər hə ləyə
keçirmək lazım gəlir. Bu sahədə sub-
yektin koq nitiv qa biliyyətləri və koq -
nitiv üslubu başlıca rol oynayır. Müasir
təhsildə sub yek tin təlim fə a liyyətinə
də onun ayrı-ayrı idrak proseslərinin
(təfəkkür və ha fi  zə nin) üstün lükləri
deyil, bütöv lükdə koqnitiv və kreativ
(yaradıcı) fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən
ba xılmalıdır. De mə li, dərketmə fəaliy -
yətinə koq nitiv yanaşma daha əhatəli
və daha obyektivdir.

Koqnitiv psi xologiyanın başlıca
məq  sədi qərar qəbulu, yaddasaxlama,
təsvirlərin qavranılması kimi mürəkkəb
dərket mə proses lə rini daha dəqiq
öyrənməkdir. Bundan əlavə, koq ni-
tiv psixologiya yad da sax lamanın asan -
laşması, diqqətin gücləndirilməsi, qə -
rar qəbu lunun tezləş di rilməsi, elə  cə
də bu proseslərə mane olan, qarşısını
alan fak torları təd qiq edərək onların
ara  dan qal dırılması yollarını müəy -
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yənləşdirməkdir. Hazırda dünya təc -
rü bəsində praktik psi xo lo gi yada tət -
biq olunan koq  ni tiv psixoterapiyanın
me todo lo gi ya sında da bu kimi məsə -
lələr durur. 

Qeyd edilənlərdən aydın olur ki,
koq nitiv proseslər koqnitiv sahəyə
aid edilən id rak, emosional və iradi
pro seslər və pro  seslərarası əlaqələrdir.
Koqnitiv sahə - infоr mа  si  yаnın аlın -
mа sı (duyğu), emal edil məsi (qavra -
yış), yerləşdirilməsi, sах lаn  mа sı (ha -
fizə), təhlil-tərkib edilərək yeni ide -
yalarla birgə yekun nəticənin çıxa -
rılması (təfəkkür, təxəy yül) və təq -
dim edilməsi pay lanması, ötürülməsi
(kommunikasiya) işini yerinə ye tirən
mü rəkkəb sis tеmdir. Koq nitiv sahədə
informasiya ən müхtəlif üsul lаrlа işlə -
ni lir. Hazırda kibеrnеtik tədqiqatlar
sayəsində infоrmаsiyаnın еmаl еdil -
mə si nin blоk mоdеli fоrmа lаş mışdır.
Buna uyğun оlаrаq kоqnitiv sahənin
iradi-emosional baxım dan tənzimlən -
mə si nin sosial-koqnitiv nə zəriyyələri
belə (Festinger, Kelli, Bandura, Rotter
və b.) mövcuddur. 

Koqnitiv psixologiyanın yaranması
Koqnitiv proseslərin qarşılıqlı

əlaqəsi haqqında ilk elmi mülahizələr
assosio nist lər tərəfindən irəli sürülmüş -
dür. Аssоsiаsiyа prinsipinin еlmi əsаsı
İ.M.Sе çе nоv və İ.P. Pаv lоv tərəfindən
yaradılmışdır. İ.P.Pаvlоvа görə, аssо -
siа siyа iki, yахud bir nеçə qı cıq  lаn -
dırıcının еyni vахtdа bаş vеrən

müvəqqəti əlа qəsin dən bаş qа bir şеy
dеyil. On lar аssоsiаsiyаlаrı psixi
proseslərin əlа qə liliyi, охşаrlığı, əks -
liyi, bu və yа di gər dərə cə də dаvаmlı,
mürəkkəb sistеmi kimi izah edirlər
(dic.academic.ru). 

Assosiativ psixologiya məktəbinin
nümayəndəsi A.Ben psixi fəaliyyətdə
bunu əsas lan dırmalı olan kifayət qədər
imkanların olduğunu əsas gətirərək
artıq as sosiasiya qa nununu mü əy yən
et məyin müm künlüyünü qeyd edirdi:
“Duyğu, düşün cə və emosiya la rın əv -
vəl ki fə a liyyəti on la rın qarışıq, yaxud
ox şar şəkildə assosiasiyası za manı
daha yax şı ya ra nır, əv vəl ki hərə kətlər,
duyğu, fikir, emosiyalar bir-biri ilə
qa rı  şdıqda daha asan  baş verir, həmin
anda ruha ayrı-ayrı cisim lərdən, təəs -
sü ratlardan da ha ya xın olur” (4, s.
333).

XX əsrdə geştaltpsixologiya və
biheviorizm haqqında təsəvvürlərin
meydana gəl    məsi ilə bilik haqqındakı
fikirlər köklü dəyişikliklərə məruz
qaldı. O zaman geş talt psixologiyanın
nümayəndələri daxili proseslərlə bilik
arasın dakı uyğunluğu izah et mə yə
çalışırdılar. Bu zəmində XIX əsrin II
yarısından başlayaraq koqnitiv sa -
hənin komponentləri: qavrayış, hafizə,
təfəkkür, nitq və s. öyrənilmə si nə
ciddi təd qi qatlar həsr edildi. Qavrayış
problemlərini geştаlpsiхоlоgiyаda öy -
rənilirdi. Psixi proseslərə (qav  ra yışa)
geştalt yanaşma аssоsiоnizmə cаvаb
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оlа    rаq meydana gəldi. Kökləri Аv st -
ri yа mək təbi ilə bаğlı olan bu cə rəyа -
nın nümayəndələri (Bren tаnо, Mаy-
nоnq, Eren fels, Vitа sek, Benusi və b.)
qаvrаyışа ele mentаr duyğulаrın cəmi
kimi bахırdılаr. On lar müх tə lif duyğu -
lаrın birləşməsi, məkаn və zа mа nın
qаv rаnılmаsı, səslə rin yаyıl mа sı, sаhə -
sində maraqlı tətqiqаtlаr аpаr mışdılаr
(5). 

Geştaltpsixologiyanın daha bir
nümayəndəsi O.Külpe bu fikirdə idi
ki, təfəkkürü öy rən  mək üçün sı nаnı -
lаnlаrdаn düşünməyi хаhiş etmək, öz
təcrübələrini yаz mаq ki fаyətdir, lаkin
ideyаlаrın аssо siа si yаsı kimi mü -
hаkimələri öyrənməkdən ötrü fərdi
təc rü bə dən də əlavə “nə isə” bаş qа
bir şey tələb оlunur. Bu “nə isə”ni
Kül   penin şа gird ləri “şüurun ustаnоv -
kаlаrı” (Mах və Оrt), yахud “hə rəkət
etməyə hа zır lıq” (Uаytt), de ter  mi nа -
siyа edən ənənə (Ах) аdlаndır dılаr.
O.Kül pe nin yetirmələri şüurun məz -
mu  nu nu аnlаmаq üçün fikri əmə -
liyyаtlаrın bаş verdiyi məqаmlаrı
hissələrə bölə rək diq qəti hər dəfə bu
məqаmlаrdаn yаlnız birinə yö nəlt -
məyi təklif edirdilər. Məsələn, оnlаr
söz lərin аssоsi аsi yаsı аnındа dörd
məqаmı аyırd edirdilər: hаzırlıq mər -
hələsi; söz-stimulun təzаhürü; cаvаbın
ах tаrılmаsı; söz-cаvаbın təzаhürü (5). 

Nəhayət, geştaltistlər fransız təd -
qiqatçısı А.Bine ilə eyni vахtdа, lakin
bir-biri lə rindən хə bərsiz təfəkkürün

оbrаz lаr sız оlmаsı qənа ətinə gəldilər.
Bu nəticə təfək kü rün məz  mu nu ilə
hаnsısа bаş qа bir şeyi əlаqələndirmək
hаq qın dа Külpenin nəzə riy yəsində
mü hüm dəyişiklik yаrаt dı. Belə ki,
Q.Kül pe nin təfəkkürdə funksiyа аdlаn -
dır dığı yаrаdıcı ustа nоv kаlаrın оl  mаsı
ideyаsı özünü dоğ rult mаdı. Sоnrаlаr
bu funksi ya ların digər psi  хi prо sesə -
təхəyyülə аid оlduğu  sübut edildi
(Mak-Kennon, Gilford, Testou, Rubin -
şteyn, Tixomirov və b.)

Həmin dövrdə G.Ebbinhаuz tərə -
fin dən mаteriаlın və şerin kö mə  yilə
hаfizənin öy rənilmə si üçün tаm səslən -
dir mə və qоrumа metоdu da yаrаdıldı.
O, hаfizənin tək rаr lаrın sаyın  dаn,
unutmа dаn və zаmа nа görə dəyişmə -
sindən аsılılığı, bütün bun lа rın yаd -
dаsахlаmа nоrmаsınа tə siri kimi bir
sırа mü hüm prоb lem lə ri aydınlaşdırdı.
G.Eb binhаuzun bu tədqiqatlarında
bilavasitə koqnitiv anlayışlardan söhbət
getməsə də pro seslər arasındakı
mürəkkəb əlaqələrin yalnız məhdud
psixi hadisəldən ibarət olmadığı di -
gər tədqiqatçılar kimi onun tərəfindən
də qəbul edilirdi. Əksər tədqiqatçılar
(Müller, Bex teref, Ben, Ceyms, Ştern,
Ebbinhauz və b.) proseslərarası
əlaqələrin yaradıl ma sında hansısa bir
“qüvvənin” işlədiyini düşünürdülər.
Həmin “qüvvə” (psixi) “enerji ad lan -
dı rılırdı. “Psi хо lоgiyаnın əsаslаrı”
əsərində G.Ebbinhauz da hiss
оrqаnlаrının spe  sifik enerjisi və his -
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set mənin qа nu nа   uy ğunluqlаrındаn sis -
tem li qаydаdа bəhs edir di. “Duyğu -
lаrımızın bö yük və əsаs fərqi periferik
оr qаnlаrın хüsusiyyət lərin dən аsılı -
dır. Хаrici qıcıqlаyıcılаrın хаssələ ri -
nin аsılı оl du ğu bu mərkəzi sаhədə
оnlаr dаhа müs  təqildirlər. İ. Mül ler
tərə fin dən də qeyd edilmiş bu prinsip
“hiss оrqаn lаrı nın spe sifik ener jisi
hаq qındа təlim” аdlаnır” (6, s.142). 

Bihevioristlərdə bütün daxili olan-
lar “aralıq tənəffüslərə” aid edilirdi.
R.İ.Əli yev yazır: “Torndayk və Uotso-
nun işləri davranışın formalaşması ilə
bağlı çoxsaylı, müx təlif istiqamətli
eksperimentlərin aparılmasına imkan
yaratdı. Bu tədqiqatlar gös tər di ki,
psixi həyatın bütün sahələrini S-P
sxeminə əsasən öyrənmək mümkün
deyil. Hök mən daxili amillər nəzərə
alınmalıdır. Bu amil klassik bihevio-
rizmin modifi ka siya olun  masına və
neobiheviorizmin yaranmasına səbə
oldu. E.Totndayk ilk dəfə öy rən mə
prosesini müşahidə etməklə situasiya
ilə orqanizmin cavab reaksiyası ara -
sın da ası lılıq olduğunu müəyyən ləş -
dirdi” (7, s. 256). 

XX əsrin birinci yarısında Amerika
psixologiyasında biheviorizm üstünlük
təş kil edirdi. Həmin dövrdə əhəmiyyət -
li dərəcədə kəşflər edilmiş, yeni me-
todlar işlən mişdi. 1932-ci ildə E.Tol-
men müəyyən etdi ki, labi rintdə çıxış
yolu axtaran siçan lar yeməyə rast
gəldikdə onu götürür, növbəti dəfə

səhv etmədən həmin yerə gedən yolu
düz ta pır lar. E.Tolmen bunu hey van -
ların öz ətrafının xəritəsini işləyərək
lazım gəldikdə onları canlandırmaları
kimi izah etdi. “Bu “xəri tə” sonralar
“koqnitiv xə ri tə” adlan dı rıldı. E.Tol-
menin si çan larla ke çirilən eksperiment -
lərində koqnitiv xəritənin olması müx -
təlif başlanğıc nöq tələrdən məq sədin
tapılması ilə bağlı yaranmışdı. Demək
olmaz ki, Tolme nin təd qi qatları müasir
koqnitiv psixologiyaya təsir göstərdi,
lakin onun hey van larda koqnitiv
xəritənin mey dana gəlməsi haqqındakı
izahı koqnitiv qu ru luşda biliyin necə
təsəvvür olunmasını aydınlaşdırdı”
(1, s. 35). 

Psixologiyada koqnitiv istiqamətin
yaranması və inkişaf tarixi haqqında
çoxsaylı ya naşmalar vardır. Bu
yanaşmalarda koqnitiv istiqamətin
XIX əsrin sonlarından baş layaraq XX
əsrin 60-cı illərinə qədər inkişafı ilə
bağlı fərqli mülahizələr irəli sürülür.
Məsələ burasındadır ki, əslində psi-
xologiyada koqnitiv faktların toplan -
ması tarixi hələ elmi psixo logiyanın
yaranmasından əvvəlki dövrlərə
təsadüf edir, lakin əgər söhbət bila -
vasitə koqnitiv faktlardan gedirsə, o
zaman biz yalnız (süni) intellektin və
(koqni tiv) fəaliyyətin quruluşu,
şəxsiyyətin sosial-koqnitiv yönəlişliyi
kimi mürəkkəb feno men lər haqqında
kifayət qədər eksperimental dəlillərin
toplandığı bir dövrdən - XX əsrin 60-cı
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illərindən bəhs edə bilərik. Məhz
həmin dövrdə psixologiyada göstərilən
sahələr üzrə yeni elmi kəşflər edil di,
insanın şüurlu fəaliyyətinə, şəxsiyyəti -
nə yeni yanaşma lar meydana gəldi.
Ə.Ə.Əli zadə bu barədə yazır: “60-cı
illərin əvvəlləri idi. Bəşəriy yət tarixin -
də ETT dövrü başlamışdı. Zamanın
meyarları ETT dalğasında vüs ətlə
dəyi şirdi. Məktəbdə, təhsildə də yeni
münasibət əmələ gəlirdi. Pedaqoji
təfəkkür yenilə şir di: müasir təhsil
kon sep siyası formalaşırdı. Ənənəvi
didiaktik sistem köklü su rətdə tən qid
olunurdu. Təhsilin humanistləşdi ril -
məsi dövrün başlıca tələbinə çev ri -
lir di” (3, s. 81). 

XX əsrin 50-ci illərinin sonundan
başlayaraq tədqiqatçıların diqqəti
əvvəl lər bi he viorizm tərəfindən
sıxışdırılaraq artıq eksperimental psi-
xologiya üçün maraq sız he sab olu -
nan proseslərə: diqqət, hafizə, obraz,
semantik təşkilatlanma, dil proses ləri
və tə fək kürə doğru mərkəzləşdi. Psi-
xoloqlar getdikcə davranış psixologi -
yasın dan onun ni zam lanmasına təsir
göstərən daxili proseslərin öyrənilmə -
sinə yönəl di lər. Bu nun la da koqnitiv
psixologiyanın mövqeyi möhkəmləndi.
Aydın oldu ki, koq ni  tiv sa hə onu əmə -
lə gətirən geştalt anlayışlardan, bihe-
vior sistemdən, intellektdən, bir sözlə,
30-40-cı illərdə psixologiyada dəbdə
olan problemlərdən kəskin şəkildə
fərqlənir. Psixo lo giya tarixindəki

araşdırmalara görə (Petrovski, Yaro -
şevski, Plotonov, Əli yev və b.) bihe -
viorizmə qarşı “çevriliş” Amerika
psixologiyasında baş verdi. Bu “koq   -
ni tiv inqilab” idi. Amerika biheviorist -
ləri koqnitiv inqilabı ikinci dünya
mü hari bə sində Almaniya psi xoloji
məktəbinin Amerika torpağına gətiril -
məsi sayəsin də müm kün olduğunu
dü şü nür dülər. Burada söhbət psixo-
logiya tarixində baş verən olduqca
mü hüm hadisə lər dən, geş taltpsixo lo -
gi yanın görkəmli nümayəndələrinin
ABŞ-a küt ləvi emiqrasiya sın dan gedir. 

Bundan başqa, Amerika psixoloq -
ları J.Piajenin tədqiqatları ilə də tanış
ol mağa baş lamışdılar. İntellektin ge-
netik əsasları sahəsində J.Piaienin
əldə etdiyi nəticə lər in sa nın idrak
sahəsinə, intellektin imkanlarına yeni
yanaşma tələb edirdi. Bütün bunlar
id rak və dərketməyə yeni baxışların
meydana gəlməsinə səbəbə oldu.
Məsələn, E.Qat ri or to doksal (sabit və
ardıcıl şəkildə bir məsləkin tərəfdarı
ol maq) paradiqmanı ciddi şə kildə tən -
qid edərək göstərirdi ki, psixoloqlar
orqanizm üçün verilən stimulların
əhə miy yə  tini başa düşməkdən ötrü
artıq perseptiv və koqnitiv proseslərin
təsviri ilə məş ğul olmalıdırlar.

R.Solso qeyd edir ki, koqnitiv psi-
xologiya insanın psixi hə ya tını dav -
ra nış və reflekslə məhdudlaşdıran
bihe viorizmə qarşı “peyvənd effekti”
ya rat dı. Bununla be lə, onu bötövlükdə
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inkar etmədi. 1967-ci ildə bu sahədə
U.Haysserin özündə bir çox koqnitiv
tədqiqatları birləşdirən ilk əsər - “Koq-
nitiv psixologiya” nəşr edildi. Bu əsər
dərketmə sahəsində tədqiqat aparanlara
yeni istiqamət verdi. Koqnitiv psi -
xologiyanın ilk yaradıcıları R.Fitts,
U.Şik, D.Haymen, R.Effon və b. idilər. 

Avropa tədqiqatçılarının nöqteyi-
nəzərinə görə, koq nitiv psixologiya -
duyğu, qavrayış, diq qət, hafizə və
təfəkkürün assosiativ əlaqələri əsasında
dərketməni öyrən məlidir. Onlar koq-
nitiv psixologiyaya daha əhatəli
yanaşaraq yalnız idrak prosesləri
səviyyəsində aparılan tədqiqatların
koqnitiv sahəni tam əhatə etmədiyini
bildirirlər. Əslidə bu halda, məsələn:
əşyavi əməliyyatlar estetik təsirlər,
proprio re septiv duyğu larla bağlı olan
intuisiya və digər bu kimi faktlar
diqqətdən kənarda qalır. Halbuki Av -
ropa koqnitivistləri bu prosesləri öz
predmetinə daxil etmir lər. Nəticədə
dərk etmə proseslərini bu cür, idrak
prosesləri səviyyəsində qruplaş dır -
maq fakt la rın məhdud laş dırıl ma sına
gətirib çıxarır. 

P.Fress və J.Piajenin məlumatların -
da göstərilir ki, 1948-ci ildə Viner,
Sennоn və Uiverin kibernetikа, nə -
zаrət və əlаqələr hаqqındаkı nəzə riy -
yə  si psiхоlоgiyа sаhəsində yeni pers -
pek tivlər аçdı. Bu nəzə riy yəyə görə,
əlаqələr sistemində qə bul оlunаnlаr
qə bul edən  lərdən аvtоmаtik аsılı dey-

ildir. Ki ber netik mənаdа in fоrmаsiyа
məlumаtın mа hiyyətin dən deyil, оnun
qeyri-müəyyənliyindən аsılıdır. Bu
isə duy ğulаrın, qаvrа yışın və dаvrаnı -
şın tədqiqi ilə mü qа  yi sədə insan ağlına
tаmаmilə yeni bахış idi. 

Əlа qələr nəzə riyyəsi riyаziyyatda
ehti mаl nəzəriyyəsi kimi tanınır. Koq -
nitiv psi xo lo giyada isə ehtimаl nəzə -
riyyəsinə - insаn lаr аrаsı stimul və re-
аksiyа аrа sın dаkı əlа qə lərin sistemi
(Müller, 1956) kimi bа хılır. Hаzırdа
ehtimаl mо de lindən çı хış edərək təh -
sil sаhə sin də in sаn dаvrаnışını dаhа
ümumi plаn dа öy rən mək cəhdləri art -
maqdadır (8). 

Bü tün bunlar insanın idrak fəaliy -
yətinin sistemli qurulması, idrak pro -
seslərinin bir -bi ri ilə əlaqəli işləməsinin
qanunauyğunluqları haqqında yeni
elmi faktlar ortaya qoy du. Həmin
fakt ların mövcud nəzəriyyələr tərə -
findən izah edilməsi müm kün deyil -
di. İstər geştaltizm, istərdə də bihe-
viorizmin verdiyi izahlarda birtərəf -
lilik vardı.

Koqnitiv nəzəriyyələr 
XX əsrin ortalarında aparılan

ekspe ri mentаl təd qi qаtlаr göstərirdi
ki, filоgenezdə fоr  mа lа şаn insаn dаv -
rа nışı nəsillər tərəfindən mənim sə ni -
lir, qо runur və aktual fəa liyyətə mоdi -
fi kаsiyа оlu nur. Bu yolla insanın sosal
təcrübəsində yalnız özünün fe noti pik
im kanları, fərdi təcrübəsi deyil, o
cüm lədən filogenetik təcrübə də iştirаk
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edir. Həmin fenomen koqnitivizmin
yaranmasına qədər psixiatriyanın və
parapsixolo giya nın pred metinə daxil
idi, yaxud şəxsiyyətin psixologiyasın -
da, xüsusilə psixoanalizdə altşü u run
fenomenal imkanları kimi öyrənilirdi. 

XX əsrin ortalarında dünyada elmi-
texniki tərəqqi sürətlə in kişaf etməyə
başladı. İnsan intellektindən maksi-
mum istifadə et məklə yanaşı əmək
fəaliyyətində, sosial hə yat da onu
nizamlamağın, idarə etməyin yollarını
da mü əyyənlşdirmək zərurətə çev -
rildi. Bu ba xım dan kоq nitivizmin əsаs
məqsədi öy  rən mə nəzəriy yə sini şəх -
siy yət psi хо lоgiyаsınа gətirmək i di.
Bun lar psixologiyada yeni elmin
yaranması üçün şəraiti ye tiş dirmişdi.
Həmin şəraiti R.Sol so “koqnitiv in-
qilab” adlandırır (3, s. 36). R.Solso
he  sab edir ki, həmin dövrdə yeni koq-
nitiv inqilabı şərtlən dirən əsas faktorlar
aşağıda kılar idi. 

�Biheviorizmin “uğursuzluğu”.
Stimula qarşı reaksiyanı öyrənən bi-
heviorizm in san davranışının müxtə -
lifliyini öyrənə bilmədi. Beləliklə də
aydın oldu ki, vasitəsiz stimullarla
dolayı şəkildə bağlı olan daxili fikri
proseslər davranışa təsir göstərir, Bə -
ziləri hesab edirdi ki, bu daxili
prosesləri ümumi koqnitiv psixologiya
nəzəriyyə sinə daxil etməklə müəyyən
etmək olar. 

� Əlaqə nəzəriyyəsinin meydana
gəlməsi. Əlaqə nəzəriyyəsi tədqqiqat -

çıları diq qət, kiber neti ka və informa-
siya nəzəriyyəsi üzrə siqnalların müəy -
yən olunması üçün keçirilən eks peri -
mentlərə tıhrik etdi. 

� Müasir linqvistika. İdrakla bağlı
olan suallar dairəsinə dil və qramma-
tika sahə sində yeni nəzəriyyələr daxil
edildi. 

� Hafizənin öyrənilməsi. Verbal
öyrənmə və semantik təşkilatlanma
hafizə nə zə  riy yəsi üçün möhkəm əsas
yaratdı ki, bu da nəticədə yoxlanılmış
digər koqnitiv pro    seslərin və sistem
hafizə modellərinin inkişafına gətirib
çıxardı. 

� Kompyuter elmləri və digər
texnoloji nailiyyətlər. Kompyuter elmi
və xüsusilə onun bir bölməsi - süni
intellekt (Sİ) informasiyanın hafizədə
saxlanması və dilin öy rə  nilməsi fərziy -
yə lərinə (müddəalarına) baxmağı məc -
bur etdi. Eksperimentlər üçün yeni
psixoloji texnologiyalar tədqiqtçıların
imkanlarını genişləndirdi. 

3. Müasir koqnitiv nəzəriyyələr.
Müasir koqnitiv psixologiyada 2

is ti qamət: koqnitiv və sosial koqnitiv
istiqamət lər yaranmışdır. Əsаsındа
geştаlt psiхоlо gi yа  nın prinsiplərinin
durduğu bu istiqamət lə rin əsаs tаnın -
mış nü mа  yən dələri L.Festinger, C.Kelli,
А.Bаndurа və C.Rоtter və b. he sаb
оlunurlаr. Psixologiyada koqnitiv el-
min formalaşdığı XX əsrin 60-cı illəri
və əsrin sonunda koqnitiv psiхоlоgi -
yа nın əsаs istiqаmətləri sen sоr və mо-
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tоr sаhələrdə, ha fizə obrazla rın da, intel -
lektdə bаş verən psiхi prоseslərə yö -
nəl dilmişdi. Həmin təd qiqаtlаrda insаn
psiхikаsının mühitlə qarşılıqlı infor-
masiya əlаqəsi dərin dən аrаş dı rılırdı. 

Sоsiо-kоqnitivistlər sübut edir lər
ki, insаnın dаv  rа nışı dахili hаdisələrlə
(inаm, göz  ləmə, özünü qаv rа mа) ətrаf
mühit fаktоrlаrının qаrşılıqlı təsiri ilə
nizаm lа nır. Оn lаr klаssik geştаltist -
lər dən və bi hevi о ristlərdən fərqli оlаrаq
in sа nın dаv rаnışınа yаl nız meхаniki
fiziо lоji prоseslərlə tən zimlənən fаkt
kimi deyil, insаnı əhаtə edən mü hitin
bütün аmil ləri nin (burаyа kоsmik
təsirlər də şаmil оlunur) dахili аmil -
lərlə (şüur və şüurаltı dа dахil оlmаqlа)
qаr şı lıqlı rаzılаş mаsı kimi yаnаşırlаr. 

L.Festinger psixologiyada 1957-
ci ildə işlənmiş “koqnitiv dissonans”
nəzəriyyəsi (cognitive dissonance
theory) ilə tanınır (ingiliscə-cognition
- bilik, dissonance - uy ğun  suzluq,
zid diyyət). Bu sosial-psixoloji nəzəriy -
yə həmin dövrdə Amerika psixo lo -
giyasında fikri konstruktiv situasiyala -
rın kənarlaşdırılmasında mülahizə,
attidyüd, inam kimi koqnitiv anlayışlar -
dan vasitə kimi istifadə edilməsinin
izahına yönəlmişdi. Bu nəzəriyyənin
əsas xüsusiyyətlərindən biri ustanov-
kada affekt və intellekt, amosional
və koqnitiv komponentlərin vahid şə -
kil də birləşdirilməsidir. 

Koqnitiv dissonans nəzəriyyəsinin
mahiyyətini L.Festin ger insanın öz

attityüd  lə ri və mülahizələri ilə
ziddiyyət təşkil edən, yetərincə əlverişli
olmayan hərəkətlərə yol verməsi ilə
izah edir. A.N.Leontyevin anlayışı ilə
desək, insan üçün fəaliyyyət və əmə -
lin şəxsi mənası aydın olmadıqda və
ya onun üçün qəbuledilməz olduqda
koq ni tiv dis so nans vəziyyəti yaranır.
Koqnitiv diasonans nəzəriyyəsində
deyilir ki, insan düşdüyü əl verişsiz,
çətin situasiyalarda öz hərəkətlərini
qiymətləndirərkən interpre ta si ya nın
müm kün vasitələri içərisindən ona ən
az narahatlıq yaradan, vicdan əzabı
ve  rən yolu se çir. Bunu izah etmək
üçün A.N.Leontyev məhbus-inqilab -
çı ların (“dekabristlərin”) fəaliyyətini
təhlil edir. Onlar çala qazmağa məcbur
edildikdə, təbii olaraq bunu mə nasız
və xoşagəlməz iş kimi qəbul edirlər:
koqnitiv dissonans məhbuslar tərəfin -
dən həmin işi somvolik şəkildə - ça -
riz mə qəbir qazmaq kimi qəbul etmə -
ləri ilə kənarlaş dı rıl mışdır. Bu ideyaya
görə, fəaliyyətin şəxsi mənası yaran -
mışdır. Dissonans həm də keç miş
əməllərdən, məsələn, müəyyən situa-
siyalarda etdiyi hərəkətə görə ona
vicdan əzabı verən hallardan da yarana
bilir. 

Koqnitiv dissonans nəzəriyyəsinin
bir sıra qolları vardır. Onlardan biri
“özünü qavrama nəzəriyyəsi”dir. Bu
nəzəriyyə şəxsiyyətin sosial us ta nov -
kalarının - özünü dərk  etmə konsep si -
yası (Mən-konsepsiyanın) və attidyüd -
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Yаş mərhələləri Yаşlar Psiхososiаl böhrаn Fəаl cəhət

1. Аnаl-hissi 1 yaşa qədər
əsаslı etimаd- əsаslı

etimаdsızlıq ümid

2. Sözlü- cinsi 1-3 yaş
utаncаqlıq və

sərbəstlik – şübhə irаdi qüvvə

3. Lokomotor-
genitаl 3-6 yaş 

təşəbbüskаrlıq-
günаhkаrlıq məqsəd

4. Gizli-oyаnmа 6-12 yaş 
əməksevərlik-
nаtаmаmlıq etibаr

5. Yeniyetməlik 12-19 yaş 
özünəbənzərlik-

çаlpаşıq hərəkətlər sədаqət

6. Erkən yаşlılıq 19-25 yaş 
məhrəmlik-

özünütəcridetmə məhəbbət

7. Ortа yаşlılıq 25-64 yaş 
məhsuldаrlıq-

durğunluq qаyğı

8. Son yаşlılıq 64- ölənə qədər
özünütаmаmlаmа-

ümidsizlik müdriklik

lə rin iza hına yönəlmişdir (D. J. Bern,
1967, 1972). Həmin nəzəriyyədə
göstərilir ki, biz özü müzü özünüanaliz
yolu ilə deyil, özünümüşahidə yolu
ilə dərk edirik. 

Koqnitiv dissonans nəzəriyyəsinin
daha bir qolu “ikili kodlaşdırma nə -
zəriy yəsi” dir. Bu nəzəriyyə A.Payvio-
nun ideyaları əsasında formalaşmışdır.
A.Payvio iddia edir ki, hafizədə iki
qarşılıqlı təsir göstərən sistem var:
obrazlı və sözül-məntiqi. Yad da sax -
lama və yadsalma zamanı onalrın hər
ikisi birgə işləyir. Ali psixi funksiya -
ların di na mik lokallaşma sistemi
nəzəriyyəsi isə A.R.Luriya, M.B. Tep-

lovun, funksional sis tem nəzəriyəsi
isə P.K.Anoxinin tədqiqatlarına əsas -
lanır. 

Bu sahədə daha bir sosial-koqnitiv
nəzəriyyə E.Erikson tərəfindən işlən -
miş “psi xososial inişaf” adlanır (1950,
1963). Həmin nəzəriyyədə E.Erikson
şəx  siyyətin hə ya tı boyu keçdiyi 8
inki şaf mərhələsində müsbət və mənfi
hisslər sahəsində qazanı lan ların, eləcə
də itirilənlərin normativ ardıcılığını
təsvir edir. Şəхsiyyətin ümu mi in ki -
şа fındа tələbаtlаrın rolu, bu zəmində
bаş verən psiхoloji böhrаn аmili önə
çəkilir (cədvəl 1.). 
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E.Eriksona görə şəxsiyyətin keçdiyi inkişaf mərhələri 
Cədvəl 1. 



Birinci sütundа yаş dövr  ləri,
ikincidə bu dövrlərə münаsib yаş
həddləri, üçün cüdə yаş dövrlərinin
reаl (pozitiv) və mənfi (neqаtiv) kom -
po nent ləri, sonuncudа hər bir yаş döv -
ründə şəхsiyyə tin “Mən”inin qаzаnıl -
mış müvəffəqiyyətli, üstün cəhətləri
sа dа lа nır. E.Eriksonun şəхsi mülаhi -
zələrinə görə (epigenezis prin sipi) hər
bir mərhələ özündən əvvəlki mərhələdə
kon f likt lərin həlli tərzi, onun yeni
mərhələdə inteqrаsi yаsı ilə şərt lənir.
Böhrаnlаrın bu və yа digər də rəcədə
həllinə uyğun olаrаq insаnın tə kа -
mülü əvvəlki mərhələlərdə bаş vermiş
psiхi hаdəsələr əsа sındа gedir.

Kоqnitiv nəzəriyyələrin inkişаfındа
C.Kellinin də rоlu böyükdür. C.Kelli
insаn şəх  siy yə tinin pоtensiаlını yüksək
qiymətləndirərək “insаnlаr tədqiqаtçı
kimidirlər” möv qeyini bildirir (9, s.
436). Оnun “şəхsi kоnstruktlаr” nəzə -
riyyəsi müаsir psi хо lоji аlə mə yах şı
məlumdur. Bu nəzəriyyə istər şəхsiy -
yətin fər  di prоblemlərinin izа hı, is tərsə
də cəmiyyətin bütün sа  hə lərində insаn
münаsibətləri ilə bаş verənlərin in ter -
pre  tаsiyаsı üçün ən işlək kоn sep siyаdır.

C.Kellinin koqnitivizmini başlıca
tezisləri bunlardır: “Faktlar və hadisələr
(in sa nın bütün təcrübəsi kimi) yalnız
insanın şüurunda mövcuddur. Onların
şərh olun ma sının müxtəlif vasitələri
var...Reallıq-bizim reallıq kimi izah
etdiklərimizdir. Fakt lara həmişə
müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxmaq

olar...Kainatda həmişə bizim ağlımızı
ay dın  laşdıran “konstruktiv alternativlər
mövcuddur” (9, s. 435). C.Kelli bizim
düşüncə ləri mizin və davranışımızın
keçmiş hadisələrlə müəyyən olunduğu
qənaətinddir. 

Sosial-koqnitivizmin nümayəndəsi
A.Bаndurа müаsir şəхsiyyət psiхоlоgi -
yаsının ən аktuаl prоblemlərindən
оlаn özünüidаrəetmənin kоnsepsiyаsını
yа rаtmışdır. Bu kоn sepsiyаyа görə,
insаnlаr öz dаvrа nış lа  rı nа şüurlu şəkil -
də nəzаrət etməyə qаbildir lər və bunu
edir lər. Özünüidаrəetmənin funksiyаsı
şəхsiyyətin dахili qüvvələri tərə fin -
dən yа rа dılır və ətrаf mühit tərəfindən
müdаfiə оlunur. Beləliklə, оnlаr хаrici
mən şəlidir. Dахili təsirlər isə insаnın
yerinə yetirdiyi hərəkətləri nizаmlаyır.
Bаndurа əmin liklə bildirir ki, “аli in-
tellektuаl qаbiliy yət lər, məsələn sim-
vоllаr üzərində əmə liy yаtlаr bizə ətrаf
аləmə təsir göstərmək üçün güclü
silаh verir. Verbаl və оbrаzlı repre -
zen  tаsiyаlаrlа biz təcrübəni о səviy -
yədə qо ru  yub sахlаyırıq ki, gələcək
dаvrа nışın istiqа mət  lən diri cisi оlsun”
(10, s. 379). А.Bаndurаnın bu sahədəki
ilk məşhur əsələri “Sо siаl öy  rənmə
və şəхsiyyətin inkişаfı”dır (1963). Bu
sırаsındа “Öyrənmənin sоsiаl nə zə -
riy yə si” (1977), “Təfəkkürün və dаv -
rаnışın sоsiаl əsаslаrı” (1986) kimi
əsərləri də qeyd etmək olar. 

Bu cərəyanın daha bir təmsilçisi
C.Rоtterdir. Onun sоsiо kоqnitiv yаnаş -
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mа sındа əsаs fikir dаv  rа nış pоten -
siаlındаn istifа də nin mаhiyyəti ilə
bаğlıdır. C.Rоt te rə görə, möhkəmlən -
dir mənin dəyəri оnun prаk tik nə ti -
cələri ilə ölçülür. О, dаvrаnışın prоq -
nоzunun fоrmu lu nu göstərmişdir:
Dаvrаnış pоtensiа lı=gözləmə+möh -
kəm ləndirmə nin dəyəri (5). 

C.Rоtterin apardığı tədqiqаtlаrının
əsаs hissəsi şəх siyyətin dəyişənləri
üzərində mərkəzləşir. Bu dəyişənləri
Rоtter “nəzаrət lоkusu” аdlındırır.
Onun хidmət lə rindən biri də nəzаrət
lо ku sunun ölçü şkаlаsını yаrаt mа sıdır
(Şkаlа I-E, 1966). Bu şkаlа 23 cüt
məcburi seçim lərdən ibаrətdir. Ümu -
milikdə C.Rоtterin yаrаtmış оlduğu
sоsiаl öy rən mə nə zəriyyəsi müаsir
kоq nitiv psiхоlоgiyаdа ən аktuаl eks -
perimentаl tədqiqаtlаr sı rа sındаdır.
“Internаllıq və eks ter nаllıq şkаlаsı”
аdı ilə tа nı nаn Rоtter testi şəх  siyyətin
dаv rа nışının pоtensiаl im kаnlаrını
аydınlаşdırmаğа imkаn verir. Prob -
lemlə bağlı C.Rotterin “Sоsiаl öyrənmə
və kliniki psiхоlоgiyа” (1954),
“Şəхsiy yətin sоsiаl-öyrənmə nəzəriy -
yə  si nin хülаsəsi” (müştərək), “Sоsiаl
öy rən mə nəzəriyyəsinin yа rаn mаsı və
inkişаfı” (1982) əsərləri nəşr olunub. 

Аzərbaycanda koqnitiv sahənin
öyrənilməsi ilə bağlı olaraq Ə.S.Bay-
ramov, Ə.Ə.Qədirov (tə fək kür),
Ə.Ə.Əlizadə (təxəyyül və yaradıcılıq),
A.U.Məmmədov (ha fi zə), R.İ.Əıiyev
(psixi proseslər) və b. tədqi qat lar

aparmışlar. Son illər ərzində Ə.Ə.
Əlizadə təhsildə koqnitiv biliklərin
tətbiqi (“hiss lər və idrak”, “təxəxxül”,
fantaziya binomu”, yaradıcılıq”, “is -
te dadlı uşaqlar” və d.) bu sahə sindəki
tədqiqatlarını daha da ge niş ləndirərək
təhsilin taksonomiya sının işləyib
hazırlamışdır. 

Son onilliklərin tədqiqat ları göstərir
ki, dərketmə, mənimsəmə, öyrənmə
və ya ra dı cılıq proseslərinə koqnitiv
yanaşma daha obyektivdir. Koqnitiv
psixolo giyanın əsas vəzifə si qıcıqlayı -
cı nın peseptorlara təsir etdiyi andan
başlaya raq bu sensor informa siyanın
işlənməsini və ona bilik for ma  sında
cavab reaksiyala rının hazır lan masını
tə min edən pro seslər: duyğu, qavrayış,
obrazların dərk olun ması, diqqət,
hafizə, yadda saxlama, an layışların
formalaşması, təfək kür, təxəyyül, dil,
emo siya və in kişaf proses ləri, ey ni
za manda davranışın bütün təbə qə -
lərinin xüsu siy yətlərini öyrənməkdir.
Həmin isti qa mətdə aparılan son
tədqiqatlarda ən aktual şəkildə öyrə -
nilən problemlər bunlardır: süni in-
tellekt, kreаtiv оbrаzlаr, yа rа dıcılıq
və psixolinqvistikadır. Məsələn, bu
sаhədə dаhа şох məşhur оlаn Vi -
nоqrаdın insаn hаfizəsi və kоmpüter
sis temi аrаsındаkı əlаqə (1975), Dek
və Şekkin infоrmаsiyа teхnо lоgi yаlа -
rının əq li nəticədə, insаn intellek tində
rоlu (1982, Risberq və Inqvаrın (1979),
Tulvinqin (1989), Retersenin (1990),
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Оyemаnnın (1991) neyrоpsiхоlоgiyа
sаhəsindəki sоn eks pe rimentаl tədqi -
qаtlаrının nə ti cə ləri böyük rezоnаns
dо ğur muş dur. Bu nəti cə lər insаn bey-
ninin imkаnlаrının öy rə nilməsi sаhə -
sində yeni yоllаr аçmışdır.

T.D.Mar sinov skayanın qənaəti
belə dir ki, koqnitiv psixologiya daha
çox hesab lama qurğularında informa -
siyanın yenidən işlənməsi və insanın
dərketmə proses lərin də yerinə yetiril -
məsi arasındakı analogiyaya əsaslanır.
Burada çoxsaylı dərketmə struk turları
(bloklar) və hafizə kimi icraedici
proseslər (Atkinson) ayırd edilir (11).

Koqnitiv psixologiyanın inkişafnda
neyrocərryiyyənin də rolu böyükdür.
Məsə lən, koqnitiv inqilaba qədər,
1959-cu ildə Penfildin eksperimentləri
göstərdi ki, хü su silə gicgаh sаhələrdə
təc rü bə nin qey də аlınmаsındа mne -
mik (hаfizə) funksiyаlаrı xü su si rоl
оy nаyır. Koqnitiv proseslərin kоnver -
gen siyаsını tənzimləyən funksional
sis tem lərlə bağlı edilmiş bu kəşflər
koqnitiv üslubun fərdi, genetik amillər -
lə bağlı olma sını ay dın laş dırdı, təlim
şəraitində, sosial mühitdə onun inkişaf
etdirilməsi üçün mü na sib yol  lar müəy -
yənləşdirməyə imkan verdi. Həmçinin,
koqnitiv sahənin emosional-iradi sis -
tem lərlə, onların isə şüuraltı sahə ilə
əlaqəsi işi haqqında fərziyyər özünü
doğrult du. 

Hazırda kоqnitiv sahənin işini
təsvir еdən bir çох nəzəriyyələr mеy-

dаnа çıхmışdır. Onların əksəriyyəti
daha çox hаfi zə (mnemonik obrazlar,
ikonik hafizə), təfəkkür (in for -
masiyaların emalı), nitq (psixolinq-
vistika) və bütövlükdə intellektin (süni
intellekt) aralıq proseslərinin izahına
yönəlmişdir (Hebb, Pribram, Hofman,
Horn, Atkinson, Şifrin, Tulvinq, Tom-
pson, Santa, Lombers, Yaçina, Zinçen -
ko, Gippenpeyter, Vinoq rad, Roma -
nova və b.) Bu tədqiqatlarında müəy -
yən edilmişdir ki, məsələn, ехоik sах -
lаnmа, ikо nik hifz еtmədən dаhа uzun
müddətlidir. Əgər qısаmüddətli (ope-
rativ) аn bа rа müəy yən diqqət аyrılmış
olarsa, оraya infоr mа si yа dахil оlа
bi lər. Аncаq bizə еlə gəlir ki, həmin
an bara təsаdüfən hər hаnsı infоr mа-
 siyа dахil оlа bilər. 

Eyni zamanda neyrоfiziоlо gi yаda
bütövlükdə mərkəzi əsəb sistemində
sensо mо  tоr, dərketmə zоnаlаrının
vege tаtiv və аffektiv hə  yаtlа bаğlı
əlа qələri sü but оlu nub. Belə ki, alın
nаhiyəsində yerləşən bu mərkəzlər
аffektiv həyаt lа, şəх  siyyətlə sıх əlа -
qə dədir. Bununlа yаnаşı, аy  dın оlub
əsəb mər kəz  lə rində mü rək kəb, müхtə -
lif hissə lə rin bir-birinə təsir gös tər -
məsi ilə yanaşı, mər   kəzəqаçmа və
mər  kəz dənqаçmа impul s lаrı аrаsındаkı
uyğunluğu nizаmlаyаn sistem var. Bu
mövqe koqnitiv psiхоlоgiyаnı dаv    rа -
nışın sаdə re аk si yа lаrının sti mu lа təsiri
kimi məsələlərə dаhа dərindən bax -
ma ğa, prоblemi hаzırkı koqnitiv
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yаnаşmаlar əsasında izah etməyə
yönəldir. 

Nəticə olaraq bunları qeyd edə bi -
lə  rik ki, koqnitiv psixologiyanın ya -
ran  masında və inkişafında bu və digər
nəzəriyyələrin mühüm rolu olmuş -
dur. Bu nəzəriyyələrdə irə li sürülən
fikirlər, koqnitiv proseslərlə bağlı əldə
edilən faktlar insan idrakının giz -
linlərini aydınlaşdırmış, oyun, təlim
və əmək fəaliyyətində daxili imkan-
lardan daha sə mərəli istifadə etmək
yollarını göstərmişmişdir. Bu sahədə
kəşflər davam edir. Xü su silə təhsil
sahə  sində şagirdlərin koqnitiv fəaliy -
yəti ilə bağlı ciddi tədqiqatlar apa -
rılır. 

Bu tədqiqatlar müəyyən etmişdir
ki, koqnitiv psixologiyanın mahiyyə -
tin də sadə qı  cı ğa qarşı insanın göz
hərəkətlərinin yönəldilməsindən
başlayaraq, qavrayışa da xil ol muş bu
siqnalların hafizədə, təfəkkürdə,
təxəyyüldə işlənməsi və ona cavab
re ak si ya sı verilənə qədər baş verən
bütün proseslər durur. Bunlar insanın
so si al laşması pro sesində baş verir.
Ona görə də koqnitiv proseslərə bütö -
vülkdə sosial laş ma prosesində dərket -
məyə daxil olanlar aid edilir. Digər
tərəfdən, koqnitiv fəaliy yət şüurun
yalnız hazırkı andakı imkanları əsa -
sında deyil, filogenetik təcrübə, şü -
ur altı proseslərlə də bağ  lıdır. Göstə -
ri lənlər əsas gətirilərək müasir koqnitiv
psixolo gi ya ayrı-ayrı koqnitiv pro -

sesləri öyrənməkdən daha çox iradə,
hiss və emosiyalar, təxəyyül və
yaradıcılıq, in tel lekt və istedad, mne-
monik obrazlar kimi mövzuları özü -
nün predmetinə daxil etmişdir. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə
irəli sürülən məsələlər psixologiyanın
yeni sahələrindən birinə - koqnitiv
psixologiyanın yaranması və inkişafına
həsr edilmiş dir. Hazırda insanın idrak
fəaliyyətinə ayrı-ayrı idrak prosesləri -
nin toplusu kimi deyil, ək sinə, vahid
koqnitiv quruluş kimi baxılır. Koqnitiv
quruluşun problemləri yalnız id ra kın
deyil, həm də şəxsiyyət, onun moti-
vasiya və ustanovkasının problemləri
kimi öy  rə nilir. Burada göstərilən nəzə -
riyyələr, bir tərəfdən insan fəaliyyətinə,
məsələn müasir kompüter texnologi -
ya larından is ti fadə, onların işlənməsi
və nəticənin əldə edilmə si nə, digər
tərəf dən şəxsiyyətin daxili potensia -
lının inkişafına və özünüfəallaşdırmaya
kompleks yanaşma hesab olunur. Bu,
fəaliyyətin müasir tələblər əsasında
tənzimlən mə si nə tamamilə yeni bir
yanaşmadır. 

Problemin praktik əhəmiyyəti.
Göstərilən koqnitiv nəzəriyyələrdə
şagirdlərin təh sil mü vəffəqiyyətlərinin
artırılmasında mühüm rolu olan koq-
nitiv quruluşların təhlili apa rılır, koq-
nitiv sahənin komponentləri, koqnitiv
üslubun xüsusiyyətləri izah olunur.
Bu baxımdan koqnitiv nəzəriyyələri
öyrənməklə şagirdləri müasir infor -
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ma siya tex nlogiyalarının işlənməsinə,
simvollaşdır ma, modelləşdirmə,
layihələşdirmə pri yom larının tətbiqinə
istiqamətləndirmək müm kün dür. Bu-
rada baş lıca vəzifə şagirdlərin koq -
nitiv üslubunu müəyyənləşdirmək,
gündəlik fəaliyyətdə mə nim səmə və
tətbiqetmə zamanı haqqın da bəhs et -
di yimiz nəzəriyyələrdə təklif olu nan

vasitələrə, priyomlara istinad etmək -
dir. Bu, fərdləri özünüdərketməyə və
özünü re allaşdırmaya aparan ən re al,
səmərəli, nəticəyönümlü yoldur.
Göstərilən məsələlər praktik psixplo-
giyada koq ni tiv psixoterapiyada
işlənmiş psixotexnikalar əsasında
tətbiq olunur. 

Ədəbiyyat:



КОГНИТИВНЫЕ ТЕОРИИ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

AБСТРАКТ

В статье обсуждается вопросы о теориях когнитивной психологии.
Так что, многочисленные исследования, проводимые учеными этого
направления, были направлены на изучение когнитивной структуры,
когнитивного поля и когни тив ной деятельности в разных ситуациях,
особенно в обучении. Среди этих ра бот необходимо отметить изу чение
тех преобразований, которые происходят в сенсорной информации с
момента ее попадания на рецептор и до получения ответной реакции.
При изучении вопросы, обеспечивающих способность чело века распоз -
на вать сигналы внешнего мира, исследования ученых опирались на
данные ассо ционизму, гештальт-психологии и бихевиоризму, которые
были под  тверждены на новом уровне анализа процессы восприятия,
память, мыш ление, речь, деятельность и др.

В последнее время когнитивная психология все больше ориентируется
на достижения смежных направлений. В современной когнитивной
психологии бо лее распространенными стали социально-когнитивные
подходы. Социально-когнитивный подход рассматривает преимущественно
способы оперирования познание и деятельности с единым целым и
изучает в этом направлении виды взаимосвязи элементов в когнитивной
системе. Можно утверждать, что эти труды привели к тому, что соци-
ально-когни тив ный подход является в настоящее время одним из
наиболее распространенных направлений в современной психологической
науке, став реальной альтерна тивой информационному подходу во
многих сферах когнитивной психологии. 
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COGNITIVE THEORIES, THEIR CREATION AND
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

ABSTACT

The article discusses the theories of cognitive psychology. Thus, nume-
rous studies conducted by scientists in this direction, have focused on the
cognitive structure, cognitive and cognitive field work in different situations,
especially in education. Among these works is necessary to note the study of
the transformations that occur in the sensory information from its contact
with the receptor and to obtain feedback. In the study of questions to ensure
a per son’s ability to recognize the signals of the external world, research
scien ti sts relied on data associationism, Gestalt psychology and behaviorism,
which were confirmed at a new level of analysis processes of perception,
me mory, thought, speech, activities, etc. Recently, cognitive psychology is
incre asingly focused on the achievement of related areas. In modern cognitive
psychology became more widespread social and cognitive approaches. The
socio-cognitive approach considers mainly the knowledge of how to operate
and work with a single entity and studies in this area forms the relationship
of elements in the cognitive system. It can be argued that these works have
led to the socio-cognitive approach is currently one of the most popular
trends in modern psychological science, becoming a real alternative to the
approach of the information in many areas of cognitive psychology.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Yaş fizologiyası
və psixologiya şöbəsində müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(pro-
tokol№04) 

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 16 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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Müasir dövrdə cəmiyyətin inkişaf
tempinin sürətlənməsi, psixoloji
diskomfort, narahatlıq içərisində
yaşayan insanların sayının kəskin
şəkildə artması, insanın baş verən də -
 yişilmələrə uyğunlaşmasının çə tin -
ləşməsi müxtəlif psixoloji stress halları
yaradır ki, bu da müəyyən fəaliyyət
sahələrində uğursuz luq la rın ortaya
çıxmasına, insanın psi xo loji durumun -
da narahatlıqların yaran masına şərait
yaradır. Eyni za manda nevrozdan və
depressiya dan əziyyət çəkənlərin,
xoşagəlməyən vəziyyətlərdən şikayət
edənlərin çoxalması, bütövlukdə isə
sosial-psixoloji və iqtisadi gərginlik
marginal davranışın, narkomanların,
alkoqola aludə olanların sayının
artmasına gətirib çıxarır. Bütün bu
vəziyyətlərin yaranmasının müxtəlif
səbəbləri olsa da, onların içərisində
dominat rol stressə məxsusdur. Bəs
görəsən stress yalnız xoşagəlməyən
hal lar yaradır? Onun fəaliyyətə təhrik -

etmə xüsusiyyəti yoxdurmu? Hansı
hallarda stress davranışın tənzim -
ləyicisi kimi çıxış edir? Bu suallara
cavab verməzdən əvvəl stress prob-
leminin tədqiqinə həsr olunmuş təd -
qiqatlara nəzər salaq. 

Stress – ingilis sözü olub insanın
psixi halətində baş verən gərginlik
və sıxıntını bildirir. Professor Ə.S.Bay-
ramov və professor Ə.Ə.Əlizadə stres-
sи aşa  ğı dakı kimi səciyyələndirirlər:
«Stress-insanın gözlənilməz gərgin
şəraitlə ras t laş arkən keçirdiyi emo-
sional halətdir. Yəni, qəflətən təhlükəli
vəziyyətdə və ya mürəkkəb şəraitdə
təcili sürətdə müstəqil qərar qəbul
etmək, hərəkət laz ım olarkən insanda
özünü biruzə verən halətdir»( 1, с.166).

Stress-insanın fəaliyyət və ünsiyyət
prosesində çətin və mürəkkəb fiziki,
zehni işlər görərkən, elcə də təhlükə
za manı təcili və məsuliyyətli qərar
qə  bul etmək zərurəti qarşısında qal dıq -
da keçirdiyi psixi vəziyyətdir (2,s.360).
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Son dövrlərdə çap olunmuş psixo -
lo giya lüğətində stressə aşağıdakı kimi
tərif verilir: «Stress-müxtəlif ekstremal
təsirə cavab olaraq insanda yaranmış
emosional halətdir. Stress anlayışına
insanların geniş emosional halətləri da-
xildir. Stress anlayışı ilk olaraq fizio-
logiyada yaranmış və orqanizmin hər
hansı xoşagəlməyən təsirlərə qeyri-
spesifik reaksiyadır»(3,с.386). Prob le -
mə həsr olunmuş çoxsaylı mən bə lə rin
təhlili göstərir ki, stress insanın gündəlik
fəaliy yəti ndə, xüsusi şəraitdə rastlaşdığı
çətin və mürəkkəb amillərin yaratdığı
psixi gərginlikdir. Ümimi lik də götürdükdə
stress insanın və ya hey va nın çətin
şəraitə, adət etmədiyi və göz ləmədiyi
vəziyyətə düşdüyü za man yaranır.

Stress probleminə tarixi-psixoloji
yanaşma göstərir ki, stressin başlıca
olaraq böyrəküstü vəzilərin fəaliyyəti
nəticəsində yaranması həkimlərə hələ
440 il bundan əvvəl məlum idi. İlk
dəfə olaraq bu məsələni B.Evstaxski
1563-cü ildə irəli sürmüşdü. Lakin
bir sıra mənbələr bu problemin kökü -
nün daha əvvəllərə gedib çıxdığını
göstərir. 1842-ci ildə T.Kerlinq müəy -
yən etdi ki, bədən yanıqları zaman
mədə-bağırsaq tarktlarında nəsə aydın
olmayan hallar baş verir. Tibbin bir
sıra xəstəliklərini araşdıran T.Ad-
disonda eyni vəziyyətlə qarşılaşmışdı
(4). Bu baxımdan keçən əsrin əvvəl -
lərinə qədər stress böyrəküstü vəzilərin
fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir, ona tibbi

və neyroendokroloji anlayış kimi ba -
xılırdı. 

Stress termini canlı orqanizmin
qeyri-spesifik gərginliyə endokrin və -
zilərin funksiyası vasitəsilə reak si -
yası kimi səciyyələndirən və ilk dəfə
onu elmə gətirən H.Selye və T.Mak-
Kounom (1935) olmuşdur. 

Stress sahəsində ilk fun da men tal
tədqiqatlar stressin yaranma mexa-
nizmi, onun psixof iziol ogiy asın ın araş -
dır ılmasına yönəlmишдир.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1936-cı
ildə məşhur Kanada fizioloqu H.Selye
bir bioloq kimi stressi fizioloji yanasma
baxımından qiymətləndirirdi və ona
orqanizminin özünə qarşı yönələn
istənilən tələbə özünəməxsus, qeyri-
adi reaksiyası kimi yanaşırdı. O, müx -
təlif stressor növlərinə tipik reaksiya-
ların mövcudluğunu qeyd etmiş və
bu reaksiyaların məcmusunu umumi
adaptasiya sindromu adlandırmışdır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, stressin
ilkin nəzəriyyəsi daha çox fizioloji
sə ciyyə daşıyırdı. Məhz H.Selyedə
stressi fizioloji yanaşma baxımından
qiymət ləndirirdi və orqanizmin özünə
qarşı yönələn istənilən tələbə özün ə -
m ə xsus, qeyri-adi reaksiyası kimi ya -
naşırdı. O, müxtəlif stressor növ lərinə
tipik reaksiyaların mövcudluğunu
qeyd etmiş və bu reaksiyaların məc -
musunu ümumi adaptasiya sindromu
adlandırmışdır. Bu sindromun H.Selye
3 mərhələsini fərqləndirirdi:
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1. Həyəcan reaksiyası;
2. Müqvimət dövrü;
3. Boşalma dövrü (5, с.36).
Aparılmış tədqiqatlar (10;11)

göstərir ki, əsasən bütün xəstəliklər
və bədbəxt hadisələr stressin təsiri
nə ticəsində əmələ gəlir. Ənənəvi
təsəvvürlərə görə insanın bədəni və
ruhu birgə qarşılıqlı təsirdə və əlaqə
şəkildə fəaliyyət göstərir. Məhz bu
səbəbdən stress öz təsirini həm insanın
bədəninə, həm də ruhuna göstərə bilir.
Hər bir xarici ya daxili şəraitdən irəli
gələn tələbə cavab olaraq bədənin
illər boyunca və təkamül nəticəsində
əmələ gəlmiş eyni tipli ümumi fizioloji
refleks şəklində reaksiya verir. Bu
refleksə «vur ya da qaç» adı verilib.
Belə refleks adətən insanın özündən
asılı olmayaraq, avtonom sinir sistemi
tərəfindən avtomatik sürətdə bir sıra
biokimyəvi və fizioloji reaksiyalar
şəklində baş verir. Məsələn, ürək
döyüntüsü və nəfəsalma sürətlənir,
əzələlərin gərginlik səviyyəsi artır,
qanın və bizim bədənimizin digər
mayeлярин tərkibi dəyişir və s. Bütün
bu reaksiylar bədəni hazırlıq halına
gətirib, hər hansı bir təhlükəni aradan
qaldırmaq üçün bədəni səfərbər etmək
məqsədini güdür. Lakin məsələ ondadır
ki, bu reaksiyaların hər biri, əgər uzun
müddət davam edərsə, bədənə zərər
vurur. Gərginlik vəziyyəti qısa müd -
dətli və dərhal cavab verən-fiziki
hərəkətlərin icrasını tələb edirlər.

Müasir cəmiyyətдя баш верян
динамик дяйишилмяляр nə fiziki
mübarizəni, nə tez qaçmaq imkanını,
nə də stressин aradan qaldırılmasını
təmin edir. Bu səbəbdən stress
şəraitində düşən adamın bədəni
müxtəlif xəstəliklərə məruz qalır. 

Muasir cəmiyyətdə baş verən di-
namik dəyişilmələr nə fiziki mü ba -
rizəni, nə tez qaçmaq imkanını, nə də
stressin aradan qaldırılmasını təmin
edir. Bu səbəbdən stress səraitində
dü şən adamın bədəni müxtəlif xəs tə -
liklərə məruz qalır. 

Fizioloji baxımdan stress zamanı
böyrəküstü vəzdən qana adrenalinin
və ya noradrenalinin ифразы артыр.
Buraxılmış maddələrin (hormonların)
təsiri nəticəsində ürək tez-tez döyün -
məyə başlayır, qanın təzyiqi artır,
qan  da şəkərin göstəricisi yüksəkir.
Bü tövlükdə bütün maddələr müba di -
ləsi sürətlənir. Nəticədə ağ ciyərə və
əzələlərə daha çox həcmdə qan gəlir
və bədənin imkanları və fəaliyyəti
yeri nə yetirmək üçün qabiliyyəti qısa
müddətə artır. Lakin инсан dərhal
hə rəkət etməzsə, uzun sürən və zərərli
nəticələrlə qarşılaşa bilər. (Мəsələn,
böyrək, ürək-damar fəaliyyətlərinin
po zulması).

Şübhəsiz bütün bunlarla yanaşı
qalxanvari vəzin qana buraxdığı hor -
mon ların təsiri nəticəsində maddələr
mübadiləsi sürətlənir və alınan enerji
psixi fəaliyyəti təmin etmək üçün
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daha tez mənimsənir. Lakin bu proses
uzun müddət ərzində baş verdikdə
bədənin üzülməsinə, arıqlamasına və
nəhayət fiziki kollapsa yəni, ürək
fəaliy yətinin birdən dayanmasına
gətirib çıxara bilər. 

Stress probleminin psixoloji ma -
hiy yətindən danışarkən qeyd etmək
lazımdır ki, öz-özlüyündə bizim stressə
reaksiyalar sistemimiz digər canlı
növ lərin və orqanizmlərin müvafiq
sis  temlərinə uyğun olaraq funksio -
nallaşır. Bu mənada stressorların
funksionallaşması bütün canlıların, o
cümlədən də heyvanların və insanların
orqanizmində bənzər funksionallığa
malikdir. İnsanın mövcudluq şəraitinin
xüsusiyyətləri müasir dünyada müx -
təlif stressorların çoxluğu ilə şərtlənən
davranış reaksiyaları ilə fizioloji tələ -
bat lar baxımından birbaşa əlaqədar
deyildir. Bu mənada şəxsi münasibət -
lərdə ortaya çıxan problemlər, əmək
fəaliyyətinin bu və ya digər səbəblər -
dən idarə olunmasının mümkünsüzlüyü
sadalanan amillər sırasına aid edilə
bilər. Aydındır ki, belə amilləri heyvan -
ların sövqtəbii və instinktiv tələbatları,
reaksiyaları ilə müqayisə etmək müm -
kün deyildir. Məsələn, hey  va nın öz
ovunu izləyən zaman mə ruz qaldığı
stresslərin təsir mexanizminin xüsusiy -
yətləri tamamilə fərqlidir. Lakin insan -
lar da öncə qeyd edildiyi kimi bütün
canlılara məxsus olan fizioloji xarak-
terli stress reak si ya ları keçirirlər. 

Bir sıra hallarda müvafiq reaksiyalar
insanın mürəkəb vəziyyətdən çıxışı
üçün təsiredici vasitə və səbəb rolunu
oynasa da, əksər hallarda müvafiq
vəziyyətlərdən daha çox digər reaksi-
aylara, məsələn, müxtəlif alter -
nativlərin, razılıq və anlaşma yollarının
axtarışına üstünlük verilir. Bundan
əlavə, canlı heyvan üçün stress ilk
növ bədə, bu və ya digər dərəcədə
həyati təhlükə təşkil edən vasitələrlə
mübarizə üsulu kimi çıxış edir. İnsanlar
üçün isə bu qəbildən olan hadisələr,
yəni stress törədən amillər adətən, çox
nadir hallarda onların mövcudluğu və
həyat fəaliyyəti üçün təhlükə təşkil
edir. Bunun nəticəsi ona gətirib çıxarır
ki, insanların stressə reaksiyalar sistemi
dəfələrlə fəallaşır. Belə vəziyyətlər in -
sanın həyatını nəzərə çarpacaq dərəcədə
mürəkkəbləşdirir, onun üçün müəyyən
problemlər yaradır. Müvafiq fəallıq
ümumilikdə stressin özündən daha
çox orqanizmin gərgin vəziyyət lərində
adekvat reaksiyalar sistemində müəy -
yən dayanıqlıq yaradaraq orqa nizm
üçün böyük potensial təhlükə yaradır.

Müasir dövrdə də stressin ney-
rofizioloji cəhətləri ilə yanaşı, həm də
psixoloji cəhətləri də araşdırlır və onun
yaranmasında psixoloji amillər əsas
amil kimi diqqət mərkəzinə gətirilir.

Ümumiyyətlə stresi törədən amillər,
səbəblər stressorлар ad la nır. Qeyd
edildiyi kimi stress orqanizmin daha
çox gözlənilməz halda, qeyri-adi eks-
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tremal təsirlərə məruz qalması ilə
əlaqədar olaraq baş verir və müxtəlif
təzahürlərə malik olur. Stress əsəb si-
steminin emosional yüklənməsi za -
ma nı insanda yaranan həddən artıq
qüv vətli və uzunmüddətli psixoloji
gər ginlik halı kimi müəyyən olunur.
Əksər hallarda fiziki sağlamlığa mənfi
təsir edir. Stress vəziy yət in də adamlar
çox vaxt ətraf cisimləri belə düzgün
qavramır, hafizələri dolaşır, diqqətlərini
başqa obyektə keçirə bilmirlər. Deməli
stress öz mahiyyəti baxımından psixi
fəaliyyətə pozucu təsir göstərir. Ancaq
bu həmişə belə olmur.Stress fəaliyyətə
təhrikedici təsir də göstərir.

Streslərin təsnifatı zamanı onların
müsbət və mənfi formalarını, antro-
pogen, psixi-sinir, istilik, hərarət, işıq
stresslərini, eləcə də stressin bir sıra
digər formalarını ayırd edirlər. Müsbət
və mənfi stresslərlə yanaşı, stressin
neytral formaları da mövcuddur. Belə
ki, adətən müsbət əhəmiyyət kəsb et -
mə yən stresslərin heç də hamısı mənfi
təsirə malik olmur və əksinə mənfi
məna kəsb etməyən stresslərin heç də
hamısının müsbət məzmuna malik
olduğunu söyləmək mümkün deyil. 

Aparılmış tədqiqatlar (5) göstərir
ki, stresslər öz məzmununa görə iki
istiqamətdə qruplaşdırla bilər: psixoloji
stress, sosial stress.

Psixoloji stressi müxtəlif səbəblər -
dən - fərdlərin qrupda bir-birilə
uyğunlaşa bilməməsindən, səs-küydən

və s., sosial stresslər isə sosial davranış
və sosial qarşılıqlı təsir sistemində
uy ğunlasma reaksiyalarının mürəkkəb
tarazlığını tələb edən gərginliyin ortaya
çıxmasından yaranır.

Nəzərə alınmaldır ki, stress prob-
leminin öyrənilməsinə həsr olunmuş
tədqiqatlarda insanın fərdi-psixoloji
xüsusiyyətləri ilə stressin təsiri arasın -
dakı əlaqəinin öyrənilməsi müasir
dövr də aktual problem kimi önə
çıxmışdır. Bu tədqiqatlarda stressin
intensivliyinin müxtəlif insanlarda
yaratdığı özünəməxsus pozuntuların
öyrənilməsinə çalışılmışdır. Bu da onu
göstərir ki, ekstremal təsirlərə insa nın
reaksiyası, onun qavranılması və stres -
sin təsirinin qiymətləndirilməsi xoşa
gəlməyən amil kimi yalnız anadan -
gəlmə və ya bioloji baxımdan möhkəm -
lən miş mexanizmlərlə şərtlən mir, həm
də fərdin psixoloji xüsusiy yətlərindən,
yaşadığı mühitin, təlim-tərbiyənin
xüsusiyyətlərindən də asılıdır. Şəxsiy -
yətin bu xüsusiyyətlə rindən konkret
götürülmüş insanın fərdi-psixoloji
reaktivliyi, müxtəlif situasiyalarda
psixoloji stress şəraitində dominat olan
davarnnış reaksiyaları da asılıdır.

Stress vəziyyətində müxtəlif işlərin
yerinə yetirilməsi zamanı müşahidə olun -
muşdur ki, stressin təsiri insanın fər diy -
yətindən, onun stressə qarşı aktiv və ya
passiv olmasından da çox aslıdır (6).

Qloballaşan dünyanı əsas fonunda
müasir həyatımız stressiz mumkun

Психолоэийа jурналы 2012, №2

Ümumi psixologiya

33



deyildir. Birinin ürəkdən sevindiyi,
möhkəm sadyanalıq etdiyi, digərinin
isə qəlbən kədərləndiyi, ürəkdən
agladığı hallar cox olur. Butun bu
hallar öncə qeyd edildiyi kimi, insan -
ların məruz qaldığı müvafiq stresslərlə
müsayiət olunur.

Stress zamanı nevrotik simptomlar
müşahidə olunursa onun nəticəsində
müx təlif psixosomatik xəstəliklər- ise -
miya, infakt, diabet,endokrenoloji
xəstəliklər və s. ortaya çıxır. Fiziki ağrı lar
insana bədənin üzləşdiyi fəsad lardan
xəbər verdiyi kimi, nevrotik simptomlar
da insanın üzləşdiyi psixoloji problem -
lərə diqqət yetirməsi zərurətini üzə çı -
xa  rır. Əksər tədqiqat çıların fikrincə, heç
də bütün stresslər ziyanlı olmur. Əksinə,
bəzən onlar in sanı çətin vəziy yət də
qüvvəsini sə fər bər etməyə təhrik edir.

Stressi davranışın tənzimləyicisi
kimi səciyyəlndirərəkən AMEA-nın
müxbir üzvü, professor B.H.Əliyev
və R.V.Cabbarov göstərirlər ki,
«Müəy yən situasiyalarda psixoloji
gər ginlik (stress) situmullaşdırıcı əhə -
miyyətə malik olur və tələbələrə öz
biliklərini səfərbər etməyə, qarşıya qoyul -
muş tapşırıqları həll etmsək üçün şəx -
si potensialdan istifadə etməyə kö -
mək lik göstərir. Ona görə də hər cür
stresin aradan qaldırılmasına deyil,
onun optimallaşdırılmasına (korreksi -
ya sına) çalışmaq lazımdır. Burada bir
neçə məqamı gözləmək xüsusi vacibdir.
Yüksək həyacanlı tələbələrdə onun sə -

 viy yəsini aşağı salmaq, labil psixi ka ya
malik, inert, az motivasiya olun muş
tələbələrdə bu səviyyəni artırmaq vacib -
dir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, heç
də stressin bütünlüuklə korrek siyası
deyil (bir sıra situasiyalarda bu müm kün
deyil) onun məqsədəuyğun idarə olun -
masına çalışmaq lazımdır» (7, s.112). 

Aparılımış tədqiqatlar (4;7) göstərir
ki, eyni stress təsirlərinə müxtəlif fər -
dələr eyni reaksiya vermirlər və stres -
sin yaratdığı pozuntular da eyni məz -
muna malik deyildir. Birmənalı şəkildə
müəyyən edilmişdir ki, fərdin stressə
reaksiyası tipi və davranışın istiqamət -
liyi stress vəziyətində şəxsiyyətin
psixoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

Ayrı-ayrı insanlara müxtəlif dərə -
cəli stresslər gərəkli olur. İnsanlar çox
az hallarda passiv həyat tərzinə meylli
olurlar. Hətta, ən qüsurlu insanlar belə,
məhdud həyat səviyyəsi ilə razılaş -
mırlar. Digər tərəfdən, stressin olmaması
və ya onun həddən artıq olması eyni
dərəcədə insanların çoxu üçün xoşa -
gəlməz sayılır. Stress nəti cəsində or-
qanizmin məruz qaldığı xəsarət kifayət
qədər böyük olduqda orqanizm boşalır,
süstləşir, zəifləyir və məhv olur.

Stresslər bəzi hallarda orqanizmin
«yatmış qüvvəsini oyatmaq» baxımın -
dan müsbət təsir göstərir. Lakin güclü
davamlı, dayanıqlı stresslər süstlüyə,
özünüməhvə gətirib çıxarır və müxtəlif
psixosomatik, psixi-sinir pozğunтulara
səbəb olur. 
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Ancaq stress orqanizmin tənzimlə -
yi cisi kimi çıxış etikdə məlum olur
ki, stress insan varlığının ayrılmaz
tər kib hissəsidir. Tədqiqatçılar hesab
edirlər ki, stresslərin mövcudluğu
zəruri xarakter daşıyır. Bu o deməkdir
ki, stressə məruz qalmadan bioloji və
sosial varlıq kimi mövcud olub ya şa -
maq mümkün deyil. Bu aksio madır.
Çünki, yalnız məhv olmuş adam stress
keçirmir. Lakin stressin təsiri mütəmadi
olduqda onun nəticəsində uşaqlarda
və yeniyetmələrdə aqressivlik və
əsəbilik hissləri özünü açıq şəkildə
biruzə verir. Onlar təkcə yad insanlara
qarşı deyil, yaxın ətrafına münasibətdə
də mənfi mövqe tuturlar. Bu göstərir
ki, hər bir halda stress təzyiqi, sıxıntını
və gərginliyi əks etdirir.

Stressə orqanizmin tənzimləyicsi
kimi yanaşdıqda muasir elmdə öz
əksini tapmış eustress adlanan müsbət
stressləri və distress adlanan mənfi
stressləri fərqləndirməyi məqsədəuy -
ğun щесаб едирик. 

Eustresslər və ya müsbət stresslər
müsbət emosiyaların səmərəli harmo -
niyasını ifadə edir, orqanizmin mütə -
hərrikliyini, dinamikliyini stimul laş -
dı rır. Distresslər və ya mənfi stresslər
isə arzuolunmaz fəsadlara, mənfi,
nəticələrə gətirib çıxarar. Distress öz-
özlüyündə kədər, bədbəxtlik, süstlük,
fəaliyyətsizlik, ehtiyac deməkdir.
Kədər hissi bəlkə də ruhun ən sirli
təzahürlərindən biridir. Kədərə, qəmə,

bataraq ətraf aləmdən ayrılmış insan
yenidən bu dünyaya gözünü açmağa
müvəffəq olur və həyatın mənasını
özünün yaşamasında görür. 

H.Selyenin fikrincə, stress həyat
zövqü yaradan amildir. Uşağın təlim-
tərbiyəsi, formalaşması və inkişafı
prosesində stressin stimullaşdırıcı,
yaradıcı təsiri xüsusilə vacibdir. Stress
bütövlükdə kompleks proses olub,
özündə həm fizioloji, həm də psixoloji
xüsusiyyətləri ifadə edir. Orqanizm
stress vasitəsilə özünün müdafiə
qüvvəsini səfərbərliyə alır, bununla
da stressin təsirinə müqavimət göstərir
və ya ona uyğunlaşır(5, с.65).

Stressdə təkcə mənfi əlamətlər
deyil, гейд едилдийи кими müsbət
xüsusiyyətlər də özünü göstərir. Stress
davranışının ilkin müsbət xüsusiyyəti
lideri müdafiə etmək, ona etimad
göstərmək ,mürəkkəb vəziyyətdə onun
ardınca hərəkət etmək arzusunun mey-
dana çıxmasında öz əksini tapır. Belə
ki, çox zaman ciddi, adi şəraitdə baş -
qa larından seçilməyən şəxslər eks-
tremal vəziyyətlərdə aparıcı fiqurlara
çevrilə bilir. Öz qətiyyətləri, düzgün
qərar qəbul etmək qabiliyyətləri ilə
başqalarının diqqətini cəlb edən bu
şəxslər öz üzərlərinə məsuliyyət
götürür, insanlara böhranlı vəziyyətdən
müvəffəqiyyətlə çıxmağa inam hissi
oyadırlar. Bu şəxsiyyətin stress
vəziyyətində meydana çıxan ikinci
müsbət xüsusiyyətidir. Üçüncü müsbət
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xüsusiyyət mürəkkəb vəziyyətlərdə
qanlıqlı rəğbət hissinin oyanmasından
irəli gəlir. Bu zaman insan əmin olur
ki, çətin anda onu müdafiə edəcəklər,
darda qoymayacaqlar.

İstənilən stress özündən sonra
dəyişməz iz qoyur, orqanizmdə
müəyyən biokimyəvi proseslərə təkan
verir. Bütün bu «iz»lərin tədricən
cəmlənməsi orqanizmin qocalıb
sıradan çıxmasına səbəb olur. Hər bir
insan öz xoşbəxtliyini cəmiyyətdə,
ailədə axtarır, xoşbəxt həyat arzusu
kimliyindən asılı olmayaraq bütün in-
sanlar üçün həyati məna kəsb edir.
Bu mənada sosial həyatda meydana
çıxan problemlər də bir çox hallarda
əksər insanların həyatını böhrana
yuvarlayan başlıca amilə çevrilir. 

Stress anlayışı zaman-zaman
əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qa-
laraq, daha geniş məna kəsb etdi.
Müa sir dövrdə stressi daha çox stressor
kimi təqdim edirlər. Tədqiqatlarda (7:8)
stressor anlayışı yalnız fiziki deyil,
həm də psixoloji təsirlərə şamil edil -
məklə bərabər eyni zamanda mənfi
emosiya yaradan bütün hadisələrə ca-
vab reaksiyası kimi qəbul olunmuşdur. 

Bütün bunları ümumləşdirib deəy
bi lərik ki, stress orqanizmin qarşısına
qo yulan, öhdəsindən gələ bilməyəcəyi
yüksək tələblərə, stressli situasiyaya
qeyri-spesifik cavabdır. Hər birimiz öz
həyatında ədalətsizlik, inciklik, təhqir,
bəzən isə öz təhlükəsizliyimizə birbaşa

hədə ilə qarşılaşmışıq ki, bütün bunlar
st ressin yaranmasına zəmin formalaşdırır.

Ərazimizin 20%-dən çoxunun
erməni işğalçıları tərəfindən qəsb
edilməsi milyonlarla insanın yaxın
və doğmalarının kədəri və itkisini
yaşamasına məcbur olmuş və bütün
bu hadisələr sarsıdıcı stress və pos-
travmatik stressin yaranmasına gətirib
çıxarmışdır. Müxtəlif psixoprofilaktik
tədbirlərin aparılmasına baxmayaraq
bu sarsıntılar hələ də insanların çiy -
nində ağır psixoloji yükə çevrilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, psixoloji
stressi görünməyən, lakin insan orqa -
nizminə dağıdıcı təsir gücünə malik
radiasiyaya bənzətmək olar. Aparılan
tədqiqatlar göstərmişdir ki, yüksək
dərəcəli psixi travma almış uşaqların
faizi hədsiz yüksəkdir. Məktəbdə, yaxud
ailədə travma almış uşaq olduqda, həm
müəllimlər, həm valideynlər bəzən
bilmirlər ki, onunla özünü necə aparmaq
lazımdır, ona necə kömək etmək olar.
Həmçinin belə uşaqlan olan valideynlər
özləri də sarsıntı ke çirmiş olurlar.
Özünə kömək edə bilməyən böyük isə
əlbəttə, öz uşağına kömək edə bilməz.

Stress sözünün müsbət və ya mənfi
məzmun alması onun hansı kontekstdə
işlədilməsindən asılıdır. Bir tərəfdən
,stress həyatı canlandıran, xilas edəndİr,
o biri tərəfdən isə həyatı məhv edə
biləcək bir qüvvədir. 

Stress - həyatdan irəli gələn və
ada  mın bədəninə və ağlına mövcud olan
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uyğunlaşma imkanlarının qarşı sında
qoyulan tələblərdir. Əgər bu imkanlar
qoyulan tələblərə üstün gəlirsə və xarici
təsirdən həzz almaq hissи duyulursa,
deməli, stress lazımlı və faydalıdır.
Əks halda yəni stress qəbuledilməzdirsə,
onda o- səmərəsiz və arzuedilməzdir.
Burada verilmiş informasiya bizə bir
neçə qənaətə gəlməyə imkan verir.

Əvvəla, stress həm lazımlı, faydalı
həm də lazımsız, səmərəsiz bir şey
kimi qiymətləndirilə bilər. O biri
tərəfdən ,stress geniş dairəni əhatə
edən müxtəlif hadisələrə - stressor,
yəni adamın qarşısında tələb qoyan
amil kimi , yanaşmaq imkanını verir.

İkincisi - stressin təsiri altına
düşmək təkcə baş verən hadisələrin
tərkibindən asılı deyil. Stressə uğramaq
daha çox adamın baş verən hadisəyə
münasibətindən, cavab reaksiyasından
asılıdır. Və üçüncü, məhz insanın
daxilindəki qüvvə stressə qarşı müba -
rizəni, cavab reaksiyasını təmin edir.
Və əgər bu qüvvəyə məruz qalan
adam lazımı səviyyədə cavab verə
bilir sə, deməli, o, yaranmış şəraitə
uyğunlaşa bilir, əks halda, məğlubiy -
yətə uğrayır. Sressin nə olduğunu
daha yaxşı anlamaq üçün biz həm
xarici şəraiti, ordan irəli gələn tələbləri,
həm də öz daxili imkanlarımızı nəzər -

dən keçirməli və bilməliyik.
Stress-həyatın labüd və təbii şərti dir.

Geri qalmış ölkələrdə stressorlar birinci
növbədə insanın fiziki cəhətdən sağ
və salamat qalmasını təmin edən səy -
lərlə bağlıdır. İnkişaf etmiş cəmiy yət -
lərdə isə stressorlar insanların əldə etdik -
ləri sosial nailiyyətlər, həyat stan dart -
larının daim yüksəlməsi ilə bağ lıdır.

Bütün bunlarla yanaşı sonda qeyd
etmək lazımdır ki, insan üçün öz
fəaliyyyətini fəal psixi tənzimi mühüm
əhmiyyət əksb edir. Lakin bu cəhətlər
insanın anadangəlmə mexanizmlərinin
onun davranşının və fəaliyyətinin
nəticələrinə təsirini məhdudlaşdıra
bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki,
psixi cəhətdən həsaas adamlar həmişə
stress vəziyyətinə hazır vəziyyətdə
olur və müxtəlif stress amilləri onlarda
ciddi pozuntular yaratmır. Psixoloji
cəhətdən passiv olan və xarici təsirlərə
bir o qədər də əhəmiyyət verməyən
şəxslər isə əksinə stress vəziyyətində
daha çox psixoloji və psixofizioloji
pozuntulara məruz qalırlar. Buna görə
də stress vəziyyətinin insanа təsirini
aydınlaşdırarkən onun fərdi-psixoloji
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, təlim-tərbiyə
istiqamətlərini, orqanizmin ney-
rofizioloji xüsusiyyətlərini də nəzərə
almaq lazımdır. 
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СТРЕСС КАК РЕГУЛЯТОР ПОВЕДЕНИЯ

АБСТРАКТ

В статье отмечается, что ускорение темпов развития общества па-
раллельно влечет за собой дискомфорт, резкое увеличение числа беспо-
койств, а также вызывает различные стрессовые ситуации, связанные с
трудностями привыкания людей к происходящим изменениям. Несмотря
на то, что проблема стресса изучается в нескольких областях науки, все
же затруднительным вопросом по-прежнему остается проблема одно-
значной систематизации факторов, вызывающих стресс. Здесь указывается,
что следствием таких перемен являются нарушения человеческой
психики, меняется образ мышления людей, их ценностно-мотивационное
поле. В статье в контексте современности и сточки зрения исторического
исследования стресса рассматриваются стрессовые ситуации, а также
неадекватная ответная реакция на них человеческого организма. Следует
учитывать и то, что каждый из нас ежедневно сталкивается с неспра-
ведливостью, обидой, оскорблениями, а порою даже с явной угрозой
для личной безопасности, что в свою очередь создает «благодатную»
почву для появления стресса. Здесь также отмечается, что регулярные
стрессовые ситуации приводят к появлению психосоматических болезней.



В заключение автор статьи приходит к такому выводу, что стресс
способен создавать не только негативные ситуации. Он также играет
немаловажную роль в появлении фактора, усиливающего деятельность.
Люди с легкоранимой психологией постоянно бывают готовы к стрессовым
ситуациям и различные негативные факторы не вызывают у них каких-
либо серьезных психических нарушений. Поэтому, изучая стрессовую
ситуация как регулирующий фактор, необходимо учитывать также лич-
ностно-психологические качества человека, его учебно-воспитательную
направленность, а также нейрофизиологическую особенность организма. 

STRESS AS A BEHAVIOR REGULATOR
ABSTRACT

In the article it is noticed, that acceleration of rates of development of a
society in parallel involves discomfort, sharp increase in number of anxieties,
and also causes the various stressful situations connected with difficulties of
accustoming of people to occurring changes. In spite of the fact that the
stress problem is studied in several areas of the science, nevertheless an in-
convenient question still there is a problem of unequivocal ordering of the
factors causing stress. Here it is underlined, that a consequence of such
changes are infringements of human mentality, the mentality of people, their
volume-motivational field varies. In article in a context of the present and
сточки sight of historical research of stress stressful situations, and also ina-
dequate response to them of a human body are considered. It is necessary to
consider and that each of us daily faces injustice, insult, insults, and at times
even with obvious threat for personal safety, that in turn creates «fertile» soil
for stress occurrence. It is here too noticed, that regular stressful situations
lead to occurrence of psychosomatic illnesses. In summary the author of
article comes to such conclusion, that the stress is capable to create not only
negative situations. It is also plays an important role in occurrence of the
factor strengthening activity. People with easily vulnerable psychology
constantly happen are ready to stressful situations and various negative
factors do not cause in them any serious mental infringements. Therefore,
studying stressful a situation as the regulating factor, it is necessary to
consider also self-psychological qualities of the person, its teaching and edu-
cational orientation, and also neurophysiology feature of an organism. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 03)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 17 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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Müasir dövrdə ağıl və
hisslər problemi, emo -
sional və rasional olan -

ların qarşılıqlı əlaqəsi daha çox təd-
qiqatçılann diqqət mərkəzindədir.
Xüsusilə də emosional intellektin
tətbiq darisəinin genişləndiyi bir vaxtda
bu problemlərin qarşılıqlı əlaqəsinin
öyrənilməsi və onlar ara sında qarşılıqlı
inteqrasiyanın ayırd edilməsi vacib
problem kimi özünü göstərir.

İnteqrativ sistem kimi emosional
intellekt ağlı və hissələrin vəhdətini
özündə əks etdirə, insanın daxili emosi -
yalarını dərk edə və onları ida rə etmə -
yə, özünün fəaliyyətində və ünsiyyə -
tin də emosiyaların idarə edilməsində
mühüm sistem kimi çıxış edə bilər.

Məlumdur ki, emosional intellek -
tin öyrənilməsi keçən əsrin 90-cı il -
lərindən başlayaraq həyata keçiril mə -
yə başlandı və həmin dövrdə emosio -

nal intellektin öyrənilməsinə həsr
olunmuş tədqiqatları barmaqla saymaq
olardı. Bu gün isə bu prob lemlə
müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı tədqiqatlar
aparılır. Onların içərisin də R.Baron,
K.Kennon, L.Morris, G.Orioli, D.Ka-
ruzo, D.Qolman və başqalarının
tədqiqat işlərini qeyd etmək olar.

Nəzərə almaq lazımdır ki, ilk də -
fə olaraq emosional intellekt termini
1990-cı ildə C.Meyor və P.Salovey
tərəfindən işlədilmişdir.

Emosional intellekt dedikdə «şəx -
siyyətin emosional və intellek tual in -
kişa fına zəmin yaradan, nailiy yətə
çat mağa cəhd, emosiyaların tə zahürünü
və ifadəsini qiymətləndi rilməsi, emo-
sional biliklərin və emosiyalann başa
düşülməsi, eləcə də onların idarə olun -
ması qabiliyy ətidir [2, s. 48].

Emosional intellektin inkişaf et -
di rilməsi bir sıra problemlərin gələсək -



də həllinə əvvəlcədən şərait yaradır.
Ona görə də emosional intellektin in -
ki şafının qayğısına uşaq və yeni yet -
məlik yaş dövründə qal maq lazımdır.

Məhz uşaq və yeniyetmə döv ründə
emosional intellekt özünün inkişafının
aktiv fazasına daxil olur və onun inki -
şaf etdirilməsi bir o qə dər də çətinlik
törətmir. Ona görə ki, bu yaş dövründə
mənlik şüuru formalaşır, özünüreflek -
siya qabiliy yəti artır və desentrasiya
(başqaları nın mövqeyində dayanmaq,
onların təlabat və hisslərini başa düş -
mək) yüksəlir. Ona görə də bu, yaş
döv ründə emosional intellektin inkişafı
üçün həyata keçirilmiş bütün tədbir -
lər sistemi bu fenomenin təkmilləşdiril -
məsinə gətirib çıxara bilər.

Özünün daxili dünyasını başa
düşməyə çalışan yeniyetmədə emo -
sional intellektin inkişaf etdirilməsi,
özünə marğın artmasına və öz fəa liy -
yətində hisslərlə təfəkkürün əla qəsini
dərk etməyə zəmin yaradır.

Bu gün dünyanın əksər ölkələrin -
də emosiyanın və intellektin qarşılıqlı
əlaqəsini özündə əks etdirən problem -
lərin öyrənilməsinə həsr olunmuş in-
stitutlar açılır və uşaqlarda emosio -
nal intellektin inkişaf etdirilməsi proq -
ramları yaradılır [2, s. 230].

Emosional intellektdən danışar -
kən qarışya mühüm bir sual çıxır.Nə
üçün emsional intellekti inkişaf et -
dirmək bu qədər zəruridir. Onsuz
ötüş mək olmazmı?

Pedaqoqlar və psixoloqlarda təbii
ki, belə bir sual yarana bilər ki, ümu -
miyyətlə emosional intellektin inkişaf
etdirilməməsi nə kimi çatış mazlıqlara
gətirib çıxara bilər?

Aparılmış çox saylı tədqiqatlar
göstərir ki, lazımi səviyyədə inkişaf
etməmiş emosional intellekt və onun
aşağı səviyyəsi sonda bir sıra keyfiy -
yətlərin möhkəmləndirilməsinə gəti -
rib çıxara bilər ki, bu da aleksitimiya
adlanır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki,
aleksitimiya – öz emosiya və hissləri -
nin dərk olunmasında çətinliyin ya -
ranmasıdır və bu zaman bir sıra psi-
xosomatik xəstəliklərin yaranması
üçün əlverişli şərait ortaya çıxır.

Belə olan halda öz hisslərini başa
düşmək onları təhlil etmək və dərk
etmək, eləcə də onları idarə etmək
şəx siyyət xaraktkeri daşıyır, psixoloji
və somatik sağlamlığın möhkəmlən -
dirilməsinə pozitiv təsir göstərir. Məhz
bu baxımdan emosional intel lektin
inkişaf etdirilməsi bir sıra prob lemlərin
gələcək perspektivlərini əvvəlcədən
həll etməyə imkan verir.

Bundan başqa tədqiqatçılar müəy -
yən etmişlər ki, sosial və şəxsi həyatda
müvəffəqiyyətin 80-%-ni yəni çox
hissəsini məhz emosional intellekt
müəy yən edir, yerdə qalan 20-%-ni
isə intellekt (İQ)- əqlli qabi liyyətlər
həll edir [3, s. 57]. Əldə olunmuş belə
bir nəticə tədqiqatçıla ra keçən əsrin
90-cı illərində şəxsiy yətin müvəffəqiy -
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yətlərinə nəzər salmağa vadar etdi və
aydınlaşdı ki, məntiqi təfəkkür və
uşağın əhatə dairəsi hələ onun gələcək
inkişafının və nailiyyətlərinin girovu
deyil. Hər şeydən vacib uşaqlarda
emosional intellektin inkşafınm həyata
keçiril məsidir. Uşağın emosional
intellekti nin yüksəkliyi həqiqətən onun
gələ cək perspektivlərinin açandır.
Tədqi qatçıların qənaətincə uşaq emo-
sional intellektə nail olması üçün aşa -
ğıdakıları özündə ehtiva etməlidir:

1. Öz hisslərini idarə etməyi bil -
məli, yəni onlann sərhədi keçməsi nə
im kan verməməlidir;

2. Öz emosiyalanna şüurlu təsir
gös tərməyi bacarmalıdır;

3. Öz hisslərini müəyyən etməli,
on dan necə varsa elə də qəbul etməli
və ya onları tanımalıdır;

4. Öz emosiyalanm özünün və
başqalannm xeyrinə istifadə etməyi
bacarmalıdır;

5. Ümumi məqsədləri üst-üstə
düşən və ya baxış bucaqlan uyğun olan
insanlarla effektiv ünsiyyət qur mağı
bacarmalıdır;

6. Başqalannm emosiya və hiss -
lərini dərk etməli, özünü onlann ye -
rinə qoymağı bacarmalı, onların dərd -
lərinə şərik olmalıdır [3, s. 58].

Amerika və avropa tədqiqatçıları
emosional intellektin inkişafının bir
sıra yaş xüsusiyyətlərini ayırd etmə -
yə nail olmuşlar. Faktlar göstərir ki,
həyat təcrübəsinin artması emosio -

nal intellektin inkişafına səbəb olur
və xüsusilə də yeniyetməlik və gənclik
dövründə bu keyfıyətlər daha fəal
olur. Bu o deməkdir ki, uşaqlarda
emo sional intellektin sə viyyəsi böyük -
lərə nisbətən aşağıdır və onlara bərabər
ola bilməz. Ancaq bu o demək deyildir
ki, uşaqlıq döv ründə emosional in-
tellektin inkişaf etdirilməsi məqsədəuy -
ğun deyildir. Əksinə bir sıra faktlar
göstərir ki, xüsusi öyrədici proqramlar
uşaq larda emosional kompotentliyi
artırır və onların emsional intellektini
yük səldir. [2, s. 37].

Bəs görəsən emosional intellekti
ölçmək olarmı? Belə mötəbər və sı -
naqdan çıxmışı metodikalar varmı?
Və onlann metodoloji prinsipləri psi -
xologiya elminin prinsiplərinə uyğun
gəlirmi? Bütün bunlara uyğun olaraq
emosional intellektin diaqnostikası
haqqında söyləmək istərdik.

Məlumdur ki, emosional intellek -
tin psixoloji məsələləri xarici ölkə -
lərdə daha prioritet kəsb etdiyindən
onun diaqnostik aparatı da məhz xa -
rici ölkələrdə inkişaf edir və onların
adaptasiyası hələlik apanlmamışdır.
Müasir dövrdə emosional intellektin
ölçülməsini həyata keçirməyə mü -
vəffəq olan 3 qrup metodikalar möv -
cuddur:

1. Emosional intellektin struk -
turuna daxil olan ayrı-ayrı qabiliy -
yət ləri ölçməyə müvəffəq olan meto-
dikalar;
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2. Tədqiq olunanların özününhe-
sabatına və özünüqiymətləndirməsi-
nə həsr olunmuş metodikalar;

3. Multi-qiymətləndirmə metodi -
kası. Burada hər hansı insanın emo -
sional intellektini ölçmək üçün ona
tanış olan 10-15 nəfər verilmiş anketi
doldurur.

Qeyd etmək lazımdır ki, emosio -
nal intellektin çoxfaktorlu metodika -
sı MEIS birinci qrup metodlara aid -
dir. Bu metodika 1999-cu il C. Meyer,
P.Salovey və D.Karuzo tə rəfindən
hazır lanmışdır.

MEIS özündə yazılı mətni əks et-
didir və «bəli», «xeyr» cavab vari-
ant  larını əks etdirir. MEIS özünə
tədqiq olunananı həll etməli olduğu
bir neçə variant məsələni: emosiya -
ların dərk olunması, öz emosiyaları -
nı təsvir etmək bacarığını, müxətlif
emo siyalan və onların qarşılıqlı əla -
qəsini müəyyənləşdirməyə yönəldil -
miş məsələləri, həmçinin emosiyala -
rın idarə olunmasını özündə əks etdi -
rən tapşırıqları daxil edir [2, s. 97].

Tədqiq olunanların özünühesa-
batma və özünüqiymətləndirməsinə
həsr olunmuş metodikalar qrupuna
isə emosional kofissenti müəyyən et -
mək üçün R.Bar-Ona tərəfindən hazır -
lanmış EQ-İ anketi daxildir. R.Bar-
On bu metodikanı yaratmaq üçün iy-
irmi il tədqiqat aparmışdır. Məhz onun
sayəsində emosional əm sal kofissenti
elmi dövriyyəyə buraxıl mışdır. Bu

metodika klassik İQ-yə qarşı daya -
nırdı.

R.Bar-Ona anketi 1997-ci ildə bu -
raxılmış və 14 dilə tərcümə edilmişdir.
Metodika daha çox uşaq variantlarını
özündə əks etdirir və 6-18 yaşh mək -
təblilərin testləşdirilməsi üçün nəzər -
də tutulmuşdur. Haqqmda danışılan
anket emosional intellektin beş kompo -
nentini ölçməyə imkan verir:

1. Şəxsiyyətdaxili xüsusiyyətləri
(özü nəhörmət);

2. Şəxsiyyətlərarası münasibətlə -
ri (başqasının dərdinə şərik olma, mə -
suliyyətlilik);

3. Adaptasiya olunma qabiliyyəti
(öz emosiyalarını dəyişən şəraitə uy -
ğun adaptasiya etmək);

4. Stressin idarə olunması (emo -
sional stressə dözümlülük və emo sio -
nal sabitlik);

5. Ümumi əhval-ruhiyyə (opti mizm).
Multi-qiymətləndirmə metodika -

sı Eİ-360 2000-ci ildə doktor C.Pau-
liu-Fray tərəfindən hazırlanmışdır.
Ölçmə özündə özünüqiymətləndir-
məni və on nəfər başqasının qiymət -
ləndirməsini (ailə, həmyaşıdlar, həm -
karlar və s.) əks etdirir. Diaq nostika
posesi intrenet vasitəsilə hə yata
keçirilir. Bu metodika özünün emo-
sional intellektini və başqalarının sə -
nin intellektin haqqında qiymət lən -
dirmələrini qavramağa imkan verir.

Göründüyü kimi emosional intel -
lektin ölçülməsi üçün geniş areala
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malik metodikalar vardır və qaşıya
qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq
metodikaların seçimində məqsədə-
müvafıqliyi nəzərə almaq lazımdır.
Bəs görəsən uşaqlarda emosional in-
tellekti necə inkişaf etdirmək olar?

Aparılmış tədqiqatlar (1;2;4) gös -
tərir ki, emosional intellektin inkişaf
etdirilməsi üçün iki yanaşma möv -
cuddur:

1. Vasitəli;
2. Vasitəsiz.
Tədqiqatlar göstərir ki, emosio -

nal intellektin formalaşmasına bir sı -
ra keyfiyyətlər, o cümlədən, emo sio -
nal sabitlik, özünəmüsbət müna sibət,
daxili lokus nəzarət və empatiya hər -
tərəfli təsir göstərir. Belə olan halda
qeyd olunan keyfiyyətlə rin inkişaf
etdirilməsi dolayısı yolla emosional
intellektin inkişaf etdiril məsinə gətirib
çıxaracaqdır.

Emosional intellektin birbaşa və
ya vasitəsiz şəkildə inkişaf etdiril -
məsi üçün isə uşağın refleksiya qa -
biliyyətinin yüksədilməsi, empati-
yanın və özünütənzimin həyata keçi -
rilməsi sayəsində mümkündür.

Ayrı-ayn tədqiqatların təhlili və
müxtəlif metodikalarla aparılmış
sorğular göstərir ki, emosional intel-
lektin inkişaf etdirilməsi üçün aşağı -
dakı prinsiplərin nəzərə alınması va -
cibdir:

1. Emosiyalarla tanışlıq və ya on -
ların təkrar edilməsi, işin optimal

təşkili üçün psixoloji anlayışlarla
tanışlıq;

2. Emosional gərginliyin aradan
qaldırılması, azad davranışın təza hür -
lərini və spontan davranış formala ş -
dırmaq;

3. Oyun metodlarından istifadə
etmək emosional, davranış və koqni-
tiv səviyyədə müxtəlif kommunika -
siya vasitələrinin tətbiqini gerçək -
ləşdirmək;

4. Müxtəlif rollu situasiyalar qur -
maq və uşağın öz emosiyaları ilə ma-
nipulyasiya etmək imkanı yarat maq;

5. Koqnitiv strukturların inkişaf
etdirilməsinə yönəlmiş tapşırıqlar dan
istifadə, müxtəlif emosional və ziy -
yət lərin səbəb və nəticəsini dərk etmək.

Ümumiyyətlə uşaqlarla qrupp şək -
lində iş zamanı müxtəlif metod lardan
istifadə tövsiyə edilir:

1. Kommunikasiyanın verbal və
qeyri-verbal vasitələrini inkişaf et dir -
mək, şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin qurul -
masında mühüm rol oynayan oyun
tapşırıqları hazırlanması;

2. Müxtəlif növ diskussiyalar, oy-
unlar, psixodrama elementlərindən
istifadə edilməsi;

3. Özünüqiymətləndirmənin yük -
səlməsinə, özünə inamın və özünün
şəxsi ləyaqət hissinin dərk olunma -
sına yönəlmiş tapşırıqların hazırlan -
ması;

4. Relaksasiya edən, psixoloji gər -
ginliyin, həyacanlılığın azadılmasına
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yönəlmiş özünütənzim proqramların
hazırlanması.

Aydın olur ki, emosional intel lekti
uşaqlarda inkişaf etdirmək olar. Bəs
böyüklərdə necə bu prosesi inkişaf
etdir mək üçün yol və vasitə lər möv -
cud durmu?

Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra
texniki vasitələr və metodikalar uşaq -
larda olduğu kimi böyüklərdə də emo-
sional intellekti inkişaf etdir məyə im-
kan verir. Məhz buna görə də böyük -
lərdə emosional intellektin inkişaf
etdirilməsinin də qayğısına qalınma -
lıdır. Böyüklərdə emosional intellekti
və emosional kompotentli- yi inkişaf
etdirmək üçün gerçəkliyin emosional
qyimətləndirilməsini və qavrayış pro-
sesini təkmilləşdirmək vacibdir.

Aparılmış tədqiqatlar (5;6) göstə -
rir ki, böyüklərdə emosional intel -
lekti və emosional kompotentliyi in -
ki şaf etdirmək üçün iki əsas üsul var -
dır: ətraf gerçəklyin qavranılması və
onun obrazının yaradılması. Psi -
xologiyada bu proses assosasiya və
diassosiya adlanır.

Asossasiya olunmuş baxışı tərzi
göstərir ki, insan yaşanılan situasiyanın
daxilindədir, ona öz gözləri ilə baxır
və öz emosiyalarına vasitəsiz çıxışı
vardır.

Diassosasiya metodu isə hadisə -
ləri kənardan qiymətləndirməyə im -
kan verir, insan özünün emosiyaları -
na kənardan baxır və nəticədə insan

real situasiyada yeri olan öz emosiya
və hissləri ilə əlaqəsini itirir.

Neqativ emosiyalardan və diskom-
fortdan uzaqlaşmaq üçün əksər mütə -
xəssislər həyacanlardan və xoşagələ-
məyən təssüratlardan disassosasiya
etməyi tövsiyə edirlər. Bunun üçün
isə situasiyadan fıkrən çıxmaq və ona
kənardan baxmaq vacibdir.

Metaforik olaraq göstərmək istə -
yirik ki, təxəyyüldə özü haqqında
filmə baxılması zamanı hadisələrin
aydınlığını azaltmaq, rəngli obrazla rı
qara-ağ obrazlara çevirmək asan dır.
Nəticədə xoşagəlməyən situasi yanın
təsiri tədricən azalır və insanı həyacan -
landırmır. Bu da insana öz hərəkətlərini
soyuq başla təhlil etməyə imkan ve-
rir.

Əks asossasiya prosesi də burada
effektlidir. Belə ki, hər bir kəs xoşa -
gə lən təssüratlara yenidən qayıda və
onları daha pozitiv emosiyalarla əvəz
edə və bununla da özünün əhval-ru -
hiyyəsini qaldıra bilər. Bunun üçün
asossasiya vasitəsilə yenidən əvvəlki
təssüratlara qayıtmaq üçün özünün
daxili aləminə nəzər sal maq, hadisə -
lə rin pozitivliyini öz gözləri ilə görə,
hadisəni yenidən yaşaya və bununla
da vizualizasiya vasitəsilə özündə hə -
yat eşqi forma laşdıra bilər.

Assosasiya yaratma başqaları ilə
ünsiyyət prosesinə də kömək edə bilər.
Məlumdur ki, kommunikasiya pro -
sesində daha çox xoşagəlməyən hadi -
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sə lərin detalları fokus nöqtəsinə düşür
və kommunikatorla söhbət za manı
daxili gərginik yaradır. Əgər qeyd
olunan proseduradan istifadə olunarsa
həmsöhbətlə gerçəkləşdi rilən proses
hər iki şəxs üçün xoşgələn olacaq
və əhəval-ruhiyyəni qay dasına sala -
caqdır.

Belə olan halda emosiya təfək -
kürdən asılı vəziyyətə düşür. Məhz
təfəkkür və təxəyyül prosesində insanın
keçmiş, gələcək obrazları və onlarla
bağlı olan emosional ya şantılar
xatırlanır. Ona görə də öz təxəyyülünü
idarə edən şəxslər emosiyalarım da
idarə edə bilir və onlarda emosional
intel lekt yüksək təkmilləşmə səviyyə -
sinə malik olur.

Göründüyü kimi uşaqlarda oldu -
ğu kimi böyüklərdə də emosional in-
tellekti inkişaf etdirmək üçün lazımi
qədər vasitələr vardır ki, bu da həmin
prosesi inkişaf etdirməyə ye tər. Be -
ləliklə sonda belə bir nəticə yə gəl -

mək olar ki, emosional intel lektin
inkişaf etdirilməsi zəruridir və təlim-
tərbiyə prosesində bu amil nə zərə
alınmalıdır. Əks halda emosio nal kom-
potentliyin aşağı düşməsi və münasi -
bətlərdə zəruri olmayan ob razların
vaxtaşırı onların davranışına təsiri
kəsil məyəcəkdr.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqa -
lədə emosional intellekti inkişaf et -
dirilməsi məsələləri haqqımda psi -
xoloji fikirlər təhlil olunmuş, bu sa -
hədə aparılmış tədqiqatlar sistem -
ləşdirilmiş əsas metodoloji məsələ -
ləri haqqında müddəalar təhlil edil -
miş, emosional intellekti uşaqlarda
və böyüklərdə inkişaf etdirilməsi nin
yol və vasitələri göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti
və tətbiqi. Məqalədən əldə olun muş
nəticələr uşaqlarda emosional intellekti
inkişaf etdirilməsi işində istifadə edilə,
ümumi psixologiya üzrə mühazirə
kurslarında faydalan maq olar.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И
СПОСОБЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Абстраст

Статья посвящена анализу теоретических взглядов, связанных с эмо-
циональным интеллектом и способами его развития. Здесь указыва ет -
ся, что эмоциональный интеллект - это способность, создающая поч ву
для эмоционального и интеллектуального развития личности, по пытка
достижения цели, оценка проявления и выражения эмоций, по нимание
эмоциональных знаний и эмоций, а также управление ими. Развитие
эмоционального интеллекта заранее создает условия для ре шения не-
которых проблем, которые могут возникнуть в будущем. Поэ тому забо-
титься о развитии эмоционального интеллекта надо в детском и подро-
стковом возрасте.

В статье отмечается, что именно в детском и подростковом возрасте
эмоциональный интеллект вступает в свою активную фазу и его разви -
тие не вызывает каких-либо особых трудностей. Это происходит пото -
му, что в этом возрасте формируется осознание собственного «Я», по-
вышается способность к рефлексии, а также возрастает децентрация
(отстаивание чужих позиций, понимание их потребностей и чувств). В
связи с этим вся система мер, предпринятых для развития эмоциональ -
ного интеллекта в указанных возрастных категориях, может привести к
усовершенствованию этого феномена. Автор указывает на то, что поня -
тие доверия хотя и не является объектом социально-психологического
анализа, все же оно было применено в некоторых способах психологи -
ческого воздействия. В заключении автор приходит к такому выводу,
что развитие эмоционального интеллекта является необходимым и этот
фактор должен учитываться в учебно-воспитательном процессе. В про -
тивном случае будет происходить постоянное снижение эмоциональ -
ной компонентности и периодическое влияние на поведение необяза -
тельных для отношений образов.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND WAYS
OF ITS DEVELOPMENT

Abstract

The article is devoted to analysis of the theoretical sights connected with
emotional intelligence and the ways of its development. Here it is underlined,
that the emotional intelligence is the ability creating soil for emotional and
intellectual development of the person, attempt of achievement of the
purpose, an estimation of display and expression of emotions, understanding
of emotional knowledge and emotions, and management of them. Development
of emotional intelligence creates in advance conditions for the decision of
some problems, which can arise in the future. Therefore, to care of
development of emotional intelli gence it is necessary at children’s and
teenage age.

In the article it is marked, what exactly at children’s and teenage age the
emotional intelligence enters the active phase and its development does not
cause any special difficulties. It occurs because at this age com prehension
own «I» has formed, ability to a reflexion raises, and increas es decentralization
(upholding of another’s positions, understanding of their requirements and
feelings). In this connection all system of the measures undertaken for
development of emotional intelligence in spec ified age categories, can lead
to improvement of this phenomenon. The author specifies that the concept
of trust though is not object of the socially-psychological analysis, nevertheless
it has been applied in some ways of psychological influence. In the conclusion,
the author comes to necessarily development of emotional intelligence and
this factor should been considered in teaching and educational process.
There will be oth erwise a constant decrease emotional componentiality and
periodic influence on behavior of images unessential to relations.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurası -
nın iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02)

Rəyçi Ə. S. Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 15 fevral 2012-ci İldə daxil olmuşdur 
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Müasir dünyada elm və
texnologiyanın inkişafı
sadəcə insanların yaşa -

dığı mühitə deyil həmdə onların qar -
şı lıqlı əlaqə və interaktiv münasibət -
lərinə təsir edərək insanların özləri
və ətrafdakılar haqda düşüncələrini
də dəyişə bilmişdir. Qeyd edilən də -
yişiklik və təsirlərin aydın təzahür
nümünələrindən biri əyləncə və asudə
vaxtın keçeirilməsi tərzinin dəyişmə -
sidir. Buna misal olaraq kompüter
oyunlarının əsas əyləncə növünə və
asudə vaxtı keçirmək vasitəsinə çevril -
məsini göstərmək olar ki, bir çoxları
bu vəziyyəti və onun nəticələrini
narahatlıqla izləyir və öyrənməyə çalı -
şırlar. 

Ümumilikdə belə bir sual ortaya
çıxır ki, internet və kompüter oyunları
isti fadəçiləri real dünyanı əvəz edəbilə -

cək bir dünyaya daxil edə bilirmi?
Bu oyunlar insanları ərtafdakı lar dan
uzaqlaşdıraraq individualizm, sosial
təcrid və digərlərindən tam müstəqil
olmağa doğru istiqamətlən dirə bilərmi?
Bu təcrid və kollektivdən ayrılma
insanların kollektiv daxilində sosial
davranışına təsir edərək onun adi
davranış tərzinin dəyişilməsinə səbəb
ola bilərmi?

Təqdim edilən məqalənin əsas
məqsədi internet və kompüterdən
istifadənin faydalı və ziyanlı cəhətlərini
təhlil etmək və mənfi təsirlərin qarşısını
almaq üçün profilaktik üsul və tədbirlər
təklif etməkdir. Müxtəlif araşdırmaların
nəticələrinə əsasən kompüter və in-
ternet oyunları sosial təcrid və tənha -
laşmaya [Zimbardo, 1982], sosial əla -
qələrin və humanist hisslərin zəiflə -
mə sinə səbəb olur [Mənteqi, 2001].
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Uzun müddət kompüterdə aqressiv
oyunlarla məşğul olmaq fərdin əhval-
ruhiyyəsinə mənfi təsir edə bilər,
münsibətləri zəiflədə və aqressiv reak -
siyaların sayını artıra bilər.

Kompüter istifadəçiləri real
dünyada sosial əlaqənin yaradılması
və idarə edilməsi bacarığını itirmiş
olurlar. Lakin nəzərə almaq lazımdır
ki, sosial interaksiya və qarşılıqlı əla -
qələr evdə, iş yerində və məktəbdə
optimal davranışlar, fəaliyyətlər və
emosiyaları idarə etmək üçün vacibdir.
Fərdlərarası əlaqə və davranışlar ma -
hiy yət etibarı ilə əlaqələrin və dostluq -
ların möhkəmlənməsinə və yaxud bu
əlaqələrin zəifləməsinə səbəb ola bilər
[Dehbozorgi, 1993]. Fərdlərarsı davra -
nış ların qeyri-optimal olması müxtəlif
amillərdən asılı ola bilər: sosial əlaqələr
zəminində fərdin rəhbər tutduğu
modellərdə çatışmazlıq, təcrübə qa-
zanmaq üçün şəraitin olmaması, öy -
rənmə (mənimsəmə) sahəsində çatış -
mazlıq, optimal davranış bacarıqlarının
zəif olması [Ənasori, 1993].

Digər tərəfdən internet elmi, hərbi
və ticarət müəssisələrində müxtəlif
tədqiqatları həyata keçirmək üçün
əlverişli və neytral vasitədir. İnternet
bilik və məlumatın əldə edilməsi və
artması sahəsində əhəmiyyətli rola
malikdir. İnsanlar ən tez bir zamanda
internet vasitəsi ilə biri-biri ilə əlaqə
yaradır, internetdə fəaliyyət göstərrkən
özünəinam hisslərini gücləndirir,

əyləncə məqsədi ilə ondan istifadə
edir və internet vasitəsi ilə vəziyyəti
daima nəzarət altında saxlaya bildiyini
hiss edir. Kompüter oyunlarında fərd
oyundan ləzzət almaqla yanaşı,
mübarizədə daha dözümlü olur, mə -
kanı təsvir etmə qabiliyyəti artır, ab-
strakt təsəvvürlər yaradaraq məntiqi
nəticə çıxarma qabiliyyəti yüksəlir
və oyun zamanı daha sürətlə və diq -
qətlə əməl etməyi öyrənir. Eyni zaman -
da internetdən istifadə edən fərdlər
virtual əlaqələr zəminində müxtəlif
tənqidlərə daha dözümlü olur, huma-
nist hisslər və internet vasitəsi başqala -
rına kömək etmə təcrübəsi artır və
beləliklə insan öz əlaqələrindən məm -
nun qalmış olur. Üz-üzə əlaqələrin
əksinə olaraq internetdə interaksiya
imkanları daha geniş olur və qruplar -
arsı fərqlərdən asılı olmayaraq insanlar
virtual fəzada interaktiv əlaqə imkanını
əldə etmiş olurlar. Adətən insanlar
əvvəllər tanış olduqları fərdlərlə inter -
netdə də əlaqə saxlayırlar. Yəni virtual
əlaqə və fəasliyyətin pozitiv yaxud
neqativ olması internetdən istifadə
metodu və səviyyəsindən asılıdır
[2002].

Sosial dəstək davamlı olaraq in-
ternet vasitəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə
olan insanlar qrupu vasitəsi ilə verilə
bilər. Çünki virtual danışıq otaqlarının
üzvü olan bu insanlar arasında bir
növ birlik və tanışılıq hissi yaranır və
onların arsında özünəməxsus normalar,
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dəyərlər, meyarlar, işarələr sistemi və
dil mövcud olur. Nəticədə qrup ara -
sında bir növ qrupdaxili dinamika və
sosial dəstək imkanı yaranmış olur
ki, real həyatda müəyyən problemləri
olan üzvlər üçün bu sosial dəstəyin
olduqca böyük köməyi olmuş olur. 

İnternet və kompüterdən ifrat
dərəcədə istifadənin mənfi nəticələri:

İnternetdən hədsiz və ifrat dərəcədə
istifadə xronik, yayqın və ciddi
problemlərə (o cümlədən; fiziki, psi-
xoloji, ailəvi və maddi) səbəb olaraq
şəxsin fərdi və sosial funksiyalarını
həyata keçirməsinə də mane ola bilər. 

A) Bio-fiziki ziyanları: İnternetə
bağlılıq qara ciyərdə, həmçinin ürək-
damar sistemində müəyyən problemlə -
rin yaranmasına səbəb ola bilər. Nəti -
cədə bədənin müdafiə sistemi zəifləyir
və fərdin peşə və təhsil fəaliyyətlərinə
mənfi təsir etmiş olur. Eyni zamnda
idman və lazımı dərəcədə hərəkətin
olmaması biləklər və kürək nahiyəsin -
də əsəb sisteminin pozulması və göz
ağrısına gətirib çıxarır [omidvar, 2002].

Balard və Vistin əldə etdikləri nəti -
cə lərə görə (1996) uşaqlarda kompüter
oyunarının nəticəsində əmələ gələn
düşmənçilik hissi ilə təzyiq (qan təz -
yiqi) arasında birbaşa əlaqə mövcuddur
və məhz elə bu səbəbdən də aqressiv
oyunları oynamaq təzyiqın artması
ilə yanaşı ürəkdöyünmənin sürətlən -
mə si və düşmənçilik hissinin yaranma -
sına da səbəb olur. Morfi və həmkar -

la rı nın əldə etdikləri nəticələrə görə
(1997) agressivliyə səbəb olan oy-
unlarda fiziki fəaliyyətin azalması
uşaqlarda reaksiyaların qeyri-normal
olması, düşmənçilik hissinin güclən -
məsi, həmçinin ürəkdöyünmənin
artması kimi fizioloji problemlərə
səbəb olur. 

Melit hesab edir ki, (1997) internet
və kompüter oyunları bəzən insanlarda
epilepsiya ilə nəticələnə bilər və oyun
zamanı bədəndə hərəkəti və emosiyanı
tənzimləyən dopamin maddəsinin
miqdarı artır [Yanq və Diyus, 2001].

B) Ailə daxilində problemlər:
internetdən ifrat dərəcədə istifadə
ailədaxili əlaqələr, övlad-valideyn
münasibətləri və dostluqlara mənfi
təsir edə bilər. Eyni zamanda internet
gündəlik həyat tərzi və insanların adi
fəaliyyətina mənfi təsir edərək ailədə
fərdin öz funksiyasını yerinə yetirmə -
sinə də mane ola bilər. Hətta internetin
boşanmaya səbəb olması ilə bağlı sta-
tistik məlumatlar göstərir ki, bu pro-
blem olduqca əhəmiyyətli məsələlər -
dən biridir. Uşaqlar valideyni dinlə -
mə yib onlara qarşı çıxması kimi prob -
lemləri də buraya əlavə etmək olar.
İnternetdən istifadə həddindən artıq
olduqda ailənin iqtisadi durumu da
pisləşir, evdə yalan danışmaq adi hal
almış olur, ailə üzvləri müxtəlif cina -
yətkar və deviant hərəkətlərə meylli
qruplara üzv olmağa rəğbət göstərir,
oğurluq və narkotik maddələrdən
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istifadəyə meyl artır və nəticə etibarı
ilə ailə dağılır. 

C) Təhsil sahəsində problemlər:
internetdən istifadə tələbə və şagird -
lərin təhsil fəaliyyətinə müsbət təsir
etmir. Yanq öz tədqiqatlarında (1996)
təsdiq edir ki, internetdən istifadə
edən tələbə və şagirdlərin 58 faizi
təh sil sahəsində problemlərlə rastlaşıb,
müxtəlif fənnlərdən kəsilib və hətta
davamiyyət baxımından belə digər -
lərinə nisbətən daha geridə qalırlar. 

Beridi qeyd edir ki (1990), təhsil
fəaliyyəti yaxşı olan şagirdlərin 43
faizi internetdən istifadə edərək gecələr
gec yatdıqları üçün lazımı səviyyədə
dərslərə hazırlaşa bilməyib bir çox
fənnlərdə kəsilib və hətta məktəbdən
qovulublar. Gelin və Kipersin əldə
et dik ləri nəticələrə görə (1990) kom -
püter oyunlarına üstünlük verən şagird -
lərin əksəriyyəti davranış baxımından
başqaları ilə müqayisədə daha çox
problemlərə malik olurlar [Omidvar,
2002]. 

İnternetdə pornoqrafiya: pornoq-
rafiya kütləvi informasiya vasitələrində
insanları ehtiraslandırmaq məqsədi
ilə cinsi və seksual fəaliyyətləri nüma -
yiş etdirmək əməlinə deyilir [Piyers,
2000]. Pornoqrafiyada nümayiş
etdirilən insanlar sadəcə bir ləzzət və
ehtiras vasitəsi kimi təsvir edilirlər.
Araşdırmalar göstərir ki, internetdə
pornoqrafiya fəaliyyəti artmaqdadır
və adətən həmin fəaliyyətlərdə sadəcə

cinsi əlaqələr deyil həmdə hədə-qorxu
və təcavüzlə yanaşı olan seksual
hekayələr nümayiş edilir [Mahata Pla-
za, 2003].

Tədqiqatçılar internetdə həyata
keçirdikləri 18 monitorinq zamanı
cinsi-seksual məzmunlu 917410 film,
şəkil və hekayə ilə rastlamışdırlar.
Hal hazırda seks ticarəti bir çox inter -
net saytları və istifadəçilərini əhatə
edir [Vahedi, 2003]. Yanq hesab edir
ki, pornoqrafiya və virtual əlaqələrin
əlamətlərini aşğıdakı kimi təsnif edir:
1) Yuxu rejiminin dəyişməsi (gec ya -
tıb tez qalxmaq). 2) Daha çox tək
qal maq tələbatı. 3) Gündəlik fəaliy -
yətdə pozuntu. 4) Ailədaxili əlaqələrin
zəifləməsi. 5) Fərdi davranışda
dəyişiklik. 6) Cinsi meylin zəifləməsi.

İnternetdən ifrat dərəcədə istifadəyə
stimul yaradan amillər aşğıdakılardan
ibarətdir: pulsuz və qeyri-məhdud
formada internetdən istifadə etmək
imkanı, vaxt qrafıkasının olmaması,
valideyn nəzarətindən azad olaraq və
yeni bir sərbəstlik təcrübəsi, görüntülər
və fəaliyyətlərdə senzuranın olmaması,
stress törədən vəziyyətlərdən
uzaqlşmaq meyli, təcrid meyli, sosial
laqələrdən qorxmaq, uğursuzluqları
unutmaq üçün danışıq otaqlarında
(paltak) söhbətləşmək, multi-media
imkanları (səs, təsvir və görüntü).

İnternetdən ifrat dərəcədə istifadəyə
zəmin yaradan amillər: evlilik əlaqələ -
rindən məmnun olmamaq, iş yerində
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stress və təzyiq, fiziki gürünüş baxım -
dan cazibədar olmamaq, ailədaxili
münasibətlərdən məmnun olmamaq,
sosial fəaliyyətlərin məhdud olması,
emosional cəhətdən problemlərin
(həyəcan, depressiya) olması, maliyyə
problemləri, müxtəlif bağlılıqlar və
asılılıqlardan xilas olmağa cəhd və
tənhalıq.

İnternet və kompüterə bağlılığın
ehtimal edilən əlamətləri: fərdi oriy-
entasiyalarda dəyişiklik, yuxu vaxtının
dəyişməsi, gündəlik fəaliyyətlərdə po-
zuntu, fərdlərarsı əlaqələrə daha az
vaxt ayırmaq, tənha qalıb öz xüsusi
həyatını yaşamağa meylin artması,
yalan danışmaq, həddindən çox yorğun
olmaq, sosial əyləncə və fəaliyyətlərə
meylsiz olmaq, böyükləri eşitməmək
və cavab qaytarmaq, təhsildə prob -
lemlər, dostlardan təcrid olmaq,
həvəssizlik, cinsi meylin zəifləməsi
və ciddi nəzarət gücünə malik olmaq
illuziyası (fərd hesab edir ki, ətrafa
və ətrafda baş verənlərə nəzarət etmək
gücünə malikdir. Çünki o virtual fəza -
da öz adını, cinsiyyətini, milli mən -
su biyyət və hətta görünüşünü uydura
bilər və yalançı identikliklə özünü
təqdim edə bilər).

İnternet və kampüterdən qaynaq-
lanan patoloji vəziyyətə qarşı profi-
laktik tədbirlər:

Profilaktik tədbirlərin işlənilmə -
sində təhlükə yaradan amillərin aradan
qaldırılması və istifadəçilərin müxtəlif

təhlükələrdən qorunması əsas götürül -
mə lidir. Əlbəttə bu tip tədbirlərin
uğur lu olmasının əsas şərti mədəni
də yərlərin və istifadəçilərin qorunma -
sına şərait yaradan amillərin və
həmçinin təhlükəyə səbəb olan
faktorların dəqiq öyrənilməsidir.

Profilaktik proqramlar üç səviyyədə
- birinci səviyyəli, ikinci səviyyəli və
üçüncü səviyyəli profilaktik tədbirlər
formasında işlnib hazırlanır. Birinci
səviyyəli tədbirlər daha çox internetə
bağlılığın və əlaqədar problemlərin
meydana çıxmasının qarşısını almağa
yönəlmişdir. İkinci səviyyəli tədbirlər
faktiki olaraq yaranmış problemlərin
dəqiqləşdirilməsi və ardan qaldırılması
üçün ilkin müdaxilə və problemlərin
daha çox yayılmasının qarşısını almağa
hesablanmışdır. Üçüncü səviyyəli
tədbirlər internetə bağlılıq səbəbi ilə
müxtəlif problemlərələ (evdən yaxud
məktəbdən qaçmaq, deviant hərəkətlər,
cinayət, öyrənmə sahəsində problemlər
və s.) rastlaşan qrupların "müalicəsinə"
yönəlmişdir. Ümumilikdə profilaktik
tədbirlərin əsas məqsədi aşağıdak ı -
lardan ibarətdir:

1. İnternet və kompüter oyunları
haqda daha ətraflı məlumatlandırmaq.

2. Qərar qəbulu sahəsində özünə
inam və funksionallığı artırmaq.

3. Sosial effektivlik hissi və qarşı -
lıqlı əlaqə yaratma qabiliyyətinin
gücləndirilməsi, gücsüzlük hissini
zəiflətmək.
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4. İnternetin alternativlərini tanıtdır -
maq.

5. Cəsarətli olmağı öyrətmək (oral
və qeyri-oral).

Qabaqlayıcı (profilaktik) fəaliyyət -
lərin metodları:

1. Ümumi və xüsusi təlimlər,
məktəblərdə braşuralar paylamaq, qru-
plarla iş, fərdi və kollektiv səviyyədə
məşq etmək, modellşdirmək, təlim
kitabçaları və CDlər yaymaq.

2. Gənclər və yeniyetmələr üçün
müxtəlif mərkəzlər yaratmaq, əyləncə -
lərdə iştirak, proqramdan kənar fəaliy -
yətlərdə iştirak və peşə fəaliyyətləri.

3. Koqnotiv, davranış və nəzəri
qav  rayış məharətlərini yüksəltmək.

4. Sosial effektivlik hissini güclən dir -
mək, treyninqlərdə və əyləncələrdə iştirak.

5. Təbiətdən zövq almaq (idman,
parklara getmək, alpinizm və s.).

6. Özünütəqdim metodlarını (fikir
bildirmək, qərarların qəbulunda aktiv
iştirak etmək, ailə və qohumlar toplan -
tı larında iştirak ) öyrətmək.

7. Müəyyən zaman qrafikinə uyğun
internetdən istifadə etmək.

8. Asudə vaxtda internet və kompü -
terlə yanaşı digər fəaliyyətləri də hə -
yata keçirmək.

9. İnternetin səbəb olduğu təhlükə -
lər haqda məlumatlı olub elektron
poçt adresində öz şəxsi məlumatların -
dan istifadə etməmək.

10. Övladlarla fiziki əlaqələrin
qurulmasına həssas olmaq, onların

kompüter və internetdə olan
məlumatlarına nəzarət etmək.

Butvin və Pents (1999) aşğıdakı
profilaktik planları təklif edirlər:

A) Məlumatlandırma: internetə
bağlılıq haqda insanların məlumatını
artırmaq.

B) Emosional (psixoloji) təlimlər:
özünəinam hissini yüksəltmək, özünü
aktivləşdirmə və məsuliyyət hissi ilə
qərar qəbul etmək.

C) Qətilik məharətlərini öyrətmək:
sosial bacarıq və sosial effektivlik
hissini yüksəltmək.

D) Problemlərdən çıxış məharət -
lərini, koqnotiv məharətləri, fərdlər -
arası kommunikasiyanın təsirlərinə
qarşı müqavimət və cəsarətlilk hissini
artırmaq. 

E) Fərdi davranışda dəyişiklik
edərək həyat məharətlərini artırmaq,
effektiv əlaqə yaratmaq məharətlərini
öyrətmək, "dinləmək" və "danışmaq"
məharətlərini yüksəltmək.

F) Qərar qəbulu bacarığını artır -
maq, özünü ifadə məharətini yüksəlt -
mək, psixoloji təzyiqlər qarşısında
müqavimət gücünü artırmaq [Omidvar,
2002]. 

Nəticə:
Sosial məharətlərin zəifləməsi və

ailədaxili problemlərin çoxalmasına
səbəb olan amillərdən biri, çox ehtimal
ki, kütləvi kommunikasiya vasitələri,
xüsusi ilə internet və kompüterdir.
Bu problemlərə səbəb olan amilləri
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dəqiqləşdirmək və təhlil etməklə həmin
problemlərə qarşı profilaktik planları
təklif və tətbiq etmək olar. Gərək bu
tip vasitələrdən (internet və kompüter)
istifadə zəminində nələrin doğru olub-
olmadığı öyrədilsin, internet və

kompüterdən istifadə mədəniyyəti
inkişaf etdirilib bunlardan istifadənin
gənclərə və yeniyetmələrə psixoloji
təsirləri haqda lazımı xəbərdarlıqlar
edilmiş olsun.

Ədəbiyyat:



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА И ВРЕД ОТ
ИНТЕРНЕТА И КОМПЬЮТЕРА

Абстракт

Среди основных тем, которые привлекают внимание ученых-иссле-
дователей Интернета и компьютера, выделяются проблемы их влияния
на сферы социального поведения. Известно, что проведение значительного
времени перед компьютеров и в Интернете оказывают влияние на взаи-
моотношения индивида со средой. Проведенные исследования показывают,
что данное обстоятельство в большинстве случаев приводит к социальной
изоляции, ослаблению связей с окружающими, уменьшению числа
друзей. Кроме того, в семейных отношениях также развиваются нега-
тивные проблемы. в статье также рассматриваются проблемы, возни-
кающие со здоровьем индивида, повышением риска инфаркта, ослаблению
иммунной системы. Приводятся факты того, что указанные факторы
способствуют неудачам в учебе, бессоннице и т.д. рассматриваются во-
просы преодоления данных негативных явлений в жизни человека, в
том числе и профилактические мероприятия (беседы, специальное об-
учение и т.д.). 
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PSYCHOLOGICAL BENEFITS AND HARMS 
OF THE INTERNET AND COMPUTER

Abstract

Among the main topics that attract the attention of researchers of Internet
and computer are highlighted problems of their effect on social behavior. It
is known that carrying a lot of time in front of computers and the Internet
have an impact on the relationship of the individual with the environment.
Studies show that this fact in most cases leads to social isolation, impaired
relationships with others, and fewer friends. In addition, the family relations
are also developing a negative issue. The article also highlights the issues
arising from the individual's health, increasing the risk of heart attack,
weakening of the immune system. The facts that these factors contribute to
failure in school, insomnia, etc. deals with overcoming these negative events
in a person's life, including prevention activities (discussions, special
education, etc.).

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02)

Rəyçi Ə.S. Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 12 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Praktikadan məlum olduğu
kimi, xüsusi qayğıya ehti -
yacı olan uşaqların cəmiy -

yətə inteqrasiyası onların sosiallaş -
ma sı nın müəyyən vaxt tələb edən
mər hələsidir. Artıq təhsil sahəsinə in-
teqrasiya edilmələrinə baxmayaraq,
hələ də bu uşaqların təlimə tam cəlb
olunmaları sahəsində həll olu nası
məsələlər çoxdur. Bilirik ki, on la rın
təbii imkanlarının məhdud luğu fiziki,
intellektual, emosional sfera ya mənfi
təsir göstərərək, sosiallaşma ları üçün
problem yaradır. Hazırda həyata
keçirilən icma əsaslı reabilitasiya
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin edir
və sosial reabilitasiyaya əsaslanan bu
fəaliyyətin sayəsində uşaqların sosial
statusu bərpa olunur. Yeni minillikdə

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
sosial-pedaqoji xid mə tin obyekti deyil,
əksinə özünü aktuallaşdırmağı bacaran
cəmiyyətin fəal subyekti hesab olunur.
Odur ki, belə uşaqların erkən yaş
dövründə aş  karlanıb, reabilitasiya
yönümlü təd bir lərə cəlb olunmaları
qaçıl maz dır.

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq -
ların mühitə dezadaptasiyası, ictimai
münasibətlərə daxil ola bilməmələri,
eləcə də müəyyən vərdişləri vaxtın -
da öyrənməmələri onların psixi, fiziki,
sosial inkişafinda ləngimələrə, özünə
xidmətdə, ünsiyyətdə, təlim də, gələcək
peşə vərdişlərinin mənim sənilməsində
müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Kiçik
yaşlı məktəblilərin isə mühitə
adaptasiyası, iradəsinin inkişaf
etdirilməsi, özünə inamın yaradılması
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və digər hisslərin dife ren sasiyası üçün
xüsusi iş aparıl ma lıdır. Sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların sosiallaş -
ma sına mane olan subyektiv faktorlarla
mübarizədə on ların psixoloji sabit-
liyinin möhkəm lən dirilməsinə və ilk
növbədə uşağın ətraf aləmi qavrama
bacarığına, özünə münasibətinə, öz
potensial gücünü müəyyən edə bilmə -
sinə və s. diqqət yetirilir. Bu zaman
ailədəki qarşılıqlı münasibətlərin də
rolu böyükdür. Son zamanlar sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların sosial-
məişət problemlərinin həlli və digər
sosial xidmətlərin göstərilməsi, onla -
rın sosial-mədəni reabilitasiyası, asudə
vaxtın daha səmərəli keçiril məsi kimi
problemlərin həlli, eləcə də cəmiyyətdə
maarifləndirmə işləri nin aparılması
belə uşaqların sosial laş masına təsir
göstərən stereotip lə rin də aradan
qaldırılmasında böyük rol oynayır.

Uşaqların sosial təcrübəni mə nim -
sə yərək cəmiyyətə inteqrasiyası onların
fiziki, psixi, sosial potensial larının
optimallaşdırılması sayəsində müm -
kün dür. Bu, sosial reabilitasiya fəaliy -
yətinin başlıca məqsədidir. Belə
fəaliyyətlərdə xüsusi təşkil olun  muş
təlim vasitəsilə sağlamlıq im kanları
məhdud uşaqların ictimai münasi -
bətlər sisteminə daxil ol ma ları və psi -
xoloji, fizioloji imkanları çərçi və -
sində cəmiyyətə layiqli, dəyərli, məh -
suldar şəxsiyyət kimi formalaşması
diqqət mərkəzində olur. Təlim-tərbiyə -

nin yerinə yetirilməsində psixo-texniki
və pedaqoji vasitələr kompleksinin
hazırlanması da əsas məsələdir. Sosial
reabilitasiya prosesinin mahiyyəti
tətbiq olunduğu sağlamlıq imkanları
məhdud uşağın xüsusiyyəti və ona
yönəldilmiş təsirlə müəyyən olunur.

Sosial reabilitasiya - ümumi rea-
bilitasiya fəaliyyətinin mühim tərkiib
hissəsi olub tibbi, psixoloji, pedaqoji,
sosial-iqtisadi reabilitasiya tədbirləri
çərçivəsində yaranır və psixoloji, pe-
daqoji metodlarla həyata keçirilir. 

Psixoloji reabilitasiya pozulmuş
psixi proseslərin, psixi xassələrin
korreksiyası və ya kompensasiyasına,
psixoloji sağlamlığın bərpasına
yönəlmiş kompleks tədbirlərdir. İşin
əsasını emosional sferaya təsir edərək,
şəxsiyyətin müsbət istiqamətdə dəyişil -
məsi təşkil edir. Psixoloji reabilitasiya
həmçinin bir reabilitasiya tədbirindən
və ya formasından digərinə keçid
zamanı psixoloji hazırlığı da təmin
edir.

Pedaqoji reabilitasiya prosesində
isə sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar təlim fəaliyyətini mənimsəyir,
sadə bilik və təcrübə qazanır, eyni
zamanda pedaqoji baxımsızlıq nəticə -
sində yaranan digər halları aradan
qaldırmaq üçün tədbir görülür. Peda-
qoji reabilitasiya cəmiyyətin sosial
qa nunauyğunluqları əsasında tərbiyə
vasitələrinin təsiri ilə məqsədəyönəlmiş
şəkildə həyata keçirilir.
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Tibbi reabilitasiya sayəsində sağ -
lam lığın fizioloji cəhətdən qorunması
və möhkəmlənməsi, xəstəlik nəticə -
sində pozulmuş fiziki funksiyaların
bərpası və inkişafı, kompensator im -
kanların üzə çıxarılması və fəallaş -
dırıl ması prosesi həyata keçirilir ki,
bu da sağlamlıq imkanları məhdud
uşaq ların psixi cəhətdən inkişaf
etdirilməsində böyük rol oynayır.

Tibbi, psixoloji, pedaqoji və digər
reabilitasiya fəaliyyətlərinin yerinə
yetirildiyi şəraitdə sosial adaptasiya
məsələsi meydana çıxır. Sosial adap-
tasiya şəxsiyyətin sosiallaşmasının so-
sial-psixoloji mexanizmlərindəndir və
fasiləsiz olaraq uşağın bütün həyatı bo yu
baş verir; müxtəlif qruplarda, mü hitdə
hər dəfə fərdin sosial rolu qəbul etməsi
ilə nəticələnir. Fərd özü nü və öz sosial
əlaqələrini nə qədər çox dərk edirsə,
adaptasiyanın effektliyi də artır [1; 199].

Sosial adaptasiyanın müxtəlif həyat
fəaliyyəti proseslərində kompleks
şəkildə həyata keçirilməsi uşağın həm
sağlamlığını, əmək qabiliyyətini, həm
də sosial mövqeyini, hüquqi vəziy -
yətini, mənəvi-psixoloji tarazlığını,
öz güçünə və imkanlarına inamını
bərpa etməyə imkan verir. Bir sözlə,
uşağın mühitə fəal mənimsəmə yolu
ilə uyğunlaşması baş verir. Sosial
mühitin fəal mənimsənilməsi yeni
həyat şəraitinə, ictimai mövqeyə,
məişət çətinliklərinə, peşə fəaliyyətinin
xüsusiyyətlərinə tez və az itkilərlə

uyğunlaşmağa imkan verir [2; 274 ].
Sosial adaptasiya və sosial reabi-

litasiya bir-biri ilə sıx əlaqədə olan
fəaliyyətlərdir. Sosial reabilitasiya özü
iki mərhələdə həyata keçirilir: birinci,
sosial mühitə fəal münasibət müşahidə
olunan sosial-məişət adaptasiyası və
ikincisi, sosial mühitə passiv bələdləş -
mədir ki, burada da məqsədin qəbul
olunması baş verir. Sosial adaptasiya
uşağı məişət və əmək fəaliyyətinə ha -
zırlayır, müstəqil zaman, məkan bələd -
ləşməsinə şərait yaradır. Sosial-məişət
adaptasiyası üçün təşkil olunmuş məş -
ğələlərdə özünəxidmət, əmək fəaliy -
yəti, məişət texnikası və vasitələri ilə
müstəqil hərəkət vərdişləri qazanılması
işləri aparılır. Məşğələ lər də birgə
fəaliyyət zamanı uşağın sosial mühitə
bələdləşməsi üzrə iş ge dir. Birgə
fəaliyyət zamanı insanlarla qarşılıqlı
münasibət müxtəlif fəaliy yətlərin
təşkili təcrübəsini qazandırır. Sosial
mühitə bələdləşmə isə uşağın ətraf
mühiti müstəqil mənimsəməsidir. Uşaq
fəaliyyətin nəticəsini əldə etmək üçün
qarşılıqlı münasibətdə olmaq, başqası -
nın qayğısına qalmaq, kollektiv işdə
birgə fəaliyyəti planlaşdırmaq və real
imkanı mənimsəmə bacarığına
yiyələnir [3; 89]. 

Strukturuna ğörə sosial reabilitasiya
fəaliyyətinin üç əsas komponentini
qeyd etmək olar [ 1; 199 -207].

1) məqsədin qoyulması və fəaliy -
yətin planlaşdırılması;
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2) təsir vasitələrinin seçimi və
tətbiqi;

3) nəzarət və qiymətləndirmə.
Sosial reabilitasiya fəaliyyətində

məqsəd sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlara münasibətdə insan şəxsiyyəti -
nin mahiyyətini dərindən dərk etməyə
əsaslanır. Sosial reabilitasiya məqsədə -
yö nəlmiş proses kimi şəxsiyyətin
inkişafına yönələrsə, uşaq öz poten -
sia lını müstəqil üzə çıxara bilir.
Məqsəd, uşağın psixodiaqnostik və
başqa vasitələrlə öyrənilməsi nəticə -
sində alınmış biliklərlə müəyyən olu-
nur. Strukturuna görə sosial reabi li -
tasiyanın məqsədi pedaqoji fəaliyyətdə
olduğu kimidir. Onun üç növünü qeyd
edirlər: ideal məqsəd, ümumi strateji
həlli olan məqsəd, ümumi taktiki həlli
olan məqsəd.

İdeal məqsəd şəxsiyyətin hərtərəfli,
fiziki, intellektual inkişafı və özünü -
aktuallaşdırmaya cəhdi kimi dəyər -
lən dirilir.

Ümumi strateji həlli olan məqsəd
şəxsiyyətin daxili nizam-intizamını,
ətrafdakılarla səmərəli münasibət
qurmasını təmin edir.

Taktiki həlli olan məqsəd ideal və
ümumi strateji həlli olan məqsəddən
yaranır. Belə məqsəd tərbiyəedici,
təlimləndirici, inlişafetdirici, korrek-
siyaedici və s. prinsiplərinə əsaslanır.

Keçirilən sosial reabilitasiya tədbir -
lərinin ümumi məqsədi ilkin olaraq
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların

qarşılarında məqsədqoymaya nail
olmaqdır. Reabilitasiyanın davamı
mütəxəsisin, valideynin sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlarda stimulun,
daxili gücün oyadılması, onların fərdi
bacarıqlarını üzə çıxara bilməsindən
asılıdır. Bu mənada o, müxtəlif metod
və priyomlardan istifadə edərək dia-
qnostik, korreksiyaedici, inkişafetdirici,
təlimləndirici, konsultativ və s.
fəaliyyəti təşkil edir. 

Fəaliyyətin üçüncü struktur kom-
ponenti nəzarət və qiymətləndirmədir.
Mütəxəsis prosesin gedişi zamanı
geriyə nəzər salaraq mümkün imkan
və vasitələrlə nəticəyə nə qədər
yaxınlaşıb –yaxınlaşmadığını yoxlayır. 

Sosial reabilitasiya fəaliyyəti uşaq -
larla işləyən mütəxəssisin fəaliyyətinin
fəaliyyətin strukturuna uyğun olma -
sından, təşkilatçılığından cox asılıdır: 

təşkilati iş;
diaqnostik iş;
inkişafetdirici və korreksion iş;
məsləhət və söhbətlərin aparılması;
sağlamlığın qorunması və həyat

fəaliyyəti təhlükəsizliyinin təmini;
sosial nəzarət işi.
Təşkilati fəaliyyət hazırlıq və

tələblərin qoyulması mərhələlərindən
ibarətdir. Əvvəlcə sosial reabilitasiya
işinin layihəsi hazırlanır, problemin
həlli yolları, mahiyyəti müəyyən olu-
nur; keçiriləcək korreksion və inkişaf -
etdirici məşğələlərin şərtləri, məzmunu
və forması; uşaqların oyun, əmək,
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xidməti fəaliyyətləri dəqiqləşdirilir.
Sonrakı mərhələyə tələblər, istəklər,
məsləhətlər, göstərişlər, qeydlər da-
xildir. Təlim-tərbiyə prosesində pe-
daqoji tələbkarlıq qoyulur. Tələbkarlıq
aşağı düşdükdə uşağın fəaliyyətinin
təşkili səviyyəsi də aşağı düşür. 

Diaqnostik mərhələ isə aşağıdakı
yollarla yerinə yetirilir:

məlumatlarıntoplanması;
məlumatların işlənilməsi və inter -

p retasiyası;
qərarın çıxarılması- psixoloji dia-

qnozun qoyulması və onun əsasında in -
kişaf pozuntularının müəyyən olun ması.

Diaqnozdan aşağıdakı halların müəy -
yənləşdirilməsi üçün istifadə olunur:

– uşağın sosial-psixoloji portretini
qurmaq üçün;

– onun şəxsiyyət kimi inkişafında
güclü və zəif cəhətləri aydınlaşdırmaq
üçün;

– sosial reabilitasiya işinin məzmun
və formasını müəyyənləşdirmək üçün;

– korreksiya işinin vasitə və forma -
larını seçmək üçün;

– psixi və şəxsi inkişafın dəyiş -
məsini izləmək üçün sosial reabilita-
siya prosesinin müxtəlif mərhə lə -
lərində. 

Mütəxəssis diaqnoz zamanı uşağın
motivasiyasını, fəaliyyətə həssaslığını
nəzərə almalıdır.

İnkişafetdirici fəaliyyət və korrek-
siya zamanı işi didaktik prinsiplərlə
qurmaq lazımdır. Bu iş uşağın idraki,

emosional, iradi, sosial sferasına
yönəldilməli, hərtərəfli psixi inkişafına
xidmət etməlidir. İş fərdi plan üzrə
aparılır. Proqramın yerinə yetirilməsi
müxtəlif cür qarşılıqlı təsirdə olaraq
əmək fəaliyyəti, xidməti işlər, təlim,
xüsusi inkişafetdirici oyunlar,
məşğələlər (əməkdaşlıq, ünsiyyət,
başqalarının hiss və həyəcanlarını
analmaq, özünüqiymətləndirmə və
özünütəhlili bacarmaq və s.) vasitəsilə
həyata keçirilir. Bu prosesdə həm
uşağın sosial təcrübəsi genişlənir, həm
də intellektual cəhətdən inkişaf edir.
Psixokorreksiya işi konkret problem
- ikinci pozuntu üzərində qurulur. İş
fərdi və qrup şəklində aparılır.

Konsultativ işin məqsədi ünsiyyət -
dəki cətinlikləri aradan qaldırmaq, öz
psixi və fiziki imkanlarını anlamağa,
özünütəhlilə kömək etmək, güclü
emo sional sarsıntıların, stres, münaqişə
və s. halların aradan qaldırılmasıdır.
Uşaq larla, valideynlərlə, digər mütə -
xəssislərlə söhbətlərin aparılması da
aiddir.

Uşağın sosial reabilitasiyası işini
təşkil etmək üçün mütəxəssis xəstəliyin
yaranması, gedişi və müddətini bilmə -
lidir. Həmçinin uşaqların özləri bilmə -
lidirlər ki, sağlamlığının nəticəsi qi-
dalanmadan, fiziki hərəkətlərdən, pis
vərdişlərdən, ətraf mühitdən asılıdır.
Sağlamlaşdırıcı işin əsasında fiziki
gücün və imkanın inkişafı, möhkəm -
lən dirilməsi durur.
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Sosial nəzarət mərhələsinə isə
aşağıdakılar daxildir:

-problemin xarakterinin və həlli
yollarının müəyyən olunması;

-uşağa xidmət göstərəcək mütəxəs -
sis və xidmət yollarının tapılması;

-lazımi sənədlərin hazırlanması;
-mütəxəssislərlə qarşılıqlı söhbət

zamanı uşağın psixoloji müdafiəsinin
təmini;

-görülən işlərə nəzarət.
Sosial reabilitasiyanın səmərəlili -

yini reabilitasiya tədbirlərinin nə dərə -
cədə mərhələli, fərdi, kompleks, ardıcıl
və fasiləsizlik prinsiplərinə riayət
olunmasından asılıdır. 

Aparılan sosial reabilitasiya işinin
müəyən keyfiyyət göstəriciləri olur:

Fəaliyyətin məqsədyönlülüyü işin
sonunda uşağın hansı şəxsi və psixi
key fiyyətləri qazanması kimi başa
düşülür.

Fəaliyyətin vasitəli ifadə olunması
uşaqlara birbaşa deyil, dolayı yolla
təsirin yönəldilməsidir. Belə fəaliyyət
dillə ifadə olunmaqla, əxlaq və dəyər
normalarının təsiri ilə bilinir. Fəaliyyət
o zaman effektli olur ki, uşaq fəaliy -
yətin təsirini şüurlu şəkildə dərk etsin.

Sosial reabilitasiyanın intensivliyi
- hər bir mütəxəssisin fəaliyyətə fərdi
stimulunun olması ilə şərtlənir. Bu, sinir
sisteminin müxtəlif xüsusiyyətlə rinin
mövcud olması, həmçinin müxtə lif
üsul və vasitələrdən istifadə edib ef-
fektiv nəticə əldə etməsi ilə də bağlıdır.

Dinamiklik-fəaliyyətin başlanğıc
anından məqsədə nail olana qədər
reallaşması ilə şərtlənir.Yalnız psixi-
kaya təsir nəticəsində şəxsiyyətin hər -
tərəfli inkişafına nail olmaq müm -
kün dür.

Fəaliyyətin effektivliyi- nəticəyə
maksimal dərəcədə yaxınlaşmaqla bi-
linir və dəyişikliklərdə keyfiyyət me -
yarı qorunmalıdır. Səmərəliliyin əsas
göstəricisi şəxsiyyət səviyyəsində olan
dəyişıklikdir, yəni reabilitasiya poten -
sia lı hesabına uşağın sosial-iqtisadi
adaptasiya və inteqrasiya qabiliyyətinin
artmasıdır.

Beləliklə, düzgün təşkil olunmuş
reabilitasiya prosesi sağlamlıq imkan -
ları məhdud uşaqların normal sosial
fəaliyyəti üçün bu və ya digər qabiliy -
yətlərini bərpa edərək, onların öz
məqsədlərinə nail olmalarına şərait
yaradır.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Абстракт

B статье указывается, что cоциально-реабилитационная деятельность
возникла в системе ме дицинских, психологических, педагогических и
социально-экономиче ских реабилитационных мероприятий, проводимых
с целью устранения или возможно более полной компенсации ограничений
жизнедеятель ности, вызванных нарушениями здоровья со стойким рас-
стройством функций организма. Она является составляющим компонентом
общей реабилитационной деятельности и представляет собой систему
специ альных мероприятий, направленных на создание и обеспечение
условий для подготовки инвалидов к интеграции в социальную жизнь,
восста новление их социального статуса и способностей к самостоятельной
общественной и семейно-бытовой адаптации, различных видов патро-
нажа и социального обслуживания.

В тесной связи с медицинской, психологической и пе дагогической
реабилитацией находится процесс социальной адаптации. Социальная
адаптация — постоянное, активное приспособление инди вида к условиям
социальной среды, а также результат этого процесса.

Различают два типа адаптационного процесса: активный и пассив ный.
В первом случае в процессе адаптации наблюдается активное воздействие
на социальную среду, в другом – определяется пассив ным, конформным
принятием целей и ориентации окружающей его социальной среды.

Социально-реабилитационная деятельность, как и любая другая дея-
тельность, имеет свою структуру.
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PROBLEM OF SOCIAL REHABILITATION

Abstract

It’s marked in this article, that social-rehabilitation activity engendered
in system of medical, psychological, pedagogical, and social-economical
actions. These actions had the aim to remove or compensate life limitation,
connected with breaking of health, and firm disorder of organism functions
as much as possible. That activity is part of general rehabilitation activity,
and is system of special actions. These actions are aimed to create and
guarantee conditions to prepare invalids to integrate into social life, recover
their social status and give opportunity for independent social and family
life adaptation. Different kinds of patronage and social service are also
included here. 

The process of social adaptation is closely connected with medical,
psychological and pedagogical adaptation. As a matter of fact, social
adaptation is permanent accommodation of individual to his social surrounding
conditions, and it’s result of that process. 

There are two kinds of adaptation process- active and passive one. In first
case in adaptation process the active influence of social surrounding is
observed. In other case that process is defined by passive perception of sur-
rounding aims. 

Alike other kinds of activity, rehabilitation activity has it’s own structure
also.

Məqalə ARTPİ-nin Elmi Şurasında müzakirə edilərək çapa məsləhət gö -
rül müşdür. (Protokol № 4).

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 17 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Şəxsiyyət identikliyi proble-
min ilk dəfə insanın təbiət
və kosmosla ahəngdarlığının

dağılması dövründə yaranmışdır. Daha
sonra bu problem fəlsəfədə əsas yer -
lərdən birini tutdu. Müsair dörvdə
həyat tempinin kəskin şəkildə sürət -
lənməsi insan şəşxsiyyətinin müxtəlif
komponentlərinin inkişafının bərabər -
sizlik tempini gücləndirdi. Buna görə
də xüsusi yolla və yeni keyfiyyətlərlə
şəxdiyyətin inteqrasiyasını və aktuali -
za si yasının yeni yollarını axtarmaq
lazımdır. Son dövrdə baş verən sosial
proseslərin xüsusiyyətlərinə baxmaya-
raq, onlar əvvəlki dəyərlər sistemini
və şəxsi mənanı radikal şəkildə də -
yişdilər, həmçinin yeni sistemlərin
ax tarışı üçün aydın orientasiyalar
vermədilər. 

Şüur strukturunun tamlığı onun
fəaliyyətinin iki mexanizmi ilə əlaqə -

dardır: özünü kimə və ya nəyəsə bən -
zətmə (özünüidentifikasiya) və öz
“Mən”in intellektual təhlili (refleksiya).
Təşəkkül tapmış özünüidentifikasiya
normaları insanda tədricən özü haq -
qında davamlı təsəvvür formalaş dırır
ki, bu da psixologiyada şəxsiyyət
iden tifikasiyası (eyniləşdirmə, bənzət -
mə) adlanır. 

E. Erikson yeniyetməlik dövrünü
insan həyatının ən vacib və çətin
oldu ğunu hesab etmişdir. O, qeyd
edir ki, psixoloji gərginlik, hansı ki,
şəxsiyyətin bütövlükdə formalaşmasını
təmin edir, təkcə fizioloji yetişmədən
deyil, həm də cəmiyyətin mənəvi abı-
havasından asılıdır. Erikson nəzəriyyə -
sində identiklik bu daxili varisliyin
hissi, daima dəyişilən zamanın axa -
rında müstəqilliyin sabitliyi, şəxsiy -
yətin inkişafının metomorfozudur.
Başqa mənada identiklik- bu dəyərlər
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və sosial-mədəni normalar əsasında
özü nün təyin edilməsidir, hansının ki,
daşıyıcıları başqa adamlar və qruplar dır. 

Bəzilərinin işlərində: identiklik-
özünüinkişaf, psixi sağlamlığın krite -
riyası, öz fərdiyyətinin həyatının məna -
sının, özünün aktuallaşmasının şəşrt -
lərinin axtarışı və kəşfidir. Yeniyet -
mənin psixologiyasına münasibətdə
identiklik özünükəşf, tapıntı, özünütə -
yinetmə, özünütəsvir, özünüqiymət -
lən dirmə kimi xarakter xüsusiyyətləri
daxil edir. Şəxsiyyət identikliyinin
mahiyyətini nəzərdən keçirərkən
aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır:

• Şəxsiyyət identikliyində koqnitiv
komponentləri ayırd etmək la -
zım dır, bununla yanaşı yeniyet -
məlik dövründə koqnitiv kom-
ponent öz mənasına və inkişaf
tempinə görə emosional dəyərləri
qabaqlayır. 

• Hər bir yaş qrupu şəxsiyyət iden-
tikliyinin koqnitiv və emosinal
də yərlərinin komponentləri ilə
elementləri arasındakı spesifik
münasibətləri xarakterizə edir,
bununla yanaşı şəxsiyyət iden-
tikliyinin strukturu özü haqqında
müxtəlif təsəvvürlər və müxtəəlif
qrupların onun haqqında fikirləri
bütöv bir sistemdə birləşir. Ye -
niyetməliyin yüksək yaş struk-
turuna inteqrasiya edir. 

• Şəxsiyyət identikliyinin koqnitiv
komponenti 13-14 yaşından baş -

la yaraq daha da differensiya laş mış
və adekvat olur, emosional dəyərli
komponent isə bu dəyi şikliklərə
tab gətirmir və yeni yet məlik yaş
dövrünün bütün mər hələlərində
birmənalı olaraq qalır.

• Eyni yaş qrupuna malik olan
yeniyetmələrin pozitiv şəxsiyyət
identikliyinin əsas xarakteristi -
kaları bir-birinə yaxındır. Şəxsiy -
yət identikliyinin neqativ struk-
turu koqnitiv komponentlərdə
olduğu kimi emosional-dəyərli
komponentlərdə də fərqlidir.

Yeniyetməlik yaş dövrünün xüsu -
siliyi ondan ibarətdir ki, bu identiklik
böhranı (E.Erikson termini) həyatın
böhranı ilə sıx bağlıdır. Böyük insanın
qarşısında duran məsələlərin çətinliyi
bir tərəfdən öz roluna cəmiyyət tərə -
findən aydınlıq gətirmək, digər
tərəfdən isə həyata məna verən və
istiqamətləndirən qabiliyyətlərini,
özünün şəxsi unikal maraqlarının başa
düşülməsi ilə bağlıdır. Praktik olaraq
hər bir həyati situasiya insandan
müəyyən seçim tələb edir, hansı ki, o
həyatın müxtəlif sferalarında öz
pozisiyasını ayırd edir. İdentikliyin
strukturu özünə şəxsiyyət və sosial
identikliyini daxil edir. Bununla yanaşı
identiklikdə xarakteristikanın iki növü
mövcuddur: müsbət – necə ki, insan
olmalıdır və mənfi – necə ki, insan
olmamalıdır. İdentikliyin yaranması
yeniyetmənin sosial-əminamanlıq fo-
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nunda baş verə bilər. Yaşıdlarla, həm -
yaşıdlarla yüksək, qarşılıqlı anlama
dərəcəsində və lazımi yüksək qiymət -
ləndirmədə baş verə bilər. Bu situa-
siyada davranış situasiyasının seçimi
real ünsiyyət çərçivəsində yaranır.
Xoşagəlməz situasiyada yeniyetmələr
üçün identiklik böhranı çətin yaşanır,
onda ətrafdakılarla problemlər daha
da artır. Yeniyetmələrin və gənclərin
şəxsi identikliyə malik olması çox -
cəhətli prosesdir. Bu yaş dövründə
yeniyetməlik böhranının və ətrafdakı -
lar la konfliktin səbəblərindən biri
özünün böyümüş imkanlarının yenidən
qiymətləndirilməsidir, hansı ki, müs -
təqilliyə və sərbəstliyə, “özünü çox
istəmək” xəstəliyinə və incikliyə meyli
ilə tənzim olunur. Böyüklərə qarşı
təqlidçiliyin atrması, ətrafdakıların
ləyaqətini alçaltmaq təşəbbüsünə,
onların böyüklüyünü qəbul etməmək,
onların hər hansı hüquqa malik
olmasını yeniyetmələrdə iti reaksiya
yaradırdı ki, bu da tez-tez konfliktlərin
yaranmasına səbəb olur. 

Həmyaşıdlarla ünsiyyətə bələdləş -
mə, adətən yeniyetmələr tərəfindən
rədd edilmək qorxusundan yaranır.
Şəx siyyətin emosional rifahı yoldaşla -
rının münasibəti və qiymətləndiril -
mə sindən daha çox asılı olur. Əxlaqi
maraqlar, təsəvvürlər, inandırmalar,
səbəblər intensiv formalaşır. Hansı
ilə ki, yeniyetmələr öz davranışlarını
idarə etməyə başlayırlar. Çox vaxt

yeniyetmələrdə böyüklərin tələbatları
ilə üst-üstə düşən öz tələbat və nor -
ma ları formalaşır.

Özünüqiymətləndirmənin forma -
laş ma sında uğurlu fəaliyyət əsas rol
oynayır. Yeniyetməlik böhranı həm
də yeniyetmənin reallığa münasibə -
tin də yanlışlıq situasiyasında yarana
bilər. Bu böhranın mühüm əlamət lə -
rindən biri öz “Mən”indən, tənhalığın -
dan, dünyadan qırılması, narahatlığı,
uşaqlaşmasıdır. Depersonalizasiya
şəxsiyyət böhranının açıq fenomenidir.
O, pozulmanın geniş çərçivəsini əhatə
edir. Bəzi müəlliflər depersonalizmə
dərin pataloji hal kimi baxırlar, şəxsi
marağın və hisslərin özgəninkiləşdirmə
fenomeninin yaranması ilə təzahür
olunur. Həmçinin depersonalizasiya
“hisslərin hüququn .pozulması, yaxşı
və pis, doğrunu və yalanı qiymətləndirə
bilməmək və s.” 

Şəxsiyyət depersonalizasiyası böh -
ranı anlayışına hər şeydən əvvəl ek-
sistensial-fenomenoloji əlamət kimi
çıxış edir. “Mən”in aşkar olunma pro-
sesi, özünüqiymətləndirməyə meyl,
özünüqiymətləndirmənin şişirdilməsi
və ətrafın qiymətləndirilməsi arasında
toqquşma ziddiyyətli konfliktlərə
gətirib çıxarır: avtoritetin rədd edilmə -
sindən, onların asılılığa məqsədi ilə
yeniyetmə özünü mühafizəsiz, öz
identikliyində və aftanomluğunda
tərəddüd edir, o, hisslərin ardıcıl lı -
ğın dan və öz fəaliyyətinin bağlılı ğın -
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dan təcrid olunub. Bu ona gətirib çı -
xarır ki, onun həyatı özünün qo -
runmasına yönəlib, ancaq həyati
tələbləri onun mövcudluğuna təcavüz
kimi qəbul olunur. 

Öz daxili aləminin stabilliyinə
əmin olmamaq, narahatçılıq, onunla
bağlıdır ki, bu itmiş ola bilər. Bütün
bunlar tez-tez stressin yaranmasının
əsası ola bilər. Özünüdərkin böhranlı
prosesləri ilə yeniyetmələrin qruplaş -
ması reaksiyanın xüsusiliyi ilə sıx
bağlıdır. Qrupun qaydalarına əməl
edərək yeniyetmələr qəddar cinayətlərə
əl atırlar, bununla onlara həyati vacib
olan “Mən”in qrup ilə əlaqələrini
bərpa edirlər. 

Aqressiya- bu davranışın müxtəlif
formasıdır, başqa şəxsə ziyan vurmaq
və ya ona ziyan vurmağa istiqamət -
lə nib. İlk baxışdan belə müəyyənləş -
dirmə sadə və səmimi görünür, həmçi -
nin aqressiya adi şüur pozisiyası ilə
sıx əlaqədardır. 

Uşaqlarda aqressiv davranışın mo-
delini üç əsas mənbədən götürürlər.
Aqressiv uşaqlar bir qayda olaraq
uşaqların inkişafı ilə az maraqlanan,
qayğı ilə az əhatə olunan ailədə səbir
və sakit başa salmaq əvəzinə güc,
fiziki cəzalandırmaya üstünlük verən
ailələrdə böyüyürlər. Məhz ailədə
uşaq ilk sosializasiya mərhələsini
keçir. Ailə üzvləri ilə münasibətin
əsasında o başqa insanlarla münasibəti
öyrənir. Davranışın formalarını öyrənir,

hansı ki, o da yeniyetməlik və yaşa
dolduqdan sonra saxlanılır. Uşaqlarda
aqressiv davranışın fiziki cəzalandırma
ilə qabağını almaq cəhdi bumeranq
addım atmanı yada salır. Yalnız buna
baxmayaraq cəzalandırma arzuolun-
maz effeklər verir, həm də o davranış
modifikasiyasına təsir qüvvəsi ola
bilər. Alimlərin apardığı tədqiqat
nəticəsində cəzalandırma, əgər müəy -
yən səbəblərə görə təyin edilirsə, o
zaman davranışda ciddi dəyişikliklərə
gətirib çıxarır. Yeniyetmələr başqa
uşaqlarla qarşılıqlı təsir prosesində
də davranışın müxtəlif molellərini
mənimsəyir. Həmçinin aqressiv davra -
nışın müxtəlif formaları yeniyetmələrin
həmyaşıdları ilə ünsiyyəti zamanı
yaranır. Həmyaşıdlarla oyun uşaqlara
aqressiv reaksiyaların öyrənilməsinə
imkan yaradır (məsələn əl-ayaqla
vuruşma, təhqir). 

Aqressiv uşaqları həmyaşıdları
sevmirlər və adətən özlərindən
kənarlaşdırırlar. Aqressiv uşaqlar, aq-
ressiv yeniyetmələrlə birləşməyə
meyllidirlər. Aqressivliyin yüksək
dərəcəsinə malik olan yeniyetmələrdən
həmin uşaqlar üz döndərə bilərlər,
ancaq münasibətlər hansı ki, yeniyet -
mələrdə bəzi həmyaşıdları ilə bələd -
ləşir, bu da aqressiv olmayan tərəfdən
heç də az vacib deyildir. 

Ailədə zorakılıq dövrünün müşahi -
dəsi göstərir ki, davakar valideynlərin
davakar uşaqları olur. Jeles aşakar
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etdi ki, valideynlərin zorakılığına
məruz qalan uşaqlar, aqressivliyi öz
valideynlərinə qarşı nümayiş etdirirlər.
O belə təyin edir ki, zorakılıq ilə
tərbiyə tərbiyənin ən mənfi üsuludur. 

Uşaqlar və yeniyetmələr ən həris
tamaşaçılardır, hətta onlardan bəziləri
televizor qarşısında aylarla vaxtlarını
keçirir və onların baxdıqları verilişlərin
bəzilərində zorakılıq təsvir olunur. Bu
həyəcanlı fakt televiziyanın yeni -
yetmələrin davranışına nə kimi təsir
göstərməsini öyrənən tədqiqatlara çox
böyük təkan verdi. Bütün bu tədqi -
qatların məcmusundan alimlər belə
bir nəticə əldə etdilər ki, televiziya
zo rakılıq və şəxsiyyətlərarası münasi -
bət lərin daha da aqressiv şəkildə for -
malaşmasına qadirdir. Amerikada
aparılmış tədqiqatlara əsasən televiziya
insanları aqressiv reaksiyalı olmağı
öyrədir, ona görə də onlardan çoxu
televizorda təsvir olunan zorakılığı,
problemlərin həlli üçün real və sosial
cəhətdən qəbul olunan üsul kimi görür -
lər. Yeniyetmələr bu dövrdə gələcək
idealı haqqında fikirləşməyə başlayır,
dünyaya daha dərindən və ümumiləş -

miş baxış əldə edir. Yeniyet mələr bu
yaşda güclü məntiqi təfəkkürə malik
olurlar. Həmin vaxtda da qav rayış və
yaddaş kimi psixi funksi ya  ların gələcək
intellektualizasi yası baş verir. Ümumi
intellektual inşkişaf təsəvvürün inkişafı
ilə bağlıdır. Yeniyetməlik yaşında in-
tellektual mühit, nəzəri refleksiv
təfəkkürün gələcəkdə inkişafı ilə
bağlıdır. Belə liklə, yeniyetməlik
böhranı-ümumiy yətlə normal təzahür -
dür, şəxsiyyətin inkişafına şahidlik
edir, bununla yanaşı bəzi neqativ
faktorların və şərtlərin mövcudluğu
bu böhran vəziyyəti aqressiv davranışa
gətirir. Yeniyetmədə aqressiyanın
yaranması nəzəriyyə lərində biz əsas
iki tendensiyanı qeyd edə bilərik. Bu-
rada söhbət ya bioloji mexanimdən
gedir, hansında ki, neyrofizioloji
faktorların və beynin daxili funksional
vəziyyəti qeyd olunur, ya da birinci
planda aqressiv davranışın dinamik
nəzəriyyəsi qarşıya qoyulur. Tədqiqatçı -
larım apardığı nəticələr bir daha sübut
edir ki, bir çox yeniyet mələrə şəxsiyyət
identikliyi, həmçinin aqressiyanın ver-
bal növü kimi keyfiy yətlər xasdır. 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ

Абстракт

В статье говорится об идентичности личности и особенностях про-
явления агрессивности. Автор отмечает, что агрессия, будучи формой
поведения, нацелена на причинение физического и психологического
ущерба кому- либо. Агрессия – поведение, противоречащее социальным
нормам. Основной целью, выдвинутой в статье, является исследование
этих причин. По мнению автора, причиной агрессивного поведения яв-
ляется желание человека отомстить кому-то и оправдание этого поведения.
Агрессивное поведение приводит к грубым и оскорбительным реакциям,
что завершается смертью, насилием и преступлением. Проявление фор-
мирования агрессивного поведения связано не только биологическими
и психологическими качествами человека, но и зависит от отношения к
себе, этнических условий, системы образования и воспитания, индиви-
дуально-психологических особенностей, самопонимания, уровня, ха-
рактера внутрисемейных отношений и от других факторов. Так как
многие факторы оказывают влияние на возникновение, формирование
агрессивного поведения, оно является очень сложным и многосторонним
процессом. Внутрисемейные отношения, в частности взаимоотношения
между родителями и детьми имеют большое значение в возникновении
агрессивного поведения. Среди детерминантов агрессии следует под-
черкнуть и физическую среду. Нерациональное пользование компьютеров,
просмотр остросюжетных фильмов в последние времена способствовало
возникновению нового вида агрессии - видео агрессии. Таким образом,
агрессия сложный психологический феномен, связанный как с биоло-
гическими, так и социальными факторами. 
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PERSONAL IDENTITY AND MANIFESTATION 
FEATURES OF AGGRESSION

Abstract

The article deals with personal identity and manifestation features of ag-
gression. The author states that, being a behavioural form, aggression is
damaging anybody in a physical or psychological way. Aggression is the
contrary behaviour to the social norms. The main goal set forth in the article
is investigating these reasons. According to the author, the reason of
descending to the aggressive behaviour is encouraging people to take revenge
on somebody and gaining the right to this behaviour. Aggressive behaviour
leads to rudeness towards people and offensive reactions that, in most cases
the end of this results in death, violence and crime. Manifestation features of
aggression is not only connected to biological and psychological characteristics
of the person, but also depends on his attitude to himself, ethnic condition,
instructive and educational system, personal psychological nature, self-un-
derstanding, nature, level of family relations and other such factors. As
different factors affect formation of aggressive behaviour, it is a complex
and multilateral process. In the formation of aggressive behaviour family re-
lations, especially mutual relations of parents and children are of particular
importance. Among determinates of aggression physical environment should
also be noted. Recently, the use of computers in non-rassional way, watching
dramatically illustrated movies caused the formation of new type of aggression
– video aggression. So, aggression is a complex psychological phenomenon
both with biological and social factors.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02)

Rəyçi.M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 12 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Müasir dövrdə sosial psi-
xologiyada diqqəti cəlb
edən məsələlərdən biri

cəmiyyətin gənc qızların əxlaqi
davranışının və məsuliyyət hissinin
düzgün formalaşmasının rolunu tədqiq
edib aydınlaşdırmasından ibarətdir.
Biz bilirik ki, cəmiyyət təkçə kiçik
sosial qruplar vasitəsilə deyil, həm
də kütləvi informasiya vasitələri ilə
eyni zamanda, təbliğat vasitələrilə
gənc qizların əxlaqi davranışının, borc
və məsuliyyət hissinin formalaş ma -
sında əsas rol oynayır. Gənc qızların
əxlaqi davranışının, borc və məsuliyyət
hissinin formalaşması prosesi mürək -
kəb xarakter daşımaqla ardıcıl və
mün təzəm olaraq həyata keçirilən
xüsusi rəhbərlik tələb edir.

Əxlaq - ictimai şüurun formalala -
rın dan biri olub, insanların mənəvi

simasını, özünə, başqalarına bütöv -
lükdə cəmiyyətə münasibətini ifadə
edən keyfiyyətlərin məcmusudur. Cə -
miyyət inkişaf etdikcə, ictimai-iqtisadi
formasiyalar dəyişdikcə əxlaqi key -
fiyyətlərdə də dəyişikliklər olmuş dur.

Müasir dövrdə gənc qızların dav -
ranışının düzgün formalaşması üçün
onlara aşılanan əxlaqi keyfiyyətlər
min illər boyu xalq tərəfindən yara -
dılmış olan əsas ümumbəşər əxlaqi
sərvətləri, həm də insanların davranış
və qarşılıqlı münasibələrinə aid müasir
normaları əhatə edir ki, bu normalar
da qızlara lap kiçik vaxtlardan etibarən
üzv olduğu kiçik sosial qruplar
vasitəsilə aşılanır. Qızlara aşılanan
əxlaqi keyfiyyətlərin sosial-psixoloji
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o
istənilən situasiyada öz insanpərvərlik,
nəzakətlilik, sadəlik, ədəblilik, mərifət -
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lik, vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, düzlük,
doğruçuluq, əməksevərlik kimi key -
fiyyətləri ilə ətrafdakilara nümunə ol-
sun. Bu baxımından ailə ilkin kiçik
sosial qrup kimi cəmiyyətin əsas tərkib
hissəsi olmaqla xüsusilə böyük rol
oynayır.

Ölkəmizdə gənc qızların hərtərəfli
şəxsiyyət kimi düzgün inkişafının
əsas məsələlərdən biri qızlarda əxlaqi
şüurun düzgün formalaşdırılmasıdır.
Ona görə də hər bir ailədə qızlarda
lap kiçik yaşlarından etibarən əxlaqi
təsəvvür, bilik və anlayışların yaran -
ması qayğısına qalmaq lazımdır. Bu
prosesdə valideynlər daha çox məsuliy -
yət daşıyır. Cünki qız uşağı ilk növbədə
ailədə tərbiyə alır. Onun sonraki taleyi,
həyatda tutacağı mövqe də ailə
münasibətlərindən çox asılı olur.
Böyüklərlə ünsiyyət prosesində qız
uşağı xalqımıza məxsus əxlaqi sərvət
və ideallar sisteminə yiyələnməklə
öz davranış və rəftarını tənzimləməyi
öyrənir. Ona görə də valideynlər kiçik
yaşlarından etibarən qızlarla münasi -
bət ləri düzgün qurmalı və onlarda
özünütərbiyənin düzgün formalaşma -
sına çalışmalıdırlar ki, yenidən
tərbiyəyə ehtiyac duyulmasın. Bunun
üçün də qızlarla münasibət hörmət
və tələbkarlıq prinsipinə əsaslanmalı
və qızların hər bir davranış və rəftarının
motivinə xüsusi diqqət yetirməli, lazım
olduqda düzgün istiqamət verilməlidir.
Əxlaqi davranışın düzgün formalaş -

ması üçün situasiyadan asılı olaraq
müvafiq üsul və vasitələrdən istifadə
ediməlidir. Əksinə, müvafiq üsul və
vasitələrdən düzgün istifadə ediməlmə -
məsi nəinki qızların davranış və
rəftarındaki qüsurların aradan qalxma -
sına səbəb olmur, həm də həmin
qüsurların daha dərin köklər salmasına,
yeni mənfi əlamətlrin daxil olmasına
gətirib çıxarmaqla əxlaqi şüurun
düzgün formalaşmamasına səbəb
olur[3, s.57-58].

Çox vaxt böyüklər tərəfindən
qızlara öz davranış və rəftarında əxlaqı
biliklərə malik olduqları halda ona
əməl etmədikləri tez-tez irad tutulur.
Bu tez-tez tutulan iradların sosial-
psixoloji nəticəsi ondan ibarətdir ki,
qızlarda özünə qarşı inam itir, biliklə
əməl arasında əlaqə pozulur, biliyin
tətbiqi üçün münasib şərait yaranmır.
Bu baxımından valideynlər yalnız
öyüd-nəsihətçi olmaqdan uzaqlaşmalı
və qızlarda əldə etdikləri əxlaqi bilik
və təsəvvürləri öz davranışlarına tətbiq
etmək meyli və adəti yaratmağa
çalışmalıdırlar. Bunu isə yalnız sözlə,
verbal yolla həyata keçirmək mümkün
deyildir. Hər şeydən əvvəl qızların
şüuruna yeridilən əxlaqi bilik və anla -
yışlar onların inamına çevrilməli dir.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki,
qızlarda əxlaqi bilik və anlayışlarin
inama çevrilməsi üçün həmin bilik
və anlayışların davranış motivləri və
onlara uyğun əxlaqi adətlər sistemində
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möhkəmləndirilməsi tələb olunur.
Müsbət əxlaqi hissləri qızlara aşılamaq
üçün elə situasiya yaratmaq lazımdır
ki, onlar qüvvətli müsbət nümunə ilə
qarşılaşsın, həmin prosesdə iştirak
etsin və müvafiq hisslər keçirsin. Bu
zaman qızlar öz inam və idealı möv -
qeyindən çıxış edərək özünü və bütün
ətrafdakiları qiymətləndirməyə başla -
yır. Bu prosesdə böyüklərin, valideyn -
lərin qızalra olan münasibəti güclü
xarici təsir qüvvəsi kimi özünü göstərir.
Qızalrın xarıcı təsirlə daxili aləminin
qarşılıqlı əlaqəsinin, ona göstərilən
xarici təsirə şəxsi münasibətinin xa-
rakteri burada mühüm rol oynayır.
Ona görə də qızların şəxsi təcrübəsi
böyüklərin ondan tələb etdiyi əxlaq
normalarına zidd olarsa, qızlar bu
tələbləri formal olaraq mənimsəyər,
ona yalnız böyüklərin nəzarəti zamanı
əməl edər. Həyati hadisələr göstərir
ki, qızlarla qarşılıqlı münasibətlər
düzgün qurulmadıqda böyüklərin
tələblərinə formal şəkildə tabe olmur,
özünü ona qarşı qoyur, öz şəxsi
əqidəsində qalır və özünə yoldaşlıq
mühiti, yəni referent qrup seçir,
davranış və rəftarını da həmin qrupun
normaları əsasında tənzimləyir. Normal
şəraitdə belə qızların valideynlərinin
tələblərini mənimsəməsi və onu öz
tələbinə çevirməsi birdən-birə baş
vermir, bu bir sıra mərhələlərdən keç -
məli olur. İlk dövrlərdə qızlar həmin
tələbi xarici, məcburi tələb kimi qəbul

etməli olurlar. Sonra həmin tələbi
könüllü olaraq qəbul edir, öz vəzifəsini,
borcunu dərk edir. Son mərhələdə
kənarda verilən əxlaqi tələb qızların
şəxsi, daxili tələbinə çevrilir və özünə
qarşı həqiqi tələbkarlıq meydana gəlir.

Qızlarda əxlaqi şüurun düzgün
formalaşması üçün kiçik yaşlarından
onun şüuruna, hisslərinə, davranışına
məqsədyönlü, ardıcıl olaraq təsir
göstərmək lazımdır. Bunun üçün
cəmiyyətin əxlaqi idealları və tələbləri
ilə tanış etmək, əxlaqi bilikləri əxlaqi
əqidələrə çevirmək, bu əqidələrin si-
stemini yaratmaq; sabit əxlaqi hisslər
və əxlaqi keyfiyyətlər, yüksək davranış
mədəniyyəti və əxlaqi adətləri forma -
laşdırmaq lazımdır. Ona görə də qız -
larda özlərində şəxsiyyətin müsbət
keyfiyyətlərini inkişaf etdirməli və
öz davranışlarındaki bu və ya digər
nöqsanı aradan qaldırmalarına cəhd
göstərmək şüurunu formalaşdırmaq
la zımdır. Onların öz şəxsiyyətinə
tənqidi yanaşması, öz davranışlarını
təhlil edib qiymətləndirilməsi, qüsur -
larını görməsi və dərk etməsi hissinin
düzgün inkişafı əxlaqi şüurun düzgün
formalaşmasında əsas amillərdən bi-
ridir. Əxlaqi şüurün düzgün formalaş -
masında qızlarda özünütərbiyə proq -
ramının düzgün tərtib edilməsi, yəni
hansı keyfiyyətləri inkişaf etdirmək
lazım gəldiyini, hansılarının isə aradan
qaldırmağın zəruru olduğunu müəy -
yənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyyət
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kəsb edir və buna valideynlər yaxından
köməklik göstərməlidirlər. Kiçik
yaşlarından qızlarla münasibət düzgün
qurulduqda özünütərbiyə prosesi də
düzgün formalaşır. Nəticədə gənc qız
öz davranış və rəftarına düzgün nəzarət
edir və qiymətləndirir. Bütün bu
proseslər qızlarda əxlaqi şüurun düz -
gün formalaşmasını sosial-psixoloji
baxımından tənzimləyir. 

Qızları tərbiyə etmək çətin və
məsuliyyətli işdir. Ata-ananın bütün
hərəkətləri, düşüncələri,fəaliyyət və
davranışları qızlarda şəxsi keyfiyyət -
lərin formalaşmasında mənfi və müsbət
istiqamətdən təsir göstərir. Çünki
valideynlər qızlarının davranışlarına
fikir verdikləri kimi qızlar da öz ata-
analarının hərəkətlərinə göz qoyur,
onların davranış və rəftarıları ilə
maraqlanırlar. Sözü ilə əməli vəhdət
təşkil etməyən valideynlərin davranış
və rəftarı qızların mənlik şüuruna
təsir edir. Ona görə valideyn unutma -
malıdır ki, o, öz qızlarının hərtərəfli
şəxsiyyət kimi düzgün formalaşmasına
görə dövlət qarşısında hüquqi və ic-
timai məsuliyyət daşıyır. Qızlar üçün
ana nümunəsindən təsirli vasitə yox-
dur.Bu səbəbdən də ana öz davranışına,
danışığına, insanlarla münasibətinə
fikir verməli, əxlaq normalarına
hörmətlə yanaşmalı və qızına nümunə
olmalıdır. Çünki qızlar ata və analarının
timsalında sosial təcrübəni mənim -
səyirlər[5, s.206,207].

Qızların yaşının kiçik vaxtlarında
valideynlərinin şəxsi nümunəsi daha
böyük əhəmiyyət daşıyır. Kiçik yaşlı
qızların gözündə ana və ata etalondur.
Buna görə də valideyn qızını şəxsiyyət
kimi düzgün formalaşdırmaq üçün
özü ardıcıl olaraq özünütərbiyə ilə
məşğul olmalıdır. Özünətərbiyə
bilavasitə qabaqçıl mütərəqqi ictimai
əxlaqla əlaqədardır. Gənc qız cəmiy -
yətdə mövcud olan mütərəqqi əxlaqın
tələblərini mənimsəmək, onu öz
əqidəsinə, vərdişlərinə çevirmək,
mütərəqqi ictimai əxlaqın tələblərini
öz hərəkət və davranışlarının meyarı
etmək yolu ilə özünü düzgün istiqamət -
də tərbiyə edə bilər. Gənc qızların
özünə tərbiyə prosesi müxtəlif amillərə
istinad etməklə qızların əxlaqi
həyatının müxtəlif sahələrində özünü
müxtəlif şəkillərdə sosial-psixoloji
baxımdan təzahür etdirir. Özünütər -
biyənin əsas istinad vasitələrindən
biri özünənəzarətdir. Gənc qız özünə
nəzarət etməyi, öz nöqsanlarını gör -
məyi,öz davranış və rəftarına kənardan
baxa bilməyi, öz əməllərində yaxşını
pisdən secməyi bacarmalıdır ki, öz
əxlaqı şüurunu ,şəxsiyyətini düzgün
inkişaf etdirə bilsin. Cəmiyyətimizdə
hələ də gənc qızların özünənəzarət
qabiliyyəti eyni deyildir. Bu ondan
irəli gəlir ki, özünənəzarət ictimai
quruluşların təbiəti ilə, cəmiyyətin
həyat tərzi ilə bağlı olduğu kimi, eyni
zamanda, ayrı-ayrı qızların fərdi
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şüurluq dərəcəsindən, onların özünü -
dərketmə qabiliyyətindən, mədəni
inkişaf səviyyəsindən də asılıdır. Hər
bir qızın davranış və rəftarına nəzarəti
onun ağıl və zəkasının, düşüncə və
şüurunun təzahürü kimi özünü büruzə
verir. Gənc qızlarda etnik özünüdər -
ketmənin təzahür formalarından biri
də özünəqiymətdir. Özünəqiymət hər
bir gənc qızın öz əxlaqi hərəkət və
davranışlarına, əxlaqi keyfiyyətlərinə
əxlaqi qiymət verə bilmək qabiliyyə -
tidir. Qızlar qiymət verərkən özünün
şəxsində özgəsinin gözü ilə baxır,
özünü öz tədqiqat obyektinə çevirərək
sosial-psixoloji baxımdan təhlil edir[1,
s. 100].

Hər bir xalqın, etnik qrupunun
qız ların davranış və rəftarlarının for -
malaşmasında özünəməxsus etnik psi-
xoloji xüsusiyyətləri əxlaq normaları
mövcuddur. Bu etnik psixoloji xüsusiy -
yətlər içərisində etnik özünüdərketmə,
etnik özünüqiymətləndirmə qızların
əxlaqi davranışının inkişafına, fəaliy -
yətinin səmərəliliyinə təsir edir. Ölkə -
mizin sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni
inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq
qızalrın dünyagörüşündə, özünə və
başqalarına münasibətində əmələ gələn
dəyişikliklər onların özünü yeni nor-
malar və tələblər əsasında qiymətlən -
dir məsinə təsir göstərir. Gənc qızların
əxlaqi dəyərlərimizlə bağlı biliklərinin
formalaşmasında cəmiyyət kütləvi in-
formasiya və təbliğat vasitələrdən də

istifadə edir. Xalqımızın əxlaqi dəyər -
ləri ilə bağlı mövzüların, verilişlərin
televiziya və mətbuat səhifələrində
müntəzəm olaraq işıqlandırılması
qızların özlərinin kimliyini dərk
etməsinə və buna müvafiq olaraq dav -
ranış və rəftarlarını düzgün qiymətlən -
dirilməsinə imkan yaradır. Özünü
tərbiyə edə bilmək, öz əxlaqını təkmil -
ləşdirmək üzərində işləməyi bacarmaq
eyni zamanda gənc qızın azadlığının
da ən mühüm göstəricilərindən biridir.

Gənc qızların əxlaqi şüurunun
formalaşmasında həm də onun ünsiy -
yətdə olduğu rəfiqələr kiçik sosial
qrup kimi əsas rol oynayır. Qızların
əxlaqi şüurunun formalaşmasında
nəinki rəfiqələr, hətta onların vali -
dey n ləri də vasitəli şəkildə təsir
göstərir. Bunun üçün də valideynlər
hər zaman öz qızlarının rəfiqə seçiminə
nəzarət etməli və onların valideynlə -
rinin şəxsiyyəti ilə maraqlanmalıdır.

Bəzi ailələrdə qızlarla düzgün qu-
rulmayan münasibət onların ailədə
təcrid olunmasına səbəb olur ki, bu
da onların ailədə ünsiyyət tələbatının
ödənilməməsinə səbəb olur. Belə
qızların bəzən həmyaşıd qızlar arasında
da ünsiyyət tələbatı ödənilmədiyindən
onlar oğlanlar arasında ünsiyyət
tərəfdaşı axtarmalı olurlar ki, bu zaman
da onların seçimi düz və ya səhv ola
bilər. Ona görə də hər bir ailədə qız
uşaqlarının əxlaqi davranışının düzgün
formalaşması üçün ona sağlam mühit
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yaradılmalı, onunla münasibətdə onun
maraqları, tələbat-motivasiya sahəsi
nəzərə alınmalıdır. Ən vacib psixoloji
məsələlərdən biri qızlarda əxlaqi
davranışın düzgün formalaşması üçün
onun xarakteri, temperament və
qabiliyyətlərinin tipi nəzərə alınmalı,
onlarla ümumi deyil, fərdi münasibət
qurulmalı, eyni zamanda davranış və
rəftarlarının düzgün inkişafı ilk
növbədə məsuliyyət hissi düzgün
formalaşdırılmalıdır. Məsuliyyət hissi
qızların hər bir hərəkət və davranışının
yalnız özü üçün deyil, ailə üçün də
nə ilə nəticələnəcəyini başa düşməyə
imkan yaradır. Bu baxımdan da
məsuliyyət hissi qızların nə etdiyinin
mənasını düzgün, şüurlu olaraq dərk
etməsini nəzərdə tutur. Məsuliyyət
hissinə malik olan qızlar heç də
cəzadan qorxduğu üçün deyil, ailəni,
qohum-əqrabanı pis vəziyyətə salma-
maq üçün pis hərəkətlərdən əl çəkir
və hər bir hərəkətinə diqqət yetirir.
Məsuliyyət hissi qızları ləyaqətlə
davranmağa, fəaliyyət göstərməyə
təhrik edən qüvvətli hisslərdən olmaqla
onlarda əxlaqi şüurun düzgün
inkişafına xidmət edir.

Gənc qızların davranışı, hərəkəti,
fəaliyyəti cəmiyyətlə bağlıdır. Odur
ki, əxlaqi şüurun obyekti ayri-ayri
adamlar, insan qrupları, rəfiqələr,
münasibətədə olduğu qızlar, qızlar
arasındaki münasibətlər, həyati hadi -
sələr, eləcə də öz hərəkət və davranışı

ola bilər. Əgər bu hadisələrə münasibət
mövcud cəmiyyətin birgə yaşayış
qaydalarına uyğun gələrsə, müəyyən
əxlaq normalarına müvafiqdirsə, o
zaman qızlarda müsbət əxlaqi hisslər
yaranır. Bəzən də qızlar cəmiyyətdə
mövcud olan əxlaq normalarına uyğun
hərəkət etmir, öz mənafeyini cəmiy -
yətin mənafeyindən üstün tutur. Bu
halda onda fərdiyyətçilik, bəd xahlıq,
paxıllıq və s. kimi mənfi əxlaqi hisslər
kök salır. Öz hərəkət və dav ranışının
ictimai əxlaqa, sosial normalara, mil-
li-mənəvi dəyərlərə uyğun gəlmədiyini
dərk edən və bunun üçün dərin iztirab
keçirən qızlarda təəssüf, heyfslənmək,
utanmaq, xəcalət çəkmək kimi əxlaqi
hisslər baş qaldırır. Müx təlif həyat
şəraitində yaşayan qızların əxlaqi
hissləri, düşüncələri də məzmun etibarı
ilə bir-birindən tamamilə fərq lənir.
Qızların əxlaqi davranışlarının düzgün
formalaşmasında tərif və məzəmmət
olunma, rəğbətləndirmə və cəzalan -
dırma mənfi təhriklərin və düzgün
olmayan davranış formalarının qarşı -
sını alır. İstərsə ailədə, istərsə də
məktəbdə təriflənmə və rəğbətləndirmə
şişirdilməməli, eyni zamanda məzəm -
mət və cəzalandırma da ədalətli olma -
lıdır. Qızları tərifləyərkən və rəğbət -
ləndirərkən çalışmaq lazımdır ki,
davranış və rəftarlarına müvafiq dəyər -
ləndirmə aparılsın ki, bu qızların özləri
tərəfindən davranış və rəftarlarının
düzgün qiymətləndirilməsinə və
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özünütərbiyənin, özünənəzarətin düz -
gün formalaşmasına imkan ya ratsın.

Qızlarda əxlaqi davranışın və mə -
suliyyət hissinin düzgün formalaş -
masında məktəb, şagird kollektivi də
əsas və daha üğurlu rol oynayır.
Məktəbə yenicə qədəm qoymuş qız
uşaqlarında necə davranması üçün
onun istinad etməli olacağı geniş
əxlaqi təsəvvürləri, əxlaqi bilikləri
olmalıdır. Çünki qızlar siyasi, iqtisadi,
dini, hüquqi mövqeyindən, peşəsindən,
təhsilindən və s.-dən asılı olaraq fərqli
ailə münasibətində böyüdüyündən
fərqli baxışlarla məktəb mühitinə
qədəm qoyur. Bu baxımdan da bəzən
böyüklərin ailədə düzgün olmayan
davranış və rəftarlarının təsiri altında
qızların şüurunda yaranan əxlaqi
bilikər təhrif olunmuş xarakter daşıya
bilər. Ona görə də qızlarda əxlaqi
davranışın və buna müvafiq məsuliyyət
hissinin düzgün formalaşması üçün
ilk olaraq onlarda əxlaqla bağlı biliyin,
təsəvvürün düzgün formalaşmasına
diqqət yetirmək lazımdır.

Hər bir şagird kollektivi öz
üzvlərinə təsir edir və onlardan müva -
fiq davranış tərzinə əməl etməyi tələb
edir. Müəllim və şagird kollektivinin
qızların əxlaqi davranışının düzgün
formalaşmasında sağlam tənqidi, ciddi
tələbkarlığı qüsurların aradan qaldırıl -
ma sında xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir.
Məktəbdə qızların əxlaqi davranışının
formalaşmasında müəllimin sözü ilə

əməli vəhdət təşkil etməli və müəllim
şəxsi nümunəsindən düzgün istifadə
etməlidir. Şagird kollektivinin üzvləri
arasındaki dostluq, qarşılıqlı anlaşma,
bir-birinin qayğısına qalmaq, bir-bi-
rinin sevincinə və kədərinə şərik qal-
maq, eyni zamanda uşaqların bəziləri -
nin rəftar və davranışlarında özünü
göstərən laqeydlik, lovğalıq, təkəb -
bürlük, kobudluq və s. keyfiyyətlər
sosial-psixoloji baxımdan qızların
davranış və rəftarının formalaşmasına
öz təsirini göstərir. Şagird kollektivi
hər bir qızın özünü düzgün dərk
etməsində, öz davranış və rəftarını
sosial normalar əsasında düzgün
qiymətləndirilməsinə məsuliyyətlə
yanaşmasında mühüm rol oynayır və
qızların şəxsiyyət kimi düzgün for -
malaşmasında sağlam rəqabət apar -
ma larına imkan yaradır[3, s. 59-60].

Müasir dövrdə Qərbə inteqrasiya
etdiyimiz bir zamanda inteqrasiyanın
mahiyyəti qızlara düzgün anladılma -
lıdır və onlar dərk etməlidirlər ki,
dünyanın hansı məkanında olmasından
asılı olmayaraq xalqımıza məxsus və
bizim bir azərbaycanlı kimi tanınma -
ğımızda müsbət milli əxlaqi keyfiy -
yət lərimizi hər zaman davranış və
rəftarlarında əks etdirməli, bunun
üçün hər zaman məsuliyyət hissini
unut mamalı və elmi inkişafla inteqra -
siyaya uyğunlaşmalıdırlar. Ona görə
də istər ailədə, istər məktəbdə, istərsə
də bütövlükdə cəmiyyət çərçivəsində
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planlı, ardıcıl, mütəşəkkil təlimatlan -
dırma işləri aparmalıdır. Ona görə ki,
ölkəmizin gələcək sosial-iqtisadi, siya-
si-mədəni inkişaf səviyyəsi bugünkü
gənc qızların təhsil almasından, inte-
lektual səviyələrinin yüksək olmala -

sından çox asılıdır. Çünki bugünkü
gənc qız sabahın anası, ailə başçısı
və cəmiyyətə övlad tərbiyə edib təqdim
edən, eyni zamanda, cəmiyyətin
inkişafında öz ictimai fəallığı ilə xü -
susi rol oynayan Azərbaycan xanımıdır.

Ədəbiyyat:



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕВУШКИ ЭТИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
И ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Абстракт

Одной из актуальных проблем современности является правильное
всестороннее формирование личности юной девушки. В статье к
ведущим аспектам развития личности девушки относятся нравственное
сознание, нравственное поведение, долг и чувство ответственности. С
этой целью, пусть и в краткой форме, анализируется роль общества и
происходящие в нем социально-психологические процессы. 

На процесс формирования самосознания, самовоспитания, нрав-
ственного поведения и чувства ответственности огромное влияние ока-
зывают все небольшие социальные группы, средства массовой инфор-
мации, а так же любые способы пропaганды. При правильном самовос-
питании соответственно формируется самооценка и самоконтроль. В
статье концентрируется внимание на том, что при формировании нрав-
ственного поведения и чувства ответственности девушек, личные осо-
бенности их должны обязательно учитываться. Данная идея с психоло-
гической точки зрения широко обсуждается автором статьи.
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GIRL’S ETHICAL BEHAVIOR AND SENSE 
OF RESPONSIBILITY IN SHAPING THE SOCIAL AND 

PSYCHOLOGICAL ISSUES

Abstract

One of the pressing issues of today is the correct round personality deve-
lopment a young girl. The article of the leading aspects of personality deve-
lopment girls are moral conscience, morality, duty and responsibility. For
this purpose, even in summary form, examines the role of society and place
in it the social and psychological processes.

On the process of self-awareness, self-education, morality and responsibility
are having huge impact small social groups, the media, as well as any
method propaganda. With proper self-education, respectively, formed by
self-esteem and self-control. The article focuses on the fact that the formation
of moral behavior and responsibility of girls, their personal characteristics
should be taken into account. This idea from a psychological point of view
has been widely discussed by the author of the article.

Məqalə SDU-nun Folologiya Elmi Şurasında müzakirə edilərək çapa
məsləhət görülmüşdür (protocol № 7)

Rəyçi Ə.S. Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 23 yanvar 2013-cü ildə daxil olmuşdur. 



İnsan cəmiyyəti ibtidai icma
quruluşundan informasiya
cəmiyyətinə qədər təkamül

yolu keçmişdir. Cəmiyyətin təşkili
üsullarının dəyişilməsi ilə yanaşı
istifadə olunan ən müxtəlif vasitələr
kimi, texnikalarda dəyişilmişdir. Çox
vaxt yeni vasitələrin mənimsənilməsi
təkamülün təkan verici amili olmuşdur
(ilk insanların kəşf etdiyi ağac alətlərin
balta və digər dəmir alətlərinədək
tək minləşdirilməsi aid edilə bilər)
Belə ki, bu öz növbəsində yeni fəaliy -
yət növünün tətbiqinə və köhnə
üsulların təkminləşdirilməsinə imkan
vermişdir. Beləliklə kompyuter texno -
logiyasının meydana çıxmasının elmi
inkişafının obyektiv qanunauyğunluğu
hesab etmək olar. İlk dövrlərdə kom-
pyuter riyazi hesablamaları sürət lən -
dirmək kimi dar çərçivədə olan
məsələlərin həlli üçün istifadə olu-
nurdusa 10, 20 il sonra bir çox fəaliyyət
növlərinin həyata keçirilməsinin vacib

şərtinə çevrilir. İnformasiyaların işlən -
mə və ötürülmə sürəti, mənimsənilmə
və istifadəsinin rahat olması kompy-
uterin ünsiyyət vasitəsi kimi tətbiqinə
imkan verdi. Telefon, teleqraf, poçt
xidmətləri insanların təlabatını ödəsə -
lərdə, onlar internet qədər sadə eyni
zamanda belə sürətə malik deyildilər. 

XX əsrdə ictimai inkişafın əsas
tendensiyası şəhərlərin böyüməsilə
bağlı idi. Əhalinin yüksək konstrasiyası
və sayı ictimai həyatın yeni qanun -
larının yaranmasına, həyat ritminin
yüksəlməsinə səbəb olur. Bu cür
meqapolislər üçün, bir insanın gün
ərzində tanımadığı insanlarla qarşı -
laşması xarakterik haldır. İnformasi -
yanın çoxluğu insan üçün əlavə
çətinliklər yaratdığından, o, informa-
siya qəbulunu azaltmağa çalışır. 

Beləliklə “böyük şəhər effekti ad-
lanan” hal yaranır ki, bu zaman
başqalarının həyatına müdaxilə
etməmək həyatın normasına çevrilir.
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(S.Milqram”Şəhər həyatı təcrübəsi;
tədqiqat)nəticədə ”şəxsi həyat hü -
ququ”-nu pozmaq qorxusu insanlarda
adi hala çevrilir və daha ciddi və
dərin münasibət yaratmaqda çətinlik -
lərin yaranmasına səbəb olur. Bu isə
öz növbəsində “daha böyük şəhər,
daha çox faiz yalnız insanlar”kimi
paradoksal vəziyyətin yaranmasına
səbəb olur. Özgələrin işinə qarışmamaq
kimi, həyat norması insanların bir-
birinə yaxınlaşdırılmasını çətinləşdir -
məklə, istənilən formada diqqət
göstərilməsi öz növbəsində özgəsinin
həyatına müdaxilə kimi başa düşülür.
İnsanlar təbii olaraq elə ünsiyyətə eh-
tiyac duyurlar ki, onlar bu zaman öz
fikirləri, ideyaları, hissləri problem -
lərini bölüşsünlər, eyni zamanda qarşı
tərəfin dəstəyinə, inamına nail olsunlar. 

Bəs ünsiyyət nədir ?
Ünsiyyət dеdikdə biz nitq və nitq -

dən kənar təsirin köməyi ilə həyata
kеçirilən qarşılıqlı münasibəti nəzərdə
tuturuq. Ünsiyyət insanlar arasında
təmasın yaranması və inkişafı prosesi
kimi meydana çıxır. Heç bir insan
birliyi insanlar arasında təmas yarat-
madan birgə fəaliyyəti həyata keçirə
bilməz və qarşılıqlı anlaşma yarada
bilməz. Ünsiyyət insanlar arasında
birgə fəaliyyət tələbatından doğan
təmasın çoxplanlı inkişaf prosesidir.
Başqa sözlə ünsiyyət iki və daha çox
insanın münasibətləri aydınlaşdırmaq
və ümumi nəticə əldə еtmək məqsədilə

öz səylərini əlaqələndirməyə və
birləşdirməyə yönəlmiş qarşılıqlı
təsirinə dеyilir. Ünsiyyət müxtəlif
vasitələrlə həyata kеçirilir. Onların
içərisində nitq xüsusi yеr tutur.
Ünsiyyətin еksprеssiv mimik vasitələri
də mühümdür: təbəssüm, tərs baxış,
mimika, əl və bədənin ifadəli hərə -
kətləri, vokal mimikası – bunlardan
hər birinin ünsiyyət prosеsində öz
yеri vardır. 

Demək olar ki, şəxsiyyətin təşək -
külü ünsiyyət prosesinin məhsuludur.
Belə ki, ünsiyyət sayəsində insan
keyfiyyətcə dəyişir, onun hərtərəfli,
ahəngdar inkişafı mümkün olur, o,
müəyyən ictimai vəzifəni yerinə yetirir,
sosial rolu ifa edir, zəruri rəftar və
davranış normalarına, praktik fəaliyyət
vərdişlərinə yiyələnir, ətraf aləmə fəal
surətdə təsir göstərməyə can atır. 

Bəzi psixoloqların ünsiyyət haqqın -
da fikirlərinə diqqət yetirək – A.A.Bo-
dalyev ünsiyyəti belə izah edir:
ünsiyyət insanlar arasında elə bir
qarşılıqlı fəaliyyətdir ki , bu zaman
onlar bir-birini dərk edir, bu və ya
digər qarşılıqlı əlaqəyə girirlər və bu
zaman onlar arasında müəyyən
qarşılıqlı müraciət yaranmış olur. Bo-
daleyv şəxsiyyətlərarası ünsiyyətə va-
cib məişət şərti kimi baxır ki, bunsuz
nəinki insanın ayrı-ayrı psixi funk si -
yaların proses və xüsusiyyətlərin,
eləcə də bütövlükdə şəxsiyyətin tam
formalaşmasını mümkün hesab etmir.
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Ünsiyyət müstəqil fəaliyyət növü ola
bilər. Lakin əksər hallarda ünsiyyət
bu və ya digər fəaliyyət növlərinin
tərkib hissəsi kimi təzahür edirki, bu
zaman o həmin fəaliyyət şərtlərinə
uyğun olaraq formalaşır. Ünsiyyətə
eləcə ünsiyyətin baş verdiyi icmanın
xarakteri və bu icmaya aid olan əsas
fəaliyyət növüdə ciddi təsir göstərir.
İnsanın aid olduğu icmalar ünsiyyət
etalonunun formalaşdırırlar. 

Badaleyv şəxsiyyətlərarası əsas
ünsiyyət növü kimi bərabər müttəfiqlər
arasında olan dialoqu ünsiyyət hesab
edir. O ünsiyyət prosesində insanın
iki rolunu ayırd edir:O subyekt kimi
öz müttəfiqini dərk edir, ona qarşı öz
münasibətini təyin edir(maraq,
etinasızlıq, nifrət və s. )hər hansı kon-
kret bir məsələnin həll edilməsi
məqsədilə ona təsir edir və eyni za-
manda ünsiyyətdə olduğu şəxs üçün
idrak obyektinə çevrilir. Bodaleyv bu
cür anlayışı “simpto kompleks”hesab
edir. Bu isə anlayış və təsəvvür sistemi
kimi ünsiyyət prosesində arzulanan
nəticənin əldə edilməsi üçün, verbal
və qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrinin
konkret uyğunluqla tətbiqini həyata
keçirir. 

A.V. Petroviskiyə görə-ünsiyyət
insanların birgə fəaliyyətin tələblərin -
dən yaranan, onlar arasında çoxtərəfli
əlaqalərin inkişaf prosesidir. Beləliklə
ünsiyyət fəaliyyətinin informativ, kom-
munikativ aspekti qismində özünü

göstərir. Ünsiyyət kommunikasiya
kimi qəbul etmiş insan hər hansı bir
əşyanı yaradaraq bu əşya vasitəsilə
özünü, özünə xas olan xüsusiyyətləri,
fərdi keyfiyyətlərini digər insanlara
nümayiş etdirir, özünü sanki digər
insanlarda olduğu kimi, özgə kimi
özündə davam etdirir. Özünü özgədə
davam etdirmək ikinci növ ünsiyyət
hesab edilir. Burada fəaliyyət
ünsiyyətin vacib elementidir. 

B.Q.Ananyev ünsiyyəti insanın
“əşyalar ailəmi, insanlar aləmi” ilə
əlaqlərinin quruluması və inkişaf
etdirilməsi vasitəsi kimi təyin edir. O
ünsiyyəti əsas fəaliyyət növü kimi
təyin edir. Ünsiyyətin insan fəaliy yə -
tinin əsas və başlıca amillərindən
olmasının səbəbi ondan ibarətdirki,
insan bu yolla digər insanlarla öz
əlaqələrini qurur. İnsanlararası müna -
sibətlər bir qayda olaraq, özlərinin
daxil olduğu ictimai münasibətlər si-
stemi ilə təyin olunurlar. İnsan
davranışının istənilən səviyyəsində 

a) insanlar haqqında məlumatlar,
şəxsi münasibətlər 

b) komminikasiya və ünsiyyət
prosesində insanın öz hərəkətinin
tənzimlənməsi

c) şəxsin öz daxili aləmini yarat -
ması arasında qarşılıqlı əlaqə möv -
cuddur. 

Beləliklə ictimai münasibətlər ün -
siyyətin şəxsi münasibtlərini yaradırlar.
Məhz ünsiyyətin fərdi münasibətləri
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əsasında insanları komminikativ
cizgiləri formalaşır. Həyat təcrübəsi
əsasında formalaşmış ünsiyyəti
qarşılıqlı anlayışı, nəinki ünsiyyətin
motiv və üsullarının inkişaf etdirilmə -
sində, eləcədə insanın özünü dərk
etməsi son dərəcə vacibdir. Ünsiyyətin
insan həyatında yerini, rolunu öyrənən
rusiya psixoloqlarından fərqli olaraq,
qərb psixoqoloqları daha çox ünsiyyət
texnikasınıinkişaf etdirilməsi kimi
təcrübi məsələlərlə məşğul olmuşlar. 

Ünsiyyət prosesində müəyyən
çətinliklər müşahidə olunur. Onlar
adətən sosial və psixoloji xarakter
daşıyır. bu çətinliklər şəxsin müəyyən
fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərə malik
olmasından iraəli gəlir. Psixoloqların
fikrincə, ünsiyyət prosesində əmələ
gələn çətinlikləri aradan qaldırmaq
üçün insanlarda ünsiyyət vərdişləri
aşılamaq və ünsiyyət mədəniyyətini
aşılamaq və ünsiyyət mədəniyyətini
artırmaq lazımdır. Müasir dövrdə
ünsiyyət vərdişlərini aşılamağın təsirli
vasitəsi kimi sosial psixoloji treninqdən
istifadə olunur. Sosial psixoloji treninq
sosial psixologiyanın tətbiqi məsələ -
lərindən biridir. Özünü dərk etmə,
ünsiyyət və qarşılıqlı təsir vərdişlərinin
formalaşması sahəsində qrup metod -
la rının işlənilməsi və tətbiqi onun
əsas vəzifəsini təşkil edir. Ünsiy yət
prosesində insanlar bir-birinə müxtəlif
yollarla psixoloji təsir göstərirlər.
Sosial psixologiyada bir ənənə olaraq

psxioloji sirayət, təlqin, inandırma ,
təqlid kimi vasitələri fərqləndirirlər. 

Müasir dövrümüzdə texnologiya
inkişaf etdikcə insanlar internetdən
ünsiyyət qurmaq, yeni tanışlıqlar əldə
etmək üçün istifadə edirlər. İnternetin
həm müsbət, həm də mənfi cəhətləri
vardır. İnternetlə bağlı, xüsusi ilədə
virtual ünsiyyətlə bağlı məqalələr
vardır ki , buna misal olaraq

G.Markın “ Amerika sosial psi-
xologiya “jurnalında dərc olunmuş
məqaləsini göstərə bilərik. Məqalə
hələ 20il əvvəl dərc olunmuşdu. Bu
məqalə internet, xüsusilə virtual
ünsiyyətlə bağlıdır. ”Zəif tellərin gücü”
adlı məqaləsində

G.Mark qeyd edir ki, mənim kişik
yaşlı qızımda bilir ki, atası bu kiçik
kompyuterin qarşısında oturanda, sanki
ailəsi qədər yaxın olan insanlarla
ünsiyyət qurur. Mənim dostlarım
arasında dünyanın müxtəlif yerlərindən
olan insanlar var. Heç vaxt görmədiyin,
tanımadığın insanlar yazışa, dostlaşa
bilərsən. Bundan başqa Reinqoldun
internetlə bağlı fikirlərini “sosial aq-
resiya və şəxsi münasibətlər” adlı
məqaləsində qeyd edir. O inanır ki,
internet şəxsiyyətlər arası bölgü yaradır
və insan yalançı adlar yaradaraq,
digərlərini daha tez özünə inanmasına
səbəb olur. O qeyd edir ki, internetin
insanlar üzərindəki nüfuzu mənfidir
və internetdə ki, ünsiyyətimiz bizi
real həyatdan ayırır. Miç Parsel isə
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qeyd edir ki, internet vasitəsilə xürafat
tərəfdarlanın iradəsiz insanlar üzərində
təsiri daha güclüdür. Belə zəif xarak-
terli insanlara tez təsir edərək onları
hətta xəstələndirə və depresiyaya sala
bilərlər. Əlbətdə ki, insanlar daha
diqqətli olmalıdırlar. Qeyd etdiyimiz
kimi, bəzi insanlar tənhalıqdan bezib,
öz rahatlığını burda tapırlar. Həmin
insan öz mənfi enerjisi ilə qarşısındakı
insana təsir edər və onuda passiv -
ləşdirər. İnternet həyatımızı dəyişdirir. 

Bəs necə oldu ki, internet belə
sürətlə inkişaf etdi və həyatımızın
önəmli parçasına çevrildi. İnternetin
indiyə qədər, necə bu cür sürətli
səviyyəyə gəldiyini bilmək üçün qısa
tarixçəsinə baxaq. İnternetin yaradıcısı
Tim Berners-Linin arzusu ineternetin
semantik və ya mənalı şəkildə yarat-
maq olmuşdur. Semantik internet
bizlərə mənalı bir dünyanın qapılarını
açır. İnternetin həyatımıza daxil olduğu
bu zamanda, həyatımız eyni olmaya-
caq, həyatımızı rəngarəng edəcək

Bəs əvvəllər necə idi ?
1980-ci illərdə Avropa Nüklear

Araşdırma Mərkəzi yəni CERN-də
komyuter professoru Tim Berners-
Li, Enquire adlı bir sistem yaratdı.
Bu sistemdə insanlar gördükələrı şəxsi
səhifələrində paylaşa bilərdilər.
Həmçinin şəxsi səhifələrdə hiperlinklər
vasitəsi ilə, lazım olan materiallarıda
paylaşa bilmək imkanı vardı. Bernes-
Li dörd il sonra CERN-ə yeni

araşdırmalar üçün qayıtdı. O bütün
fiziklərlə fikirlərini bölüşmək üçün
bir platforma yaradılması fikrini irəli
sürmüşdür. Ancaq bu fikri paylaşdıqda
gözlədiyi qayğını ala bilməmişdi. La-
kin müdiri Mayk Sendal öz işlərini
davam etdirməsi üçün tapşırıq
vermişdir. Tim Berners-Li işlərini Ne-
xtStation adlı kompyuter şirkəti ilə
əlaqələndirdi. Əvvəlcə Nextstation
haqqında məlumat verək. 

NextStation Stiv Cobs tərəfindən
yaradılmışdı. 1990-cı ildə Berners Li
CERN-də birgə işlədiyi C. Robert ilə
internetin yaradılması işlərini
sürətləndirdi. Öz proyektinə “Dünya -
nın Geniş Toru” (WWW) adı qoy-
duqdan sonra, internet üçün hər kiçik
detalı tamamlamağa başladı. HTTP,
HTML adlı ilk internet sehifələri
yaratdı. İlk dəfə yaradtığı internet
səhifələr təkcə NextStationda işləyə
bilərdi. NextSation da işləyən Nikola
Pello, demək olar ki, hər bir komyu -
terdə işləyə bilən internet səhifəsi
yaratdı. CERN-də lahiyənin işlənməsi
üçün nömrələri kompyuterin sisteminə
yazdı. Beləcə də işləyənlər nömrə ax-
tarmaq üçün həmin kompyuterə baş
vururdular. Həmin vaxt isə bunların
təsisçiləri heç özləri də, bilmirdilər
ki, qısa müddətdə bu sistem dünyanın
hər tərəfinə yayılacaq. 1991-ci ildə
fizik Paul Kunc CERN–şirkətinə gəldi
və internet yaradıcısı Tim Bernerslə
tanış oldu. Paul Kuns yaradılan bu
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sistemin Avropa sərhədlərini aşaraq
ilk dəfə Amerikada yayan ilk adam
olmuşdur. Bundan sonra vaxt daha
tez keçdi. Sehifələr alimlərin, elm
adamlarının öz paylaşdıqlarından əlavə
adi insanlarda səhifələrdə artıq nəsə
paylaşırdılar. Bügünkü və sabahkı in-
terneti düşünmədən, biz nəzər yetirə
görək keçmişdə internetlə bağlı nələr
edə bilərdik . 

İlk öncə veb 0. 1 den danışaq Tim
Berners-Lee-nin yaratdığı WorldWi-
deWeb lahiyəsi ancaq hər hansı bir
məlumatın məhdud bir yerdə olmasını
təmin edirdi. Lahiyə ilk öncə fizikçilər
arasında məlumat paylamağı nəzərdə
tuturdu. Ancaq fizikçilərində istifadə
etdikləri səhifələr insanlar üçün açıq
sayılırdı. İnternet 1. 0 həyatımızda
1991-ci ildən 2004-cü ilə qədər qaldı.
Belə sürətlə inkişaf edən texnologiya
üçün bu sürət çox qısa görünürdü.
Ancaq bu vaxt ərzində Web 2. 0
yaradıldı. Ancaq xatırlayaq ki, Web
1. 0 çox geniş funksiyaları yox idi.
Əvvəllər yalnız şəxsi məlumatlar
paylanışılsa da, sonralar daha geniş
məlumatlar paylaş mağa başladılar.
Web 1. 0 –da həyatımıza bu qədər
təsir edən səhifələr yox idi. Həmin
səhifələrə ziyarətçilər baxa bilərdi,
ancaq heç bir əlavə edə bilməzdilər.
Bu yazıdan sonra siz bir özünüz
düşünün zaman keçdikcə internetin
funksiyaları necə dəyişmiş və
genişlənmişdir. İnsanların bir gün

ağlına gəlməzdi ki, ən yaxınlarını bu
texnologiya vasitəsi ilə axtaracaq və
əlaqə quracaqlar. İnternetin həyatımız -
da rolu böyükdür. Bugünkü insanlar
hansısa bir situasiya ilə qarşılaşanda,
həmin an reaksiyalarını bildirmək
istəyirlər. 

Keçmişdən bəri insanların başqa
tanımadığı insanları kəşf etmək,
ünsiyyət qurmaq həvəsləri artmışdır.
Bu istəyin artması , texnologiyanın
daha da inkişaf etməsinə səbəb olur.
Buna görədə bizim maraq dairəmiz
genişlənir, hər yeni yaradılan texno-
logiya bizə maraqlı gəlir və istifadə
etməyə cəhd edirik. Ancaq nə qədər
çox istifadə etsək, asılılıq halına düşə
bilərik. Web 2. 0 bizim əlaqə qurma -
ğımız və özümüzdən bəhs etməyimiz
üçün yaradıldı. Artıq internet səhifələ -
rində məlumat paylaşa bilirik, şəxsi -
ləşdirir, və birdən artıq işi eyni anda
yerinə yetirə bilirik. 2004-cü ildən
bəri isə internet həyatımıza sürətli bir
şəkildə təsir etdi, həyatımız da mühim
rol aldı. 

Yaradılmış bloqlar, Wikipediya,
və video paylaşımını yerinə yetirən
youtube-da getdikcə artan nüfüzü Web
2. 0 nin necə önəmli olduğunu sübüt
etdi. Yaradılan səhifələrin geniş istifadə
olundu. Bunlara misal olaraq dünya
axtarış sistemi kimi məşhur olan Go-
ogle u misal gətirə bilərik. Ancaq bu
saytlar qısa müddət ərzində sahibinə
dəyər qazandırdı. Web 2. 0 yaradıldı
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və 1 də olmayan üstünlüklərə sahib
oldu, indi isə biz Web 3. 0 haqqında
danışaq. Web 3. 0”Semantik Web “
termini yenədə ilk olaraq Tim Ber-
ners-Li tərəfindən yaradılmışdı. Bəs
biz sosial həyatda xoşbəxt ikən, niyə
daha artığını istəyirik ?

Web 2. 0’dən Web 3. 0’-ə keçmək
üçün bir səbəb varmıdır?Əvvəlcə qeyd
edək ki, virtual və real həyatımızda
biz fərqində olmasaqda çətinliklər
vardır. Virtual aləmdə hər hansı bir
məlumat almaq istəsək bir neçə yerdn
keçməli oluruq. Ancaq doğru əlaqələr
qurmaq üçün Semantik Web bizə
doğru yolu seçməkdə kömək edəcək.
Yol göstərməsindən əlavə olaraq,
məhz həmin məlumatı əldə etməyimizə
köməklik edəcək. Web 3. 0 vasitəsi
ilə, məlumatı yoxlamaq daha asan
ola caq, lakin hələdə nələrinsə çatış -
madığı hiss olunur. Bütün sosial
torların birləşməsi artıq vacib idi. Bir
neçə müddət avvəl Twitter ve Face-
book bütün məşhur saytları birləşdirdi.
Web 3. 0 –ın da yaradılması demək
olar ki, bizim üçün daha mükəmməl
nətcilər verəcək. Lakin gün keçdikcə
kompyuterlərin bucur imkanları artıqca
qarşımıza bizi düşündürəcək suallar
çıxır. Görəsən bucür yeni nəticələr
azadlığımız azalırmı?

Hər bir komyuterin paylaşmağa
icazə verdiyi və icazə vermədiyi məlu -
matlar vardır. Cəmiyyətlər bu texno-
logiyalar vasitəsilə əlaqə yaradaraq

daha da inkişaf edəcək. Lakin bir çox
texnologiya cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələr öz sahib olduqları məlumatları
paylaşmaqdan çəkinəcəklər. Bunuda
nəzərə çatdıraq ki, ABŞ prezidenti
Barak Obama dövlət təşkilatlarındakı
malumatlarinternet vasitəsi ilə payla -
şılacaq. Ancaq yenədə ABŞ-ın Əfqa -
nıs tandakı apardığı döyüşdə etdikləri
qanunsuzluqları isbat edən Wikileaks
adlı sayta təzyiqlər göstərməsi aydındır. 

Dövlət sirlərin paylaşmaq istəyən
Wikileaks bəlkədə Tim-Berners Li
nin məlumat paylaşma istəyini yerinə
yetirənlərdən olacaq. Əslində isə yeni
internet səhifələrinin yaradılması bir
tapmayaca bənzəyir. Web 3. 0 bizə
bizim təsəvvür etməyəcəyimiz im-
kanlara sahibdir. Ancaq yenədə fərqli
suallar ortaya çıxır. Doğru məlumatı
necə əldə edə bilərik?Bu sualların
cavabı Web 3. 0 ilə ortaya çıxacaq.
Həyatımıza doğru təsir edəcək. Web
3. 0 həyatmıza indidən təsir etməyə
başlayıb artıq. Biz fərqinə belə var-
masaq o hər yerdə qarşımıza çıxacaq.
Televizorda internet, internetdə tele-
vizor əsri başlayıb artıq. Ümumi olaraq
“bütövləşmiş dünya” fikri ortaya çıxır.
Bununlada yanaşı bütövləşmiş insanlar
fikri ortaya çıxır. Bundan əlavə olaraq
bizləri məmnun edəcək televizor qədər
mükəmməl keyfiyyətlə açılan videolar,
3 D formatlı canlanlandırmalar və s
həyatımızda artıq böyük təsir etmişdir.
Hal hazırda texnologiya bucür sürətlə
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inkişaf etmişdir. Biz bundan sonrada
hələ yeni-yeni kəşflərlə qarşılaşacağıq.
İnternetin belə sürətlə inkişafı, ayrı-
ayrı təşkilatların, insanların paylaşdığı
məlumatlar çoxaldıqca biz real hə -
yat dan qopuruq. Nə qədər çox mə -
lumat varsa, biz bir o qədər çox vaxt
keçirdirik. Lakin getdikcə dəqiqələr,
saatlarla əvəz olunur. 

Elə insanlarda olurki onlar demeək
olarki günlərin böyükbir qismini
internetdə keçirdirlər. Getdikcə kom -
pyturə olan maraq artır və bu asılılıq
yaradır. İnsanlar əvvəlcə bunu anlamır.
Lakin psixi pozğunluğa qədər ağır
nəticələr verə bilər. İnternet istifadəçi -
lərinin öz həyatlarında qısa müddətdə
internetin rolundan danışarkən onlara
həm müsbət həmdə mənfi təsiri oldu -
ğunu görə bilərik. İnternet vasitəsi ilə
ünsiyyət bizə nə verir? İnternetdən
bildiyimiz kimi müxtəlif yaş dövrlə -
rində olan insanlar istifadə edir. İstər
qadın, istər kişi olsun internetdə ünsiy -
yəti real həyata nisbətən daha maraqlı
olduğunu qeyd edirlər. Bir çoxlarının
fikrincə internetdə ünsiyyət qurmaqla
onlar bir növ öz kompleks lərini, utancaq
hisslərini gizlədə bilirlər və özlərinin
ünsiyyət qabiliyyətlərini inkişaf etdirir -
lər. Əgər rel həyatda ünsiyyət problemi
varsa, o virtuallığa daha çox meyl edə -
cək. Belə ünsiyyət insanların fikirlərini
düşünərək çatdırma qabiliyyətini inkişaf
etdirə bilər. Yəni biz real ünsiyyət za -
ma nı bəzən düşünməyə az vaxtımız

olur. Lakin virtual ünsiyyətdə biz aldı -
ğımız mesaja daha sonra cavab verə
bilərik. Bundan başqa virtual ünsiyyətdə
insan qarşındakı insanı vizual olaraq
görmə diyindən daha rahat bir şəkildə
danışır və fikirlərini çatdırır. 

Bəs internet bizə hansı üstünlükləri
verdi?

1. Biz internet vasitəsi ilə dünyanın
müxtəlif yerlərin elmi və şəxsi
məlumatları paylaşa bildik. Bu
paylaşma asan, tez və ucuz etmək
mümkün oldu

2. Müxtəlif saytalardan məlumat
toplamaq və birləşdirmək mümkün
oldu. Daha sonra isə məhz axtarış
sayt ları yaradıldı və bu saytlardan
məlu mat almaq asanlaşdı. Bunlara
mi sal olaraq altavista. com, yahoo.
com və s göstərə bilərik. 

3. İnternetdə virtual qəzetlər payla -
şılır. İnsanlar bu qəzetləri oxuyub ən
son məlumatları əldə edə bilirlər. 

4. İş axtarmaq, boş iş yerləri yerləş -
dirmək mümkündürki. İşsiz insanlar
özlərinə buradan iş axtara bilərlər. İş
elanı yerləşdirən insanlar, əlaqə tele-
fonu qoymaqla onlarla əlaqə yaratmaq
mümkündür

5. Müxtəlif şirkətlər öz məhsullarını
internet vasitəsi ilə satırlar. 

6. İnsanlar internet vasitəsi ilə
ünsiyyət qururlar. 

7. Onlayn təhsil qazandırdı bizə.
Yəni internet vasitəsi ilə, pulu
ödəməklə təhsil ala bilərik
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Bəs hansı nöqsanları qazandırdı ?
1. Viruslar
2. Təhlükəsizliyin olmaması
3. Bəzi saytların insanın şəxsiy -

yətinə mənfi təsiri və s
4. məlumatların çoxluğu və han -

sının daha doğru olduğunu bilməmək
Həmçinin insanların kitab, əşya,

geyim, elektronik avadanlıqları daha
rahat əldə edilməsi internet vasitəsilə
həyata keçirilir. Bu kimi rahat alış-
veriş insanlara daha maraqlı gəlir.
Bunlara misal olaraq elektorink kitab
səhifələrini misal göstərə bilərik. Belə
kitablara E-kitab deyilir, yəni elektron
kitab. Bu kitab real həyatdakı kitab-
lardan fərqlənir. Burada daha tez
məlumat tapmaq asandır. Əsas hissələr
isə, rəngli hərflərlə verilir, diqqəti
daha tez cəlb edir. Kitabdakı bəzi

yer lər isə görüntülü və səsli ola bilər.
Lakin bu bütün e-kitablara aid etmək
olmaz. Lakin bu kitabları da, kağız
üzərinə köçürdüb istifadə etmək olar.
Bundan başqa müxtəlif ölkələrdən
sifariş etdirmək mümkündür. Gördüyü -
müz kimi, bügünki internet insanların
digər dövlətlərlə əlaqəsini müxtəlif
şəkildə qurur. İnsanlar heç vaxt üzlərini
görmədikləri ilə yazışır, danışır fikir
mübadiləsi aparırlar. İnternet bizə nə
verdi sualı isə müxtəlif olacaqdır. Mi-
lyonlarla insanlar və milyonlarla həyat.
Bir çoxu ancaq zərərindən, bəziləri
isə xeyirindən danışacaq. Ancaq qəbul
etmək lazımdır ki, internet müasir
dövrümüz üçün vacib olsada, ünsiyyət
sahəmizi qıtlaşdırdı və bizi real
həyatdan ayırdı. 

Ədəbiyyat:



ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ

Абстракт

С развитием науки технология также развивается, обновляется. Люди
начинают интересоваться всей этой новизной. В современном мире на
сегодняшний день использование компьютеров очень распространено.
Количество компьютеров увеличилось и распределилось по всему миру
во все точки планеты. Затем появился интернет. Не прошло немного
времени, как везде, по всему миру во всех странах начали использовать
интернет. Интернетом пользуются как дети так и взрослые. Интернет
вначале был создан для того чтобы получать информацию о научных
исследованиях и распространять их. Позже его начали использовать и
обычные граждане. Люди начали создавать с друг другом связи. Люди
уже могут знакомиться с незнакомыми людьми , посылать им письма и
разговаривать через видео наблюдение. Компьютеры стали популярными,
а телевизоры начали мало продаваться. Во всем мире интерес к телеви-
зорам уменьшается. 

Уже многие дают предпочтение получению информации через ин-
тернет, загружать и смотреть через него фильмы клипы

В современное время с развитием технологии люди пользуются ин-
тернетом для того коммуникаций и построения отношений. Интернет
имеет и положительные, и отрицательные стороны. Чем больше люди
пользуются интернетом, тем больше они отдаляются от реальной жизни.
С развитием технологии реальное общение уменьшилось. Но развитие
технологии создало условия для построения более удобных и дешевых
отношений.
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INTERNET IS A MEANS OF COMMUNICATION

Abstrct

After the development of science technology changes and updated.
People are interested new technology. Nowadays we use computer a lot. The
number the computers increased and distributed evry places of the world.
Then net created. After short time net used everywhere in different countries.
Ineternet is used by teenagers and adults. At first time internet created for
share scientific information. Then simple people used. People start to com-
minacate with each other. People could send letters and also coud see each
other with web camera. computers were famous and tv sold very little. The
interest for Tv is decreased. Many people give priority to get information.
They watch film and clip in the internet. İnternet has both positive and
negative sides. As well as people use net much more isoleted from real life.
And after development of technology the real communication decreased.
But development of the technology created the conditions for people to use
comfortable and cheap contact

İnternet has both positive and negative sides. As well as people use net
much more isoleted from real life. And after development of technology the
communication decreased. But development of the technology created the
conditions for people to use comfortable and cheap contact. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqogika və psixologiya
fakültəsinin Elmi şurasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(pro-
tokol №05 )

Rəyçi R.H.Qədirova, Psixologiya elmləri doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 11 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdurur



İnsan həyatı bəzi prinsiplərə,
əhəmiyyətli qaydalara, daimi
və müsbət davranışlara bağlı

olaraq davam edir. Uşaq üçün ailə
mühiti həyat prinsiplərinin qazanıldığı
ilk və ən vacib mühitdir. Ailə ya şəx -
siyyəti yaradır, ya da onu dağıdır,
ailə hökmü altında uşağın psixi sağ -
lamlığını ya formalaşdırmaq olar, ya
da onu pozmaq. Ailə hər hansı bir
şəxsi meyli həvəsləndirir, eyni za-
manda digərlərinə mane olur, şəxsi
ehtiyacları təmin edir, insanda “Mən”-
in yaranmasına imkan yaradır. Vali-
deyn kimi doğulmurlar, valideyn kimi
formalaşırlar. Bu həyatın təbii qanu-
nudur.Bu harmoniya uşağı ictimai
həyata hazırlanmış insan kimi daxil
edir. Valideynlərin nümunəsi psixi
inkişafın, tərbiyənin, mənəvi cəhətdən
sağlam şəxsiyyət kimi formalaşmanın
əsas amilidir. Uşağın bütün xarakter
xüsusiyyətləri, müsbət və ya mənfi
davranışları ailə mühitində formalaşır.
Ana, ata və digər ailə üzvlərinin hal

və hərəkətləri uşaq üçün davranış
nümunələrini təşkil edir. Uşaq bir fo-
toaparat kimi hər bir hərəkətin şəklini
çəkir və onu zehnində saxlayır. Öz
davranışlarını da gördüyü hal və
hərəkətlərə uyğun formalaşdırır. Bu
səbəblə ana, ata və digər ailə üzvləri
uşağın zehni və davranış inkişafında
birinci dərəcədə rol oynayır. Vali -
deyn lər uşağının necə olmasını istəyir
və ondan nələr gözləyirlərsə, uşağa
da elə münasibət göstərməlidir lər.
Ana və atanın müsbət davranışları,
söz və xəbərdarlıqlarından daha
təsirlidir. Uşaqlar təqlidetmə yolu ilə
öyrənirlər, ona görə də onlar üçün
hərəkət sözdən daha çox təsirlidir.
Uşaq eşitdiyini deyil, gördüyünü
öyrənir və tətbiq edir. Məsələn, ana -
sının ona təzyiqli yemək yedir məsini
uşaqlar oyuncaqlarına yemək yedir -
dərkən tətbiq edir, ana və ata arasında
gördüyü şiddəti oyun oy narkən
yoldaş larına tətbiq edirlər [1,səh.111].

İki sevən ürək, iki yarı bütün həyat -
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larını birlikdə yaşamaq, uşaq dünyaya
gətirmək və onları tərbiyə etmək üçün
bir tamda birləşir – bununla da ailə
ya ranır.Vaxt keçir və bu ailədə sevincli
hadisə baş verir, şəxsiyyətini tərbiyə
et mək lazım olan uşaq doğulur. Beləlik -
lə, ən mürəkkəb proses – tərbiyə pro -
sesi başlanır.Ən erkən uşaqlıqda bütün
sonrakı insan həyatının bünöv rəsi
qoyulur və bu bünövrənin möh kəmliyi
təbii ki,onun hansı materiallardan
toplanmasından asılıdır. Məlumdur ki,
problemli, çətin tərbiyə olunan, sözə
baxmayan, kompleksli və s. uşaqlar
hə mişə ailədə yaranmış yanlış münasi -
bətlərin nəticəsidir.

Uşaqlıq hər bir insanın həyatında
unudulmaz dövrdür. O,günəşin ilıq
şüaları ilə, sevgi və valideynlərin qay -
ğısı ilə doldurulmuşdur. Məhz ailədə
uşağın ətraf mühit haqqında, xeyir
və şər, doğru və yalan, məsuliyyət və
vəzifə və s. haqqında ilkin təsəvvürləri
formalaşır. Valideyn sevgisi insana
davamlılıq ehtiyatı verir, psixoloji
təhlü kəsizlik hissini formalaşdırır.
Ailədə uşağın fiziki tərbiyəsi, onun
əxlaqi keyfiyyətlərinin tərbiyəsi həyata
keçirilir, uşağda əmək bacarığı for -
malaşdırılır. Məktəb yaşına çatma -
mış uşaq onu əhatə edən dünyayla bu
yolla tanış olur, onun hərtərəfli tərbi -
yəsi və inkişafına zəmin yaranır.

Ailədə uşaq şəxsiyyətinin inkişafı
psixologiya və pedaqogika üçün əsas
problemlərdən biridir. Bəs ailədə

uşağın şəxsiyyətini nə formalaşdırır?
Yalnız düzgün ideyaların və baxışların
bilavasitə təlqin edilməsi və valideyn -
lərin şəxsi nümunəsimi?

Ailədə uşaqların tərbiyəsi məsələlə -
rindən ən vacibi sağlam şəxsiyyət
for malaşdırmaqdır. Ailə cəmiyyətin
fun damental hüceyrəsini təşkil edir
və şəxsiyyətin inkişaf etdiyi sosial
insti tutdur. Uşaqlarla ünsiyyət, onlara
qayğı, valideyn sevgisi, tərbiyədə işti -
rak insanların ailə həyatının əsasını
təşkil edir. Təəssüf ki, ailələr həmişəlik
möhkəm və birləşmiş vəziyyətdə qal -
mırlar, günümüzdə dağılan ailələrə də
az rast gəlinmir. Müasir ailə böhran
ya şayır, boşanmaların faizi artır. Ən pisi
odur ki, ər və arvad öz problem lə rini
həll edərkən uşaqlarını unudurlar.

Valideyn və uşaq arasındakı müna -
si bət həmişə valideynlərin özlərinin
münasibətləri, ailənin həyat tərzi, sağ -
lamlıq, əmin-amanlıq ilə sıx bağlıdır.
Xeyirxah atmosfer və ailə münasibət -
lə rinin xeyirxah sistemi uşağa təhlü -
kəsizlik hissini verir və eyni zamanda
stimullaşdıraraq onun inkişafını yönəl -
dir. Burada xüsusi rolu şübhəsiz ki,
valideyn sevgisi oynayır. Sevgi –
uşağın emosiyaları, əxlaqi keyfiyyətləri
və özünə inamın inkişafında ən böyük
və əvəzolunmaz vasitədir [2,səh.15].

Uşaq üçün ailə doğulduğu yer və
əsas yaşama mühitidir. Və yalnız ailə -
də uşaq onu fiziki və mənəvi cəhətdən
inkişaf etdirəcək həyat tərzini dərk
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edir. Ailənin uşağın şəxsiyyətinin
inkişafına təsiri aşağıdakı qaydada
həyata keçirilir: Ailə təhlükəsizlik
hissini təmin edir, ətraf mühitlə
qarşılıqlı təsir vaxtı uşağa təhlükəsizlik
zəmanət verərək, onun tədqiqatının
və münasibətlərin yeni üsullarını mə -
nimsənməsinə zəmin yaradır; uşaqlar
davranışın müəyyən üsullarını vali -
deynlə rindən oxuyaraq davranışın
hazır modellərini mənimsəyirlər;
valideynlər lazımlı həyat təcrübəsinin
mənbəyidir; valideynlər həvəsləndir -
mə, rəğbətləndirmə, cəzalandırma
tətbiq edərək və ya uşağın davranışında
sərbəstliyin özü üçün münasib dərəcə -
sinə icazə verərək uşağın davranışına
təsir edirlər; ailədə ünsiyyət uşağa
şəxsi baxışları, normaları, ustanovka
və ideyaları istehsal etməyə imkan
verir; uşağın inkişafı ona ailədə
ünsiyyət üçün nə qədər yaxşı şərait
verilməsindən asılıdır, bura ailə
üzvlərinin ünsiyyətinin aydınlığı da
aiddir.

Hər ailənin uşağın şəxsiyyətinin
inkişafına imkan yaradan özünəməxsus
tərbiyə növü vardır. Ailə tərbiyəsinin
növü deyərkən, valideynlərin uşaqlara
münasibətinin ən tipik üsullarını an-
lamaq lazımdır. Ailədə münasibətlərin
necə formalaşdığını, valideynlərin
cəza və rəğbətləndirmə üçün hansı
metodlardan istifadə etdiyini, ailənin
hansı əxlaqi dəyərlər formalaşdırdığını
bilmək əhəmiyyətlidir. Psixoloji

ədəbiyyatda ailə tərbiyəsinin növbəti
növlərini ayırırlar: Səhlənkar,
mübahisəli, düşüncəli, xəbərdaredici,
nəzarətedici, şəfqət göstərici, ahəngdar
[3,səh.16].

Səhlənkar növ onunla səciyyələnir
ki, erkən yaşdan valideynlər uşağa
hərəkətlərində tam nəzarətsiz azadlıq
verirlər. Belə ailələrdə böyüklər çox
vaxt özləri ilə, işləri, dostları ilə məş -
ğul olurlar. Uşağın mənəvi vəziyyəti
onları az narahat edir, onlar uşağın
ehtiyaclarına və istəklərinə laqeyddir -
lər, bəzən isə sadəcə onlara diqqəti
yönəltməyi lazımlı hesab etmirlər.
Qeyri-məntiqi şəkildə cəza və dəstək
metodlarından istifadə edirlər. Onlar
uşağı cəzalandıra və dərhal bircə o
məyus olmasın, valideynlərə mane
olmasın deyə onu rəğbətləndirə bilərlər.
Beləliklə valideynlər uşaqla münasibət -
lərini elə qururlar ki, uşaqda onu əhatə
edənlərlə qarşılıqlı təsirin ən əlverişli
formalarının axtarışını, yaltaqlıq kimi
keyfiyyətlərin uşaqlarda təzahürünü
stimullaşdıraraq qeyri-ixtiyari şəkildə
tərbiyə edirlər. Belə valideynlər uşaqla -
rına onları əhatə edənlərlə ikiüzlü
müna sibət nümunələrini daima göstə -
rir lər, uşaqların yanında başqa insanları
müzakirə edirlər. Belə ailələrdə uşaqlar
“əlverişlilik” prinsipini tez dərk edirlər:
əlverişli insanlar, problemlərin həllinin
ailə üçün əlverişli yolları, əlverişli
münasibətlər və s. Belə ailələrdə
davranış formalarının seçimində uşaq
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azaddır və onların ailənin dərinliklərin -
də saxlamalı olduqları çoxlu sirləri
vardır və bu o deməkdir ki, onlar hər
zaman ehtiyatlı olmalıdırlar. Belə ailə -
lərdə valideynlər hətta öz uşaqlarının
intellektual fəaliyyətini ondan mak-
simal xeyiri çıxartmaq üçün stimullaş -
dırırlar.

Erkən yaşdan ailə tərbiyəsinin
mübahisəli növündə valideynlər öz
uşağının hərəkətlərində görkəmli və
qeyri-adi olanları axtarırlar. Uşağın
özünün fəallığı daim rəğbətləndirilir.
Bəzən uşağa verilən dəstək yalnız
mənəvi xarakter deyil, həm də maddi
xarakter daşıyır. Valideynlər başqa
uşaqlarla öz uşağını daim müqayisə
edirlər və əgər bu müqayisə onun
xey rinə deyilsə çox əzab çəkirlər.
Uşaqlarının istedadlarının üzə çıxması
üçün valideynlər ona fəaliyyətin
müxtəlif növlərində özünü sınamağa
imkan verirlər, uşaq bunu istəmirsə
məcbur belə edirlər. Belə hərtərəfli
inkişaf heç də uşağın maraqları ilə
deyil, valideynlərin eqoizmiylə bağlı -
dır. Valideynlər əlverişli fürsət yaranan
kimi uşağının tennislə maraqlandığını,
vokalla məşğul oldu ğunu və s. ətraf -
dakılara bəyan etmək istəyirlər. Tez-
tez bu ona gətirib çıxarır ki, uşaq
baş qa uşaqların üzərində öz üstün lü -
yünə arxayın olur. Uşağın erkən uşaq -
lıqdan müxtəlif dərnəklərdə iştirakı
tez-tez onun sağlamlığıyla bağlı
problemlərə, xroniki yorğunluğa gətirib

çıxara bilir. Uşağa tərbiyəvi təsirdə
valideynlər dəstək metodları kimi,
həm də cəza metodlarından istifadə
edirlər. Uşağın davranışı ailədə qəbul
edilmiş normalara uyğun olmasa
sonrakı cəza yalnız sərt yox, həm də
amansız ola bilər [3,səh.17].

Uşağa öz sevgisində valideynlər
bəzən körpənin insani keyfiyyətlərinə
diqqət yetirmirlər. Uşaqlarını kənarda
bütün iddialardan və hücumlardan
müdafiə edən insanları uşağın haqlı
və ya haqsız olmasından asılı olmaya-
raq birinci yerə qoyurlar. Uşaqlarını
incidənlərə isə dözmürlər, onların
böyük və ya uşaq olmasına diqqət
yetir mədən konfliktli situasiyaya daxil
olmağa qorxmurlar. 

Ailə tərbiyəsinin düşüncəli növün -
də ən erkən uşaqlıqdan valideynlər
uşağa hərəkətlərin tam azadlığını
verirlər, ona sınaq və səhv yolu ilə
şəxsi təcrübə əldə etmək imkanı
verirlər. Öz tərbiyəvi metodlarından
onlar qışqırma və danlaqları çıxarırlar.
Uşağın valideynləri hesab edirlər ki,
onun fəallığı təbii çıxışı tapmalıdır.
Uşağın tərbiyəsində onlar məcburi
ölçülərdən və fiziki cəzalardan “uşaq
özü özünə ürəyincə fəaliyyət seçə
bilər” fikri ilə istifadə etmirlər. Amma,
onlar yalnız tövsiyə və məsləhət
verməkdə haqlıdırlar.Belə tərbiyə
tipində valideyn və uşaq arasında ilıq
və xeyirxah münasibətlər formalaşır.
Uşaq böyüklə bərabər ailə məsləhət -
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lərində iştirak edir, ailə məsələlərini
həll edir. Valideynlər nəzarət edirlər
ki, uşağın üstünlüyünə heç vaxt nə
yad insan tərəfindən, nə də qohumlar
tərəfindən müdaxilə olunmasın. Belə
uşaqların valideynləri uşaqlarının daxil
olduğu kollektivdə azarkeşliklə iştirak
edirlər. Erkən yaşdan uşaqlar öz ailə -
sinin böyük üzvlərinə hörmət etməyə
alışırlar, çünki, valideynləri də belə
hərəkət edirlər. Əgər belə ailədə uşaq
pis hərəkət edirsə, onda valideynlər
cəza verməyə tələsmirlər. Onlar uşağa
öz səhvini fikirləşməyə və dərk etməyə
imkan verirlər. Bu mühitdə böyüyən
uşaqlar adətən hər şeylə maraqlanan
və aktiv olurlar.

Ailə tərbiyəsinin xəbərdaredici
növündə şəxsiyyətin infantil sosial-
psixoloji tipi formalaşdırılır. Bu növə
səbəb erkən uşaqlıqdan uşağın xəstəliyi
və valideynlərin xarakterik xüsusiy -
yətləri ola bilər. Uşağın tez-tez xəstə -
lənməyi nəticəsində valideynlər
fövqəladə hər şeydən şübhələnən olur-
lar və onun naxoşluğunun istənilən
təzahürünə ağrılı reaksiya verirlər.
Valideynlər bir dəqiqə belə uşağı diq -
qətsiz və himayəsiz qoymurlar. Belə
ailədə uşaq aktiv fəaliyyətdən praktiki
olaraq məhrum edilmişdir, valideynlər
özü uşağa nəyin maraqlı ola biləcəyini
müəyyən edirlər, özləri uşaq oyunla -
rının təşəbbüskarıdır, özləri uşağın
davranışını tənzimləyirlər. Valideyn -
lərin belə fəaliyyəti onunla izah oluna

bilər ki, onlar evdə həmişəlik əldə
edil miş nizamı pozmağa, uşaq tərəfin -
dən təşəbbüsün hər bir təzahüründən
qorxurlar. Erkən uşaqlıqdan valideynlər
öz tərəfindən, qohumlar tərəfindən,
həmçinin yad böyüklər və uşaqlar
tərəfindən ola biləcək cəzalardan öz
uşaqlarını hasarlamağa çalışırlar və
uşağın istənilən şıltaqlığından çox
tez-tez razı qalırlar. Uşaq böyüdükdən
sonra isə maddi stimullaşdırmadan
istifadə edirlər ki, o valideynlərə ta-
beolmadan çıxmasın və onların sözü -
nəbaxan olsun.

Ailə tərbiyəsinin nəzarətedici
tipində şəxsiyyətin həyəcanlı tipi
formalaşdırılır. Aşağıdakı səbəblər
buna imkan yaradır: Uşaq uşaq evində
tərbiyə olunur və ya qəyyumluğa
götürülmüş ailədə böyüyürsə və onlar
uşaqla sərt rəftar edirlərsə; valideynlər
özləri kifayət qədər amansız ailələrdə
tərbiyə olunublarsa; valideynlər öz
uşaqları haqqında başqa insanların fi-
krini əhəmiyyətli hesab edirlərsə və
onu uşaqların tərbiyəsində əsas hesab
edirlərsə; uşaq uzun müddət valideyn-
siz qalırsa, buna uşağın uzun müddət
müalicə müəssisəsində olması və ya
uşağa evdəki kimi rəftar edilmədiyi
bir mühitdə olmasını misal gətirmək
olar. Uşaq bu halda diskonfort hiss edə,
stress vəziyyəti keçirdə bilər. Bütün
bunlar uşağın qapalı, qəddar və təca -
vüzkar olmağına gətirib çıxara bilər.

Belə ailələrdə uşağın azadlığı ciddi
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tənzimlənir və nəzarət edilir. Valideyn -
lər uşağa diqtə edirlər ki, o nə geyin -
məlidir, kimlə dostluq etməlidir, onlar
özləri uşaq günlük rejimini müəyyən
edirlər. Onlar kifayət qədər aktiv
şəkildə cəza metodlarından istifadə
edirlər. Bəzi valideynlər onların
ailələrində də belə cəza metodlarından
istifadə edildi və onlar yaxşı insan
kimi böyüdülər fikri ilə özlərini haqlı
sayaraq kifayət qədər amansız fiziki
cəzalardan istifadə edirlər. Belə
ailələrdə uşaqlar valideyn nəvazişi,
tərifi və dəstəyindən məhrum edilmiş -
dir. Bu mühitdə böyüyən uşaqlara ic-
timai cəhətdən insanlarla münasibət -
lərdə hirslilik, şübhəlilik və ehtiyatlılıq
kimi xüsusiyyətlərin təzahürü, aşağı
özünəqiymətləndirmə, özünə inam -
sızlıq, tənqidə mənfi münasibət kimi
şəxsiyyət keyfiyyətləri xasdır.

Ailədə maddi firavanlığın yoxluğu,
pis məişət şəraiti, ailə üzvlərinin
mənəvi yaxınlığının yoxluğu, valideyn -
lərdən birinin yoxluğu tərbiyənin
şəfqətgöstərici tipinin formalaşmasının
əsas şərtidir. Çox vaxt uşaq öz həyatını
valideynlərlərini müşahidə edərək on-
larla keçirir. Bu ona gətirir ki, uşaq
valideynlərə fəal kömək edərək həyatın
qoynuna erkən atılır və əmək fəaliy -
yətinə qoşulur. Uşaq kollektivinə
düşər kən onlar özünü ehtiyyatla aparır
və öz ailəsindən danışmağı arzu etmir.
Belə ailələrdə rəğbətləndirmə və ya
cəza metodlarından istifadə etməyə

ehtiyac yoxdur. Çünki, bu şəraitdə
uşaqlar kifayət qədər erkən böyüyürlər,
onlar, ailədə olan çətinlikləri və ailənin
yaşadığı xoşbəxtliyi görürlər və
anlayırlar. Belə ailələrdə uşaqların
ehtiyacları ağıl və imkan daxilində
ödənilir. Bu onu göstərir ki, valideynlər
öz uşaqlarını sevirlər, amma heç vaxt
onları nazlamırlar. Çünki, anlayırlar
ki, onların valideynlik borcu uşağa
çətinliklərlə mübarizə apararaq, ən
kiçik qələbəyə sevinərək real dünyada
yaşamağı öyrətməkdir.

Tərbiyənin ahəngdar tipinin ma -
hiyyəti elə öz adında ifadə olunub.
Be lə tərbiyə tipli ailələrdə uşaq həmişə
istə niləndir. Uşaq ilıq və dost atmos -
ferində doğulur, tərbiyə olunub böyü -
yür. Valideynlər böyük diqqəti ciddi
tə rəfdar olduqları ənənələrin və öz ailə
adətlərinin formalaşmasına ayırırlar.

Tərbiyənin belə tipində uşaqlar
artıq erkən uşaqlıqdan öz düşüncələrini
göstərir və öz hərəkətlərini əsaslan -
dırırlar. Valideynlər uşaqlarından öz
hərəkətlərinin dərk edilməsini tələb
edirlər. Onlar özləri də uşağlarıyla
bağlı düşüncəli hərəkət edirlər. Belə
uşaqlar düzgün dostluq edə bilir, do-
stlarla ünsiyyətdə həmişə səmimi və
düzgün olur, öz problemlərini açıq
bö lüşürlər, öz həqiqi hisslərini giz -
lətmirlər.

Ailə tərbiyəsinin tipi nə olursa ol-
sun, hər halda hər iki valideyn uşağa
lazımdır – onu sevən ata və ana. Ər-
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arvadın arasında münasibətlər uşağın
şəxsiyyətinin inkişafında böyük təsirə
malikdir. Münaqişəli, gərgin vəziyyət
uşağı əsəbi, ağlağan, sözə baxmayan,
təcavüzkar edir. Valideynlərin arasında
ziddiyyətlər travmatik şəkildə uşağa

təsir edir. Ər-arvad münasibətlərinin
patologiyası necə ki, psixada, eləcə
də şəxsiyyətin davranışında geniş və
ciddi pozuntulara səbəb olur.

1. Erdal Budak Ahmet Akbaş.

Ədəbiyyat:



РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ

Абстракт

Семья представляет собой фундаментальную ячейку общества, со-
циальный институт, где развивается личность. Отношения между су-
пругами имеют громадное влияние на развитие личности ребенка. Ро-
дители являются источником необходимого жизненного опыта. Кон-
фликтная, напряженная обстановка делают ребенка нервным, плаксивым,
непослушным, агрессивным. Семья создает личность или разрушает
ее, во власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье
ребенка. Пример отца и матери являются главными факторами взросления,
воспитания и развития психически, духовно здоровой личности. Дети
учатся у родителей определенным способам поведения, усваивая опре-
деленные готовые модели поведения. Общение в семье позволяет
ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи.
Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия
для общения предоставлены ему в семье; развитие также зависит от
четкости и ясности общения ее членов. Семья для ребенка - это место
рождения и основная среда обитания. И только в семье познает ребенок
тот образ жизни, который физически и духовно разовьет его.
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FAMILY'S ROLE IN FORMING THE PERSONALITY 
OF CHILDREN

Abstract

The family is the fundamental unit of society, a social institution, which
the personality forming. The relationship between husband and wife have an
enormous impact on the development of the child. Parents are the source of
the required experience. Conflict, tensions make the child be nervous,
whining, disobedient, aggressive. Family creates personality or destroys it.
In the power of the family to strengthen or undermine the mental health
child. Example, father and mother are the main factors of growing up,
education and development of psychically and spiritually healthy personality.
Children learn to certain modes of behavior from their parents, for adopting
ready certain behaviors. Communication in the family allows the child to
develop his own views, norms, attitudes and ideas. Development of the child
depends on how the communication organized by the family, the development
also depends on the precision and clarity of communication of family’s
members. Family for a child - the birthplace and the main habitat. And only
in the family the child understand the lifestyle which develop him physically
and mentally.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqogika və psixologiya
fakültəsinin Elmi şurasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(pro-
tokol №05 )

Rəyçi R.V.Cabbarov, Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 12 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdurur



İnsan fərdinin sosiallaşmasına
verilən tələblərin daha da art -
dığı, onun mühitlə əlaqalə rinin

genişlənməsi zərurətinin yarandığı
müasir dövrdə insan qruplarının idarə
olunması məsələləri də aktuallaşmışdır.
Artıq idarəetməyə əvvəlcədən müəy -
yən edilmiş direktiv tələblərlə, norma
və qaydalarla yanaşmaq çətinləş di -
yindən bu sahədə fəaliyyət göstərən -
lərin rəhbərlik üslubu, insan fərdlərini
və qruplarını idarəetmə qabiliyyəti
sosial psixologiyanın predmetinə daxil
edilmiş, istər хаrici ölkə аlimləri
(A.Adler, K.Levin, C.Mayers, А.Mаs-
lоu, Q.Оlpоrt, Е.Frоmm və b.), istər
Rusiya (V.V. Dаvıdоv, Y.L.Kоlоminski,
İ.S.Kоn, N.S.Lеytеs, А.N.Lеоntyеv,
V.S.Mеrlin, А.V. Pеtrоvski və b.)
istərsə də Azərbaycan tədqiqatçılarının
(Ə.S.Bаyrаmоv, Ə.Ə.Əlizаdə, M.Ə.Həm -

zəyev və b.) tədqiqаt mövzusuna
çеvrilmişdir. 

Problem müəllimlərin rəhbərlik
fəaliyyəti istiqamətində də tədqiq
edilmiş, təhsil qruplarında və kollek -
tivdə şəxsiyyətlərarası münasibətlər
kontekstində müəllimin rəhbərlik
fəaliyyəti geniş şəkildə öyrənilmişdir.
Bu istiqamətdəki araşdırmalarda
(A.V.Mudrik, E.İ.Roqov, F.P. Tonkix,
İ.P.Şkuratova, S.L.Belıx və b.)
müəyyən edilmişdir ki, müasir müəl -
limin keyfiyyətləri içərisində onun
rəh-bərlik üslubu xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. 

Son illərdə müəllimin rəhbərlik
üslubunun psixoloji quruluşuna daxil
olan bir sıra komponentlərin: pedaqoji
ünsiyyət, qarşılıqlı münasibətlər, emo-
sional əlaqələr, rəhbərlik və tabeçilik
qaydalarının dəyişdiyini nəzərə alsaq
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müəllimin rəhbərlik üslubunun sosial
mahiyyətinin nə qədər artdığını görə
bilərik. Çünki, hər kəsə məlumdur ki,
bugünkü müəllim XX əsrin müəl limi
kimi “tərbiyəedici”, “təsirеdici”, “nüfuz -
edici” imkanlara mаlik dеyil, yəni,
müəllim özünün bu funksi-yаlarını
əvvəlki qaydada yerinə yеtirə bilmir.

Bəs nə dəyişib? Nəyə görə, xüsusilə
son 10-15 il ərzində məktəbdə
müəllimin rəhbərlik fəaliyyəti ilə bağlı
olan təsiretmə imkanları zəifləmək -
dədir? Bu suallara cavab verək: «Şəx -
siyyətin təlim və tərbiyə prose sində
inkişafının identifikasiyası təlim və
tərbiyənin böyük materialın öyrənil -
mə sinə hesablanan, ikinci dərəcəli
hadisələrlə beyni yükləyən, çox zaman
stimullaşdırmayan, əksinə inkişafda
maraq dairəsi, maraq və təlabatları
əzən köhnə metodlarından imtina
etməyi tələb edir». (1, s.307) Bu
reallıqdır. Apardıgımız müşahidələr
göstərir ki, hələ də müəllimlərin böyük
əksəriyyəti təcrübələrində köhnə me-
todlara üstünlük verirlər. Halbuki
təlim və tərbiyənin metodları ilə
şəxsiyyətin inkişаfı arasında asılılıq
vardır. Bu məsələyə diqqət yetirən
B.H.Əliyev və K.R.Əliyeva diqqəti
Traun və Leytin tədqiqatlarına cəlb
edir. Onlar apardıqları tədqiqatlara
əsaslanaraq , belə qənaətə gəlirlər ki,
təlim üsulları ilə şəxsiyyətin arasında
mövcud olan bu asılılığı nəzərə alaraq
təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislər

təlim şəraitini, mühitini şagirdlərə
uyğunlaşdırmalıdırlar. (2, s.181)

Qeyd edilənlər hazırda müəllimin
rəhbərlik üslubuna yеni ölçülərlə
yanaşmа tələb edir, çünki cəmiyyətin
gələcəyi müəllimdən, onun idarəetmə
və rəhbərlik bacarığından аsılıdır. 

“Müəllimin rəhbərlik üslubu” psi-
xologiyada araşdırılan həm yeni
problemlər sırasındadır, həm də həmin
anlayışın ayrı-ayrı komponentləri istər
klassik, istərsə də müasir psixologiyada
geniş şəkildə öyrənilmişdir. Bu
“müəllimin rəhbərlik üslubu” anlayışı -
nın məzmunca yeni keyfiyyət dəyi -
şik likiləri ilə bağlıdır. 

Üslub - hər hansısa bir işin xarak-
terik uyğunluğu olan özünəməxsus
qaydada yerinə yetirilmə vasitəsidir.
İ.P.Şkuratovanın tədqiqatlarından aydın
olur ki, “üslub” anlayışı yunan sözü
“stylos” sözündən götürülməklə
“çubuq” mənasını verir. Qədimdə belə
çubuqdan xüsusi lövhədə yazı yazmaq
üçün istifadə olunurdu. Deməli,
özünün başlanğıc mahiyyətinə görə
bu anlayış insanın əşyalarla hərəkətinin
fərdi, özünəməxsus cəhətlərini bildirir.
“Üslub - əl (insan psixikası) və ətraf
mühit arasında körpü, əlaqələndiricidir.
Üslub insanın özündən yaranır, yaxud
onun qarşılıqlı əlaqədə olduğu mate-
rialla, son nəticədə mühitlə şərtlənir.
Beləliklə, insanın fərdiliyi və onun
mühitlə qarşılıqlı əlaqəsindən üslub
yaranır” (3, s.1). 
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Qeyd olunduğu kimi, üslub fərd
və mühit arasındakı sərhəd vəziyyəti
tutur. Bir tərəfdən, üslubu yaradan
in sandır, digər tərəfdən, o hansısa fəaliy -
yətin, yaxud fəallığın üslubu (yazı
üslubu, şəkilçəkmə, dərketmə və s.)
kimi çıxış edir. Üslub fenomenin tədqi -
qinə iki tərəfdən yanaşmaq müm kün -
dür: ya üslubu yaradan insanın özü nün
fərdiliyini öyrənərək, ya da üslubun
yarandığı fəaliyyəti təhlil edərək. 

Aşağıda biz müəllimin rəhbərlik
(fərdi) üslubunu da məhz fəaliyyət
fonunda nəzərdən keçirəcəyik. 

“Fərdi üslub” anlayışı latın sözün -
dən (“individuum”- ayrıca, xüsusi)
gö türülməklə, həm də qədim Yunan
sözü “atomos”un tərcüməsidir (bölün -
məyən). Geniş mənada fərdilik –
“ayrı ca varlığın, insanın hansısa tək -
rarlanmaz özünəməxsus təzahürüdür.
Fərdi üslubun özünəməхsus və ən
mühüm хüsusiyyətlərinin dinаmik
təşkili tеmpеrаmеntlə bаğlıdır. Tеm-
pеrаmеnt dеdikdə, insаn bеynində
əmələ gələn psiхi prоsеslərin qüvvəsi,
bu prоsеslərin cərəyаnеtmə sürəti,
еmоsiоnаl оyаnmа və əhvаlın dаvаm -
lılığındа ifаdə оlunаn fərdi хаssələr
nəzərdə tutulur. Eləcə də, bu ifаdə
аltındа hisslərin münаsib səviyyəsi,
dаvrаnışın təbiəti, tələbаt, mаrаq və
həvəsin müəyyən məzmunu bаşа
düşülür (4). 

Fərdiliyin quruluşu, onun fizioloji,
psixoloji və sosial xarakteri ilə bağlı

araşdırmalarda (A.Adler, Q.Оllport,
V.S.Merlin, B.M.Teplov, A.Lazurski,
S.L.Belıx, F.P. Tonkix və b.) müəyyən
olunmuşdur ki, fərdilik - ayrıca bir
insanın özünəməxsus, yalnız onun
özünə xas olan xüsusiyyətlərinin
təkrarsızlığıdır (5) . 

Son illərdə üslub daha çox fərdi -
liyin (yaxud qrupun) səciyyəvi əlaməti
kimi qəbul olunur. Bu mürəkkəblikləri
nəzərə alaraq “fərdilik”, yaradıcılıq”,
“yaradıcı fərdiyyət”, “pedaqoqun fərdi
yaradıcılığı”. “pedaqoqun fərdi üslubu”
kimi anlayışlara ayrılıqda baxılır (6).
Bu nəticəyə gəlmək olur ki, fərdi (pe-
daqoji) üslub - konkret pedaqoqa xas
olan pedaqoji hərəkətlərin, rəftar və
münasibətlərin, ünsiyyətin xüsusi
maneraların özünəməxsus xəttidir. 

Müəllimin fərdi üslubunun müəy -
yən ləşdirilməsi istiqamətində A.K.Mar -
kova, A.L.Nikonova müəlli min fərdi
iş üslubunun diaqnozlaşdırılması
yollarını göstərmiş (7), M.A.Xolod-
naya (8) və İ.P.Şkuratova (3) fərdi
(koqnitiv) iş üslubunun təsnifatını
aparmışlar. Belə ki, fərdi üslubun bir
sıra xüsusiyyətləri: tempi, hərəkətin
sürəti, çevikliyi, icra tərzi və s. əsəb
sistеmi ilə bağlıdır. Əsəb sis-tеminin
tipləri аli sinir fəаliyyətinin хüsusiyyət -
ləri ilə xarakterizə olunur. Fərdi üslu -
bun formalaşması prosesində insаnın
fiziоlоji təbiətindən, gеnеtik хüsu-
siyətlərindən biоlоji quruluşundan
asılı olan komponentlər sоsiаl mühitin,
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xüsusilə mədəniyyətin təsiri ilə bir
sırа dəyişikliklərə məruz qаlır. Fərdi
üslubun əsəb sistеmi ilə bаğlılığı dа
bu səviyyədə bаşа düşülür. 

Xarakter fərdi-psixoloji keyfiyyət
olduğundan bir sıra xüsusiyyətlər vardır
ki, fərdi üslubun möhkəmlən dirilmə -
sin də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buraya

fərdin əməyə münasibəti ilə bağlı olan
xüsusiyyətlər: məsuliy yətlilik, səliqəlilik,
intizamlılıq kimi xarakater əlamətləri
aiddir. Pedaqoji proses əlverişli olduqda
möhkəm lənərək dav ranış tərzinə çevrilir.
Müəllimin rəhbərlik fəaliyyətindəki
başlıca vəzifələrindən biri də bu sahədə
özününizamlamaya nail olmaqdır.

R.S.Nemov da müəllimin rəhbərlik
(fərdi) üslubunu yuxarıda qeyd olunan
məsələlərlə əlaqələndirir. O hesab edir
ki, “istedadlı, yaradıcı insan özü -
fər diyyətdir. Pedaqoqda fərdiliyin
formalaşması uşağın yaradıcı şəxsiyyət
kimi tərbiyə olunmasını təmin edir”

(9, s.537). R.S.Nemov pedaqoji fəa -
liyyətdə fərdi üslubun formalaş ma -
sında başlıca yet tutan bir sıra
komponentləri ayırd edir (şəkil 1). 

Rəhbərlik – idarə edənlərin idarə
olunanlara təsir göstərmək, onların
fəaliyyətini istiqamətləndirmək, ni-
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Şəkil 1. Müəllimin rəhbərlik üslubunu formalaşdıran sosial-psixoloji komponentlər
(R.S.Nemov, 9, s.538)



zama salmaq, dövlətin, cəmiyyətin,
nəhayət qrupun maraqlarına uyğun
olaraq insanların qarşılıqlı münasibət -
lərində mədəni, sosial və hüquqi qay-
dalarla tənzimlənən sosial əlaqə
formasıdır. Bu əlaqə fizioloji, sosial-
psixoloji, etnik, iqtisadi-siyasi təsirlər -
dən əmələ gələn özünəməxsus kom -
ponentlərlə qurulur. Həmin əlaqələrdə
iqtisadi-siyasi və mənəvi-psixoloji
amillərin uyğunluğu xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Onların əsasında idarəetmə -
nin psixologiyası dayanır. 

Kurikulumun tələbləri əsasında
həyata keçirilən müasir təhsildə
müəllimin rəhbərlik fəaliyyəti “fasi-
litator” anlayışında ümumiləşir (10).
Sosial psixologiyada fasilitator anlayışı
Q.M.Аndrеyеvа (11), Y.R.Ayеllo və
E.A.Duthitt (12) və b. tərəfindən
öyrənilmişdir. 

Müəllimin fasilitator kimi fəaliyyət
göstərməsi təhsil müəssisələrindəki
şagird qruplarında, real təcrübə üçün
nəzərdə tutulur. Sosial psixologiyada
bu məsələyə kiçik qrupdakı qarşılıqlı
əlaqələr, rəhbər və tabe olanların
(müəllim və şagirdlərin) əməkdaşlığı
kontekstində baxılır. Q.M.Аndrеyеvа
kiçik (şagird) qruplаrın хüsusiyyətlərini
izаh еdərkən diqqəti оnlаrın tərkibinə
yönəldir. Bеlə ki, bu quplаrdаkı in-
sanlar fəal оlduqdа birgə fəаliyyət
müsbət nəticələnir (11). 

Qruplаrdа birgə fəаliyyətin təşkili -
nin səmərəliliyi bеlə fəаliyyətdə sеnsоr

sti-mullаrın dаhа intеnsiv оlаrаq
аrtmаsı ilə izаh еdilir. Göstərilən halda
bir fərdin fəаliyyətinin nəticəsi digərinə
təsir göstərir. Оnunlа birgə fəаliyyət
göstərən digər fərdlər də özünü fəаllаş -
dırmаğа çаlışırlаr. “Bu еffеkt - “sоsiаl
fаsilitаsiyа”dır (lа-tıncа - sоciаlis -
ictimаi, fаcilitаrе, yüngülləşmək
dеməkdir). Bu аnlаyış “bаşqаlа-rının
iştirаkı ilə fəаliyyət göstərmək”
mənаsını ifаdə еdir. Sоsiаl fаsilitаsiyа
аn-lаyışının mаhiyyəti budur ki, birgə
fəаliyyət zаmаnı bаşqаlаrının iştirаkı
digərinin də hərəkətini stimullаşdırır
və аsаnlаşdırır” (11, s.185). 

Q.M.Аndrеyеvа bu məsələləri
аydınlаşdırmаq üçün R.Zаyоnsun
tədqiqаtlаrındаn nümunə göstərir.
Həmin tədqiqаtlаrdа yахşı hаzırlаnmış
аdаmlаr - yüngül, zəif hаzırlаnmış
аdаmlаr - аğır işlər görməyə sövq
еdilirlər. Еkspеrimеntin mаhiyyəti
bеlə izаh оlunur - qıcıq dоminаnt
rеаksiyаnı оyаdır. Tədqiqаtlа bаğlı
оlаrаq bu nəticəyə gələ bilərik ki,
qrup fəаliyyətində bаşqаlаrının iştirаkı
оlduqdа оnlаrdа qıcıqlаnmа аrtır. Zəif
хаrаktеrli qrup üzvlərində qiymətlən -
dir məyə qаrşı еhtiyаtkаrlıq və qоrхu
hissi yаrаnır, diqqət yаyınır. Irаdi -
еmоsiоnаl bахımdаn hаzırlıqlı tələ -
bələrdə, əksinə rəqаbət mаrаğı, özü -
nü inkişаf həvəsi аrtır, təhsil mоtivləri
möhkəmlənir (11, s.182). 

Müəllimin fasilitator (bələdçilik)
fəaliyyətini L.S.Vıqotski belə izah
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edir ki, əgər müəllim şаgirdə bilаvаsitə
təsir göstərmək gücündə dеyilsə, о
zаmаn оnа sоsiаl mühit vаsitəsilə
təsir еdə bilər. Sоsiаl mühit, L.S.Vı -
qоtskiyə görə, tərbiyə mühitinin həqiqi
dəstəyidir. Hər bir müəllimin əsаs
rоlu bu dəstəyi idаrə еtməkdir. “Bаğ -
bаn çiçəyin bоy аrtmаsı üçün bəslən -
diyi şərаitin hərаrətini, nəmişli yini,
qоn-şu bitkilərlə аrаsındаkı məsаfəsini
dəyişməklə, kökünü yumşаltmаqlа,
tоrpаğı qаrışdırmаqlа…təsir еdir.
Tərbiyəçi də bеləcə mühiti dəyişməklə
uşаğı tərbiyə еdir” (13, s.84). 

L.S.Vıqоtski pedaqoji prоsеsdə
tərbiyəçinin iki rоl оynаdığını göstərir.
Hər bir insаn əməyi öz təbiətinə görə
ikilidir. Bir tərəfdən, istеhsаlın təşkil -
еdicisi və idаrəеdicisi, digər tərəfdən
öz mаşınının hissəsi kimidir. L.S.Vı -
qоtski bunа yаpоn rikşаlаrının işini
misаl göstərir. Rikşа öz аrdıncа аrаbаnı
şəhər bоyu dаrtıb аpаrаrаq fiziki gü -
cünü, аğırlığını, əzələ və əsəb gücü nü,
аt gücünü, buхаr, yахud еlеktrik gücü
ilə əvəz еdir. Bununlа yаnаşı, rikşа
еlə rоldа çıхış еdir ki, оnu nə аt, nə bu-
хаr, nə də еlеktrik əvəz еdə bil məz:
о, yаlnız öz mаşınının hissəsi kimi
çıхış еtmir, həm də оnun kоmаndiri,
idеrəеdicisi, nizаmlаyıcısıdır. Müəlli -
min fəsilitator (bələdləyici) fəaliy yə -
tində aşağıdakılar əsas götürülür:

• müəllim və şagirdlərin birgə
əməkdaşlığı, onların qarşılıqlı
hörmət və etibarı;

• şagirdlərin olduqları kimi qəbul
edilməsi və müəllim tərəfindən
onların daim dəstəklənməsi;

• şagirdlərin qabiliyyətlərinin in -
kişafı, təfəkkürün stimullaş dı -
rılması;

• şagirdlərdə öyrənmə motivasiya -
sının yaradılması; 

• onların sinif mühitinə, müəllimin
səmimi münasibətinə uyğunlaş -
ması.

Müəllimin fasilitator fəaliyyətinə
onun bədən hərəkətləri, səs tonu, jest,
mimika, müraciət etməsindən və
şagirdlərə adekvat reaksiya verməsin -
dən baş-layaraq bütün pedaqoji səriş -
tələri aid edilir. Bu səriştələrə (kom-
petensiyalar) pe-daqoji prosesdə vacib
olan biliklər, bacarıqlar, dəyərlər, ida -
rəetmə, rəhbərlilik və liderlik key -
fiyyətləri daxildir. 

Azərbaycan psixologiyasında da
problemlə bağlı tədqiqatlar apa -
rılmışdır. Ə.Ə. Əlizadə müasir
məktəbdə müəllimin rəhbərlik etdiyi
təhsil qruplarının sub-yektləri olan
şagirdlərlə qarşılıqlı əlaqələrini -
“müəllim-şagird” münasibətləri kimi
səciyyələndirərək yazır: Müasir
məktəbin bir çox köklü məsələləri,
ilk növbədə özənli tərbiyə effektləri
məhz bu sahə ilə, əsas məziyyətlərinə
görə daha çox “valideyn-övlad”
münasibətlərinə bənzəyən “müəllim-
şagird” münasibətləri ilə səciyyələnir”
(14, s.242). 



Bir sıra tədqiqаtçılаr: M.Ə.Həm -
zəyеv, Y.Ş.Kərimоv, R.İ.Əliyеv,
M.C.İsmаyılоvа və b. vаlidеyn-uşаq,
tərbiyəçi-uşаq, müəllim-şаgird müna -
sibətləri, pedaqoji ünsiyyət, onun
şərtləri, müəllimin rəhbərlik fəaliyyəti
prоsеsini diqqət mərkəzinə gətirmişlər.
Onların tədqiqatlarında şagirdin
(uşağın) təhsil uğurlarının müəllimin
pedaqoji fəaliyyətinin səmərəlilik
dərəcəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsi göstəril -
miş dir. M.Ə.Həmzəyev pedaqoji kol-
lektiv və ona rəhbərlik məsələləri ilə
bağlı olaraq yazır: “Pedaqoji kollekti -
vin fəaliyyətinin səmərəliliyi onun
üzvlərinin bir çox cəhətdən vahidliyini
tələb edir. Buraya kollektiv üzvlərinin
şagirdlərə qarşı ustanovkası, tərbiyənin
məqsədini, şagirdə təsiretmə metodunu,
şagirdlərlə qarşılıqlı münasibət üs lu -
bu nu və s. aid etmək olar” (15, s. 209).

A.M.Mustafayev birgə fəaliyyət
şəraitində şəxsiyyətlərarası qavrayışın
dinamikasını öyrənmiş (16), C.Q.Аlı -
yev Gənc müəllimlərin pedaqoji
fəaliyyəti prose-sində qarşılaşdıq ları
çətinliklərin psixoloji təhlilini apar -
mış (17). K.B. Salamova tələbə lərin
birgə fəaliyyət prosesində ünsiyyətinin
psixoloji xüsusiyyətlərini göstərmiş
(18), M.İ.İsmаyılоvа tərbiyəçinin
ünsiyyət üslubunun məktəbəqədər
yаşlı uşаqlаrın qаrşılıqlı münаsibətinə
(19) təsirini müəyyənləş dir mişdir.

A.M.Mustafayevin “Birgə fəaliyyət
şəraitində şəxsiyyətlərarası qavrayışın

di-namikası” adlı dissertasiya işində
müəllif sosial persepsiya probleminin
tədqiqinin əsas istiqamətləri, sosial
qavrayış və sosial idrak, birgə fəaliyyət
şəraitində şəxsiyyətlərarası qavrayışın
prinsipləri, sosial-perseptiv proseslərin
atributiv –fəaliyyət vasitəliliyi, qrupda
şəxsiyyətlərarası qavrayışın tədqiqi
problemləri, tədris prosesində şəxsiy -
yət lərarası qavrayışın əsas xüsusiyətləri
geniş araşdırılır. Onun gəldiyi nəti -
cələrə görə, “şəxsiyətlərarası qavrayışın
və anlamanın nə dərəcədə düzgün və
adekvat olması özünü xüsusilə birgə
fəaliyyət şəraitində büruzə verir. Bir
tərəfdən xüsiyyətlərarası münasibət -
lərin yaxşılaşmasına, digər tərəfdən
birgə fəaliyyət nəticələrinin keyfiyyə -
tinə həlledici təsir göstərir, insana öz
fəaliyyətini optimallaşdırmaq yollarını
axtarmaqda əlverişli şərait yaradır”
(16,s.17). 

V.N.Myаsişеv аrаşdırmаlаrındа
birgə fəаliyyətdə ünsiyyət və mürаciət
аrаsındа uyğunluğun оlub-оlmаmаsını
dа müəyyən еdir. Bunun səbəbini
ünsiyyətdə оlаnlаrın аyrı-аyrılıqdа
fərdi хüsusiyyətlərində dеyil, həm də
ünsiyyət şərаitində, dаhа tеz-tеz
ünsiyyətdə оlаn insаnlаrın təşkil еtdiyi
kiçik qruplаrın хаrаktеrində ахtаrır.
О hеsаb еdir ki, qаrşılıqlı fəаliyyət
prо sеsinin хаrаktеrində qаrşılıqlı mü -
nаsibətlər vаcib rоl оynаyır. Qаrşılıqlı
fəаliyyət prоsеsində yаrаnаn təəssürаt -
lаr münаsibətləri möhkəmlən dirir,
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dаğıdır və yа yеnidən qurur. V.N.Myа -
si şеv həmçinin qеyd еdir ki, “ünsiyyət
psiхi prоsеslərin bu və yа digər ха -
rаktеristikаlаrınа, insаnın psiхi vəziy -
yət və хüsusiyyətlərinə təsir еdərək
оnu kökündən dəyişə bilər” (20, s.142). 

Bu tədqiqatlarda qrup münasibət -
lərində rəhbərlik probleminin psixoloji
mahiyyəti aydınlaşdırılır. Ə.S.Bayra-
mov, Ə.Ə.Əlizadə məsələyə belə
münasibət bildirirlər: “Həcmindən və
xarakterindən asılı olmayaraq qrup-
daxili müansibətlər paritet (latınca –
paritas və ya paritatis - bərabərlik de -
məkdir) xarakter daşımır, başqa sözlə,
qrupda şəxsiyyətlərarası müna sibətlər
qrup üzvlərinin sosial-psixoloji sta-
tusunu əks etdirir. Sosial psixologiyada
bu “rəhbər işçi”, “lider”, “tabe işçi” və s.
kimi anlayışlarla ifadə olunur... Rəh -
bərlik - nisbətən yüksək səviyyəli təş -
kilatlar tərəfindən rəsmi surətdə təsdiq
edilmiş əsasnamə çərçivəsində rəsmi
səlahiyyətin tətbiqi yolu ilə qrupun
idarə olunması prosesidir” (21, s.225). 

Bu təhlillərdən göründüyü kimi,
məktəbdə, pedaqoji prosesdə müəlli -
min şəxsiyyəti və peşəkarlığı inkişaf
edir. Onun şəxsiyyətinin və fərdiy -
yətinin professional tərəfləri formalaşır.
Müəllimin fərdi rəhbərlik üslubu da
bu inkişaf prosesində yaranır. Pedaqoji
yaradıcılıq isə fərdi yaradıcılıq, uni -
kallıq olmadan mümkün deyildir. Müəl -
lim buna istifadə etdiyi pedaqoji tex-
nologiyalar sayəsində nail olur. Pe-

daqoji texnologiya - müəllimin təşkil
etdiyi pedaqoji prosesin planlaş dı rıl -
ması, tətbiqi, strategiyaların müəy -
yənləşdirilməsi, müvafiq forma və
üsullar, əlverişli pedaqoji tələblər (pe -
daqoji prosesin tamlığı, inkişaf yö nüm -
lülük, şəxsiyyətyömlülük, fəa liyyə tin
stimullaşdırılması, dəstəkləyici mühitin
yaradılması) əsasında həyata keçiril -
məsi və müasir mexanizmlərlə qiy mət -
 ləndirilməsi məsələlərini əhatə edir.
Bu zaman biliklərin mənimsənil mə -
sində insan resursları və texnoloji resurs -
lar hesaba alınmalı, pedaqoji pro  ses də
daha səmərəli təhsilə nail olmaq məq -
sədi ilə müəllim və şagirdlər ara sında
əməkdaşlıq, qarşılıqlı emosional bağ -
lı lıq olmalıdır. Əgər müəllim özü nün
rəhbərlik üslubunu düzgün for ma laş -
dırarsa, fikrimizcə, buna nail ola bilər. 

Müəllimin fərdi üslubunun inkişa -
fına onun pedaqoji mövqeyi də təsir
göstərir. Pedaqoji mövqe - pedaqoqun
şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətində
fikrən tutduğu vəziyyət olub, onlarla
davranış seçimini müəyyən edir. Pe-
daqoji mövqe, həm də müəllimin
saxladığı psixoloji məsafəni xarakterizə
edir. Onu müəllimin şagirdə “yuxarı -
dan” (eqoist), “aşağıdan” (biganə),
“ya  naşı” (əməkdaşlıq) yanaşması
müəy yən edir. 

Bu prоsеsdə kоnkrеt işi həyаtа
kеçirmək üçün ilk növbədə fərdlərin
etnik (etnofizioloji və etnopsixoloji)
quruluşla bağlı olan bir sıra mənəvi-
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psixoloji kеyfiy-yətlərinin аdаptаsiyаsı
təmin olunmalıdır. Rəhbərlik sahəsində
yeni üsul-idarənin formalaşması üçün
dərin gеnеtik аmillərin yenidən qu -
rulması, yeni düşüncə və hərəkət tər -
zinə, uyğunlаşmаsı lаzım gəlir. Çünki
dаvrаnış üçün хаrаktеrik оlаn çохsаylı
аrаlıq mexanizmlər vardır ki, onların
hərəkəti uzun illər boyu müvafiq səs
və söz siqnallarına uyğunlaşmışdır.
Bu uyğunlaşma həm daxili amillərdən,
həm də sosial mühitdən аsılı оlub
fəаliy yətin nəticələrinin yeni kеyfiy -
yətdə оlmаsını tələb edir. Göstərilən
prosesdə həm fərd, həm də mühit
üçün əlverişli оlаn аmillərin аyırd
еdil məsi fərdlərin yeni işgüzar qarşı -
lıqlı əlaqələrə yüksək səviyyədə
аdаptаsiyаsı üçün situаsiyаnı аydınlаş -
dırmаğа, mехаnizmləri müəyyənləşdir -
məyə imkаn vеrir. Bu zаmаn qarşılıqlı
münasibətlərə maraq, hər iki tərəf
üçün fəаllığın fərdi dаvаmlılığı, müsbət
gеnеtik qаnunаuyğunluğu tеmpеrа-
mеnt хаssəsində оlduğu kimi dаvrаnış -
dа dа özünü göstərməlidir. Bütün
bunlаrın baş verməsi əhəmiyyətli
dərəcədə prаktik təfəkkürdən, onun
inkişafı üçün yaradılmış şəraitin
səmərəli təsirindən аsılıdır. Stеrеоtip -
lərlə rəqаbətə girə biləcək mənəvi,
əхlаqi kеyfiyyətlərin fоrmаlаş mаsı
birdən-birə dеyil, tədricən bаş vеrir.
Dinаmik inkişаf üçün аrdıcıl yaradıcı
fəaliyyət оlunur. İnkişaf etdirilməli
оlаn kоmpоnеntlər bunlаr dır: sеnsо-

mоtоr rеаksiyаlаr; rеflеk si yаnın in-
tеnsivliyi və mоdаllığı; əsəb sistеminin
dаvаmlı fəаliyyəti; psiхi prоsеslərin
аssоsiаtiv fəаliyyəti; təfəkkürdə gеdən
məntiqi prоsеslərin sürəti və məhsul -
dаrlığı; mоtоr fəаliyyətin mаksimаl
tеmpi; qаvrаyışın tаmlığı, təfəkkürün
itiliyi və təхəyyülün gеniş liyi; psiхо-
fiziоlоji quruluşun yеni nоrmаlаrı
mənimsəməyə bütövlükdə hаzır
оlmаsı; bu prоsеsin sürəti, dinаmikliyi,
mütəhərrikliyi.

Beləliklə, aydın olur ki, rəhbərlik
və idarəetmə məsələləri özündə siyasi,
iqtisadi, sosial, psixoloji, pedaqoji,
mədəni və etnik amilləri birləşdirən
çoxşaxəli, mürəkkəb prosesdir. Bu
ba xımdan ümumilikdə bütün sahələr -
də, o cümlədən təhsil sistemində
rəhbərliyin psixoloji məzmunu özündə
dövlətin strateji maraqlarından başla -
yaraq əhalinin yaşayış tərzi, mənəvi-
əxlaqi durumuna qədər olan bütün
məsələləri ifadə edir. Təhsil qruplarına
rəhbərlik edən insan özündə hər şeydən
əvvəl yaşadığı mühitin mədəniyyətini
daşıyır. Bu mədəniyyət genetik
hafizədən başlayaraq adət-ənənlərə,
ailə dəyərlərinə qədər bütün məsələləri
əhatə edir. Müəllim isə dövlətin və
cəmiyyətin ideologiyasının daşıyıcısı
olmaqla onlar arasında əlaqələndirici
rolunu yerinə yetirir. Ona görə müəl -
limin rəhbərlik üslubuna da sosial,
ictimai və siyasi mahiyyət kəsb edən
strateji məsələ kimi baxılmalıdır. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ «СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
УЧИТЕЛЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Абстракт

В данной статье стиль руководства учителя рассматривается в
контексте социально-психологических исследований проведенных в
XX и XXI веках. Для определения сущности проблемы вначале дается
анализ понятий стиля и индивидуальности. Отмечается, что в психологии
в отношении этих понятий имеются разночтения. Прежде всего, к
стилю относятся такие особенности, как строение нервной система че-
ловека, его характер, особенности и другие качества, характеризующие
личности человека. Стиль и способности рассматриваются в различных
контекстах.

В статье так же анализируются понятия, связанные со стилем, такие,
как «индивидуальный стиль», «когнитивный стиль», «личностный
стиль». Разъясняются роль индивидуального стиля руководства в управ-
лении. Отмечается, что каждое из этих понятий выражает индивидуальные
типологические характеристики в деятельности и познания. К примеру,
в психологии понятие когнитивного стиля иногда подменяется понятием
стиля мышления. Здесь имеется в виду осознание, восприятие, сохранение
информации в памяти.

Одной из проблемы рассматриваемых статье, является также понятие
фасилитатора дающее возможность качественной оценки индивидуального
стиля руководителя, формирования его педагогических способностей.
Деятельность учителя как фасилитатора подразумевает его деятельность
в учебной группе, в учебных заведениях, в условиях реальной практики. 

В социальной психологии данная проблема рассматривается как на
уровне взаимосвязей в малой группе, в контексте сотрудничества руко-
водителя и подчиненных (учителей и учеников).
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THE İNVESTİGATİON OF TEACHERS’ LEADERSHIP STYLES
PROBLEM İN MODERN PSYCHOLOGY

Abstract

Teachers’ leadership styles are investigated in the article within the fra-
mework of socio-psychological researches conducted in the 20th and 21st
centuries. In order to elucidate the essence of the problem, the notions like
style and individuality are analyzed. It is mentioned that generalization is
conducted under the notion of style in psychology. This notion takes into
consideration the structure of nervous system and some other issues that
characterize the temper and individuality. Here the notions of style and
ability are analyzed in different contexts.

In the article the structure and specific features of an individual style are
investigated together with the notions, like “an individual style”, “a cognitive
style” and “a personal style”. The role of an individual style of a person in
the field of management and leadership is analyzed in the article and the
author comes to such a conclusion that each of these notions indicates the in-
dividual and typological characteristic features of comprehension and activity.
For example, the notion of “a cognitive style” in psychology is explained
like “a thinking style” as well. Here the manner of human being’s thinking,
understanding, and memorizing of the information characterizes a cognitive
style.

One of the issues in the article that stands at the focus of attention is the
notion of “facilitator” which gives a chance to evaluate a teacher’s individual
style and plays a role in the formation of his pedagogical abilities. The
activity of a teacher as a facilitator is considered as a real experience in the
pupils groups in the educational institutions.

In social psychology this issue is analyzed in the light of cooperation and
mutual relations between leaders and subordinates (teachers and pupils) in a
small group. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya elmləri doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 10 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Dərsdə şagirdlərin idrak
fəaliyyətinin təşkili və
onun fəallaşdırılması

müəl   limdən böyük ustalıq tələb edir.
Prof. B.Əliyevin sözləri ilə desək
“müəllim öz fəaliyyəti baxımından
yüksək daxili motivasiyalı, sənətinin
vurğunu, yüksək peşəkarlıq və şəx siy -
 yət keyfiyyətlərinə malik, uşaq ları və
onlarla işləməyi sevən, öz və zi fə sini
və məsuliyyətini aydın dərk edən, öz
gücünə və bacarıq larına ina  nan, özü -
nəməxsusluğu ilə seçi lən, par laq bir
şəxsiyyət olma lı dır. Milli Ku ri ku -
lumda müəllim şəx siyyətinə və müəl -
lim-şagird mü nasibətlərinə bö   yük önəm
verilir[5]. Müəllim şa gird ləri oxumağa
məcbur edə bilər, lakin onları idraki
fəallığa, dərk et məyə çəlb etməsi onun
pe şəsinə müna si bə tin dən irəli gəlir və
bu fəaliyyət də uğurun mənbəyi onun
peşəkarlığıdır, çünki idrak fəaliy yəti

zamanı şagir din bilikdən aldığı se vinc
hissi, özünəi nam idrak fəallı ğı nın
motivinə çevrilir. 

Aparılmış müşahidə və araşdır -
malar göstərir ki, təlim uğurları tək -
cə şagirdin qabilliyi, bütövlükdə qa -
bi liyyəti ilə deyil, həm də təlim mo -
tivasiyası ilə müəyyən olunur. 

Psixologiyada motiv və motivasi -
ya konsepsiyasının ilk səhifələri (Aris -
totel, Heraklit, Demokrit, Platon, So-
krat və b. ) hələ eramızdan, əv vəl
yazılsa da, fundamental tarixi XIX–
XX əsrlərdə başlayıb. (Z.Freyd, N.Ax,
K.Levin, İ.P.Pavlov, U. Mak – Dauqoll,
U.Ceous, E.Torndayk və b.) və
müxtəlif psixoloji məktəblərin
araşdırmalarında vüsətlə inkişaf edir.
Bu araşdırma larda motivasiyanın
şəxsiyyət kon sep siyası XX əsrin psi-
xoloji uğurları ilə diqqəti xüsusilə
cəlb edir [1, səh. 218]. 
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Məktəb təcrübəsində hər bir müəl -
limi belə bir sual düşündürür: Şa gir -
di yaxşı oxumağa yönəldən, təhrik
edən nədir ? Bəzi şagirdlərdə nə üçün
belə səy olmur ? Daha konkret desək,
bəzi şagirdlərdə təlim fəaliyyəti necə
motivləşir? Belə suallara cavab axtaran
müəllim şagirdlərdə idrak maraqlarını
müəyyən etməyə çalışır. Müəyyən
edilmişdir ki, ayrı-ayrı yaş dövrlərində
(kiçik məktəbli, yeniyet məlik, erkən
gənclik, yetkin gənclik motivlərin
təsir gücü müxtəlif olur. Tədqiqatlarla
(Ə.Əlizadə, M.Həm zəyev və b).
müəyyən edilmişdir ki, bütün yaş
dövrlərində şagirdləri təlim fəaliyyətinə
yönəldən motivlər yalnız bir motivdən
ibarət olmur. Təlim prosesində eyni
vaxtda bir-neçə motiv iştirak edə bilər.
Şübhəsiz onlardan biri aparıcı olur.
Prof. M. Ə Həmzəyevin tədqiqatlarına
görə [2, səh. 78] I–III sinif şagirdləri
üçün idrak tələbatları ilə bağlı olan
motivlər üstünlük təşkil edir. Yeni -
yet məlik dövründə həmyaşıdları ilə
və böyüklər lə emosional ünsiyyət
tələ batı, özünü təsdiq tələbat ilə bağlı
tələbatlar aparıcı rol oynayır. Yuxarı
siniflərdə isə öz şəxsi həyatının
mənasını, özünün cəmiyyətdəki yerini
axtarmaq əsas olur. 

Əlbəttə, təlim motivi öz-özünə,
kortəbii surətdə əmələ gəlmir. Təlim
– idrak maraqları fəaliyyətinin özünün
gedişində formalaşır. Bu nöqteyi-
nəzərdən ən başlıca məsələ məhz

tədris fəaliyyətinin necə həyata keçiril -
məsi ilə bağlıdır. Bu halda E.P.İlin
yazır ki [8, səh. 262], dərsi elə apar-
maq, elə yekunlaşdırmaq lazımdır ki,
şagirdlər görülmüş işdən, meydana
çıxan çətinliklərin aradan qaldırıl ma -
sından və yeniliyin dərk edilməsindən
razı qalsınlar. 

Prof. Ə.Əlizadə məktəbdə şagird -
lə rin maraqlarını aşağıdakı sistemlə
öyrənməyi məsləhət görür [3]. 

- I sinfə qəbul olunarkən uşaqların
məktəbə hazırlığı ilə yanaşı maraqları
da öyrənilir;

- I–IV siniflərdə maraqların inkişaf
dinamikası təhlil olunur;

- şagirdlər IV sinifdən V sinfə
keçəndə onların maraqları da öyrənilir;

- hər il V–XI siniflərdə şagirdlərin,
onların valideynləri və sinif rəhbərləri
ilə anket sorğusu keçirilir;

- Xüsusi qabiliyyətlərin inkişafı
testləşdirilir;

- VIII–XI siniflərdə şagirdlərin
maraqları peşəyönümü istiqamətində
araşdırılır. 

Ümumiyyətlə, maraq effektinin
yaradılmasında mövcud fikir və
mülahizələr bir-neçə istiqamətdə irəli
sürülməlidir. Yaxşı olar ki, şagirdlər
bir-neçə qruplara bölünsünlər, qoyulan
məsələni müxtəlif istiqamətdə izah
etsinlər, müxtəlif versiyalar, ehtimallar
irəli sürsünlər. Müəllimin rəhbərliyi
altında həqiqətin tapılması müəyyən
edilsin. 
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Motivlər təlim fəaliyyətinin xarak -
terinə, şagirdin təlimə olan marağına
və münasibətinə təsir göstərir. Əgər,
şagird pis qiymət almamaq, tənbehdən
qaçmaq üçün oxuyursa, onda o, daima
gərginlikdə olur və təlim prosesindən
zövq ala bilmir. Motivləşmə insan
davranışının hərəkətverici qüvvəsi
kimi, şəxsiyyətin strukturunda aparıcı
yer tutur. O, şəxsiyyətin istiqaməti,
xarakteri, emosiyaları, qabiliyyətləri,
fəaliyyəti və psixi prosesləri kimi
struktur törəmələrini əhatə edir.
A.N.Leont yevin fikrincə motiv insan
beynində əks olunaraq, onu fəaliyyətə
təhrik edən və həmin fəaliyyəti müva -
fiq tələbatların ödənilməsinə yönəldən
subyektiv halətdir [9, səh. 342]. 

A.N.Leontyev motivləri “başa
düşülən” və “real təsir göstərən”
motiv lərə ayırır. [9, səh. 342] Şagird
başa düşür ki, oxumaq lazımdır. Lakin
bu onu hələ təlim fəaliyyəti ilə məşğul
olmağa təhrik etməyə də bilər. Əgər,
valideyn desə ki, dərslərini hazır la -
masan oynamağa getməyəcəksən, bu
real şəraitə təsir göstərən amil olduğu
üçün o, dərslərini hazırlayır və
oynamağa gedir. 

Məktəb təliminə zəif hazırlanmış
şagirdlərdə təlim fəaliyyətinin motiv -
ləşməsi, bəzi hallarda təqlidi xarakter
daşıyır. Bu cür şagirdlər təlim fəaliy -
yətini böyük qardaş və bacılarını,
yaxın dost və yoldaşlarını təqlid et -
məklə yerinə yetirirlər. 

Kiçik məktəblilərə müsbət təlim
motivləri aşılamaq o qədər də asan iş
deyildir. Ona görə də, təlim işini
həyata keçirərkən, şagirdi fəaliyyətə
yönəldəcək zəruri motivlərə diqqət
yetirilməli, əksinə arxayınçılıq, la-
qeydlik yaradanlar isə uzaqlaşdırılma -
lıdır. Bəzən şagirdlərin həddən artıq
təlim tapşırıqları ilə yüklənməsi bir
çox hallarda idrak motivlərinin
yaranmasına mənfi təsir göstərir. 

İbtidai siniflərdə təlim fəaliyyətinin
motivləşməsi problemini öyrənərkən
biz Bakı şəhərində N saylı orta
məktəbin II, III və IV sinifləri üzərində
tədqiqat xarakterli iş apardıq. Ekspe-
rimental seçməni II, III və IV sinif
şagirdləri icərisindən, hər birindən 10
nəfər zəif, yaxşı və əlaçı oxuyan
şagirdlərdən formalaşdırdıq. Ümumiy -
yətlə, eksperimental tədqiqatlarda 60
nəfər şagird iştirak etdi. Tədqiqatın
aparılmasında bizə məktəbin rəhbərliyi,
sinif müəllimləri və məktəbin psixo-
loqu köməklik göstərdilər. 

Tədqiqatın aparılmasında əsas
məqsəd kiçik məktəblilərdə təlim
fəaliyyətinin motivləşməsini və buna
təsir edən amilləri öyrənmək idi.
Qoyulan məqsədə uyğun tədqiqatın
əsas vəzifələri müəyyən edildi:

1. Eksperimental səviyyədə kiçik
məktəbliləri (I, III, IV sinif şagird -
lərini) təlim fəaliyyətinə təhrik edən
motivləri öyrənib, təhlil etmək və
qruplaşdırmaq;

Психолоэийа jурналы 2012, №2

Pedaqoji psixologiya

117



2. Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin
motivləşməsinə təsir edən amilləri
öyrənib təhlil etmək;

3. Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin
motivləşməsinin inkişaf dinamikasını
(ayrı-ayrı siniflərdə təlim fəaliyyətinin
motivləşməsinin təzahür xüsusiyyət -
lərini müqayisə etməklə) öyrənmək
və təhlil etmək; 

Tədqiqatın obyekti ibtidai sinif
şagirdləri (II, III, IV sinif şagirdləri),
predmeti isə kiçik məktəblilərdə təlim
fəaliyyətinin motivləşməsinin
öyrənilməsi oldu. 

Tədqiqat prosesində qarşıya qoyu-
lan problemin spesifikliyini nəzərə
alaraq, anket sorğusu, eksperiment və
müşahidə metodlarından istifadə edildi. 

Şagirdlərə aşağıdakı anket sorğusu
təqdim olundu:

1. Oxuyuram, çünki müəllimlə
ünsiyyət xoşuma gəlir

2. Oxuyuram ki, yoldaşlarımdan
geri qalmayım

3. Oxuyuram ki, valideynlərim
razı qalsınlar

4. Oxuyuram ki, çox bilim 
5. Oxuyuram ki, sinfimiz qabaqcıl

olsun 
6. Oxuyuram ki, gələcəkdə böyük

adam olum
7. Oxuyuram ki, sinifdə əlaçı mən

olum
8. Oxuyuram ki, müəllimlərim

mə ni tərifləsinlər. 
Sonra şagirdlərə tapşırıldı ki, onları

qane edən müddəanın altından xətt
çəksinlər. 

Alınmış nəticələri təhlil etmək
üçün aşağıdakı cədvəli tərtib etdik:
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Сədvəldən göründüyü kimi, bütün
siniflərdə “çox bilmək” və “əlaçı ol-
maq istəyi” üstünlük təşkil edir, bu
isə belə bir nəticə şıxarmağa imkan
verir ki, şagirdlərdə idrak maraqları
və öyrənmək istəyinin çox olması
kifayət qədər özünü biruzə verir. Bunu
isə onlarda təlimə marağın artması
və təlim fəaliyyətinə olan istəyin,
motivasiyanın üstünlüyü kimi xarak -
terizə etmək olar. Göründüyü kimi
kiçik məktəb yaşlarında da təlimin
inki şafetdirici funksiyası özünü
göstərir. Bunu təşkil və idarə edən
isə müəllimdir. Şagirdlərin təlim
zamanı fəallığının artırılmasında, in-
teraktiv təlim metodlarından istifadə
etməklə müvəffəqiyyət qazanmala -
rında müəllimin rolu böyükdür. O,
mövcud təlim proqramlarına uyğun
olaraq şagirdlərdə təlim motivləri
formalaşdıra bilər. Yuxarı siniflərdə
təlim göstəricilərinin yüksək olması,
aşağı siniflərdəki müvəffəqiyyətdən
asılıdır. 

Sinif müəllimi öz pedaqoji usta -
lığından istifadə edərək şagirdlər
arasında bilik yarışı keçirmək, mü -
vəffəqiyyətə görə qruplara yer vermək
kimi tədbirlər keçirməklə kiçik mək -
təblilərdə təlim motivlərinin formalaş -
masına əlverişli şərait yaradır. 

Motiv və maraq idrak fəaliyyətinin
əsasını təşkil edir. Təlimdə marağın
əhəmiyyətini Y.A.Komenski belə qeyd
etmişdir ki, maraqsız öyrənilən elm

iştahsız yeməklə müqayisə olunur [7,
səh. 110]. Əgər şagird hər hansı bir
fənni sevirsə, onunla maraqlanırsa,
biz müəllimlər onun bu istəyini, ar-
zusunu və marağını nəzərə alıb, həmin
fənnin sirlərini öyrənməkdə ona
köməklik etməliyik. 

Aşağı siniflərdən başlayaraq
şagirdlərə öz qarşılarına məqsəd qoy-
maq və ona əməl etməyə çalışmaq
ba carığını tərbiyə etmək lazımdır.
Müəllim gündəlik təmrinlər, nəzarət
və həvəsləndirmə tədbirlərinin köməyi
ilə bu bacarığın möhkəmlənməsinə
və vərdişə çevrilməsinə nail olmalıdır.
Bu zaman motivlərdən asılı olaraq
təlim uşaq üçün müxtəlif məna kəsb
edə bilər. Məsələ həlli ilə məşğul olan
bir şagird yaxşı qiymət almaqla
müəllim və valideynlərin rəğbətini
qazanmaq motivi (mövqe motivləri)
ilə, digər şagird məsələnin səmərəli
həlli yolunu tapmaqla çətinlikləri ara-
dan qaldırmaq motivi (təlim idrak
motivləri) ilə, üçüncü şagird isə
gələcək riyaziyyatçı kimi hazırlaşmaq
motivi (sosial motiv) ilə çalışa bilər.
Bütün bu hallarda məqsəd eyni olsa
da (məsələni həll etmək) motivlərdən
asılı olaraq təlim fəaliyyətinin mənası
da dəyişir[4]. 

Beləliklə, motiv şagirdin təlim
fəaliyyətinin xarakterinə, təlimə
münasibətinə birbaşa təsir göstərir.
Əgər sinif müəllimi öz şagirdlərini
ölkəmizin məşhür ziyalıları və

Психолоэийа jурналы 2012, №2

Pedaqoji psixologiya

119



alimlərinin həyat və yaradıcılığı ilə
tanış edirsə, uşaqları zəhmətə alışdı -
rır sa, başqasının zəhmətinə layiqincə
qiymət verməyə öyrədirsə, onlarda
ictimai əhəmiyyətli təlim motivlərinin
formalaşmasına imkan yaradır. 

Kiçik məktəbli yaşı dövründə geniş
sosial motivlər hədsiz böyük əhəmiy -
yət daşıyır. Çünki uşaqlar böyüdükcə
sinifdən - sinfə keçdikcə geniş sosial
motivlərin çəkisi təlim fəaliyyəti
motivləri içərisində daha ağır (çox)
olur. Müəllimin təklif etdiyi ictimai
əhəmiyyət kəsb edən tapşırıqları, onun
müxtəlif növlərini şagirdlər böyük
maraqla yerinə yetirirlər. Aparılan
psixoloji tədqiqatlara istinadən demək
olar ki, yaxşı oxumaq imkanı olan,
maraq dairəsi geniş olan çalışqan
şagirdlərdə xeyli miqdarda sosial
motivlərə, təlim motivlərinə, nüfuz
qorumaqla bağlı motivləri məhdud
olanlara rast gəlmək mümkündür. La-
kin belələrinin içərisində istisna hallara
da rast gəlmək olur ki, onlarda motivlər
sistemi müxtəlif təlim motivləri və
bəzi sosial motivlərdən ibarət olur.
Bu cür motivləşmə strukturunda,
adətən “müvəffəqiyyət”, “qiymət”,
“maraq” və ya “qiymət”, “müvəffəqiy -
yət”, “nüfuzunu qorumaq” sistemi
üs tünlük təşkil edir [6, səh. 54-55]. 

Motivləri məzmun və forma ba -
xımından prof. Ə.Əlizadə və prof.
H.Əlizadə aşağıdakı kimi izah edirlə
[7, səh. 110-112]. 

Məzmun baxımından:
1. Təlimin şagird üçün şəxsi məna

kəsb etməsi
2. Motivin fəallığı 
3. Motivlərin ümumi strukturunda

motivin yeri
4. Motivlərin müstəqil surətdə

əmələ gəlməsi və təzahür etməsi. 
5. Motivlərin dərk olunma səviy -

yəsi. 
6. Eyni bir motivin müxtəlif

fəaliyyət tiplərinə tədris fənlərinə və
tədris tapşırıqlarına şamil edilməsi. 

Motivlərin formaca müxtəlifliyini
müəlliflər aşağıdakı kimi şərh ediblər
[7, səh111]. 

1. Motivlərin davamlılığı
2. Motivlərin emosional çalarları

və ya modallığı 
3. Motivlərin qüvvəsi və isfadə

xüsusiyyətləri. 
Motivlərin ifadə formaları onların

məzmunu ilə bilavasitə bağlıdır. 
Ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində

şagirdlərdə təlim motivasiyasının, ilk
novbədə daxili motivasiyanın forma -
laş dırılması psixoloji baxımdan xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Müasir məktəb
üçün bu son dərəcə aktual problemdir.
Prof. Ə.Əlizadə və prof. H.Əlizadə
qeyd edirlər ki [7, səh. 112], onu
uğurla həll etmək üçün sosioloqların,
hüquqşünasların, psixoloqların həkim -
lərin, pedaqoqların və metodistlərin
yaxından iştirakı ilə kompleks təd qi -
qatlar aparılmalıdır. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Абстракт

Мотивы воздействуют на характер процесса обучения. Формируют
интерес учащихся, к процессу обучения. В статье ставится акцент на
мотивацию учебного процесса, как основного фактора в начальной
школе. Организация и активация познавательной деятельности учеников
во время урока требует от педагога большого мастерства. Педагог
может заставить ученика учиться, однако привлечь его к познавательной
деятельности, активизировать познание ребёнка зависит от профессио-
нализма педагога, ведь именно то чувство уверенности, радости по-
явившиеся в процессе обучения развивают мотивацию школьника, со-
ответствующую структуре учебной деятельности . Проблема формиро-
вания мотивации в младшем школьном возрасте определяется тем, что
именно в период обучения ребёнка в начальной школе, когда учебная
деятельность является в статусе ведущей деятельности, важно создать
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предпосылки формирования мотивации учения, и к концу обучения в
начальной школе придать мотивации определённую форму, то есть
сделать её устойчивым личностным образованием ученика. 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения
может быть назван центральным, так как мотив является источником
деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования.
Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить
основу для умения, желания учиться, т. к. ученые считают, что результаты
деятельности человека зависят от интеллекта, а в частности от мотивов.
Формирование уже в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей
учёбе ребёнка значимый для него смысл, в свете которого его собственная
учебная деятельность становилась бы для него сама по себе жизненно
важной целью, а не только средством для достижения других целей,
являет ся крайне необходимым, без чего дальнейшая учёба школьника
может оказаться просто невозможной. Как показывает опыт, при
стихийном формировании мотивационной сферы деятельности учащихся
у многих из них не формируются необходимые для эффективного
обучения мотивы. Следовательно, школа и учителя должны взять на
себя управление процессом формирования мотивационной сферы дея-
тельности учащихся. 

THE PROBLEM OF MOTIVATION
IN THE LEARNING PROCESS

Abstract

Motives affect the nature of the learning process. Form the students'
interest in learning. The article places emphasis on the motivation of the
learning process as a major factor in elementary school. The organization
and activation of cognitive activity of students during class requires the
teacher a lot of skill. Teacher can make students learn, but to bring him to the
cognitive activity, to increase the knowledge of the child depends on the pro-
fessionalism of teachers, because it is a sense of confidence, joy appeared in
the learning process develops student motivation, the proper structure of
learning activities. The problem of building motivation in primary school
age in the fact that it was during a child in elementary school, when the
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learning activity is in the status of the dominant activity, it is important to
create the conditions of formation of learning motivation, and by the end of
primary school to give a form of motivation, that is, make it sustainable
personal education student. 

In today's issue of school learning motivation without exaggeration be
called the central as well as the motive of the source activity and the function
of motivation and of meaning. Primary school age is favorable to lay the fo-
undation for the ability and desire to learn, as scientists believe that human
activities are dependent on intelligence, and in particular of the motives.
Formation already in primary school motifs, giving further your child's
education is significant for a meaning in the light of which his own learning
activities would become for him in itself a vital goal, and not just a means to
achieve other goals, is essential, without which further student learning may
be simply impossible. Experience shows that when the spontaneous formation
of the motivational sphere of activity for students, many of them do not form
necessary for effective learning motives. Consequently, the school and the
teachers need to take control of the process of formation of the motivational
sphere of activities of students. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 23 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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Yeniyetməlik dövründə in -
ki   şaf sürətlə gedir və
şəxsiyyətin formalaşması

prosesində çoxlu dəyşikliklər nəzərə
çarpır. Onlarda həmyaşıdlar arasında
özünütəsdiqetmə, böyüklərə qarşı qəti
etiraz, güclü emosional vəziyyət və
həyəcanlanma əlamətləri açıq
görsənməyə başlayır. 

İ.S.Kon qeyd etmişdir: “Yeniyetmə
və gənclərin davranışında elə bir sosial
və ya psixoloji sahə yoxdur ki,
keçmişdə və ya indiki zamanda ailənin
təsirinə məruz qalmasın” [1, s.68]. 

Çox təəssüflər ki, bu gün uşaqlar
böyüyən ailələrdə xeyli çatışmazlıqlar
var. Buna görə də V.A.Krutetiski
“Yeni yetmələrin psixologiyası” əsərin -
də göstərirdi ki, yeniyetmə konfliktinin

mənbəyi ailə üzvlərinin ona olan
münasibətindədir. Dalaşma, ailədən
uzaqlaşma, məcburiyyət, cəzalandırma,
qorxu və s. kimi hallar bunlara daxildir. 

Çoxlarımıza məlumdur ki, müasir
şəraitdə ailələrdə böyüyən yeniyetmə -
lərin yaşantıları nəzərə alınmadan
təzyiqlərə məruz qalır və bu zaman
onlar özlərini qurban kimi hiss edirlər.
Bu isə destruktiv konfliktlərin əsası
olan aqressivliyin formalaşmasına
şərait yaradır. Nəticədə yeniyetmələrdə
əxlaqi təsəvvürlər müsbət yönümdən
inkişaf etmir, özünütəsdiqetmədə emo-
sional kobudluq, dağıdıcı üsullardan
istifadə açıq şəkildə təzahür etməyə
başlayır.

Bu baxımdan deyə bilərik ki, kon-
flikt haqqında təsəvvürlərin formalaş -
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ma sına təsir edəcək əsas məsələlərdən
biri tərbiyyə mühitinin, xüsusilə
mədəni bilgilərin hansı tipdə olmasıdır.
Nəzərə alsaq ki, uşaqların tərbiyəsində
ailənin rolu və nüfuzu daha əhəmiyyət -
lidir, onda bu tiplərin aydınlaşdırılması
maraqlı olardı. Amerika antropoloqu
və etnoqrafı Marqaret Midin mədəniy -
yət tiplərinə diqqət etmək bu məsələ -
lə rin bəzi tərəflərinin açılmasına
kömək etmiş olardı. M. Mid uşaqlara
təsir xüsusiyyətlərinə görə mədəniyyət -
lərin üç tipini fərqləndirirdi: postfiqu -
rativ, kofiqurativ, prefiqurativ [2, s.48]. 

Postfiqurativ mədəniyyət – bu
cəmiyyətin hiss olunmayacaq dərəcədə
dəyişən ən-ənəvi klassik variantıdır.
Bu mədəniyyətə görə “baba yeni
doğulmuş nəvəsini əlinə götürərək,
onun gələcəyi üçün özünün əla olan
keçmişindən başqa heç nə təsəvvür
edə bilmir”. Yaşlıların keçmişi- onların
uşaqlarının gələcəyi üçün ən yaxşı
sxemdir. Bu xətt üzrə də uşağa mü -
nasibət formalaşır və tərbiyyəvi təsirlər
göstərilir. Belə mədəniyyətlərdə müəy -
yənləşdirici rolu yaşlı nəsil oynayır. 

Kofiqurativ mədəniyyət – bu
mədəniyyət növü öz dövrünün insan -
larına daha çox təsir göstərən davranış
modelidir. Təqlid üçün ideal forma
kimi artıq keçmişdəkilər deyil, bu
gün olanlar əsas götrülür. Bu mədəniy -
yətin tərbiyyə prosesində üçüncü nəsil
(nənə və baba) iştirak etmir. Uşaqlar
müstəqil şəkildə özlərinin həyat

tərzlərini formalaşdırırlar. Bu zaman
uşaq və yeniyetmələrdə KİV-in və
başqa ətraf təsirlərin nəticəsində yeni
mədəniyyətlərin formalaşması müm -
kün lüyü artmağa başlayır. 

Prefiqurativ mədəniyyət – M.Midə
görə bu mədəniyyət tipləri XX əsrin
60-cı illərində yaranmağa başlamışdı.
Müəlifə görə bu mədəniyyətin əsas
xüsusiyyəti cəmiyyətin sürətli inkişafı
səbəbindən gələcəyinin qeyri-
müəyyənliyidir. Hətta iki nəsil arasında
mədəni bilgilərin ötürülmə formasın -
dakı fərq o qədər artacaq ki, bu zaman
uşaqlar aldıqları bilgiləri valideynlərinə
ötürəcəklər [2, s.48-49]. 

Müəllifin yaratdığı mədəniyyət
tiplərinə nəzər salanda görürük ki,
bizim cəmiyyətmizə daha yaxın olanı
postfiqurativ mədəniyyət tipidir. Bəlkə
də elə ona görədir ki, yaşlılarla, xüsu -
silə valideynlərlə yeniyetmələr arasında
konfliktlər tez-tez baş verir. Zidiyyət -
ləri yaradan əsas səbəblərindən biri
də valideynlərin uşaqlarında gör mək
istədikləri keyfiyyətlər üstündə dir.
Belə ki, qeyd etdiyimiz bu mədəniyyət
tipinin əsas xüsusiyyəti odur ki, yaşlı
nəsil özlərində ən-ənəvi olan və daha
yaxşı hesab etdikləri keyfiyyətləri öz
uşaqlarında görmək istəyirlər. Sanki
özlərinin keyfiyyətlərini bir etalon
olaraq uşaqlarına tətbiq etməyə cəhd
edirlər. Burada isə təbii ki, yanaşma
düzgün qurulmadıqda yeniyetmə –
valideyn konfliktləri qaçılmaz olur.
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Heç şübhəsiz ki, bu cür münasibətlər
və konfliktlərin həlli üsulları yeni -
yetmədə konflikt haqqında təsəv vür -
lərin formalaşmasına təsirsiz ötüşmür. 

Araşdırmalardan məlum olur ki,
yeniyetməlik yaşında konflikt situasi -
yaların tənzimlənməsində, davranış
taktikalarının seçilməsində həmyaşıd
uşaqlarla qarşılıqlı münasibətlərin də
xeylı dərəcədə rolu var. Koqnitiv psi-
xologiya nümayəndələri şəxsiyyətin
inkişafında məlumat və biliklərin
formalaşma mexanizminin iki yolla
baş verməsi mümkünlüyünü iddia
edirlər. Onlara görə sosializasiya
prosesində insan davranışı haqqında
məlumatlar imitasiya və dolayı öy -
rənmə üsulları vasitəsilə həyata keçi -
rilir. İmitasiya yolu ilə davranış nü -
mu nələrin öyrənilməsi daha çox vali -
deynlərin şəxsi nümunəsi üzrə, dolayı
yol ilə öyrənmə isə həmyaşıd uşaqların,
film qəhrəmanlarının və s. şəxslərin
davranış modelləri üzrə formalaşır[3,
s.108]. 

Kanada psixoloqu Albert Bandu -
ranın “sosial öyrənmə” nəzəriyyəsinə
görə KİV, xüsusilə televiziya uşaq və
yeniyetmələrin davranışlarının model -
ləşdirilməsi üçün əsas mənbədir [4,
s.95]. Banduraya görə uşaqlar aqressiv
hərəkətlərə və destruktiv davranışlara
o halda başlayırlar ki, onların davranış
modeli böyüklərin, xüsusilə ailə
üzvlərinin, film qəhrəmanlarının zorakı
hərəkətləri əsasında formalaşır. “Sosial

öyrənmə” nəzəriyyəsinə görə aqressiya
mənimsənilən və həyata keçirilən so-
sial davranış formalarından biridir.
Davranışın bu forması insanlarda in-
strumental şərtlənmə prosesləri və so-
sial modelləşmə hesabına möhkəm -
lənir. Destruktiv davranış arzu olunan
nəticə ilə bitdiyi təqdirdə fərd növbəti
dəfə də bu üsula əl atacaq. 

“Sosial öyrənmə” nəzəriyyəsinə
istinadən deyə bilərik ki, hər bir vali-
deyn ailədə uşaqlarına öz davranışları
ilə müsbət rol modelləri aşılamalıdır.
Təbii ki, bu modellər yeniyetmələrdə
konflikt haqqında konstruktiv təsəvvür -
lərin formalaşmasında əvəzolunmaz
nümunə olacaq. 

XXI yüzillik texnologiyalar əsri
olduğundan onun müsbət tərəflərilə
yanaşı bir sıra mənfi xüsusiyyətləri
də görünməkdədir. Belə ki, yeni ifor-
masiya mənbələrinin, mobil telefonla -
rın, internetin yaranmasıyla artıq hər
şeyə marağı olan yeniyetmələrin
ünsiyyətində köklü keyfiyyət dəyişmə -
ləri baş verib. Bu gün yeniyetmələrin
canlı ünsiyyəti virtual ünsiyyətdən
geridə qalır. Bəzi yeniyetmələr ailə
üzvləri, sinif yoldaşları və qohumların -
dan çox, tanımadıqları insanlarla və
əcnəbi yeniyetmələrlə ünsiyyət qu-
rurlar. Bununla da onlarda yeni referent
qruplar yaranır. Bəzən yeniyetmələr
başqalarının müəyyən davranışlarını
qəsdən yamsılayırlar. Onlar döyüş
səhnələrini əks etdirən filmlərə daha
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çox meyl göstərirlər. Bu filmlərdə
olan qəddar səhnələr də onlarda aq-
ressivliyin və destruktiv xarakterli
konfliktlərin yaranmasında az rol
oynamır. 

Nəzərə alsaq ki, bu ünsiyyət for -
maları insan psixikasında nə dərəcədə
ası lılıq yaradır, onda məsələ aydındır.
Be lə hallar həm də insanda əsəbilik,
aq ressivlik və psixoloji yorğunluq yaradır.

Son illərdə psixoloji araşdırmalar
texnalogiyanın sürətli inkişafı ilə
əlaqədar insan psixikasının yeni bir
xüsusiyyətini, “Robot sindromu”nu
aşkar etmişlər. Bu sindromun mahiy -
yətini o təşkil edir ki, insanlar artıq
texniki vasitələrdən, xüsusilə elektron
oyunlardan, kriminal xarakterli flimlərə
baxmaqdan, o cümlədən virtual
ünsiyyət vasitələrindən geniş istifadə
etdiklərinə görə onlar hətta canlı in-
sanlara belə monitorlardkı oyunların
döyüş səhnələrini əks etdirən cansız
obrazlar kimi yanaşırlar. Nəticədə
yeni tipli kriminal davranışlar forma -
laşır. Məsələn, uzun müddət döyüş
səhnələrini əks etdirən virtual oyunlarla
gününü keçirən yeniyetmə çox asan -
lıqla hansısa insana fiziki xətər yetirə
və hətta onu öldürə bilər. 

Tədqiqatlar göstərir ki, yeniyetmə -
lər arasında yaxın insanlar və həmya -
şıd larla olan qeyri sağlam münasibətlər
xroniki distress şəraiti yaradır, o da
öz növbəsində insanın psixoloji və
fiziki vəziyyətində əks olunur. Nəticədə

yeniyetmələrin sağlamlığında dəyşik -
lik lər yaranır və nevrozlara, xoşa gəl -
məz hallara, suisidə səbəb olur. 

L.N.Vinokurov nevrozların yaran -
masında aşağıdakı psixoloji faktorları
fərqləndirir [5, s. 58]. 

Ailə üzvləri arasında konfliktlər,
onların disharmoniyası, tərbiyədəki
çatışmazlıqlar, yaranmış xroniki psi-
xotravmatik şərait, valideynlərin
özünün nevrotik xüsusiyyətləri və s.;

Məktəb konfliktləri, uşağın tədris
yükünə uyğunlaşa bilməməsi, müəlli -
min düşmən münasibəti, sinifin
dəyişdirilməsi, pis uşaq kollektivi;

Müxtəlif xoşagəlməz hadisələr
zamanı kəskin psixoloji travmalar;

Valideynlərin alkoqolizm, narko-
maniya və psixi xəstəliklərə tutulması. 

Destruktiv konfliktin ən pis nəticə -
lərindən biri də, şəxsiyyətlərarası kon -
fliktlər zamanı şəraitə sosial-psixoloji
dezadaptasiyadır. Bu zaman dezadapta -
siyanın nəticəsi olaraq yeni yetmələr
intihara cəhd edirlər. Bü tün insanlarda
adaptasiya ikili xarakter daşıyır. Hər
bir insan təkrarolunmazdır və ona
görə də adaptasiya prosesi müxtəlif
insanlarda eyni olmur. Sosial adapta-
siya prosesində insan şəraitə deyil,
daha çox daxili aləmində baş verən
proseslərə: özünü ələ alma, əqli və
ruhi çətinlik, özünütəsdiqetmə yolları
və digər daxili narahatlıqları ilə üz-
üzə qalır. İnsan ruhən azad olmağa
çalışır. Azad isə o insandır ki, o bunu
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özündə hiss edir. İnsanın daxilən
rahatçılığı onun özünə və ətrafda baş
verənlərə münasibətində üzə çıxır [5,
s. 19]. 

Bütün yuxarıda dediyimiz halların
azaldılması üçün isə valideynlər,
müəllimlər və yaxın insanlar yeniyet -
mə lərnən olan ünsiyyətlərinə təkrar
baxmalıdırlar. Yazdığımız bu xoşagəl -
məz neqativlərin qarşısını almaq və
ən azından onların təsir imkanlarını
azaltmaq üçün isə valideyn-yeniyetmə-
məktəb qarşılıqlı əməkdaşlığına müasir
şəraitdə hiss olunacaq dərəcədə böyük
ehtiyyac var. Bu əməkdaşlıq olmadan
müsbət tərbiyyəvi təsirlərdən danışmaq
mənasız ola bilər. Əks halda isə
yeniyetmələrin insan münasibətlərinə
olan yanaşmasında və yaranmış
münaqişəli situasiyalarda destruktiv
davranış formaları üstünlük təşkil edə
bilər. Elmi əsərlərin təhlili, apardığımız
müşahidə, sorğu və psixoloji eksperi -
mentlərin nəticələrinə əsaslanaraq
yeniyetmələrdə konflikt haqqında
təsəvvürlərin formalaşmasına təsir
edən əsas faktorları aşağıdakı sxemdə
əks etdirmişik. 

Beləliklə, elmi ədəbiyyatın təhlili
göstərdi ki, yeniyetməlik yaşında
yüksək aqressivlik və konflikt bu yaş
dövrünə keçidi şərtləndirən özünəməx -
sus xüsusiyyətdir. Ancaq bu o demək
deyil ki, dəyişməz olan bu proses ilə
bağlı fikirlər öz toxunulmazlığını
saxlamalıdır. Bu baxımdan haqlı ola-

raq bəzi müəlliflər hesab edir ki, ye -
ni yet məliyə keçidin böhranı ətraf
mühitin təsirlərindən, habelə psixo-
loji-pedaqoji müşayiətdən, identifika -
siyanın xarak te rindən, ailədəki iqlim -
dən, həmyaşıd lar və müəllimlərlə
olan münasibət lərdən çox asılıdır.
Apa rılmış tədqi qatlar və təhlillər
göstərir ki, müasir şəraitdə yeniyetmə
konfliktlərinin mövcud səviyyədə
öyrənilməsi, onların destruktiv dav -
ranışlsrının azaldılması üzrə fərdi və
qrup şəklində meyarların hazırlanması
aktualdır. Yeniyetmə konfliktlərinin
yaranma mexanizminin, qanunauy -
ğun luqlarının və baş vermə səbəblə -
ri nin üzə çıxarılması gələcəkdə ye -
ni yetmə qruplarında, yeniyetmə - yaşlı
münasibətlərində baş verə biləcək
ziddiyyətli situasiya ların konstruktiv
həllinə müəyyən dərəcədə səmərəli
təsir etmiş olacaq. Xüsusilə bu prob -
lemə hazırki dövürdə məktəblərdə
“şa gird-şagird”, “müəl lim-şagird”,
ailə lərdə isə “valideyn-övlad” müna -
sibət lərində daha çox təsadüf olunur. 

Elmi yeniliyi: Məqalədə ilk dəfə
olaraq müasir şəraitdə yeniyetmələrin
destruktiv konflikt prosesi yaranma
səbəbləri baxımından tədqiq edilir.
İşin elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, araşdırılmalar nəticəsində yeniyet -
mə konfliktlərin yaranmasına təsir
edən müasir səbəblər və onların dəyiş -
mə xüsusiyyətlərinə nəzəri aydınlıq
gətirilmişdir. 
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Tətbiqi əhəmiyyəti: Yeniyetmə
yaşı dövründə konflikt proseslərinin
idarə olunması, onların bu prosesə
münasibəti və şəraitin təsir xüsusiy -
yətləri baxımından yaxınlaşaraq fərdi

qaydada psixosemantik model yara -
dılacaq. Bu model imkan verəcək ki,
yeniyetmələrin konflikt şəraitində
davranışlarının konstruktiv istiqamətdə
dəyişdirilməsinə kömək olunsun. 
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ПРИЧИНЫ ПОДРОСТКОВЫХ КОНФЛИКТОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Абстракт

Подростковый возраст характеризуется быстрым развитием и изме-
нением формирования личности. Отношение семьи к подростку играет
не маловажную роль. Условия воспитания являются одним из главных
задач в формировании представления подростками о конфликте.
Различают 3 типа культур особенностей влияния на детей. Процесс со-
циализации ребенка проходит через имитацию взрослых и косвенного
изучения. Выбирая виртуальное общение реальному, вызывающая в
последующем зависимость. Психологические исследования привели к
такому открытию особенности психики человека как синдром «Робота».
В последующем приводя к психологической дезадаптации, конфликтам.
Представление подростками понятия конфликт, причины развивающие
конфликт. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что в современных
условиях влияет подростка разные факторы к представление о конфликтах. 
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CAUSES OF CONFLICTS OF JUVENILE
IN THE MODERN CONDITION 

Abstract

Adolescence is characterized by rapid development and change of identity
formation. The family to the teenager plays unimportant role. Conditions of
education are one of the main objectives in the formation of young people
view the conflict. There are 3 types of cultures influence the characteristics
of the children. The process of socialization of the child passes through
imitation of adults and indirect learning. Choosing a real virtual communication,
causing the subsequent dependence. Psychological research has led to the
discovery of such features of the human psyche as a syndrome of «Robots».
Subsequently leading to psychological maladjustment, conflict. Presentation
of the concept of conflict adolescents, causes developmental conflict.

Based on the above it can be concluded that in the present conditions
affect different factors for adolescent idea of   conflict.

Məqalə ADPU-nun pedaqogika və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 05)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya elmləri doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 15 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Qeyd edək ki, motivasiya
daxili amil kimi fərdin
ehtiyaclarından qaynaq -

la nıb onu müəyyən fəaliyyətə istiqa -
mət ləndirir. Aydındır ki, öyrənmə in -
san davranışında baş verən dəyişikli -
yin müəyyən bir növüdür və məhz
elə bu səbəbdən də öyrənənlərin
(şagirdlərin) qabiliyyətləri, motivləri
və maraqlarının təhlil edilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə
araşdırma aparan görkəmli tədqiqatçı
B. Blomun fikrincə zaman və mühit
öyrənməyə təsir edən amillərdən biridir
[1, s.77]. Şagirdlərdə öyrənməklə
bağlı stimul olmadığı təqdirində belə
öyrənmə prosesinin dayandırmaq ol-
maz və belə şəraitdə onlarda stimul
ya ratmağa cəhd daha əlverişli metod
hesab edilir [1, s. 78].

Məlumdur ki, pedaqoji psixolo-
giyada motivasiya tədqiqatçıların əsas

götürdükləri dəyişən olub, onun müx -
təlif səviyyələrini şagirdlərin təhsil
mühitində davranışını və təhsil
nailiyyətlərini qiymətləndirməklə
ölçürlər [6, s. 31]. Qeyd edək ki, inki -
şaf motivi yaxud nailiyyət motivi de -
dikdə “o tip fəaliyyətlərdə uğur qazan -
maq və yaxud iştirak etmək meyli və
istəyi nəzərdə tutulur ki, bu zaman
uğur qazanmaq insanın fərdi səy və
qabiliyyətindən asılıdır” [7, s. 326].

Bir məsələni də qeyd etmək lazım dır
ki, məktəblərdə kurikulum və ümu  miy -
 yətlə təhsil prosesi əvvəlcədən na zir -
lik tərəfindən planlaşdırılır və tə  lim
mexanizmləri əvvəlcədən işlən miş
olur, amma şagirdlərin öyrənməyə olan
meyli və ümumilikdə öyrənmə moti -
va  siyası çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir.
Təqdim edilən məqalədə təhsil moti -
va siyası və onun şagirdlərin dərs pro -
se sinə təsiri məsələləri təhlil edilmişdir. 

Психолоэийа jурналы 2012, №2

Behnaz Pakdel

132

MOTİVASİYA SİSTEMİNİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
VƏ ONUN ŞAGİRDLƏRİN TƏHSİL FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Behnaz Pakdel
BDU-nun psixologiya kafedrasının doktorantı 

E-mail:behna8849@yahoo.com

Açar sözlər: motivasiya, təhsil motivasiyası, öyrənmənin rolu, məktəbyaşlı
uşaqlar

Ключевые слова: mотивация образования mотивации, роль образо-
вании, дети до школьного возраста

Key words: motivation, education motivation, roles of learning, pre
school age children. 



Aydındır ki, psixoloqlar və pedaqoq -
lar həmişə motivasiyanın təhsil sa hə -
sin dəki uğurlar və uğursuzluqlarda
oynadığı rola xüsusi diqqət yetirirlər.
Motivasiya termini məna etibarı ilə
dav ranışın səbəb və mahiyyətini özün -
də ehtiva edir. Son illərdə psixo loq la rın
və pedaqoqların diqqətini cəlb edən
əsas məsələlərdən biri təhsil motivasi -
yasıdır. Təhsil motivasiyası ümumilikdə
fərdin təhsil mühitinə gələrək təhsil
prosesində iştirak edib diplom almasına
səbəb olan stimul, tələb və amillər
məcmusunu özündə ehtiva edir.

Qeyd edək ki, psixopedaqoji ədə -
biy yatda təhsil motivasiyası ilə əlaqə -
dar müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur.
Bunlardan biri “özünümüəyyənləş -
dir mə” nəzəriyyəsidir ki, 1985-ci ilə
Desi və Rianın tərəfindən irəli sürül -
müşdür. Özünümüəyyənləşdirmə nəzə -
riyyəsi insanın cəmiyyət kontekstində
formalaşan və dinamika, motivlər,
emo siyalar və optimal yaşam tərzi
sahəsində ortaya çıxan tələblərini si-
stemli formada təhlil etməyə çalışır.
Bu nəzəriyyəsinin əsas xüsusiyyətlərin -
dən biri ondan ibarətdir ki, digər mo-
tivasiya nəzəriyyələrinin (o cümlədən;
sosial-koqnitiv nəzəriyyənin) əksinə
olaraq insanı vahid və bütöv bir sistem
kimi nəzərdən keçirir və məhz elə
buna görə də daxili və xarici motiv
və stimulların iyerarxik modelini
təqdim edir. Bu model isə öz növbə -
sində tədqiqatçılara müxtəlif səviyyəli

motiv və stimulların nəticələrini ayrı-
ayrılıqda təhlil etməyə imkan verir.
Bu modelin başlıca müddəası ondan
ibarətdir ki, motivasiya prosesinin mü -
kəmməl təhlilini vermək üçün üç amil
– “daxili motiv”, xarici stimul” və “ma -
raqsızlıq” (stimulun olmaması) diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır [11 s. 113]. 

Bununla bağlı qeyd etmək olar ki,
“Daxili motiv” insanların öz daxilindən
qaynaqlanıb, hansısa hərəkəti etməyə
vadar edən güc və stimula deyilir və
bu hərəkət səbəb olacağı mükafat lar -
dan asılı olmayaraq fərd üçün əhə miy -
 yətli olub onun məmnunluğuna zəmin
yarada bilir.

Qeyd edilən “Özünümüəyyənləş -
dir mə” nəzəriyyəsinin əsas müddəa -
la rından biri ondan ibarətdir ki, insanlar
doğulduqları andan etibarən təhrik
olmaq və öyrənməyə meylli olurlar
və bu təbii meyl mühit tərəfindən
dəstəklənir. İnsanlardakı bu təbii meyl
“daxili motiv” anlayış ilə ifadə edilir
ki, buda məzmun baxımdan üç psi-
xoloji tələbin ödənilməsindən asılıdır.
Bir istiqamətdə tədqiqat aparan bir
çox alimlərin fikrincə bu üç tələbin
ödənilməsi psixoloji sağlamlıq, inte-
raksiya və fərdin ətrafdakılarla optimal
əlaqə yaratması üçün ciddi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu üç tələbi aşağıdakı kimi
təsnif etmək mümkündür. 

1. “Ləyaqət hissi”, yəni fərd özünü
müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul
olmağa layiq birisi hesab etməlidir. 
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2. “Müstəqillik hissi”, yəni fərd
öz davranış və hərəkətlərinə tam hakim
olduğunu və onlara nəzarət etmək
iqtidarında olduğunu hiss etməlidir.

3. “Mənsubiyyət hissi”, yəni fərd
digərləri tərəfindən qəbul edildiyi və
sevildiyini hiss etməlidir. 

Qeyd edilən üç əsas tələbin ödənil -
məsi insanlarda özünə inam hissini
gücləndirir. Bu zaman insanlar daha
aktiv olub, psixoloji cəhətdən daha
sağlam ola bilirlər. Lakin bu tələblərin
ödənilmədiyi təqdirdə fərd özünə qarşı
inamsız, pessimist və laqeyd olmuş
olacaqdır [10, s. 117]. 

Psixoloji ədəbiyyatda xarici stimula
insanları xarici mükafat və möhkəm -
ləndirmə vasitəsi ilə müəyyən hərəkət -
lərə məcbur edən motivasiyaya kimi
baxılır. Başqa sözlə xarici stimul müx -
təlif məqsədlərə nail olmaq vasitəsi
olan hərəkət və davranışları həyata
keçirməklə bağlı özünü göstərir. İn-
sanlar xarici motivin təsirinə məruz
qaldıqda nəyisə əldə etmək üçün lazım
olduğundan daha çox cəhd göstərirlər.
Xarici stimul yaxud motivasiya dörd
əsas göstəricidən ibarətdir ki, iyerarxik
olaraq ən yüksək səviyyəli müstəqillik -
dən (məntiqli nizamlama) ən aşağı
səviyyəli müstəqilliyə (xarici nizam-
lama) qədər dəyişə bilər. Yəni xarici
motivasiyada aşağı səviyyəli müstəqil -
liyə malik olan şəxs laqeyd, maraqsız
və stimulsuz olduğu halda yüksək sə -
viyyəli müstəqilliyə malik olan fərd

daha həvəslə işlərə yanaşıb, daxili
sti mul istiqamətində hərəkət etmiş
ola caqdır.

Qeyd edək ki, stimulsuz və moti-
vasiyadan məhrum insanlar heç bir
xa rici və yaxud daxili təhrik ilə
(məmnunluq hissi, daxili qiymətlən -
dirmə, xarici mükafatlar və stimul -
laş dırıcılar) təsirlənmirlər və nəticə
etibarı ilə bir çox fəaliyyətlərdən boy-
un qaçırıb imtina edirlər. Bu baxımdan
stimulsuzluq (motiveless) anlayışı
daha çox “öy rə nilmiş çarəsizlik” (Le-
arned helplesseness) anlayışına ox -
şayır. Bu zaman əgər fərd hiss etsə
ki, həyata ke çirdiyi fəaliyyət və
hərəkətə onun nə zarət qabiliyyəti
(imkanı) yoxdur və həmin fəaliyyət
xarici nəzarətdən təsirlənir stimulsuz -
luğa uğramış olub müxtəlif fəaliy -
yət lərdən boyun qaçır mağa meylli
olacaqdır [10, s. 115].

Ümumilikdə təhsil motivasiyası
ilə həyəcan arasındakı əlaqələrə həsr
edilmiş tədqiqatların nəticələrinin
təhlilinə əsasən qeyd etmək olar ki,
daxili motivasiya özünəinam, daxili
sakitlik, məsuliyyət hissi və yaradıcılıq
qabiliyyəti kimi göstəricilərlə sıx
bağlıdır və onlar arasında düz mütə -
nasib aslılıq vardır. Stimulsuzluq isə
öz növbəsində daha çox qeyri-adekvat
rəftar və davranışlarla (o cümlədən;
təhsildən yayınma, həyəcan, alkoqo-
lizm, məsuliyyətsizlik və s.) əlaqədar
olaraq özünü göstərir. 
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Qeyd edək ki, görkəmli tədqiqatçı
Stober və həmkarları 2009-cu ildə
təh sil motivasiyası ilə “mənəvi kamil -
lik” arasında əlaqəni öyrənmək üçün
140 nəfərdən ibarət seçmə qrupda,
kö nüllülük prinsipinə əsaslanan mə -
nəvi kamillik və cəmiyyət tərəfindən
tələb edilən (məcburi) mənəvi kamillik
istəyi ilə təhsil motivasiyası arasındakı
əlaqəni tədqiq etməyə çalışmışlar.
Əldə edilmiş nəticələrdən aydın oldu
ki, könüllülüyə əsaslanan mənəvi ka-
millik ilə daxili motivasiya arasında
pozitiv və birbaşa əlaqə mövcuddur.
Eyni zamanda bu iki dəyişənlə imta-
hanlarda həyəcan hissi arasında əks
tənasübün mövcud olduğu da müəyyən
edilmişdir. Həmçinin imtahanda həyə -
can keçirməklə cəmiyyət tərəfin dən
tələb edilən (məcburi) mənəvi kamillik
arasında birbaşa əlaqənin mövcudluğu
aşkar edilmişdir. Öyrənmə metodları
və həyəcan arasında əlaqənin öyrənil -
məsinə dair müxtəlif tədqiqatların
nəticələri göstərir ki, həyəcan hissi
zəif öyrənmə qabiliyyətinə malik olan
tələbələrdə daha çox müşahidə edilir
və bu hissin onlar üzərində mənfi tə -
siri daha çoxdur. Hətta həyəcan onla -
rın məlumatı toplama, işləmə və yad-
dasaxlama fəaliyyətinə də mənfi təsir
edə bilir. Bu isə həmin tələbələrin
təh sil prosesində bəzi uğursuzluqlarla
qarşılaşmasına zəmin yaratmış olur. 

Məlumdur ki, inkişaf və inkişafa
meyl uzun müddət elmi araşdırmaların

tədqiqat obyekti olmuşdur və hələ də
inkişaf motivi alimlərin maraq dairə -
sində olan mövzulardan biridir. İnkişaf
meyli (motivi) güclü olan insanlar
özlərinin təkmilləşdirməyə və daha
səmərəli fəaliyyət göstərməyə çalışırlar.
Onlar daha məsuliyyəti olub və daima
diqqət cəlb edən fəaliyyətlərlə məşğul
olmağı sevirlər, həmçinin hər zaman
öz qabiliyyətlərini digərləri ilə mü -
qa yisə fonunda qiymətləndirməyi
xoşlayırlar. İnkişaf motivini bir çox
sahələrdə (peşə, məktəb, yarışlar, id-
man və s.) müşahidə etmək müm -
kün dür. 

Qeyd edək ki, “Təhsildə inkişaf
mo  tivi” anlayışı təhsil sahəsində irə -
li lə yiş və öyrənmə ilə nəticələnən fəa -
liyyət və davranışları əhatə edir. İnkişaf
motivi ilə təhsil və öyrənmə sferası
arasında əlaqənin olmasını fərz edən
məşhur alimlər Pintriç və Degrot öz
tədqiqatları sayəsinə belə bir nə ticəyə
gəlmişdirlər ki, inkişaf motivi ilə təh -
sil və öyrənmə sferası arasında əlaqə
ya ratmaq üç metod vasitəsilə müm -
kün dür. Bunlara aşfğıdakılar aiddir.

1. Fərdin tapşırığı yerinə yetirmək
üçün istinad etdiyi dəlillər.

2. Fərdin yerinə yetirdiyi tapşırıqla
əlaqədar özünə inamı və öz qabiliy -
yətlərindən əmin olması.

3. Şagirdlərin tapşırıqlara qarşı
emo sional (həyəcan, qürur, utanmaq
hissi, günah hissi, əsəbiləşmə və s.)
reak siyaları [11, s. 23].
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Bu istiqamətdə tədqiqat aparan
alimlərin fikrincə, təhsil motivasiyası
öz fəaliyyətini ən yüksək meyar və
göstəricilərə əsasən qiymətləndirmə
meyli və öz fəaliyyətində yüksək nai -
liyyət əldə etmək cəhdindən ibarətdir. 

Şübhəsiz şagirdlərin təhsil motiva -
siyası müxtəlif səviyyələrdə ola bilər
və məhz elə ona görə də onların dav -
ranışında ciddi fərqlər müşahidə edilir.
Yəni təhsil motivasiyası yüksək səviy -
yədə olan şagirdlər digərlərinə nisbətən
dərslərinə daha maraqla yanaşırlar,
daha çox çalışırlar və ali təhsil almaq
üçün daha çox əmək sərf edirlər [4,
s. 69]. 

Ümumiyətlə “Məktəbdə təhsil
motivasiyası” dedikdə inkişaf və
öyrənməyə səbəb olan davranışların
məcmusu nəzərdə tutulur. Təhsil
motivasiyası müxtəlif amillərlə bağlı
ola bilər ki, onlardan təhsil ocağının
xarakterik cəhətləri və sosial xüsusiy -
yətlər ən mühümləri hesab olunurlar.
Təhsil ocağının xarakterik cəhətləri
(o cümlədən; müəllimlər, dərs vəsaiti,
auditoriyalar, cəza və mükafat sistemi,
məktəbdaxili emosional atmosfer,
tədris metodları, müəllimlərin davranış
və zahir görkəmi) təhsil motivasiyasına
ciddi təsir göstərmək qabiliyyətinə
malikdir. 

Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat -
ların təhlilindən aydın olur ki, şagirdin
uğursuzluğuna müəllimin reaksiyası
və münasibəti onun təhsil motivasiyası

və inkişaf imkanlarına təsir göstərir.
Bu tip vəziyyətlərdə bəzi müəllimlər
əsəbiləşdiyi halda bəziləri şagirdi başa
düşməyə və onunla öz hisslərini pay -
laş mağa üstünlük verirlər. Görkəmli
tədqiqatçı Gronlundun əldə etdiyi
elmi nəticələrə əsasən müəllimin şagir -
din uğursuzluğuna görə əsəbiləşmə -
sinin səbəbi onunla bağlıdır ki, o, şa -
girdin kifayət qədər çalışmadığını
zənn edir və bütün bunları şagirdin
in tellekt baxımdan zəif olması ilə
əlaqələndirir. Müəllimin bu reaksiyası
şagirddə bir növ aqressivlik meylini
yarada bilər. Lakin şagirdi başa düş -
məyə çalışıb, onunla öz fikirlərini
pay laş mağa üstünlük verən müəllimlər
şagirdin aqressivləşməsi və əsəbiləş -
mə sinə səbəb olmurlar. Bu tip müəl -
lim lər şagirdin bacarıq və qabiliyyət -
lərinin bundan ibarət olduğunu qəbul
edib və şagirddən əlavə bir şey göz -
lə mirlər. Yəni onun qabiliyyət və in-
tellekt səviyyəsi ilə barışa bilirlər. Şa -
gird isə müəllimlərinin reaksiyalarına
uyğun olaraq onlara münasibət bəsləyir
[4, s. 70]. 

Qeyd edək ki, məktəb “mikrocə -
miy yət” olaraq özünə xas sosial şəraiti
və müxtəlif motivasiyaya malik xü -
susiyyətləri ilə seçilir. Əslində mək -
təbin rəsmi formada deyil, gizli for-
mada şagirdə ötürdüyü və aşıladığı
düşüncə və yanaşma tərzi onların təh -
sil motivasiyasına ciddi təsir edir. Bu
istiqamətdə aparılan tədqiqatların
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nəticələrinə görə məktəb müəllimlə -
ri nin təhsilə verdiyi dəyər və qiymət
şagirdlərin təhsil motivasiyasına
mühüm təsir göstərir. Çünki motivasiya
sistemi ilə dəyərlər və qiymətləndir -
mə lər arasında ciddi əlaqə mövcudur
və bu əlaqənin yüksək səviyyədə ol -
ması müxtəlif araşdırmalar zamanı
sübut edilmişdir. 

Şübhəsiz təhsil motivasiyasına təsir
edən amillərdən biri məktəbdaxili
emosional əlaqələr və emosional iqlim-
dir. Görkəmli tədqiqatçı Spauldingin
fikrincə, müəllimin əsas məqsədi şa -
girdlə əlverişli və normal əlaqəni
yarat maqdır. Əlbəttə bu əlaqənin
yaradılmasında hər bir müəllimin
özünə xas metod və üsulları vardır
ki, bu metod və üsullar müəllimin
şəx siyyət xüsusiyyətlərindən xeyli
dərə cədə asılıdır. Əldə edilmiş nəticə -
lərə əsasən şagird-müəllim arasında
emosional əlaqə ilə şagirdlərin təhsil
motivasiyası və təhsil sahəsində inkişaf
səviyyəsi arasında ciddi əlaqə möv -
cud dur [4, s. 68]. 

Qeyd edək ki, müəllimin tədris
metodu da motivasiyaya təsir edən
mühüm amillərdən biridir. Şagirdin
emosional tələblərinə uyğun olan me-
tod onların təhsil zəminində inkişafına
və daha stimullu olmasına səbəb ola
bilər. Eyni zamanda auditoriyanın
strukturu da təhsil motivasiyasına
ciddi təsir edən amillərdən biri olub
və şagirdlərdə təhsilə daha ciddi

yanaşmağa stimul yarada bilər. Rə -
qabət mühitinə çevrilmiş auditoriyada
yüksək qabiliyyətə sahib olan şagirdlər
qürur hissi duyaraq daha stimulla
çalışacaqlar. Lakin yüksək qabiliyyətə
malik olmayan şagirdlərdə motivasiya
səviyyəsi aşağı olmuş olacaqdır. 

Bu istiqamətdə tədqiqat aparan
tədqiqatçı Kavington hesab edir ki,
rəqabətə əsaslanan auditoriyada yüksək
qabiliyyətli şagirdlər qüruru hissi ya -
şadığı halda az istedadlı və aşağı
qabiliy yətə malik şagirdlər utanc hissi
yaşayıb, onların təhsil sahəsindəki
uğursuzluqları qabiliyyətsizlik əlaməti
kimi görünmüş olacaqdır. Eymz
(Ames) isə hesab edir ki, rəqabət mü -
hitli auditoriyalarda şagirdlərin əksə -
riyyəti uduzmuşlar (uğursuzlar) sıra -
sına daxil olub, az hissəsi uğurlu ola
bilirlər. 

Təhsil müəssisənin cəza və mükafat
sistemi də təhsil motivasiyasına təsir
edən amillərdən biridir. İranda həyata
keçirilmiş tədqiqatların nəticələrinə
görə mükafatlandırma daha təsirli bir
metod olaraq şagirdlərin təhsil
motivasiyasına müsbət təsir edib, on-
larda daha güclü stimul yarada bilir
[5, s. 36]. 

Məktəbdaxili emosional əlaqələr
və vəziyyət də şagirdlərin təhsil miti -
va siyasına və nailiyyətlərinə təsir edən
amillərdən biridir [12, s. 42]. Xüsusilə
orta məktəb şagirdləri ilə hörmətlə
və səmimi davranmaq onların təhsilə
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olan rəğbətini daha çox artıra bilir.
Eyni zamanda tədris metodu və tədris
edənin zahiri görünüşü də şagirdlərin

təhsil motivasiyasına təsir edən
dəyişənlər sırasına daxildir. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

Aбстракт

Складывающаяся в процессе жизни мотивационная система личности
является основным источником ее активности и развития. Учитывая
многоаспектность проблемы развития мотивационной системы, в данной
статье рассматриваются только стороны, которые охватывают период
школьного обучения и делается акцент на роли мотивации в процессе
учебной деятельности. В последние годы проблема мотивации в
обучении, как основного условия успешного развития, стало предметом
активного внимания психологов. В статье через призму общего развития
личности анализируются современные психологические подходы, ка-
сающиеся мотивации обучения. Отмечается, что на развитие учебных
мотивов влияют социальные факторы, в частности та атмосфера эмо-
ционального и интеллектуального взаимодействия и взаимопонимания,
которая складывается между учителем и учеником, а также между уче-
никами в школе.
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MOTIVATION AND STIMUL FOR DIFFERENT WORKS 
IN THE MAIN NEEDS OF HUMAN ACTIVITY

Abstract

Human activity haven`t motivation.One of them learning and generall
education.Motivation as a meaning of construction exolamination and course
of reason. Zest years psychologists attract of attention <education motivation>
Education motivation is a reason of learning at school and progress. Education
motivation has the same factors. With related social conductions and specifical
characters in education. Spectfical characters in education (teachers, conditions
in audience, methods of education, prize and punishment system, emotional
relations in school, appearance of teaches, antitrade of teachers hear the
school children. And reactions the features of pupils and teachers etc).
Formation of education motivation and shows arising of strongress. 

The system at school prize and punishment one of the serious factors in
education. These all notes of changing represents in articles. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 04)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya elmləri doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 16 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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