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Patoloji insanın neqativ tə rəf -
ləri üzərində yaranan psixolo-

giya insanın pozitiv tərəflərinə diq qət
etməmiş və bununla da insanı ancaq
mənfi tərəfdən səciyyələndirmişdir.
Lakin insanlar böyük pozitiv gücə
malikdirlər. Nəhayət, keçən əsrin so -
nunda psixologiya elmi pozitiv psi xo -
logiyanın simasında diqqətini insa -
nın pozitiv tərəflərinə yönəltdi və bu
istiqamətdə müəyyən addımlar atdı.

Həyatda uğur qazanan müvəf fə -
qiyyətli insanların təhlili göstərir ki,
onlar düşdükləri mənfi situasiyaların
səbəblərini xüsusi bir “alətlə”- xü su -
si bir tərzlə izah edirlər. Belə insan-
lar pozitiv yönəlişliyə malikdirlər. 

Pozitiv yönəlişliyə malik olan in -
san ların gözləmələri də pozitiv olur.
Onlar gələcək haqqında nikbin da -

nışır, az stress keçirir, az həyəcan la -
nır və depressiyadan tez çıxırlar. 

Yönəlişlik insanın daxili möv qe -
yidir. Yönəlişliyin pozitiv formalaş -
dı rılması məhz bu baxımdan əhə -
miy yətlidir. Belə ki, bu proses daxili
mövqenin pozitiv formalaşması ilə
nəticələnir. İnsanın bütün fəaliyyəti
isə yönəlişlik üzərində qurulur. Pozi-
tiv yönəlişliyin nəticələri – inam,
mə həbbət və yaradıcılıqdır.

Mövzunun işlənmə dərəcəsi. Son
dövrdə pozitiv psixologiyanın ya ran -
ması ilə bağlı Amerika psixoloq la rı -
nın bu sahədə uğurlu tədqiqat işləri
yeni faktları üzə çıxarmış və pozitiv
psixologiya xeyli inkişaf etmişdir.
Araşdırmalar göstərir ki, Qərb alim -
lərinin tədqiqatlarında bir sıra məsə -
lələr fundamental öyrənilmiş və nik-
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bin nəticələr əldə edilmişdir. Pozitiv
Psixologiya Assosiasiyasının yara dı -
cı larından olan M.Seliqman öyrənil -
miş acizlik və öyrədilmiş nikbinlik
(Se liqman, 1975, 2002, 2006), B.Fred -
 rikson pozitiv emosiyalar (Fredrik-
son, 1998), M.Çiksentmihali axına
düş mək (Handbook of Positive Be -
havior Support. 2011) feno mem lə ri ni
araşdırmışlar. Ümumiyyətlə, şəx siy -
 yə tin pozitiv keyfiyyətlərinin onun
özü  nü hiss etməsinə (Boniwell I,
2012), sağlamlığına, pozitiv emo si -
ya ların qocalığa necə təsir et məsinə

(Deiner E. and Seligmn, 2002), ne -
qa tiv emosional halətlərə qalib gəl -
mək də pozitivliyin rolu məsələ lə rinə
bir sıra tədqiqatlar həsr edilmişdir
(Сhein I, 1948; Fredrickson В. and
Levenson R, 1998; Biswas-Diener
R, 2002). Lakn pozitiv yö nə lişliyin for -
malaşması probleminə to xu  nul ma mış,
o, diqqətdən kənarda qal mış dır. Qeyd
edək ki, yönəlişliyin pozitiv isti qa -
mət də köklənməsi dün yanın pozitiv
qavranılmasını forma laş dır dı  ğına gö -
rə böyük əhəmiyyət kəsb edir və ak -
tual problem kimi mey dana gəlir.

Pozitiv yönəlişliyin eksperimental
tədqiqi müəyyən çətinliklərlə bağ  lı dır.
Belə ki, yönəlişlik dav ra nı şın özü
olmayıb, ona hazırlıq vəziy yətini bil-
dirir. Müşahidə olunmayan fenomeni
öyrənmək isə, əlbəttə ki, çətindir. 

Qarşımıza tələbə-gənclərin yönə -
li şlik lərinin nə dərəcədə pozitiv ol ma -
 sını yoxlamağı məqsəd qoyduq. Sorğu
üç ali məktəbdə I, II, III, IV kurs tələ -
bələri və magistrantlar ara sın da apa -
rılmışdır. Sorğuda cəmi 1293 tələbə
iştirak etmişdir. Anket lət  dən 123-ü
müx təlif səbəblərdən eti barsız sayıl -
mışdır. Beləliklə, sor ğuda iştirak edən

1170 nəfərdən 30%-i I kurs, 24%-i II
kurs, 19%-i III kurs, 18%-i IV kurs
tələbələri və 9%-i magistrantlardırlar. 

Pozitiv yönəlişliyin struktur kom -
ponentlərini əks etdirən cavablar al maq
niyyətilə, biz otuz beş sual hazırladıq. 

Suallar üç istiqamətdə seçil miş dir. 
Birinci, tələbələrin özlərini necə

qavradıqlarını müəyyənləşdirmək üçün
verilən suallar. İkinci, tələ bə lərin hə -
qiqətənmi pozitiv olduqlarını müəy -
yənləçdirən suallar. Üçüncü, pozitiv
yönəlişliyin formalaşmasına müsbət
və ya mənfi təsir edən amil ləri müəy -
yənləşdirməyə kömək edən suallar. 

Tədqiqatın məqsədi tələbə-gənc lə -
rin yönəlişliklərinin nə dərəcədə po -
zi tiv olduğunu eksperimental yoxla maq -

dan ibarətdir. Bunun üçün eks peri men -
 tin metodikasının hazır lan ması bir və -
zifə kimi tədqiqatın qar şısında durur.
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TƏDQİQATIN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

TƏDQİQATIN METODİKASI 



Aparılan sorğudan bir ay sonra
DİA-da hər kursdan biri eksperimen-
tal, o biri kontrol olmaqla iki qrup
seçdik. Bütün qruplara “Həyatda şan   -
sını necə qiymətləndirirsən?” sualı
ilə müraciət etdik. Anketləri yığan -
dan sonra, səhəri gün eksperimental
qruplarda Azırbaycan Dövlət Gənc -
lər Siyasətinin Proqramından, onun
tələbələr üçün açdığı perspek tiv lər -
dən, hər bir tələbənin xaricdə oxuya
bilmək imkanından, bundan başqa
tə ləbələr üçün olan müxtəlif təhsil

proyektlərindən – Rumi proyekti,
Höte proyekti, Erasmus pro yek  tin -
dən, DEAD xəttindən və s. danışaraq
mə lumat verdik. Həmin gün bir aka-
demik saatdan sonra həm ekspe ri -
men tal, həm də kontrol qrup larda
dü   nənki anketlərin itdiyini söylə yə -
rək, tələ bə lərdən həmin suala bir də
cavab vermələrini xahiş etdik. Kont-
rol qruplarda nəticələr dəyiş məz
qaldığı hal da, eksperimental qruplar-
da nəti cə lər dəyişmiş, özünü şanslı
qiymət lən dirənlərin sayı art mış dır. 

Sorğunun mate rial larını hər kurs
üzrə ayrılıqda təh lil edib, orta gös tə -
riciləri müəyyən ləş dirmişik. Orta
gös təricilər faizlə göstərilmişdir. On -
lardan bir neçəsinə nəzər salaq.

1. “Xoşbəxtliyi nədə görür sü nüz?”
– sualına verilən cavabların təh li lin -
dən məlum oldu ki, I və II kursda
tələbələr pulu kifayət qədər yüksək
qiymətləndirsələr də, III kursda bu
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Neçənci kurs tələbəsisiniz?

ƏSAS MƏZMUN 



göstərici azalır, IV kursda yenə də
bir az qalxsa da, magistraturada yenə
müəyyən qədər azalır. Ailəyə bütün
kurslarda və magistraturada puldan
və işdən daha çox yer verilir. İşə isə

kursdan-kursa keçdikcə münasibət
yüksələn xətt üzrə dəyişir. 

Aşağıda bütün kurslar və magis tra -
tura üzrə cədvəldən çıxardığımız ümu mi
nəticələri diaqram vasitəsilə göstərək.

Diaqramdan da göründüyü kimi
tə ləbə və magistrantlar ailəyə puldan
və işdən daha çox önəm verirlər.

2. Uşaqlığın xoşbəxt keçibmi? –
sualına verilən cavabların təhlilindən
aydın oldu ki, vəziyyət kifayət qədər
qənaətbəxşdir, belə ki, uşaqlığı xoş -
bəxt keçməyənlərlə müqayisədə,

bütün kurslarda və magistraturada
80%-dən çox insanın uşaqlığı xoş -
bəxt keçibdir. 

Aşağıda bütün kurslar və magistra -
tura üzrə cədvəldən çıxardığımız
ümu mi nəticələri diaqram vasitəsilə
göstərək.
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Xoşbəxtliyi nədə görürsünüz?

Diaqram 1
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən 

cavabların ümumi göstəriciləri



19,8% kifayət qədər göstərici
olsa da, göründüyü kimi əksər çox -
luğun uşaqlığı xoşbəxt keçibdir.

3. Uşaqlıqda ən xoşbəxt anın
olub mu? – sualına verilən cavabların
təhlilindən aydın oldu ki, ən xoşbəxt

anını xatırlayalar içərisində ən yük -
sək göstərici II kursda (68,1%), ən
aşağı göstərici magistraturada (51%)
alınmışdır. 

Aldığımız ümumi nəticəni diaqram
vasitəsilə göstərək. 
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Uşaqlığın xoşbəxt keçibmi?

Diaqram 2
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların 

ümumi göstəriciləri



Uşaqlığı xoşbəxt keçən 80,2%-dən
55,5%-i ən xoşbəxt anını xatır-layır.

4.Uşaqlıqda ən xoşagəlməz (bəd -
bəxt) anın olubmu? – sualına I kurs
tələbələrinin 22,7%-i hə, 57,8%-i
yox, II kurs tələbələrinin 22%-i hə,
65% i yox, III kurs tələbələrinin

70,3%-i hə, 19%-i yox, IV kurs tə lə -
bələrinin 66,1%-i hə, 17%-i yox,
ma gistrların 53,4%-i hə, 18,3%-i
yox deyə cavab vermişlər. Cavab la rın
təhlilindən aydın oldu ki, uşaq lıq da
ke çirdiyi xoşagəlməz (bədbəxt) anı -
nı xatırlayanlar da kifayət qə dər dir.
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Uşaqlıqda ən xoşbəxt anın olubmu?

Diaqram 3
Bütün kurslar və magistratura üz rə verilən cavabların 

ümumi gös tə ri ci ləri



Uşaqlıqda xoşagəlməz anı xatır -
la mayanlar daha çoxdur. Bu, po zitiv
haldır. Hərçənd ki, soru şu lanların təx -
minən 1/4-i xoşagəlməz (bədbəxt) anı
xatırlayırlar. Bu, kiçik rəqəm deyil.

5. Uşaqlıqda xoşbəxt anının sə bə-
bi – sualına verilən cavablardan mə -
lum oldu ki, bu, əsasən qeyri-mad  di
səbəblərlə bağlıdır. 
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Uşaqlıqda ən xoşbəxt anın olubmu?

Diaqram 4
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların

ümumi gös təriciləri

Uşaqlıqda xoşbəxt anının səbəbi:

Diaqram 5
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların

ümumi gös təriciləri



Qeyri-maddi səbəbin üstün lü yü nü
belə izah etmək olar ki, hətta mad di sə -
bəblə bağlı olan hadisələr də emosional
rənginə görə yadı mız da daha çox qalır.

6. Uşaqlıqda ən xoşagəlməz (bəd -
bəxt) anın səbəbi – sualına verilən

cavabların təhlili göstərdi ki, ən xoşa -
gəlməz (bədbəxt) anın səbəbləri də,
əsasən, qeyri-maddidir. 

Ümumi nəticələri diaqram va si tə -
silə göstərək. 

Bunu da yuxarıdakı kimi emosio-
nal rəngin, emosional tonun yadda şı -
mız da daha yaxşı qalması ilə izah
etmək olar. 

7. İndi xoşbəxtsinizmi? – sualına
verilən cavabların təhlili göstərdi ki,

bütün kurslarda və magistraturada
xoşbəxt olanlar, özünü xoşbəxt hiss
etməyənlərdən daha çoxdur.

Ümumi nəticələri diaqram vasi tə -
silə göstərək. 
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Uşaqlıqda ən xoşagəlməz (bədbəxt) anın səbəbi:

Diaqram 6
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların

ümumi gös təriciləri
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Diaqramdan görünür ki, uşaqlığı
xoşbəxt keçən 80,2%-dən 65,8%-i in di
də özünü xoşbəxt sayır. İndi özü nü
xoş bəxt saymayanların sayı isə artıb.

Xoşbəxtliyinin səbəbi – sualına
ve rilən cavablar göstərdi ki, burada

da qeyri maddi səbəb böyük üstün lük
kəsb edir. 

Ümumi nəticələri diaqram vasi tə -
silə göstərək. 

İndi xoşbəxtsənmi?

Diaqram 7
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların

ümumi gös təriciləri



Diaqramdan görünür ki, res pon -
dent lər indiki anda da xoşbəxt olma -
larının səbəbini maddi olanla əlaqə -
lən dirmirlər. 

9. Həyatda xoşbəxt olmaq üçün
nə lazımdır? –sualına verilən cavab -
ların təhlili göstərdi ki, baxmayaraq
ki, yuxarıdakı suallarda uşaqlıqda və
indi xoşbəxtliyin səbəbi kimi qeyri-

maddi səbəb üstünlük təşkil edirdi,
tələbələr həyatda xoşbəxt olmaq
üçün üstünlüyü pula verirlər. Yaxşı
bilik və əzmkarlığı II və IV kursa qə -
dər müəyyən qədər qiymətlən dir -
sələr də, magistraturada bu göstə ri -
cilər aşağı düşür. 

Ümumi nəticələri diaqram vasi tə -
silə göstərək. 
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Xoşbəxtliyin səbəbi

Diaqram 8
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların

ümumi gös təriciləri



Göründüyü kimi respondentlərin
əksəriyyəti (dörddə üçü) xoşbəxt ol maq

üçün maddi səbəbi göstərmə miş,
qeyri-maddi səbəbə üstünlük ver miş lər.

Beləliklə, sorğunun nəticələrinin
təhlilindən məlum oldu ki:

1. Tələbə və magistrlər xoşbəx t -
liklə bağlı cavablarında pulu kifayət
qə dər yüksək qiymətləndirsələr də,
ailəyə daha böyük üstünlük verirlər. 

2. Tələbə və magistrantların bö -
yük bir əksəriyyətinın uşaqlığı xoş -
bəxt keçibdir və indi də özlərini xoş -
bəxt sayırlar və uşaqlıqda da, indi də
bunu qeyri-maddi səbəblə izah edir -

lər. Tələbə və magistrantların ək sə -
riy yəti (dörddə üçü) xoşbəxt olmaq
üçün maddi səbəbi göstərməmiş,
qey ri-maddi səbəbə üstünlük ver -
miş lər. 

3. Tələbə və magistrantların bö -
yük əksəriyyətinın xoşbəxtliklə bağlı
suallarda pula, maddi olana üstünlük
verməmələrinə baxmayaraq, onların
həyatda ən çox əldə etmək istədikləri
maddi şeylərdir (pul, maşın, ev). 
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Həyatda xoşbəxt olmaq üçün nə lazımdır?

Diaqram 9
Bütün kurslar və magistratura üzrə verilən cavabların

ümumi gös təriciləri

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 



Tələbə və magistrantların böyük
ək səriyyətinın xoşbəxtliklə bağlı sual -
larda pula, maddi olana üstünlük ver -
məmələrinə baxmayaraq, onların hə -
yatda ən çox əldə etmək istədikləri
maddi şeylərdir (pul, maşın, ev). 

3. Tələbə və magistrantların bö -
yük əksəriyyətinin dostu vardır.

7. Tələbə və magistrantların bö -
yük əksəriyyəti həyatda uğur qazan -
ma ğın rəhni kimi yaxşı biliyi gös tə -
rirlər. Və ikinci yerdə pulu göstə -
rəndən sonra, əzmkarlığı seçirlər.

1. Abdullayeva Ş. Pozitiv həyat
yönəlişliyi. // Dövlət İdarəçiliyi:
nəzəriyyə və praktika” jurnalı//,
2011, №2, səh.235-238 

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə.
Psi xologiya. “Çinar Çap” nəş-tı,
Ba kı, 2002, - 620 s

3. Андреева Г.М. и др. Социальная
психология, Москва, изд-во «Ас -
 пект Пресс», 2000, - 378 с.

4. Маслоу A. Мотивация и личность
Переводчик: Гутман Т., Мухина
Н. Редактор: Егерева Е. изд-во
«Питер», 2011, -352 с.

5. Маслоу A. Новые рубежи чело-
веческой природы. изд-во «Пи -
тер», 2014, -428 с. 

6. Психология. Словарь. /Под общ.
ред. А.В.Петровского, М.Г.Яро-
шевского. 2-е изд. Москва,
Политиздат, 1990, -494 с.

7. Психологическая энциклопе-
дия. 2-е издание, изд-во «Пи тер»,
под. ред. Р.Корсини и А.Ауерба-
ха, 2006, - 1096 с.

8. Роджерс К. Стонавление лич-
ности. Взгляд на психотера-
пию. Пер. М.Злотника, изд-во
«Эксмо-Пресс», 2001, -416 с. 

9. Ролло Мей. Искусство психо-
логического консультирования.
Москва, изд-во «Эксмо-Пресс»,
2002, -256 с.

10. Рубинштейн С.Л. Проблемы
общей психологии. Москва,
изд-во «Наука», 1973, -548 с.

11. M.E.Селигман. Позитивная
пси хология: Научный взгляд на
счастье и смысл жизни/ Перев.
с англ. Москва, изд-во «Со -
фия», 2006, -368 с.

Психолоэийа jурналы 2015, №2

Ümumi psixologiya

14

Ədəbiyyat:

Azərbaycan dilində

Rus dilində



Психолоэийа jурналы 2015, №2

Şəfahət Abdullayeva

15

12. Boniwell I. Positive Psychology
in a Nutshell/ Mc. Graw Hill,
Oren Un-ti Press, 2012, -218p. 

13. Biswas-Diener R. Quality of life
among the homeless.

14. Subjective well-being. American
Psychologist, 2002, p.34-43.

15. Сhein I. Behavior Theory and
the Behavior of Attitudes. Psyc-
hol. Rev., 1948, -188p.

16. Deiner E. and Seligmn M.E.P.
Very happy people.

17. Psychological Science, 2002,
p.81-84.

18. Fredrickson В. and Levenson
R. (1998). Positive emotions

speed recovery from the cardio-
vascular sequelae of negative
emotions. Cognition and Emotion,
1998, p.191-220.

19. Fredrickson B. What good are
positive emotions? Review of
General Psychology, 1998, p.
300-319.

22. Handbook of Positive Behavior
Support. Ed.W.Sailor and oth.
Springer, 2011, - 775 p.

23. Seligman M. Authentic happi-
ness. Synopsis literary Agency.
2002, -286 p.

24. Seligman M. Helplessness. San
Francisco: Freeman, 1975, 102p.

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ УСТАНОВКИ

АБСТРАКТ

Статья посвящена экспериментальному исследованию пробле-
мы формирования позитивной установки. Автор объяснил методику
опроса, обосновывал выбор вопросов и анализировал материалы экс-
периментов. Полученные результаты были показаны в виде диаграм-
мы. В конце автор подытожил полученные результаты. 

İngilis dilində



THE EXPERİMENTAL RESEARCH ABOUT
THE FORMATİON OF POZİTİVE ATTİTUDE

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of the experimental study about the
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The obtained results are shown in diagrams in general. In the end, the
author summarizes the results.
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Məqalədə yeniyetmələrdə mənfi
emosiyaların yaran ma sın da

tempera mentin təsiri məsələləri geniş
planda təhlil olunur. Bu təhlillər əsa -
sında ye niyet mə lə rin psixi inki şa fın -
da ne qativ maneələr yaradan mənfi
emosiyalar və onları inkişaf et di rən
amil  lər dən biri olan temperament tip -
ləri üzrə araşdırma aparılır. Xüsusən
də mən fi emosiyaların inkişafına da -
ha çox şərait yaradan xolerik və

melanxolik tem pe ra ment tiplərini ön
planda göstərməklə, onların xüsu siy -
yət  lə rinə aydınlıq gətirilir. 

Uşaqlarda mövcud səbəblərdən,
mənfi emosiyaların inkişaf etmə sin -
də və mənfi kompleks emosiyaların
formalaşmasında böyük rol oynayan
temperament tiplərinin, onların
sosiallaşmasında spesifik təsirə ma lik,
ailə və məktəb mühitində nə zərə alın -
ması xüsusi olaraq tövsiyyə olunur.

Şəxsin fərdi-psixoloji xüsusiy -
yət lərindən biri olan temperamentin
tipləri və onların uşaqların psixoloji
inkişafında rolu daim diqqət mər kə -
zin də olan mə sə lələrdən biridir. Azər -
baycan alimlərindən Ə.S.Bayramov,
R.İ.Əliyev, rus alim lərin dən N.N.Da -

nilova, A.L.Krılova, L.D.Stolyaren-
ko, V.S.Merlin, A.V.Batar şev və baş -
qaları şəxsiyyətin inkişafında önəmli
rol oynayan temperamentin tipləri
ilə bağlı maraqlı tədqiqatların müəl -
lifidirlər. Şəxsin inkişaf prosesində,
xüsusilə də yeniyetməlik yaş döv -
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rün də fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin
nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Çünki temperament tiplə -
rin də mövcud olan mənfi xüsusiy yət -
lər yeniyetmələrdə mənfi kompleks
emosiyaları gücləndirir, onlarda aq -
ressiyanın səviyyəsini artırır.

1. Yeniyetmələrdə mənfi emosi -
ya ların yaranmasında temperamen-
tin rolu probleminin nəzərə alınması
mahiyyət etibarilə mühüm əhə miy -
yət kəsb edir. Mənfi emosiyaların in -
ki şaf edərək formalaşmasında və
mənfi kompleks emosiyaların yaran -
masında, şəxsin fərdi-psixoloji xüsu -
siyyətlərinin də böyük rolu vardır.
Fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər dedik -
də xarakterin tipləri, xarakter aksen -
tua siyası və temperamentin tipləri
nə zərdə tutulur. Onların hər biri psi -
xi kanın inkişafına özünə məxsus
olaraq təsir edir. “Temperament
insanın elə bir anadangəlmə xüsusiy -
yətidir ki, onlar intensivliyin, təsirə
cavab  ver mə sürətinin dinamik xarak -
teristika la rını, emosional qıcıq lanma
və ta razlıq dərəcəsini, ətraf mühitə
uy ğun laşma xüsusiy yətlərini şərtlən -
dirir.” [3,s.385]. Temperament fərdin
fərqli xassə lərin in in, onun psixi fəa -
liyyətinin dinamik xüsusiy yətləri və
bu fəaliy yəti təşkil edən psixi pro -
seslər və psixi halətlər baxımın dan
tə za hü rü nü fərqləndirən xüsusiyyəti -
dir. Tem pe ramentə görə insanı xa -
rak terizə edərək müəyyən xüsusiy -

yət lərini ayırd etməklə kateqoriyala-
ra ayırmaq olur. Temperament tipi-
nin vasitəsi ilə insanların psixi hal -
larını, yaşadığı hisslərini, hadisələrə
münasibətini, emosional neyrotizmini,
qıcıqlara həssaslığını digər xü su siy -
yətləri müəyyənləşdirmək mümkün -
dür. Temperament insanları fərdi-psi -
xoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqlən -
dir mə imkanı yaradır. “Ümumi ak -
tivlik, hərəki aktivlik və emosio -
nallıq temperamentin əsas xassə lə ri -
dir. Bu o deməkdir ki, tipindən asılı
olmayaraq onlar hər bir adamın tem-
peramentinin xarakteristikasında
baş lıca yer tutur. Lakin bütün tempe-
rament tiplərində onlar eyni formada
ifadə olunmurlar. Hər bir temperament
tipinin bu baxımdan öz xüsusiy yət lə ri
vardır” [1,s.456-457]. Tem pe ra men tə
görə insanı xarakterizə edərək müəy -
yən xüsusiyyətlərini ayırd etməklə
kateqoriyalara ayırmaq olur. Tempe-
rament tipinin vasitəsilə insanların
psixi hallarını,yaşadığı hisslərini,
hadisələrə münasibətini,emosional
neyrotizmini, qıcıqlara həssaslığını
və digər xüsusiyyətlərini müəyyən -
ləş dirmək mümkündür. Bundan baş -
qa temperament şəxsiyyətin bir icti-
mai varlıq kimi formalaşmasının psi -
xo-bioloji əsası kimi çıxış edir. Bu
baxımdan uşaqların və yeni yetmə lə -
rin sağlam psixikaya malik olaraq
in kişaf etməsində temperamentin tə -
siri də inkar olunmazdır. Bəlkə də,
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ən əsas pisxoloji xüsusiyyətidir de -
sək, yanılmarıq. Temperamentin tip -
lə ri özünəməxsus xüsusiyyətlərə ma -
likdir və hər bir tip bu xüsusiyyət lərə
uyğun olaraq, müvafiq ünsiyyət tə -
ləb edir. Hər bir şəxsin baş verən
hadisələrə reaksiyası müxtəlifdir. 

Sanqvinik temperament tipi çox
hərəkətli olmaları ilə fərqlənir, hə -
ya  tın dəyişmiş şərtlərinə asanlıqla
uy ğunlaşa bilirlər. Senzitivlik onlar-
da cüzidir. Sanqviniklər ətraf hadi -
sə lərə tez reaksiya versələr də, başqa
insanlarla ünsiyyətə asan girir və
digər in sanların hərəkətlərinə, əksər
hallarda kəskin mənfi reaksiyaları
olmur. Bu səbəbdən də Sanqivinik
uşaqlarla ün siy yət qurmaq asan olur.
Onlar ha di sə lərə aqressiv yanaşmır,
maraqlı oyun lara diqqətini yönəl də -
rək şən lə nir, məktəbli yaş dövründə
isə yeni ma te rialı asan qavrayırlar.
Lakin on lar çox diqqətli və hərəkətli
olduqları üçün ma raqlı, onların diq -
qətini cəlb edən oyunlara və əylən -
cələrə meylli olurlar. Bu baxımdan
lazımdır ki, onların ma raqlarına uy -
ğun həvəslər yaradaraq oyunlara və
dərslərə cəlb edəsən, əks halda isə
onlar darıx mağa başlayaraq özünə
“əyləncələr” axtaracaq. Onlar istira -
hət lərə, ma raq lı əyləncələrə çox üs -
tünlük verir lər. Çox vaxt valideynin
onların is tək  lə ri ni normadan artıq
nəzərə alaraq, on lara hər cür şərait
yaratdıqda bu uşaqlar təkəbbürlü,

özünü sevən və pis vərdişlərə mey-
illi ola bilirlər.

Xolerik temperament tipi yüksək
həyəcanlanma qabiliyyəti və mü va -
zinətsizlik hə rə kəti ilə xarakterizə
olunur. Adətən bu tipə aid olan in -
san ların hissləri mimikasında ay dın
ifadə olunur. Bu temperament tipi
üçün əsəbililik və hətta aqressiya
tipikdir. Xolerik uşaqlar san qi vi nik -
lər kimi aktiv, fəal olsalarda onlarda
ünsiyyət çətindir. “Çətin” tərbiyə
olunan uşaq lar əksər hallarda xolerik
və melanxolik temperament tipinə
aid olan uşaqları he sab etmək olur.
Xo lerik uşaqlar ailədə və məktəbdə
qay dalara riayət etmir, dava-dalaş
ya  radır, dərslərdə pozuntulara yol verir.
Xoleriklərin xüsusiyyətlərini dəyiş -
mək çox çətindir. Onlarla təlim-tər -
biyə işi çox vaxt aparır. Onların
diqqətləri müx təlif sahələrə paylan -
dı ğına və emosional neyrotizmi qey -
ri-stabil olduğu üçün bir qədər çə tin -
liklər yaradır. Aqressivliyə daha çox
meylli olan xoleriklərlə ünsiyyətdə
ko bud yanaşmalar qətiyyən yol ve -
ril məzdir. Kəskin qadağalar, kobud
rəftar, sərt tələb lər xoleriklərdə mən fi
emosiyalardan nifrət və qəzəb emo -
siyalarının inkişafını aktivləşdi rə rək,
onlarda aqressiyanın səviyyəsini da -
ha da yüksəldir. Xoleriklər tez-tez
fikir dəyişkənliyinə meyillidirlər. Bir
insana bəslədikləri simpatiya tez bir
zamanda antipatiya ilə də əvəz olu-
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nur. Xoleriklərin qıcıqlara həssas lı lı -
ğının son həddə olması on ların aq -
res siv olmalarına şərait yaradır. On -
larda affektiv pozuntu halları tipik
xarakter daşıyır. Ona görə də şəx siy -
yətlərarası münasibətlərdə xoleriklər
əksərən “da va karlığa” meylli olurlar.
Xoleriklərdə tez-tez dəyişən fikirlər,
onlarda sosial mühitlərini qav ra ma -
larında çə tin lik lər yaradır. Ünsiyyət
və fəaliyyət dövrü prosesində tə ləs -
kənlikləri nəticəsində, qar şılaş dıqları
uğur suzluqların günahkarı kimi qarşı
tərəfi görür. Bu da xoleriklərin nifrət
və qə zə bi nin yaranmasına səbəb
olur. Lakin xoleriklər nə qədər qə -
zəb li olsalarda on lar da əksərən kin
emo siyası mövcud olmur. Buna bax-
mayaraq xolerik tipinə aid olan şəxs -
lərdə daha çox rast gəlinən mənfi
xüsusiyyət, onların yüksək həyəcanlı
və qıcıq la ra tez reaksiyalı olmala rı -
dır. Bu xüsusiyyət xoleriklərdə fizio-
loji affektiv po zun tu nun yaranması na
səbəb olur. Bu na baxmayaraq xole-
rik tipinə aid olan yeniyetmələrlə tə -
lim-tərbiyə işi çox çətin olsa da,
onların sublimasiyaları düzgün for-
mada həyata keçerildikdə təhlükəli
olmurlar.

Fleqmatik temperament zəif qı cıq -
lanma ilə fərqlənir. Psixi proseslər
zəif fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir
ünsiyyətə və fəaliyyətə “alışqanlığ”ı
uzun müddət çəkir, ancaq o, həmin
eyni istiqamətdə inadla axıra qədər

işləməyi bacarır. Fleqmatik güclü,
sta bil neyrotizmə malik tipdir. Onun
əsəb sistemi qarşılaşdığı mənfi qı -
cıq lara reaksiyası zamanı, öz taraz lı -
ğını saxlaması ilə xarakterizə olunur.
Çeviklik nöqteyi-nəzərindən sanq -
vinikə zidd olaraq baş verənlərə la -
qeyid, sakit və çox yavaş reaksiya
verir, öz mühitinin dəyişkənliyinə
meylli deyil. Sanqvinik kimi güclü -
dür və xarici qıcıqlara yaxşı müqa vi -
mət göstərə bilir. Fleqmatiklərin so -
yuq qanlı olmaları onlarda çox vaxt
empatiyanın inkişafına maneə yara dır.

Zəif tip hesab olunan melonxolik
insanlar adətən, öz zəiflikləri ilə sə ciy -
yələnirlər. Xarici təsirlərə qarşı zəif
müqavimət göstərirlər. Melan xo -
liklər çətinliyə əziyyətlə reaksiya
gös tərirlər, təhlükəli anlarda güclü
qor xu hissi keçirirlər. Melanxo lik lər -
də ləngimə prosesinin mövcudluğu,
onların fəaliyyətlə ri nin pisləşməsinə
gətirib çıxarır. Melanxolik tipinə malik
olan uşaqlarla təlim-tərbiyə işi nin
aparılmasında bir qədər çə tinliklərlə
üzləşilir. Zəif sinir sisteminə malik
melanxoliklə ünsiy yət hissiyatlı və
ehtiyatlı münasibət tələb edir. Me -
lan xolik ifrat dərəcədə həssas, his siy -
 yatlı olduğu üçün, ün siy yətdə ol duğu
şəxsin jest və mi mi kasından düşüncə
və fikirlərini oxu yur. Onlar daha çox
pessimist ol duq larına görə mənimsə -
dik ləri informasiyalara ne qa tiv mü -
na sibət bəsləyərək, uzun müd dətli
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depressiya halı yaşayırlar. Melanxo -
lik lər astagəl, passiv, bir işin öhdə-
sin dən çətinliklə gəldik lə rinə və qa -
palı olduqlarına görə çox vaxt vali -
deynləri tərəfindən çox da sevil mir -
lər. Melanxolik uşaqlar ailə mühi tin də
qaşılaşdıqları sərt müna si bətlərdən
əziyyət çəkərək əzilir, özü nə qapanır,
özünün gərəksiz oldu ğu nu qəbul
edir. Belə olduğu halda onlarda “aşa -
ğılıq kompleksi” yaranır. Bu kom-
pleks yeniyetməlik yaş dövründə da -
ha aşkar formada özünü biruzə verir.
Melanxolik temperament tipinə aid
olan yeniyetmələrdə, qəm-qüssə, dərd,
kədər, kin, nifrət, qəzəb kimi mənfi
kompleks emosiyalar formalaşaraq,
onları sosial mü hitlərinə qarşı çıx ma -
larına məc bur edir. 

Göstərilən xüsusiyyətlərə görə
qətiyyətlə iddia olunmur ki, insanlar
4 temperamentə bölünməklə bütöv -
lük də xarakterizə olunur. İnsanların
qruplara ayrılması şərtidir. “Yunan
modelinə görə hər bir insan bir tipə
uyğun gəlməlidir. Müasir nəzə riy yə -
lər isə bir insanın dörd tipə də uyğun
olduğunun birinin isə üstün gəldiyini
göstərməkdədir” [7, s.197]. Hər bir
tem peramentin daxilində digər tem -
pe ramentlərin xüsusiyyətləri möv -
cud dur. Yalnız hər bir şəxsdə bir tem -
perament üstünlük təşkil edir. Situa-
tiv dəyişmələrdə digər tiplər özü nü
aşkar biruzə verir. “Heç bir insan
tam olaraq introvert və ya ekstrovert

deyildir. Hər bir insanın həm intro-
vert, həm də ekstrovertdir. Aradakı
fərq, ümumi olaraq şəxsiy yəti idarə
edən mövqe ilə bağlıdır. Bundan
başqa şüurun mövqeyi ilə, şüuraltını
idarə edən mövqe bir-birinə ziddir.
Hər bir ekstrovertin şüuraltında int -
ro vert və ya introvertin şüuraltında
isə ekstrovert möv cud olur” [5,
s.186]. Burdan belə nə ti cəyə gəlmək
olur ki, temperamentin tipləri tam
olaraq, tək bir tipə malik deyildir.
Onların daxilində hər temperament
tipinə xas olan xüsusiyyət mövcuddur.
Bu səbəbdən temperament tiplərində
mövcud olan tipik qüsurların inki şa-
fı nın qarşısını al maq mümkündür.
Tə bii ki, öz təza hür lərində tempera-
ment yalnız sinir sisteminin irsi xü su -
siyyətlərindən asılı deyil. Tempera-
mentin həm inki şa fın da, həm də onun
necə biruzə verməsinə sosial mühit
güclü təsir edir. Bu təsir prosesində
hər bir temperament ti pi nə məxsus
olan mənfi xüsusiyyətlər tərbiyə olu-
naraq zərər siz ləşə və ya əksinə daha
da inkişaf edə bilər.

Yeniyetmələr arasında aparılan
təd qiqatlar sorğular nəticəsində, mənfi
emosiyaların yaranmasında və inkişa -
fında temperamentin rolunun danıl -
maz lığı bir daha məlum oldu. Mə lum
oldu ki, temperamentdən irəli gələn
xü susiyyətlər hadisələrin qav ra nıl ma -
sında, hadisələrə münasibət bəslə mə də
mənfi və müsbət xarakter daşıyaraq
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emosiyaları formalaşdırır. Sanqvinik
və fleqmatik tempe ra men  tində müəy -
yən oldu ki, daha çox mənfi emosi -
ya lar üstünlük təşkil etmir. Bu on la -
rın tarazlığını saxlama və emosional-
neyrotizminin stabilliyi ilə əlaqə dar dır.
Lakin qeyri-stabil emosional neyro -
tiz mə malik olan xolerik və melon-
xolik temperament tiplərində daha
çox mənfi emosiya la rın üstünlük təş -
kil etməsi müəyyən olundu. Bir daha
məlum oldu ki, ye niyetmələrin fərdi-
psixoloji xüsu siy yətlərinin nə zə rə
alın maması, müna si bət lə rin düzgün
qu rulmaması xarak ter və tempe ra ment -
dən irəli gə lən, irsi xarakter daşıyan
mənfi xü su siyyət lə rin daha da inki -
şa fına şərait yaradır. Yeniyetmələrdə
mənfi xüsu siy yətlə rin yaranması və
inki şa fı təbii ki, on la rın ailə və mək -

təb mü hiti ilə bir ba şa əlaqəlidir. Vali-
deyn və müəl lim lərin ciddi tələb kar -
lı ğı, on lardan yük sək keyfiyyətlər göz   -
lə mələri, tət biq etdikləri kəskin fi ziki
və söz zo ra kılığı yeniyetmələ rin istək -
 lərinə qar şı çıxır. Ünsiyyət prosesin -
də ki an laşılmazlıq, valideyn, müəl -
lim, yeni yet mə üçbucağı arasında
müna si bət lə rin sərt, mü naqişəli qu -
rul ması, ye ni  yetmələrdə kədər, dərd,
qəm, qüs sə, həya, utan caqlıq, qorxu,
nifrət, kin, qə zəb emo siyaları forma -
laş dırır ki, bu da onların emosional
sfera sın da pozun tu ların yaranmasına
səbəb olur. Təlim-tərbiyə proses lərində
bü tün uşaqlara eyni mövqedə ya naş ma
ta  mamilə yanlışdır. Hər birinin özü -
nə   məxsus fərdi xüsusiy yət  ləri ol du -
ğu kimi, sosial mühit lərin dən də
fərdi ya naş ma mövqeyi tələb edir.

Məlum dur ki, mənfi emosiyaların
forma laş ma sına və inkişafına qarşı -
lıqlı əlaqə də olan bir sıra almillər
təsir göstərir. Mənfi emosiyaların
for malaşmasına və inkişaf etməsinə
xü susi təsir gös tə rən amillər içəri sin -

də temperamentin tipləri özü nə məx -
sus rol oynayır. Bunu əsas götürərək,
mənfi emosi ya ların yaranmasında
temperamentin rolunun müəyyənləş -
d irilməsi ilə bağlı sorğudan istifadə
olunmuş, nəticələr işlənilmişdir. 

Mənfi emosiyaların ya ranmasın da
temperamentin rolunun müəyyən olun -
ması məqsədi ilə, Sum qayıt şəhərin -
də ki 25 saylı və 9 saylı orta mək təb -

lərdə, 70 nəfər yeni yet mə lər arasında
sorğular keçiril miş dir:

Sorğunun nəticələri aşağıdakı
cəd vəldəki kimi ümumiləşdirildi.

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU

METOD 
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Sorğunun nəticəsində müəyyən
edil di ki, valideynlərin və müəl lim -
lərin yeniyetmələrlə münasibətinin
düz gün qurulmaması və yeniyet mə -
lə rin fərdi-psixoloji xüsusiyyət lə ri nin
nəzərə alınmaması yeniyetmələrin
emosional sferasında neqativ təsir edə -
rək, mənfi emosiyaların formalaşma -
sına şərait yaradır. Yeniyetmələr
sual lara cavab verərkən, eləcə də
apa rılan müzakirələr nəticəsində
aydın oldu ki, mənfi emosiyalar daha
çox melonxolik və xolerik tempera-
ment tiplərində üstünlük təşkil edir.
Sorğuda mənfi emosiyaların müəy -
yən edilməsi ilə bağlı suallara hər
tem perament tipinə aid olan yeni yet -
mə öz emosiyalarına uyğun olaraq
reaksiya bildirmişdir. Bu göstəricilər
nəticəsində aydın oldu ki, valideyn -
lərin və müəllimlərin laqeyid müna -
si bəti, empatik yanaşmaması, sevgi
gös tərməməsi, yeniyetmə hissinə
hör mətlə yanaşmayaraq, onun aşağı
qiymətləndirilməsi və bu xarakterli

digər yanaşmalar daha çox melonxo-
lik temperament tipinə aid olan ye ni -
yetmələrdə dərd, kədər, qəm, qüssə,
kin kimi mənfi emosiyaları, xolerik
temperament tipinə aid olan yeni yet-
mələrdə isə nifrət, qəzəb, həyəcan
kimi mənfi emosiyaları forma laş dı -
rır. Bundan başqa valideyn və müəl -
limlərin yeniyetməyə hədə-qorxu
gəl məsi, onların qüsurlarını yoldaş -
ları və başqa insanlar arasında söylə -
məsi, onların şəxsiyyətinə hörmət
etməyərək aşağı qiymətləndirməsi
davranış mövqeləri melonxolik yeni -
yet mələrdə daha çox qorxu, həyə-
can, utancaqlıq, həya, qəm-qüssə ki-
mi mənfi emosiyaları, xolerik yeni -
yet mələrdə isə nifrət qəzəb, qorxu,
həyəcan kimi mənfi emosiyaları for -
malaşdırır. Beləliklə də, nəzərə al -
maq lazımdır ki, yeniyetmələrin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında
onun fərdi-psixoloji xüsusiyyəti olan
temperamet tipləri mühüm rol oy -
nayır. 

Mənfi emosiyaların temperament tipinə 
görə qiymətləndirilməsi:

№ Tempramentin tipləri
Mənfi emosiyalar

Cavabların sayı %-lə

1. Sanqvinik 40

2. Xolerik 29

3. Fleqmatik 17

4. Melonxolik 14
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1. Yeniyetmələrdə mənfi emosi -
ya ların yaranmasında temperamen-
tin rolu kifayət qədər öyrənilməyib.
Bu baxımdan problemin tədqiqi ma -
raq doğurur və diqqəti cəlb edir.

2. Təqdim olunan metodlar, töv -
siyyələr yeniyetmələrdə mənfi emo -
si yaların yaranmasının və onun inki -
şafının qarşısının alınması baxı mın -
dan əhəmiyyətlidir.

3. Əldə olunan nəticələrə istinad
etməklə yeniyetmələrdə yaranan
mənfi emosiyaların inkişafının qarşı -
sı nın alınmasına nail olmaq olar.

Beləliklə araşdırmaların sonunda
bu nəticəyə gəlindi ki, mənfi emo si -
yaların yaranmasında və inkişafında
temperamentin tiplərinin xüsusi tə -
siri vardır. Hər bir fərdə xas olan xü -

su siyyətlərin əksəriyyətinin, eləcə də
temperamentin anadangəlmə xarak-
ter daşıdığı üçün, onları tam dəyiş mək
mümkün olmasa da, müəyyən qədər
tərbiyə edərək, dəyişmək müm kün dür.
Tərbiyə zamanı baca rıq lar, vərdişlər
dəyişir. Buna görədə təlim-tərbiyə
işlərində, yeniyetmə lər də mövcud
olan temperamentin təbii çatı ş ma maz -
lıqlarının tənzimlən  məsinə kömək
edə bilən baca rıq ları, vərdişləri, dav -
ra nış normalarını formalaşdırmaq
məq sədəuyğundur. Yeniyetmələrin
təlim-tərbiyəsilə xü susi məşğul olan
valideyn və müəl limlərin, psixoloji
bi liklərlə maarif ləndirilməsi bu prob -
lemlərin qar şısının alınmasına kö -
mək edə bilər. 
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТА В ПРОЦЕССЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ У ПОДРОСТКОВ

АБСТРАКТ

В статье рассматривается проблема влияния темперамента в про-
цессе возникновения негативных эмоций. Анализируется влияние каж-
дого темперамента в отдельности. Роль темперамента в процессе фор-
мирования негативных эмоций подчеркивается в особенности. Наибо-
лее легко подвергаются влиянию такие типы темперамента, как холе-
рик и меланхолик. В статье уделяется внимание необходимости учета
родителями и школой типов темперамента, являющихся причиной уси-
ления негативных эмоций.

THE ROLE OF TEMPERAMENT IN THE FORMATION 
OF NEQATIVE EMOTIONS ADULTS

ABSTRACT

Special importance of temperament in the formation of neqative emotions
is widele analyzed. On the basis of these analysis neqative emotions qeneratinq
neqative trends in adolescents mental development and their impovinq are
searched.In particular, neqative emotions that lead to the  development of
the characteristics of cholera and melancholic types are updated. 

Therefore, the types of temperament developinq neqative emotions in
children takinq into account in the family and school are particularly noted.

Məqalə Azərbaycan Respublikasinin Təhsil Problemleri İnstitunun Psi-
xologiya və yas fiziologiyası söbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa
məsləhət görülmüşdür (protokol №10)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 13 yanvar 2014-cü ildə daxil olmuşdur



Психолоэийа jурналы 2015, №226

Məqalədə müasir dövrdə ye -
niyetmə və gənclərdə İnter-

net asılılığının sosial-psixoloji mə -
sələləri araşdırılır. Dövrümüzdə ye -
 niyetmələr arasında İnternet asılı lığı
problemi aktual olduğundan bu mə -
qalədə problemin qarşılıqlı təsir pro -
sesində internet addiksiyanın yeni -
 yetmələrin şəxsiyyətindəki dəyi şik lik -
lərin istiqamətləri ilə bağlı məsələ
qoyulmuşdır. İnternetdən asılılıq sin-

dromu – İnternet addiksiya asılı
hərə kət tərzi kimi tədqiq olunur. Ad -
dik siyanın əlamətləri, bu əlamətlərin
öyrənilməsində xarici və yerli tədqi -
qat çıların araşdırmaları analiz edilir.
Yeniyetmə və gənclərdə qlobal şəbə -
kənin yaratdığı asılılığın sosial-psi-
xoloji xüsusiyyətləri və bu asılılığın
onların psixikasına mənfi təsiri, bu
tə sirin aradan qaldırılması üsulları
araşdırılır.

XXI əsrdə həyat və fəaliyyətin bü -
tün sahələrində ciddi dəyişikliklər
baş verir. Bunlar isə kompleks şəkil də
insanların psixikasına, qarşılıqlı mü -
nasibətlər sisteminə əsaslı təsir gös -
tə rir. Baş verən köklü dəyişik lik lər
içə risində Internet, sosial şəbə kə lər,

ondan istifadə xüsusi yer tutur. Bu isə
insanların ondan asılılığını de mək
olar ki, qaçılmaz faktora çe virir.

Amerika psixoloqu S.Xarrisin ma -
raqlı bir deyimi var: “Qorxulu orası
deyil ki, vaxt gələcək, kom pü ter insan
kimi fikirləşəcək, qorxulu olan odur ki,

Açar sözlər: İnternet asılılığı, zorakılıq qurbanı, mənəvi-əxlaqi dəyərlər,
informasiya aclığı, internet fenomeni, kompüter oyunları asılılığı, virtual
hörümçək toru, kompüterdən patoloji istifadə

Ключевые слова: Интернет-зависимость, жертва насилия, духов-
но-нравственные ценности, информационный голод, интернет-фено-
мен, зависимость от компьютерных игр, виртуальная паутина, пато-
логическое пользование компьютером.

Key words: Internet addiction, the victim of violence, moral values, acute
shortage of information, internet phenomenon, computer games addiction,
web-net, pathological use of computers
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vaxt gələcək, insanlar kom püter ki mi
düşünəcək”[8]. Deyəsən son onilliklər
yeni kommunikasiya tex nologiya la rı -
nın sürətli inkişafı ilə S.Xarrisin həyə -
canla söylədiklərinin əlamətləri görün -
məyə başlayıb, çün ki elektron poçt,
İnternet, rəqəmsal televizor həyatı mı za
davamlı şəkildə daxil olaraq ənənəvi
kütləvi informasiya vasitələrini ikinci
planda qoymuşdur. Cəmiyyətin hər
bir üzvü nün, eləcə də böyüyən nəslin

yararlana biləcəyi informasiyanın
həcmi dəfələrlə artmışdır. İnternet
vasitə si lə müxtəlif informasiyalarla
böyümək də olan gənc nəslin şüuru ilə
manipulyasiya etmək çox yüksək
həddə çatıb. İnsanları daha çox təşvişə
sa lan, belə informasiyalara nəzarətin
olmadığı elektron KİV-lərin və İnter-
net məkanının böyüyən nəslin mə nə vi
və əxlaqi dəyərlərinin for ma laş ma sına
göstərdiyi çox pis təsirdir [9].

İnkişaf edən texnologiya və inter-
net şəbəkəsinin sürətlə yayılması
insanları yeni bir problemlə qarşı-
qarşıya qoyub: “İnternet addiksiya”,
İnternet asılılıq.. Mahiyyətinə görə
İnternet asılılıq sindromu, addiksiya
tibbi – psixoloji pozğunluğun bir
növü olub, dünya psixoloqlarının
tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

Əslində addiksiya (lat. addictus –
borclarına görə qul olmağa məkum
edilmiş), narkomaniyadan da geniş
asılılıqdır. Asılı hərəkət tərzi belə
təzahür edir: Siz onu idarə edə bil-
mirsiniz, daha çox o sizi idarə edir.
Hiss edirsiniz ki, onu etməkdən, onu
götürməkdən, onun tələb etdiyi kimi
hərəkət etməkdən başqa çıxış yolu-
nuz yoxdur. Həyatınızda bu və ya di -
gər vərdiş elə kök salır ki, sizin üçün
hiss edilməz olur. Daha güclü effekt
əldə etmək üçün siz onu get-gedə
daha çox edirsiniz. Sıxıntı, tənhalıq,

fiziki əzab və s. kimi xoşagəlməz
hiss lər ürəyinizə damanda siz mün -
tə zəm olaraq onu edirsiniz. Hiss
edir siniz ki, onun köməyi olmadan
siz həyati problemlərinizin öhdəsin -
dən gələ bilmirsiniz. Siz, həyatınızın
çox hissəsini onunla mübarizədə
keçirə bilərsiniz. Siz heysiyyatınızı
itirir, ruhən zəifləyirsiniz. Sizin bü -
tün həyat tərzinizin (ailə, karyera,
dostlar), fiziki və mənəvi sağlam lı ğı -
nızın dağılma təhlükəsi yaranır.
Nəti cədə, o bəzilərini öldürür. Ad -
dik si yaya, kimyəvi və emosional
asılılıq, o cümlədən də qarşılıqlı ası -
lılıq daxildir. Ümumdünya Sağlam -
lıq Təşkilatının (ÜST) təyinatına gö -
rə kimyəvi asılılıq, ruhi, bəzən də
somatik vəziyyətdir.[4] Emosional
asılılıq isə azartlı vəziyyət kimi təza -
hür edir ki, digər asılılıqlardan fərqli
olaraq bu zaman fəaliyyət göstərmək
arzusu, kəskin aclıq və yaxud da

İNTERNETDƏN ASILILIQ SİNDROMU



susuzluq kimi həyatı əhəmiyyət kəsb
edir və insanı tamamilə ələ alır. Bu pa -
 toloji emosional tələbatı təmin edər -
kən, addiktdə zövq və yüngüllük hissi
əmələ gəlir. Adduksiyanın 5 mər hə -
lə sini göstərmək olar [13]:

1. İnsan, öz psixi vəziyyətini nis -
bə tən asanlıqla dəyişdirə bilə -
cə yi bir vasitə aşkar edir.

2. Çətin anlarda o, adəti üzrə bu
vasitədən istifadə edir. 

3.  Addiktiv davranış onun bir his -
səsi olur və bu tənqid edilə bil məz.

4. Addiktivlik şəxsiyyətin həya tı nı
tamamilə əhatə etməyə başlayır.

5. Psixika və orqanizmdə bioloji
proseslər dağılır.

İstənilən qeyri-kimyəvi asılılıq
kimi İnternet asılılığı, müəyyən dav -
ranış formasından asılı olaraq dav ra -
nış həvəsinin və emosional asılılığın
fenomeni kimi təzahür edir. Bu nöq -
teyi-nəzərdən, asılılıq aşağıdakı əla -
mət lərlə səciyyələndirilir:

– Miqdarı artırmaq: İnternetdə
keçirilən vaxt artır.

– Davranış formasının dəyiş -
mə si: İnternet fəallığı real həyat for -
ma sını əvəz etməyə başlayır.

– Ləğvetmə sindromu: İnternet
fəaliyyətindən kənarda emosional
vəziyyətin pisləşməsi baş verir [4].

Problemin öyrənilməsində xari-
ci və yerli praktika

Xarici ölkələrdə internet asılılığı
20 ildən artıqdır ki, öyrənilir. İlk dəfə

bu termin, pozğunluq halı kimi
1995-ci ildə amerikalı doktor Ayven
Qoldberq tərəfindən təsvir edilmiş -
dir. Qoldberqin məqsədi bu pozğun -
luq halının rəsmi psixiatrik standart-
lara daxil edilməsi olmamışdır, onun
təklif etdiyi təsvir psixoaktiv mad də -
lərdən sui-istifadə etməklə bağlı
poz ğunluğun təsvirinə əsaslanırdı.
Kompüter asılılığını ilk tədqiq edə -
rək (1980), onu “texnoelita xəstə -
liyi” adlandıran ingilis psixoloqu
M.Şot qanın səylərinə baxmayaraq
məhz Qoldberqin tədqiqatları sayə -
sin də 1998-ci ildən İnternet – addik-
tologiya psixoloji problem kimi qəbul
olunmağa başlanmışdır. Qoldberq bu
pozğunluğun aşağıdakı əsas əla mət -
lərini göstərmişdir [19]:

– İnternetdən istifadə xəstəlik ya -
radan mənfi stress vəziyyəti və
ya distress yaradır;

– İnternetdən istifadə fiziki, psixo -
loji, şəxsiyyət, iqtisadi və ya
sosial statusa xələl gətirir. 
Sonralar bu növ asılılığa həsr

olunmuş elmi işlərin sayı getdikcə
artmışdır ki, burada da müxtəlif psi-
xoloji məktəb və cərəyanların nəzər
nöqtələrini qeyd etmək olar. Ameri-
ka psixoloqu K.Yanq tərəfindən bu
növ asılılığın başlıca ilkin şərtləri və
inkişaf mərhələləri müəyyən edil-
miş dir. Onun mərkəzində üç səviy -
yəli model işlənib hazırlanmışdır ki,
bu da internetə bağlılığı izah edirdi.
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A.Qoldberq və K.Yanq tərəfindən
internet asılılığının diaqnostik me -
yar ları tədqiq edilmişdir. Doktor M.
Orzak internet asılılıq üçün səciy -
yəvi olan fiziki və psixoloji əlamət -
ləri ayırd etmişdir. M. Qriffits tərə -
fin dən isə əsasən oyun asılılığı əsasın -
da internet asılılığının forma laşma
im kanları öyrənilmişdir. R.Devids
internetdən patoloji istifadə edil mə -
si nin koqnitiv-hərəkət modelini tək -
lif etmişdir[18].

Rusiyada isə A.E.Voyskunski bu
asılılığın təyini üçün öz meyarlarını
işləyib hazırlanmışdır. V.D.Men de -
leviç internetdən asılı şəxsiyyətlərin
tipini araşdırmışdır. V.A.Loskutova
tərəfindən, rusdilli əhali arasında in -
ternet istifadəçilərinin kultural xüsu -
siy yətləri öyrənilmişdir. A.E.Jiçkina,
A.Y.Yeqorov, N.A.Kuznetsova,
E.A.Pet rova, İ.V.Çudova və başqa
tədqiqatçılar tərəfindən internetdən
asılı istifadəçilərin xüsusiyyətləri
tədqiq edilmişdir[16]. Rus alimi
Korolenkoya görə addiktiv davranış,
destruktiv davranışın bir növü olub,
öz psixi vəziyyətini müəyyən mad -
də lərin qəbulu vasitəsilə reallıqdan
uzaqlaşmağa və yaxud müəyyən əş -
ya lar və ya aktiv fəaliyyət növləri
üzərində diqqətini cəmləməyə cəhd
etməkdə təzahür edir ki, bu da inten-
siv emosiyaların inkişafı ilə müşayət
olunur. İnternet şəbəkəsindən, kom -
püter oyunlarından asılılıq alkoqol

və ya narkotik asılılıqdan heç də təh -
lükəsiz deyil, çünki uşaqların və ye -
niyetmələrin hələ möhkəm lən mə miş
psixikasına məhvedici təsir edir. Bir
sıra alimlər öz tədqiqatlarında sübut
etmişlər ki, beyinin bütün neyro kim -
yə vi sistemlərini və orqanizmin psi-
xofiziki proseslərini əhatə edən, həm -
çinin mərkəzi sinir sisteminin (MSS)
disfunksiyasına gətirib çıxaran addik -
siyanın müxtəlif növləri uşaqların və
yeniyetmələrin inkişaf prosesinə çox
güclü təsir edir[12]. Gent Univer si -
tetindən olan belçikalı alimlərin mə -
lu matlarına görə isə, kompüter addik -
siyası, öz növbəsində, beyində müəy -
yən sinir bağlantılarının fəaliyyətdən
qalmasına gətirib çıxarır. Bununla
belə, Internetdən asılı şəxsiyyətlərin
psixoloji xüsusiyyətləri, eləcə də
İnternetdən asılılığın profilaktika sı -
nın daha effektli istiqamətləri kifayət
qədər öyrənilməmişdir.

Respublikamızda bu asılılığın
araş dırılması və onunla mübarizə sa -
hə sində Əliquliyev R.M., Mahmu-
dov R.Ş, Dəmirçiyeva M.D. və baş -
qa larının çox əhəmiyyətli tədqiqat la -
rını qeyd etmək olar. İnternet ası lı lı -
ğının daha geniş anlamda açıqlamasını
verən Əliquliyev R.M., onu “eska-
pizm” (ing. escape – qaçmaq, uzaq -
laşmaq) termini ilə ifadə etmişdir.
Belə ki, müasir fəl sə fə də bu termin
vasitəsi ilə insan ların, cəmiy yətin
reallıqlardan uzaqlaşaraq, illüziyalar,
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fantaziyalar aləminə qapılması ifadə
olunur [5].

Yeniyetmələrdə qlobal şəbəkənin
yaratdığı asılılığın sosial-psixoloji
xüsusiyyətləri:

Qeyd etmək lazımdır ki, yeniyet -
mə dövrü insanın sonrakı həyatına
tə sir göstərən mühüm mərhələdir.
Be lə ki, bu dövr orqanizmin, həmçi -
nin bütövlükdə şəxsiyyətin də yet -
kin ləşməsini və formalaşmasını əha -
tə edərək, əsas həyati dəyərlərə, hər
şey dən əvvəl isə öz sağlamlığına
mü  nasibəti müəyyən edir. Məhz
buna görə də İnternetin addiktiv po -
ten sia la malik olması əksər təd qi -
qatçılar tərə  findən araşdırılır. Bu
sahədə tanınmış tədqiqatçı Pitsburq
Universitetinin profeessoru Kimber-
li-Yanqın fikrin cə İnternetdən ası -
lılıq aşağıdakı amil lərlə müəyyən
edi lir [7]:

– İnteraktiv və pornoqrafik təs vir -
 lərin asan əldə edilməsi, əl ye -
tər liliyi.

– Fərdi nəzarət və ötürülən infor -
masiyanın anonimliliyi.

– Şüuraltı səviyyədə on-line ün -
siy yətə inam yaradan daxili
hiss lər. 

Kimberli Yanq aşağıdakı dörd əla -
məti göstərir [19]:

– E-maili (elektron poçtu) tez –
tez yoxlamaq istəyi;

– İnternetə növbəti dəfə çıxışı
daim gözləmək;

– İnsanın İnternetdə həddən ziya -
də vaxtını keçirməsi barədə
ətraf dakıların şikayəti;

İnsanın İnternetə həddən artıq pul
xərc ləməsindən ətrafdakıların şika -
yəti.

Meyarların daha geniş inkişaf sis -
temini Ayven Qoldberq araşdırıb,
onun fikrincə kompüter asılılığının
ümumi cəhətləri bir-birləri ilə six
əla qəli olan bir sıra səciyyəvi psixo-
loji və fiziki əlamətlərdən ibarətdir
[7]: 

Psixoloji əlamətlər: 
1. Kompüter arxasında yaxşı

əhval-ruhiyyə və ya ruh yük -
sək liyi;

2. Dayana bilməmək;
3. Kompüter arxasında keçirilən

vaxtın mütamadi olaraq artı rıl -
ması;

4. Ailəyə və dostlara qarşı etina -
sız lıq;

5. Kompüterdən kənarda boşlu -
ğun, ruh düşkünlüyünün, əsə -
bi li liyin hiss edilməsi;

6. İşə götürənə və ya ailə üzv lə -
rinə öz fəaliyyəti barədə yalan
danışmaq;

7. İşdə və ya təhsildə problemlər.

Fiziki əlamətlər: 
1. Karpal kanal sindromu (əzələ -

lə rin uzun müddət gərginləşmə si
ilə əlaqədar əllərdə sinir göv -
dələrinin tunel zədələnməsi);
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2. Gözlərdə quruluq;
3. Miqren tipli başağrıları;
4. Bel ağrıları;
5. Qeyri-müntəzəm qidalanma, qi -

da qəbulu vaxtının ötürül mə si;
6. Şəxsi gigiyenaya laqeydlik;
7. Yuxunun pozulması, yuxu reji-

minin dəyişilməsi.
Kimberli Yanq bu asılılığın beş

əsas kateqoriyasını təyin edir [18]:
1. Kiberseksual. “Böyüklər” üçün

interaktiv ünsiyyət otaq la rın -
dan və ya kiberpornoqrafiya-
dan asılılıq.

2. Kibermünasibətlər. Real dost la rı
və ailəni əvəz edə bilən ünsiy -
yət otaqlarında, interaktiv oyun -
 larda və konfranslarda ya -
ranmış dostluq münasibətləri.

3. Həddən ziyadə şəbəkəyə cəlb
edilmə. Şəbəkə qumar oyun la -
rı na cəlb edilmə, interaktiv
hər raclardan və şəbəkə vasitəsi
ilə ticarət etmə vəziyyətindən
ibarətdir.

4. İnformasiya ilə həddindən ar -
tıq yüklənmə. Veb-saytlara həd -
dən artıq girmə və baza mə lu -
matlarında axtarışlar.

5. Kompüter asılılığı. Əsasən uşaq -
lar və yeniyetmələr arasında
kom püter oyunlarından və ya
proqramlaşdırmadan həd din -
dən ziyadə istifadə.

Deməli, İnternetdən, kompü ter -
dən patoloji istifadə yeniyetmələrdə

kom püter oyunları asılılığı kimi
psixi pozğunluq yaradır. Kompüter
oyunları asılılığı bütün dünyada
ciddi bir xəstəlik kimi qəbul olunur.
Çünki, oyun asılılığı insanı real hə -
yatdan uzaqlaşdırır. “Forbes” jurna -
lının “DFC İntelligence” araşdırma
şirkəti ilə birgə hazırladığı 2011–
2012 illərinə dair hesabata görə,
dün yada ən çox oynanılan oyunlar
bun lardır: Leagne of Legends, World
of warcraft, Minecraft, Hereos of
newerth, Diablo III, Batt lefield 3,
Maple story, Starcraft II, World of
tanks, Call of Duty: Modern warfare.
Ümumilikdə bu oyunlardan birincisi
13 milyard saat, sonuncu isə 127
milyon saat oynanılıb [22].

Statistikaya görə, Avropa ölkə lə -
rin də kompüter oyunları oynayanlar
gün ərzində təxminən, 12-15 saat kom -
 püter başında olurlar. ABŞ-ın Harvard
Universitetinin apardığı araş dır ma -
nın nəticəsi hər 100 nəfər dən 40-nın
bu oyunlardan istəsə də əl çəkə bil -
mədiyini göstərir. Son 10 ildə ya po -
niyalı gənclərin böyük bir hissəsi
kompüter oyunları səbəbi ilə otaq la -
rına qapanıblar. Hazırda 300 mindən
çox yaponiyalı gənc otaqlarından
yal nız axşam yeməyi vaxtı çıxırlar.
Küçəyə isə ayda bir, o da çox vacib
bir şey olsa çıxan belə gənclərlə ya-
naşı 10 ildir otağından çıxmayan da -
ha ağır vəziyyətdəki xəstələr də var.
Bu tip insanlara “hikikomori” deyilir
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(hikikomori – yaponca mənası geri
çəkilmək, əlini ətəyini çəkmək de -
mək dir). Belə insanların çoxu günün
20 saatını oyun oynamağa ayırır.
Yaponiyada hikikomoriləri ictimai
həyata qaytarmaq üçün xüsusi təş ki -
latlar qurulub[16]. Çində oyun ası lı -
lığı olan yeniyetmə oyunda qiymətli
olan qılıncını oğurladığı üçün başqa
bir oyunçunu öldürmüşdü. Bu hadi -
sədən sonra Çin hökumətinin qərarı
ilə online yoxlama sistemi vasitəsi
ilə 3 saatdan çox oynanılan oyunlar
irəliləmir, əksinə geriləyir. Araş dır -
ma lara görə, getdikcə geniş kütlə
ara sında populyarlıq qazanan kom -
püter oyunları, 11-35 yaş aralığında
olan insanlara daha çox təsir edir,
belə ki, onlar gündə 20 saata yaxın
oyun oynayırlar...[21]

Beləliklə, kompüter asılılığı
asılılığın bütün növlərinə malikdir
və hamı üçün ümumi olan meyarlara
uyğun gəlir: kompüter arxasında
vaxtını keçirdiyinə görə mühüm
işlərə laqeyd yanaşma, əhəmiyyətli
insanlarla münasibətlərin pozulması,
hərəkətlərini insanlar pisləyən za -
man özünəqapanma və bu davranışa
xas olan əsəbilik, günahkarlıq hissi
və ya narahatlıq, bu xüsusiyyətləri
uğur suz dəf etmək cəhdi [3]. 

Qlobal kompüter şəbəkəsinin mən fi
təsirlərindən biri də şübhəli məz mu na
malik müxtəlif məlu mat la rın yayıl -
ma sıdır. Qeyd etmək lazımdır ki,

yeniyetmələrin psixi və ya fiziki sağ -
lamlığına birbaşa təhlükə yaradan
məhz belə informasiyalardır. Belə ki,
onlar cəmiyyətdə mənəvi-psixoloji
mü hit yaradır; cinayət mühitinə şə -
rait və psixi xəstəliklərin artmasına
zəmin yaradır. Yeniyetmələr qlobal
şəbəkənin malik olduğu təhlükəni
gör mürlər. Dünya statistikası müəy -
yən etmişdir: 8-15 yaş arası 10 uşaq -
dan 9-u şəbəkədə pornoqrafiya ilə
qarşılaşır, təxminən 17%-i qadağan
edi lən resurslara daxil olur və təx mi -
nən 5,5%-i orada gördüklərini hə yat da
sınaqdan keçirməyə hazırdırlar [22].

Pornoqrafiya, pirotexnika, suisid,
bu və ya digər narkotik vasitələrin
tə sirini müzakirə edən saytlar möv -
cuddur. Buradan yeniyetmələrin
sağlamlığına təhlükəli olan aludəçi -
lik yarana bilər. 

Çatlarda və digər saytlarda təh -
lükəli insanlarla tanışlıq. Statistikaya
görə bu ən böyük riskdir. Yeniyet mə -
lər radikal siyasi qruplar, satana təri -
qətləri kimi onlar üçün arzuolunmaz
qruplara daxil ola bilərlər. 

Qumar oyunlarına cəlbedilmə.
Hətta adi oyuncaqlar belə uşağın vax -
tının çoxunu almaqla, onu dərsdən
və sakit istirahətdən ayıra bilər, psixi
və fiziki sağlamlığına düzəldilə bil -
məyəcək ziyan vura bilərlər.

Ümumiyyətlə, yeniyetmələrin İn -
ternetə getmələri texnolojidən çox,
psixoloji-pedaqoji və sosial prob -
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lemdir. Psixoloqların rəyinə görə
ano nimlik və qadağaların olmaması
gizli komplekslərdən azad olmağa
gətirib çıxardır, yeniyetmələri öz
davranış tərzlərini dəyişməyə, özlə -
rini daha sərbəst hiss etməyə və hətta
bəzi mənəvi sərhədləri aşmağa sövq
edir[22]. Çox vaxt virtual hörümçək
o qədər toruna bürüyür ki, uşaq və
yeniyetmələrin ondan xilas olmağa
gücləri qalmır. Onlar üçün kompüter
oyunları və ya İnternetdən istifadə real
həyata çevrilir, aktiv ictimai fəaliy -
yəti, hobbi və yaradıcılığı, həmya -
şıd ları ilə söhbəti əvəz edir.

Rusiya Elmlər Akademiyasının
aka demiki A.M.Novikov gənc nəslin
psixikasının məruz qaldığı təhlü kə-
dən öz ciddi narazılığını bildirərək
be lə hesab edir ki, KİV-in(burada İn -
ternetin) gənc nəslin psixikasına tə si -
ri atom bombasının partlayış gücü nə
bərabərdir və informasiya yayımının
mənfi nəticələrinə görə məsuliyyət
məsələsini ön plana çəkir [14].

Beləliklə “İnternet asılılığı” – heç nə
ilə qarşısı alınması mümkün olma yan
İnternetdən istifadə etmək ar zunu
təs vir edən termindir. Son vaxt lar
mü təxəssislər arasında “kom pü ter dən
patoloji istifadə” anlayışı da məşhur -
laş mışdır ki, bu da kompü terin pe şə -
kar və ya təhsil maraqların dan çıxa raq
informasiya əldə etmək mənbəyinə,
eləcə də insanlarla əlaqə qurmaq va -
si tələrinə xidmətini ifadə edir [16].

İnternet asılılığının yeniyetmə
şəx siy yətin psixikasına mənfi təsiri

Yeniyetməyə İnternetə daxil ol -
mağı qadağan etmək mümkün deyil,
la kin ondan savadsız və məntiqsiz
istifadə etmək nəticəsində yaranan
mənfi halların qarşısını almaq bizim
əlimizdədir, bunun üçün ona özünü
şəbəkədə düzgün aparmağı öyrət -
mək lazımdır. Asılılığın həll edil mə -
si nin ən sadə və mümkün üsulu – di -
gər asılılığın əldə edilməsidir: sağ lam
həyat tərzi, canlı təbiətlə ünsiyyət,
şəkil çəkmək kimi yaradıcılıq və tət -
biqi məşğuliyyət bir qayda olaraq in -
sanı asılılıqdan xilas edir. 

Virtual məkan ən azı yeniyet mə -
nin inkişafına və onun dünya gö rü şü -
nə ciddi təsir göstərə bilər, maksimum
isə onun sağlamlığına, hətta hə yatına
təhlükə yarada bilər. Buna görə də,
istənilən səy İnternetin uşaq lar üçün
daha təhlükəsiz olmasına yönəlmə -
lidir [10]. 

Psixoloqların rəyinə görə, yeddi
yaşınadək uşaqlarda, eləcə də 12 ya -
şı nadək yeniyetmələrdə virtual və real
dünyalar çox vaxt eyni olur, buna
görə də onlar birincisi, kompüterin
ekranında gördükləri ilə ekrandan
kənar, həqiqətdə baş verənləri ayırd
edə bilmirlər; ikincisi, kifayət qədər
təhsilli olmadıqlarından xeyri-şərdən
ayıra bilmirlər, nəticədə bu cür
həddi-buluğa çatmamışlar özlərini
kompüter qəhrəmanları, eləcə də
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“mənfi personajlar” kimi aparmağa
başlayırlar[15]. Qlobal şəbəkədə olan
yeniyetmə özünü həddi-buluğa çat mış
kimi qələmə verə bilər ki, bunu real
hə yatda etmək olduqca çətindir və adi
həyatda onun üçün çətin olan fəaliy yət
növlərinə çıxış əldə edə bilər: auksion -
larda iştirak etmək, şübhəli maliyyə
sövdələş mə lə ri bağlamaq, müəyyən
etik-əxlaqi normalardan kənar həd -
di-buluğa çatmışlarla şəbəkə ünsiy -
yə  tinin apa rıl dığı yerlərə daxil ol maq
və s. Bundan əlavə, həddi-buluğa çat -
mamış uşaq valideynlərindən “gizli”
İnternet vasitəsilə virtual qumar oyun -
 la rın da iştirak edə, bu əyləncələrə
ailə büdcəsindən küllü miqdarda pul
sərf edə bilər [11;15].

Uzun müddət virtual ünsiyyətə
aludə olan yeniyetmələr canlı ünsiy -
yətin nə olduğunu yaddan çıxarır və
canlı söhbətdə aqressiv, kobud və
bəzi hallarda cinayətə meyilli olur-
lar. Bu cür aqressivliyi respublika -
mız da da bəzi yeniyetmə və gənclər
arasında müşahidə etmək olar. Bakı -
nın Xətai rayonu ərazisində internet
klubda iki yeniyetmənin çatda etdiyi
mübahisə üstündə bıçaqlanması ilə
hə yatını itirməsi, müxtəlif vaxtlarda
eyni səbəbdən bir neçə analoji hadi -
sə nin baş verməsi internet-asılılığının
cəmiyyətimiz üçün nə qədər təhlü -
kəli olduğunu göstərir [17].

Yeniyetmə dövrü, psixi inkişafın
çox çətin dövrünə aiddir. Kəskin ötü -

şən psixi dönüş, onun son dərəcə
mü rəkkəbliyi və ziddiyyətliyi ilə
səciy yələndirilir. Yaş fiziologi ya sın -
da böhran dövrləri inkişafın normal
gedişinin pozulmasının mümkün lü -
yü baxımından nəzərdən keçirilir,
psi xoligiyada isə təsirlərin formalaş -
ma sına yeniyetmənin həssaslığı ba -
xı mından yanaşılır. Sabit dövrlərdən
fərqli olaraq, böhranlı dövrlər inki -
şafın dönüş nöqtələridir ki, bu zaman
nisbətən qısa vaxt çərçivəsində şəx -
siy yətin formalaşmasında mü hüm
dəyişikliklər baş verir [6]. Məlumdur
ki, bu yaş dövrünün ən mühüm psi-
xoloji anı özünüdərketmə hissidir.
Məhz bu zaman yeniyetmə, real mü -
na sibətlər zəminində özünü “böyük”
hiss edir. Beləliklə, yeniyet mə yaşın
psixolji xüsusiyyətləri, şəraitlərin
kompleksi, ilk növbədə ictimai şə -
raitlə və yeniyetmənin həyat tərzi,
onun tərbiyəsi və praktiki fəaliyyə ti -
nin xüsusiyyəti ilə müəyyən edilir.
Bu dövrdə yeni fəaliyyət növünün
axtarışı baş verir. Yeniyetmənin hə -
ya tında hansı fəaliyyətin aparıcı
olma sından asılı olaraq, internet ası -
lılıq, münaqişəli davranış, xroniki
ruh düşkünlüyü, virtual fəzanın real
həyata üstün tutulması, sosiumda uy -
ğunlaşma çətinlikləri, kompüter
arxa sında keçirilən vaxta nəzarət qa -
biliyyətinin itirilməsi, internetdən
istifadə imkanının olmaması səbə -
bin dən narahatlıq hissi kimi bir sıra
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psixoloji problemlərin formalaş ma -
sına zəmin yaradır. Yeniyetmə, İnter -
netdən istifadə edərək, “fikirləşmək”
və “öyrənmək” cəhdinin əvəzinə
“ax  tarışı” üstün tutur. Yeniyetmə lə -
rin ço xu açıq etiraf edirlər ki, va li -
deynləri tərə findən qadağan edilmiş
saytlara tez-tez girirlər. Belə ki,
onlarda ica zəsiz hər şeyi əldə etmək
xülyası əmə lə gəlir. Bu, cəzasızlıq
insan haqq la rı nın pozul masına gə ti -
rir. Lakin cə za sızlıq xülyası tələ ola
bilər və real həyatda ciddi fəsadlar
yaradaraq mə nəviyyatın qiymətdən
düş məsinə gətirib çıxara bilər. Be lə -
liklə də İn ternet addiksiyanın şəx siy -
yətin də yiş məsində mənfi rolu, de-
mək olar ki, danılmazdır [6]. 

Yeniyetmənin uşaq dünyasından
böyüklərin dünyasına, bir sosial rol-
dan digərinə keçid prosesi çətin və
ziddiyyətlidir. Onun uyğunlaşma,
həyat fəaliyyətinin müxtəlif struk tur -
larına inteqrasiya səyləri, onu öz
həyat modelinin axtarışına, öz sosial,
professional, şəxsi müqəddəratını
təyin etməyə vadar edir. Hər hansı
bir qrupla, toplu ilə eyniləşdirmə,
ye ni sosial şəraitlərə uyğunlaşma zə -
ru rəti əmələ gəlir. İnternet addiksi ya -
ya meyilli yeniyetmələrin şəxsi xa -
siy yətlərində, onlarda yeni duyğu la -
rın axtarışını qeyd etmək olar ki, bu
da bir sıra səbəblərlə səciyyələn di -
rilir [1]: Yüksək dərk etmə əsas ları,
yeniliyə həvəs, müasir tex no lo gi ya -

nın tətbiqinin nadir imkanlarını dərk
etmək, ünsiyyət və əyləncələr, ya ra -
dıcı işin yerinə yetirilməsində, o
cüm lədən də müxtəlif yeniyetmə
prob lemlərinin həllində və s. sər bəst -
lik göstərmək [2]. Addikt yeniyetmə
kompüter personajının roluna gir mə -
yə, özünün virtual “Mən”ini əldə et -
məyə çalışır, çünki “virtual Mən”
uy ğunlaşma problemindən azaddır, o
güclü, ağıllı və çevikdir, onun silah,
pul əldə etməyə imkanı var ki, bunun
köməyi ilə virtual aləmdə istədiyini
ala bilər və s. Oyunu yenidən başla -
maqla asanlıqla həyata gətirilə bilən
virtual qəhrəmanından fərqli olaraq
o, real(fani) həyatda heç də güclü və
varlı deyil. Bu baxımdan, virtual real -
 lıqdan çıxış, fövqəlinsan rolundan
özü nün adi insan vəziyyətinə qa yı dışı
deməkdir ki, bu da yeniyet mə ni heç
də qane etmir. Kompüter qəhrə ma nı -
nın gözü ilə virtual aləmə baxan ye -
ni yetmənin özünü həmin qəhrə man -
la müqayisə etməsi, yanlış uyğun laş -
ma problemini gücləndirir, insanın
hə yəcanını artırır ki, bu da ruh düş -
künlüyü və depressiya yara da raq əh -
val ruhiyyənin dəyişilməsi nə təsir
göstərir [16].

Beləliklə, kompüter oyunlarından
asılı yeniyetmənin emosional psixi və   -
ziyyətində ruh düşkünlüyünün üç əsas
mümkün səbəbini ayırmaq olar [21]: 

1. Kompüter oyunlarına tam tə lə -
batın olması və eyni zamanda
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bu tələbatın tam təminatının
qeyri-mümkünlüyü. 

2. Addikt yeniyetmələr tərə fin -
dən şüurlu surətdə kompüter
oyunlarına aludə olmağın prak -
tiki olaraq faydasız olduğunun
və, nəticə etibarı ilə, psixoloji

asılılıq səbəbindən bu həvəsə
son qoymağın mümkün süz lü -
yü ilə yanaşı özünün də fay da -
sızlızlığının subyektiv təəs sü ratı.

3. “Real Mənlə” “Virtual Mənin”
uy ğun gəlməməsi nəticəsində
özü nə qeyri-adekvat münasi bət.

Beləliklə, yeniyetmənin asudə
vaxt larında nə ilə məşğul olması, boş
vaxtını necə təşkil etməsi gələcəkdə
onun şəxsi keyfiyyətlərini, tələ bat la -
rını, dəyərlərinin yönümünü, dünya -
gö rüşünün formalaşmasını, ümumi -
lik də isə onun cəmiyyətdə möv qe yi -
ni irəlicədən müəyyən etməyə imkan
verir. Son illərdə bir neçə məktəbdə
7–11-ci sinif şagirdləri üzərində,
ayrı-ayrı siniflərdə K.Yanqın asılılıq
testləri əsasında apardığım müşa hi -
də lər, anket-sorğular bir daha sübut
edir ki, problem geniş miqyas (65%)
almışdır. Və bu göstəricinin ölkəmiz
üçün hansı miqyasda olduğunu ehti-
mal etmək çətin deyil... İnternet va -
si təsilə yeniyetmənin hələ möhkəm -
lənməmiş psixikasına çoxlu mən fi -
liklər təsir göstərir. Zorakılıqla dolu
amansız kompüter oyunları; süjetləri
qətl və terror üzərində qurulmuş
müa  sir filmlər; faydalı saytlarlarla
ya  naşı, həm də təhlükəli saytlarla
do   lu olan İnternet yeniyetməyə mən -
fi təsir göstərir. Yeniyetmələr, İn ter -
netdə olarkən çox böyük təhlükə ilə

qarşılaşırlar, çünki onlar böyüklərə
nis bətən üzərlərinə gələn böyük in -
for  masiya axınını süzgəcdən keçir -
mək qabiliyyətinə malik deyillər,
məhz buna görə də onlar ən müda -
fiəsiz auditoriyanı təşkil edirlər.
Kom püter mədəniyyətinin aşılan -
ması, istifadə çi lərin özlərini tərbiyə -
lən dirməsi İn ter netdən asılılıqdan ən
yaxşı dərman  dır. Beləliklə, qlobal
şə  bəkələr də ya ranmış mühit bö yü -
yən nəsildə mənfi psixoloji xüsu siy -
yət lərin for malaş ma sına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir gös tərir. Sözsüz ki,
müasir şəraitdə ye ni yetməni şəbəkə
resurslarından istifa də dən təcrid et -
mək mümkün deyil və bu heç düz -
gün də deyil. Lakin, kom püter şəbə -
k ə lərinin mənfi informasiya təsirini
neytrallaşdırmaq üçün yollar aran -
ma lıdır. Bu prosesdə xü su si rolu ailə
oynamalıdır. Yeniyet mə lərin İnter -
net də qalmalarını təhlü kəsiz etmək
üçün istənilən avadan lıqdan: onların
kompüterindən, nout bukundan, plan -
 şetindən və ya smartfonundan şüb -
hə li saytlara daxil ol ma nı blok laş dı -
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ran və mənfi, “təh lükəli” informasi -
ya lara aparan ban ner lərin, istinad -
 ların, təsvirlərin qəf lə tən görün mə -
sini qadağan edən xü susi operator la -
rın yaradılması məq sədə uy ğundur.
Xa  ricdə bu praktika möv cuddur və
“Va lideyn nəzarəti” adlanır və isti fa -
də çilərə baza üzrə bir neçə milyon
saytı filtrləşdirərək (siyahı daima
ye nilə nir) tam şəkildə İnternetdən
istifadə etmək, keyfiyyətli kontentə
çıxış əldə etmək imkan verir [20].

Və nəhayət, İnternet asılılığı
“Psixi pozğunluq üzrə diaqnostik və

statistik vəsait” adlı beynəlxalq en -
sik lopediyada (DSM-IV) “gələ -
cəkdə də öyrənilməsi tövsiyə
edilən” psixi pozğunluq halı kimi
xarakterizə edil diyindən problemin
öyrənilməsi və həlli yollarının ta pıl -
ması mühüm mə sələlər sıra sın dadır
[23].

Beləliklə, bütün dünyada öyrəni -
lən İnternet asılılığı və onun ye ni -
yet mə gənclərə təsiri probleminin
ciddiliyi ölkəmizdə də bu sahədə
tədqi qat ların aparılmasını zəruri
edir.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ- ЗАВИСИМОСТИ 

У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

АБСТРАКТ

В данной работе поставлен вопрос о направлениях изменения лич-
ности подростка, у которого в процессе взаимодействия с Интернетом
развивается психологическая зависимость, интернет аддикция - зави-
симость. Проблема Интернет – зависимости среди подростков является
актуальной в настоящее время. В статье исследуются социально-психо-
логические вопросы интернет-зависимости в современной эпохе у под-
ростков и молодежи. Интернет -aддикция исследуется как форма зави-
симого поведения. Признаки аддикции; в целях изучения этих призна-



ков анализируются работы зарубежных и местных исследователей.
Ведутся исследования по выявлению инструментов борьбы с социаль-
но-психологическими признаками зависимости подростков и молоде-
жи от глобальных сетей, отрицательного воздействия этой зависимости
на их психику и разработка методов ее устранения. 

TEEN AND YOUTH INTERNET ADDICTION AND 
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ISSUES

ABSTRACT

The question of the directions of teenager’s personality change, the psyc-
hological dependence of which develops in the course of interaction with the
Internet, the Internet dependence – an addiсtion is put in the present work.
The problem of the Internet dependences among teenagers is actual now.
The article examines the social and psychological issues of Internet addic-
tion in the modern era in adolescents and young adults. Internet addiction is
studied as a form of addictive behavior. Traits of addiction; the works of
foreign and local researchers are analyzed in order to study these traits.
Researchs are conducted to identify tools to combat social-psychological
features of teens and adolescents dependence from global networks, the
negative impact of this dependence on their mental health and development
of methods to address it.
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Məqalədə ali təhsil müəssisələ -
rin də qarşılıqlı münasibətlərin sosi-
al-psixoloji xüsusiyyətlərindən bəhs
olunur. Göstərilir ki, müəllim-tələbə
münasibəti yalnız müəllimlərin pe -
şə karlığından yox, daha çox şəxsi
key fiyyətlərindən, nüfuzundan asılı -
dır. Tələbələrlə aparılan anket sorğu -
sunun təhlili göstərdi ki, intellektual
səviyyə ilə şəxsi keyfiyyətlərin vəh -
dət təşkil etdiyi müəllimlərə tələ bə -
lər daha hörmətlə yanaşırlar. Yüksək
intellekti olub, lakin tələbələrlə ün -
siyyət qurmağı bacarmayan müəllim -
ləri tələbələr o qədər də bəyənmirlər. 

Məqalədə eyni zamanda pedaqoji
fəaliyyətdə temperament tipinin rolu
öyrənilmişdir. Məlum oldu ki, bu
sahədə hər bir temperament tipinin
özünəməxsus müsbət və mənfi cə -
hət ləri vardır. Bununla belə pedaqoji
fəaliyyət üçün daha yaradıcı olanı
sanqvinik və fleqmatik temperament
tipləridir. 

Məqalədə müəllimin fəaliyyə tin -
də üzləşdiyi neqativ cəhətlər araş dı -
rılmış, onların təsnifatı aparılmışdır.
Ali təhsil müəssisələrində təlim-tər bi -
yə prosesinə, qarşılıqlı müna si bət lə rə
təsir edən amillər üzə çı xa rıl mış dır. 

Psixoloji ədəbiyyatda münasibət,
qarşılıqlı münasibət, qarşılıqlı müna -
sibətlər anlayışlı geniş təhlil olun -

muş, onun təsnifatı verilmişdir.Eyni
za manda göstərilmişdir ki, bu mü na -
si bətlər cəmiyyət həyatında baş ve -

ANNOTASİYA 
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rən dəyişikliklərdən asılı olaraq za -
man-zaman dəyişir. 

Bir sıra psixoloqlar (B.F.Lomov,
S.L.Rubinşteyn, A.V.Petrovski,
V.N.Myas şiev və b.) münasibəti
idrak fəaliyyəti ilə vəhdətdə götü -
rürlər. Bununla bağlı S.L.Rubinşteyn
yazır: “Psixi hadisələrlə bağlı olan
obyekt bir qayda olaraq fərdin tə lə -
bat və maraqlarında öz əksini tapır,
təsir gücündən asılı olaraq onda emo -
sional-iradi münasibət yaranır” (1,s.7)

Digər qrup psixoloqlar (Q.M.And -
reyeva, Y.L.Kolominski, Ə.S.Bayra-
mov, Ə.Ə.Əlizadə və b.) münasibəti
sosial-psixoloji kon tekst də araşdırır,
fəaliyyət, ünsiyyət pro se sində qar şı -
lıqlı əlaqə və təsir kimi xarakterizə
edirlər. Xarici ölkə psi xo loqları (K.Le -
vin, Y. Tomas, E.Erikson, L.Festin-
qer və s.) bu problemi qrup effekti,
əməkdaşlıq, konformizm və s.
aspekt lərdə araşdırmışlar. 

Müasir dövrdə qarşılıqlı müna si -
bət lər sistemində insanın özünü təq -
dim edə bilməsi çox vacibdir. Bu,
xü susilə idarəetmə fəaliyyəti ilə məş -
 ğul olanlara daha çox aiddir. Rəh -
bərlik edən şəxs ilk növbədə özü nün
güclü və zəif cəhətlərini bil məli, da -
xili imkanlarını, potensialını düzgün
və obyektiv şəkildə qiymət lən dir mə yi
bacarmalıdır. Müasir dövrdə ali
mək təblərdə müəllim və rəhbər işçi -
lərdən daha geniş fəaliyət göstərmək
tələb olunur. Müəllim indi yalnız

bilik və informasiyalar ver mək funk -
si yasını yerinə yetir mək lə məh dud -
laşa bilməz. 

Müəllim nüfuzu inteqral xarakter
da şıyır və özündə peşəkarlıqla ya na -
şı kollektivdə nüfuz qazanmağı, qar -
şılıqlı münasibətlər qurmağı, şəx siy -
yət kimi nüfuz sahibi olmağı birləş -
di rir. Onun nüfuzu daha çox şəx siy -
yəti və öz peşəsinin mahir bilicisi
olmaqla ölçülür. Başqa sözlə, müəl -
limin nüfuzu üç tip pedaqoji baca rı ğın
yüksək inkişafı və vəhdəti nəticə sin -
də formalaşır. 

Bura aiddir: fənnini bilmək, kom -
munikativ və qnostik qabiliyyətlərə
malik olmaq.

Müəllim nüfuzunun göstəriciləri
ilə aşağıdakılardır:

Müəllimin özünüqiymətlən dir mə si
ilə tələbələrin onu qiymətləndirməsi
arasındakı nisbət. 

Mürəkkəb və ziddiyyətli informa -
si ya və məlumatları düzgün təhlil
etmək, mürəkkəb pedaqoji və həyati
situasiyalardan ləyaqətlə çıxmaq.

Biz, tədqiqatımızda ilk növbədə
tə ləbələr, eləcə də müəllim yol daş -
ları arasında nüfuz qazana bilən və
nüfuz qazana bilməyən müəllimlərin
kompleks xüsusiyyətlərini müəy yən -
ləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki,
nüfuz qazanan müəllimlərdə müşa -
hi dəçilik, tələbələrinə hörmətlə ya -
na şa bilmək, onların sosial və intel-
lektual fəaliyyətini stimullaşdırmaq,
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çeviklik, pedaqoji qərarların qəbu -
lun da şablonçuluqdan qaçmaq, ünsiy -
yət qurmağı bacarmaq və bundan
zövq almaq kimi keyfiyyətlər vardır.
Nüfuz qazana bilməyən müəllimlər
üçün avtoritar ünsiyyət, monoloji
ün siyyət, tələbələrinə hörmətlə ya na -
şa bilməmək, onların naliyyətlərini
qiymətləndirə bilməmək kimi key -
fiy yətlər xarakterikdir.

N.V.Kuzmina, M.K.Tutuşkina və
b. apardıqları tədqiqatlara əsasən pe -
daqoji fəaliyyət üçün vacib olan aşa -
ğı dakı xüsusiyyətlərin olmasını gös -
tə rir lər:

1. Konstruktiv fəaliyyət. Bura tə -
lim-tərbiyə üçün vacib olan
ma terial ların seçilməsi, şa gird -
lərin fərdi xü su siyyətlərini nə -
zərə alaraq dinamik inkişafı
təmin etmək;

2. Təşkilatçılıq qabiliyyəti. Bura
öz davranışını idarə edə bil -
mək, öz fəaliyyəti ilə şa gird lə -
rin fəaliyyətini uzlaşdırmaq,
şagirdlərin fikir, maraq və me -
yillərini nəzərə ala bilmək;

3. Kommunikativ fəaliyyət. Bura
müəllim və şagirdlərin birgə
fəa liy yə ti, qarşılıqlı müna si -
bətlər, pedaqoji ünsiyyət mə -
dəniyyəti aiddir;

4. Refleksiv fəaliyyət. Bura müəl -
limin özünün pedaqoji fəaliy -
yətini təhlil etmək və adekvat
qiymət lən dir mək, özünü dərk
etmək, dav ra nı şını tənzim edə
bil mək, özünütəsdiq etmək və s.
aiddir (2, s.7). M.K.Tu tuş kina
pedaqoji fəaliyyətin psixoloji
modelini aşağıdakı kimi verir.
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Tədqiqatlar və bizim apardığımız
müşahidələr pedaqoji fəaliyyətdə
daha qabarıq şəkildə özünü göstərən
çətinlikləri aşağıdakı kimi qrup laş -
dırmağa imkan verir: 

– özünün fərdi xüsusiyyətlərini,
şəxsi keyfiyyətlərini və peda-
qoji fəaliyyətini düzgün təhlil
edib qiymətləndirə bilməmək;

– tələbələrin fərdi-psixoloji xü su -
siyyətlərini başa düşməmək və
nəzərə almamaq;

– yoldaşları və tələbələrlə ün siy -
yət qura bilməmək;

– özünün psixoloji vəziyyətini
ida rə edə bilməmək.

Tələbələrin öz müəllimləri ba rə -
də nə düşündüyünü və onlarda hansı
keyfiyyətləri bəyəndiklərini öyrən -
mək məqsədilə Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti və Azərbaycan
Turizm və Menecment Universi te -
tin də 150 nəfər tələbə ilə sorğu ke -
çirdik. Sorğuya ADPU-nun 70, Azər -
baycan Turizm və Menecment Uni-
versitetinin 80 tələbəsi iştirak edirdi.
Tələbələrdən 92 nəfəri qız, 58 nəfəri
oğlandır. 

Anket sorğusu belə idi: “Müəl lim -
lərinizdə hansı keyfiyyətləri bəyə nir -
siniz?” Tələbələrin verdikləri cavab -
ların ümumi mənzərəsi belədir.Onlar
müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərindən
xeyirxahlıq, ünsiyyətcillik, həyat se -
vər lik, qətiyyətlik, səmimilik, tələ bə -
ləri başa düşmək kimi xüsusiyyətləri

müsbət qiymətləndirirlər. Müəllimin
intellektual keyfiyyətlərindən isə
ağlın çevikliyi, fənnini bilmək, geniş
dünyagörüşünə malik olmağı qiy mət -
ləndirirlər. Tələbələri daha çox müəl -
limin intellekti ilə şəxsi keyfiy yət lə -
ri nin vəhdət təşkil etməsi qane edirdi.
İstənilən sahədə son hədd tələbələri
qane etmir. 

Yüksək intellekti olub, lakin tə lə -
bələrlə ünsiyyət qurmağı bacarma -
yan müəllimlər tələbələr tərəfindən
aşağı qiymətləndirilir və onları “zəh -
lətökən” adlandırırlar. Çox danı şan,
həd siz ünsiyyətcil olanları isə özlə -
rinə yaxın bilir, lakin “sadə”, “boş -
bo ğaz” adlandırırlar. 

Biz eyni zamanda müəllimlərin
tə ləbələrdə hansı keyfiyyətləri qiy -
mət  ləndirdiklərini öyrənmək məq sə -
dilə sorğu keçirdik. Sorğu 50 nəfər
müəllim arasında keçirilmişdir. Müəl -
limlərin cavablarında birmənalı şə kil -
də tələbənin intellekti qiymət lən di -
rilirdi: ağıllıdır, qabiliyyətlidir, yax şı
təfəkkürü var, yaxşı oxuyur və s.

Eləcə də əksinə: oxumur, kütdür,
dərsləri ilə maraqlanmır və s. 

Tələbələrin şəxsi keyfiyyətləri ilə
bağlı müəllimləri tərəfindən qiymət -
lən dirmədə isə vahid mövqe yoxdur.

Tədqiqat zamanı bizi maraq lan dı -
ran məsələlərdən biri də müəl lim lə -
rin psixoloji portreti ilə bağlı idi.

Kollektivin idarə olunması işində
müvəffəqiyyət qazanılması eyni

Психолоэийа jурналы 2015, №2

Pedaqoji psixologiya

44



zamanda rəhbərin fərdi-psixoloji xü -
susiyyətlərindən, temperament, qa -
bi liyyət və xarakterindən, onların
sin tezindən çox asılıdır. 

Psixoloqların bir çoxu hesab edir -
lər ki, temperament kütləvi peşə lər də,
o cümlədən idarəetmədə fəaliy yə tin
nəticəsinə təsir etmir, yalnız prosesin
gedişində özünü göstərir. Əgər bu
deyilənlərə istinad etsək və nəzərə
alsaq ki, idarəetmə özü prosesdir və
proses özü də nəticəyə təsir edir, on -
da qəbul etməliyik ki, idarəetmə ilə
temperament tipi arasında birbaşa
bağlılıq vardır. 

Temperament tipi və idarəetmə
fəa liyyəti arasındakı asılılığı müəy -
yən ləşdirmək üçün biz Turizm və
Me necment Universitetində və Azər -
bayan Dövlət Pedaqoji Universite -
tin də 58 nəfər müəllimlə sorğu ke -
çirdik. Sual belə idi ki, temperament
tiplərindən asılı olaraq fəaliyyətləri
zamanı hansı cətinliklərlə qarşılaşır,
eləcə də uğur qazanırlar. 

Cavabların təhlili göstərdi ki,
müəllimlərdən 19 nəfəri xolerik, 22
nəfəri sanqvinik, 9 nəfəri melanxo-
lik, 8 nəfəri fleqmatik temperament
tipinə aiddir. Hər bir temperament
tipinə aid olan mənfi və müsbət key -
fiyyətlər müəyyənləşdirildi. Məlum
oldu ki, onlardan bəziləri fəaliyyəti
çətinləşdirir, digərləri asanlaşdırır.

Sorğudan da məlum oldu ki, pe -
daqoji fəaliyyətdə daha vacib olanı

qarşılıqlı münasibət və ünsiyyətdir.
Burada isə temperament tipinin xü -
su siyyətləri başlıca rol oynayır. Mə -
lum oldu ki, pedaqoji fəaliyyətdə da -
ha münasib olanı sanqvinik və fleq-
matik temperament tipləridir. Fəaliy -
yətdə çətinlik törədən cəhətlər isə
aqressivlik, əsəbilik, quruluq, ətalət
kimi keyfiyyətlərdir.

Həyəcanlanmaq, əhval-ruhiy yə -
nin tez-tez dəyişməsi də fəaliyyətə
mənfi təsir göstərir. Sınaq olunan la -
rın özləri də göstərirdilər ki, xolerik
fəaldır, enerjilidir, cəsarətlidir. Bu -
nun la yanaşı hövsələsizdir, hay-küy -
çü dür. Çətinliyə düşəndə onu həll
edə bilir. Lakin çılğınlığı, hövsə lə -
siz liyi işə mane olur. 

Sanqvinik məqsədyönlüdür, ünsiy -
yətcildir, liderliyə meyillidir. Proble-
min kollektiv həllində maraqlı deyil. 

Melonxoliklər bir çox hallarda
intizamın pozulmasına dözə bilmir,
intizamın pozulmasını özünə qarşı
edilən qərəz hesab edir. Yeni şəraitə
uyğunlaşmağa çətinlik şəkir,
təşəbbüs göstərmirlər. 

Məlumdur ki, istənilən fəaliyyət
sahəsində, o cümlədən pedaqoji fəa -
liy yətdə müvəffəqiyyət qazanılması
kollektiv üzvlərinin qarşılıqlı mü na -
sibətlərindən asılıdır. Bizi tələbələrin
müəllimlərlə qarşılıqlı münasibətləri
barədə fikirləri maraqlandırdığı üçün
onlarla sorğu keçirdik. Sorğuya I kurs
tələbələri cəlb olunmuşdu. Məlum
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oldu ki, müəllim-tələbə münasi bət -
ləri barədə onların təsəvvürləri o qə -
dər də geniş deyil. Sorğu keçirilən
100 tələbənin 54 nəfəri münasi bət -
lərin yalnız təlim fəaliyyəti ilə, 35
nəfəri təlim və universitetin fəaliy -
yəti ilə bağlı olduğunu bildirmişdir.
11 nəfər tələbə şəxsi qarşılıqlı, mə -
nəvi-psixoloji münasibətlərin, ünsiy -
yə tin, təlim prosesində və ondan kə -
narda vacibliyini göstərmişdir. 

“Müəllimlərlə qarşılıqlı münasi -
bətləriniz sizi qane edirmi? Sualına
tə ləbələrin 36,0 %-i tam razı, 32,0 5-i
nisbətən razı, 24,0%-i nisbətən nara -
zı olduğunu, 8,0%-i tam narazı oldu -
ğunu bildirmişdir. Narazı olanlar
müəllimlərlə yanaşı, universitetdən
daha çox şey gözlədiklərini, lakin
onu görmədiklərini bildirmişlər.
Digər bir narazılıq onlara daha çox
sərbəstlik verilməməsi, mühazirə lə -
rin cansıxıcı olması və s. ilə əla qə -
ləndirilir. 

Tələbələrlə söhbətdən məlum ol -
du ki, onlar müəllimlərin ilk növbə -
də peşəkarlığını, öz fənnini nə dərə -
cədə bilməsini, sonra dünyagö rü-
şünü, biliyinin əhatəliliyini, daha
son ra şəxsi keyfiyyətlərini əsas gö tü -
rürlər.

Biz, müəllimə inam və onların
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ara -
sında asılılığın olub olmamasına
diqqət yetirdik. Məlum oldu ki, tələ -
bə lər arasında nüfuzu olan müəllim -

lərin tapşırıqlarını onlar daha həvəs -
lə və səliqəli şəkildə yerinə yetirirlər.
İntizamın, qarşılıqlı münasibətlərin
şüurlu şəkildə, inam, etimad əsasın -
da qurulması tələbələrin motivasiya
sferasına da təsir edir. Onlar təlimin
yalnız şəxsi yox, həm də ictimai mə -
na kəsb etdiyini dərk edirlər.

Məktəb həyatındakı müxtəlif fəa -
liyyət, ünsiyyət, sosial normalar, in -
ti  zama əməl olunması qaydaları
idarə etmə üslubundan, 
kollektivdəki psi xoloji mühitdən çox
asılıdır. Məhz buna görə də son
illərdə təhsil sistemində idarəetmə
üs lubu və strukturuna, onun səmə rə -
li liyinin artırılmasına xüsusi əhə miy -
yət verilir. Təbii ki, bunların həyata
keçirilməsi üçün müəllimdən bir sıra
keyfiyyətlər tələb olunur. Bura iradə,
emosiyaların idarə olunması, psixo-
loji gərginlik vəziyyətində özünü ələ
ala bilmək, pedaqoji ünsiyyətə girə
bilmək, tələbələrlə qarşılıqlı müna si -
bətləri tənzimləmək və s. aiddir. 

Biz müəllimlərdən müəllim nüfu -
zuna təsir edə bilən keyfiyyətləri ar -
dı cıllıqla verməyi xahiş etdik. Ümu -
mi qənaət belədir:

Peşəkarlıq və öz fənnini dərindən
bilmək.

– Öz fikirlərini obrazlı və anlaşı -
lan formada çatdıra bilmək;

– Yüksək mədəniyyət və erudisiya 
– Yaradıcı təfəkkür;
– Qeyri-verbal ünsiyyət bacarığı;
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– Özünün mövqeyinin olması;
– Tələbəni başa düşmək, onun

müs  bət və mənfi cəhətlərini bil -
mək;

– İnsanlara qarşı diqqətcil,
səbirli, ədalətli və xeyirxah
olmaq;

– Çətin vəziyyətdən baş açmaq
və ondan çıxmağı bacarmaq;

– Səliqəli zahiri görünüş.
Biz eyni zamanda kollektivin ida -

rə olunmasına, pedaqoji fəaliyyətə
ma ne ola bilən keyfiyyətlərin də ve -
rilməsini xahiş etdik. Müəllimlərin
cavablarını aşağıdakı kimi ümu mi ləş -
dirmək olar:

– Özündən razılıq, kobudluq, qey -
ri-səmimilik.

– Utancaqlıq.
– Tələbələrə qarşı ədalətsizlik,

kobud rəftar.
– Pintilik və tənbəllik.
– Yersiz emosionallıq.
– Pedaqoji mədəniyyətin aşağı

səviyyədə olması. 
Bu deyilənlərdən də göründüyü

kimi, pedaqoji fəaliyyətdə müəllimin
şəxsi keyfiyyətləri ilə peşəkarlığı
vəhdət təşkil etdikdə, uğur qazan-
maq mümkündür. 

İstər qarşılıqlı münasibətlər, istər sə
də auditoriyanın idarə olunması ba -
xımından müəllimlər bir sıra hallar-
da arzuolunmaz situasiya ilə üzləşir
və ya onlarda güclü emosional gər -
gin lik yaranır. 

Müəllimlərlə apardığımız sor ğu -
ya əsasən, onların çətinlik, həyəcan
və qorxularının səbəbini iki qrupa
ayırmaq olar: xarici və daxili faktor-
lar. Xarici faktorlara tələbələrin dav -
ranışı, onların və rəhbərliyin müna si -
bəti, daxili faktorlara isə ünsiyyət qu ra
bilməmək, komplekslərin olması,
utancaqlıq, yüksək özünüqiymət lən -
dirmə və s. aiddir. 

M.K.Tutuşkina müəllimlərin qor -
xu və çətinliklərini aşağıdakı kimi
qruplaşdırır:

1. Tələbələrin müəllimə qarşı bi -
ganəliyi.

2. Müəllimin dediklərini tələbə -
lə rin qəbul etməməsi.

3. Tələbələrin öz işləri ilə məşğul
olması.

4. Tələbə sayının auditoriyada
çoxluğu.

5. Gülünc görünə bilmək. 
6. Rəhbərlik tərəfindən tənqid

oluna bilmək.
7. Tələbələrlə optimal məsafə ya -

ra da bilməmək və gülüş hə də -
finə çevrilmək.

8. Tələbələrin inam və etimadını
doğrulda bilməmək. 

9. Tələbələrə lazım olan infor ma -
si yanı verə bilməmək

10. Auditoriyada sakitlik və diq -
qət mərkəzində olmaq.

11. İfrat dərəcədə məsuliyyət hissi. 
12. Bəyənilə bilməmək qorxusu

(2, s.18).
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Qarşılıqlı münasibətlərdə gərgin -
lik yaradan problemlərdən biri də
for mal yanaşmadır. Belə ki, bir çox
hallarda rəhbər hesab edir ki, o,
kollektivə yox, kollektiv ona uyğun -
laşmalıdır. Bəzən də əksinə olur.
Rəhbər kollektivə az etimad göstərir
və hər bir işi özü yerinə yetirməyə
çalışır. Problem yarandıqda isə daha
çox avtoritar idarəetməyə üstünlük
verir və bu da gərginliyi artırır. Ta be -
çiliyində olanlara “Başa düşdü nüz -
mü? “ – deyə müraciət edir. 

Qarşılıqlı münasibətlərdə, xüsu -
silə pedaqoji kollektivin idarə olun -
masında nə pozitiv, nə də neqativ

münasibət və ünsiyyət qurulmadıqda
psixoloji mühit daha gərgin olur. Be -
lədə müəllim, eləcə də digər rəhbər
işçilər davranış strategiyasını tez-tez
dəyişməli olur. Müəllim çalışır ki,
auditoriya ilə münasibəti normal laş -
dır sın. Bu alınmadıqda təzyiq üsu lu -
na əl atır və bu artıq münasibətlərin
pozulmasıdır. Qrupla qarşılıqlı mü -
na sibətdə nəhayət müəllim çalışır ki,
bəzi şeyləri “görməsin, eşitmə sin”. 

Biz tələbələrə müəllimlərdə qiy -
mətləndirdikləri və görmək istə dik -
ləri keyfiyyətləri yazmağı təklif et -
dik. Sorğunun nəticələrinin təhlili
aşağıdakı kimidir: 

Aydındır ki, göstərilən bu qorxu
faktorlarının hamısı heç də bir müəl -
limdə olmur. Deyilənləri nəzərə ala-

raq, biz müəllimlərin qorxu və çə tin -
liklərinin təsnifatını apardıq və onu
aşağıdakı cədvəldə veririk. 

Cədvəl 1 
Müəllimlərin qorxu və çətinliklərinin təsnifatı

Xarici faktorlar Daxili faktorlar

1. Tələbələrin davranışı ilə bağlı

səbəblər: tələbələrin müəllimə

qarşı etinasızlığı, intizamın po -

zul ması, yersiz sualların ve ril -

məsi, aktiv şəkildə mənfi mü -

na  sibət, auditoriyadan çə kin -

mək.

2. Rəhbərliklə bağlı səbəblər: cə-

zalan dır madan çəkinmək, nü -

fuz dan düşmək. 

1. Ünsiyyət çətinliyi.

2. Düzgün başa düşülməmək və qəbul  olunma-

maq, gülünc görünə bilmək.

3. Kommunikativ ünsiyyət qura bil mə mək.

4. Uğursuzluğa düşə bilmək.

5. Şəxsi keyfiyyətlərdən irəli gələn çə tin lik.

6. Özünün peşəkarlığına inanmamaq, qey ri-

standart situasiyalarda özünü itirmək.

7. Özünün zahiri görünüşündən irəli gələn na ra -

hatlıq

8. Özündən razılıq
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Zahiri görünüş və davranış. Özü -
nü necə aparır, auditoriyaya necə daxil
olur, mimikası, jesti, qeyri-verbal ün -
siyyəti. 37.2% tələbə müəllimi bu xü -
susiyyətinə görə bəyənir və ya bəyənmir. 

Müəllimin birinci mühazirəsi. Nitqi,
emosionallığı, materialı necə şərh
edə bilməsi, tələbələrə müna si bəti.
34% tələbə bu xüsusiyyəti qeyd edir. 

Tələbələrə qarşı münasibəti. Tə -
lə bələrə qarşı diqqətcildir, tələbkar -
dır, onlarla dil tapa bilir. 17% tələbə
bu xüsusiyyəti göstərir. 

Fənnini yaxşı bilir, yüksək intel -
lektə malikdir. Bu xüsusiyyəti 8.5%
tələbə qeyd edir. Göründüyü kimi,
tələbələri daha çox müəllimin onlarla
qarşılıqlı münasibəti maraq lan dı rır. 

İstər qarşılıqlı münasibətlər, istər

tələbələrin sosial fəallığının artırıl -
ma sı, istərsə də idarəetmə prosesinin
səmərəli təşkili baxımından aşağı da -
kıların həyata keçirilməsi zəruridir:

– idrak fəallığını artıran, eləcə də
tərbiyəedici tədbirlərin keçiril -
mə si;

– təlim materiallarının düşün dü -
rü cü olması;

– dünyagörüşünün və mənəvi
keyfiyyətlərinin formalaşdırıl -
ma sına xidmət edən tədbirlərin
keçirilməsi;

– tələbələrin psixi sağlamlığını,
şəxsi keyfiyyətlərini inkişaf
etdi rən praktik işlərin görül -
məsi;

– ixtisasla bağlı fundamental bi -
lik lərin verilməsi.

Yuxarıda deyilənləri ümumiləş di -
rərək belə qənaətə gəlmək olar ki,
pe daqoji kollektivin idarə olunması,
qarşılıqlı münasibət və ünsiyyətin
qu rulması, təlim-tərbiyə işinin sə mə -
rə liliyi ilk növbədə, pedaqoji mə də -
niyyətdən və psixoloji biliklərdən
asılıdır. Hər bir müəllim, rəhbər işçi
özünün və tələbələrin fərdi xüsusiy -
yət lərini nəzərə alaraq fəaliyyətini o
istiqamətdə qura bilərsə, istər mü na -
sibətlər, istər fəaliyyət, istərsə də
şəx si nüfuz qazana bilmək baxı mın -
dan uğur qazanacağına ümid bəsləyə
bilər. 

Ali təhsil müəssisələrində təlim-
tərbiyə prosesinin daha da səmərəli
idarə olunması onun düzgün plan laş -
dırılmasından, bütün vasitələrin va -
hid məqsəd ətrafında birləş di ril mə -
sindən və onların şəxsiyyətin inki -
şafına nə dərəcədə təsir etməsindən
çox asılıdır. 

Təlim-tərbiyə prosesinin gedişi,
onun nəticələri vaxtaşırı təhlil olun-
duqda, cəmiyyətin tələbləri baxı mın -
dan şəxsiyyətin formalaşması diq qət də
saxlanıldıqda gələcək mütəxəssislər
onlara lazım olan keyfiyyətləri təlim
prosesində qazana bilərlər.

NƏTİCƏ
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Təlim-tərbiyə prosesinin idarə
olunması idarəedənin özündə müəy -
yən keyfiyyətlərin olması ilə şərtlə -
nir. İlk növbədə söhbət pedaqoji

hazırlıqdan gedir. Pedaqoji-psixoloji
hazırlıq kollektivdə qarşılıqlı mü na -
sibətlərin, müsbət psixoloji iqlimin
yaradılmasında mühüm rol oynayır.

1. Рубинштейн С.Л. Проблемы
общей психологии. 2-е изд. М. :
Педагогика, 1976, 416 с.

2. Практическая психология для
пре подавателей М.: Филинъ,
1997, 328 с.

3. Петровски А.В. Личность. Дея -
тельность. Коллектив. М.: По -
литиздат,1982, 225 с.

4. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə.
So sial psixologiya. Dərslik. Bakı:
Qapp-Poliqraf, 2003, 356 s.

5. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MUTUAL RELATIONS 
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ABSTRACT

The article deals with socio-psychological features of mutual relations in
higher educational institutions. It is shown that student-teacher relations
depend on not only the teacher’s professionalism, but also his or her perso-
nal qualities and authority. The results of blank inquiries pointed that the
teachers whose intellectual level equals with personal qualities are mostly
respected by students. However students don’t like those teachers who have
high intellect but less capacity to get on well with students. Similary the
article surveyed the roles of temperament types in the pedagogical activity.
It turned out that in this field each temperament type has unique positive and
negative points. Nevertheless the most creative temperament types are san-
guine and phlegmatic for the pedagogical activity. Besides it investigated
and classified negative points that teachers meet. The factors which influ-
ence educational processes and mutual relations in higher educational insti-
tutions were revealed.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ

АБСТРАКТ

В статье рассматриваются социально-психологоческие особенности
взаимоотношный в высших учебных заведениях. Показано, что взаи-
моотношения преподаватель-студент зависят не только от высокой ква-
лификации преподавателя, но в большой степени от его личностных
характерных особенностей и занимаемого положения. Анализ анкетно-
го опроса, проведенный со студентами, выявил, что студенты в боль-
шёй степени уважают тех препосавателей у которых интеллект и лич-
ностные качества бьıражены в биде единого целого. Студенты не так
уж ценят проподавателей , обладающих высокими интеллектуальными
навыкамы, но не способных строить с ними хороших взаимоотноше-
ний.

В статье одновременно предеставлены исследования типов темпе-
рамента в педагогической деятельности. Выло выявлено, что данной
области для каждого темпераментного типа имеются своеобразные как
положительные так и отрыцательные черты. Одноко исследования про-
вели к тому, что для педогогической деятельности в вольшой степени
пригодны сангвиники и флегматики.

В статьıе исследованы негативные стороны педагогической деятель-
ности й проведена их классификация. Выли выявленьı факторы, влияю -
щие на процессьı обучения и воспитания, а также на взаимные отнош-
ние в высших учебных заведениях.

Məqalə ADUP-nun Pedaqogika və psixologiya fakültəsinin Elmi şura sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №04)

Rəyçi R.İ.Əliyev, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 16 sentyabr 2014-cü ildə daxil olmuşdur
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Məqalədə qeyd edilir ki, mü -
nasibət özündə insanın fər di

quruluşu və sosial amil lər lə şərt lə nən
bir sıra xüsusiyyətləri birləşdirir. Bu
xüsusiyyətlər sırasında tempera ment
tipinin də özünəməxsus yeri vardır.
Temperament tipinin münasi bətlərə
təsiri ki  çikyaşlı məktəblilərin qrup
mü nasibətlərində də özünü göstərir.
Bu təsir ilk növbədə şagird lə rin birgə
fəaliyyəti zamanı müs tə qil qrup laş -
ma da təzahür edir. Bundan baş qa, şa -
girdlər tərəf müqabilin seçil məsi bir
sıra amillərə görə dəyişir: müəllimin

verdiyi tap  şırığın xüsusiy yəti, onun
həllində tətbiq ediləcək üsul lar, ve ril -
miş müddət, tap şırığın xarakteri və s.
Şagirdlərdə yaranan əminlik hissinin
də temperament tipi ilə əla qəsi bura-
da təhlil edilir. Bu nun la yanaşı, mə -
qa lədə bəhs edilən mə sələlər sıra sın da
müəllimin tem pe ra  ment tipinə gö rə
şagirdlərə mü na sibəti də vardır. Ay dın
olur ki, onun şagirdlərə ya naş ması
ki çikyaşlı məktəblilərin qarşılıqlı
münasibət lə rin dən də yan keçmir.
Özlərinin qrup seçimlərində şagird -
lər müəllimin rə yini nəzərə alırlar. 

Psiхоlоgiyа еlmində tədqiq edi -
lən bir çox anlayışlar kimi “mü nаsi -
bət” аnlаyışı da ilk növbədə özü nün
mü rək kəb liyi ilə diqqəti cəlb еdir. O
özündə insanın hərəkət, dаv rаnış, kоm -
mu nikа tiv bаcаrıq, əхlаq nоr mа lаrı

çərçivəsində münаsib qаy dа  dа hə yа tа
kеçirilən prоsеs olub çoxsa həli qu ru -
luşa malikdir. Burada аyrı-аyrı insan
subyеkt lərinin fərdi-psi хоlоji хüsu siy -
yətləri, sоsiаl rоllаrı, оn lаrın yаşа dığı
ictimаi mühitdə mövcud оlаn iqtisаdi

KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN QRUP MÜNASİBƏTLƏRİNƏ
TEMPERAMENT XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏSİRİ

Turanə Hüseynova,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu

E-mail: turan_hseynova@yahoo.com

Açar sözlər: fərdilik, münasibət, qrup münasibəti, qrup işi, birgə fəa-liy -
yət, əmək daşlıq, tepmerament tipi, temperament xüsusiyyəti

Ключевые слова: индивидуальность, отношение, работа в коман-
де, сотрудничества, тип темперамента, особенности темперамента

Key words: personality, attitude, team attitude, team work, cooperation,
temperament type, characteristics of temperament
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Psiхi  kаnın inkişаf səviyyəsinə, sо -
siаl mühitin tələb ləri nə, şə rа itinə, fər -
din tələbаt lаrının ödənilmə səviy yə -
si nə uyğun оlаrаq mü nаsibətlər daim
yеniləşir və dəyişir. Psiхоlоji in ki şа -
fın yаl nız müəyyən mərhələ sin də in -
sаn dа vаmlı münаsibət qurа bilir. Sə -
mərəli, hər iki tərəfi rаzı sа lаn mü na -
sibət sоsiаl əlа qələr sistе min də özü -
nə  məх sus yеr tutur. İnsаn münа sibət -
 ləri bu əlаqələrdə baş verən ün siy yət
prоsе sin də rеаl lа şır (1, 156).

V.N.Myasişevə görə, münаsibət -
in sаnlаrın bir-birini qаvrаmаsı nın və
dərk еt mə si nin mühüm sаhələrin dən -
 dir. Bu prоblеm özündə fi zi оlоji və
sоsi  аl аmil lərlə yа nаşı dаhа çох psi-
хоlоji аmil lə ri birləşdirir. Ünsiyyət vа -
sitəsilə rеаl lа şаn qаrşılıqlı mü nа si bət -
lər “sоsiаl pеrsеpsiyа”yоlu ilə ni  zаm -
lаnır (2, 4). Mütəxəssislər (R.S.Ne -
mov, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə,
B.F.Ovçinnikov, V.S.Qon çarov və b.)
münasibətlərin in kişafında, həmçi -
nin, аrхе ti pik və stеrеоtipik tə sir lərin
də qаr şılıqlı münаsibətlərə tə si rinin
nə zərə аlın mаsının vаcibliyini vur -
ğu layırlar. 

A.İ.İlina əminliklə bildirir ki,
münаsibət tərəf lərin sоsiаl yönümü
kimi özünü göstərir. Bu baxımdan,
insаnlаrın qаrşılıqlı münаsibətləri,
həmçinin öz dövrünün icti mаi-iq ti-
sа di münаsi bətlərindən qаynаq lаnır.
Hər bir tаri хi-ictimаi mərhələdə mü -
na si bət özünəməхsus məzmun kəsb
еdir (3, 73). 

Münаsibətlər insаnа хаrici аləmin
оbyеkt və hаdisələrinin yаlnız zаhiri
dеyil, həm də mаhiyyəti ilə yахındаn
tаnış оlmаq imkаnı vеrir. O, insаn lа -
rın sоsiаl mü hi tin müх  təlif sаhə lə ri nə
sеçici və şüurlu əlа qə lərinin bütöv
bir sistеmini ifаdə еdir. Bu kоn tеkst -
də, münasibətlərin səmərəli olması üçün
mühitin gеrçəkliklərinin dərk еdil mə   -
si, hа di sələr аrаsındаkı səbəb nəticə
əlаqələrinin öyrənilməsi lazım gəlir.
Bütün bun lаr sоn nəticədə in sаnа yа -
şаdığı cəmiyyətdə sоsiаl bə ləd ləşmə
im kаnı vеrir. О, öz dаv  rа nı şını norma -
lara uyğun şəkildə nizаmlаyа bilir.

Ə.Ə.Əliyev hesab edir ki, ayrı-аy rı
fərdlərin qаrşılıqlı münаsibətləri
ümu milik də cəmiyyətin sоsiаl-psiхо -
lоji mühitini müəyyənləş dirir. Belə

münа si bətlərin qаr şı lıqlı əlаqə si, vəh -
dəti cəmləşir. 

Münаsibət, bir tərəfdən insаnın
bаş lаnğıc хüsusiyyəti, fərdi liyi, tem-
peramenti, digər tərəfdən sо si аl təc -
rübəsi, ailə mə də niyyəti və sosial -

laş ması nəticə sində formala şır. Yə -
ni, fərdi-psi хоlоji хüsusiyyətlər,
tələbаt lаr, dаvrаnış tər  zi, mоtiv və
məq səd lər, yö nəlişlik qаr şılıqlı mü -
nа si bət lə rin yаrаnmаsının əsа sındа
durur. 

PROBLEMİN İŞLƏNMƏ DƏRƏCƏSİ



ki, qəbul оlunmuş fаktdır ki, fərd di -
gər insаnlаrlа qаr şı lıqlı münаsi bət -
lər lə tənzimlənən ünsiyyət və birgə
fəа liyyət prоsеsində fоrmаlаşаrаq
inkişаf еdir, şəхsiyyətə çеv  rilir (4, s.
96). 

Аpаrıcı prоsеslərin dəyişməsi ilə
yаrаnаn yeni münаsibət ti  pi bir insаn
qrupunun digər insаn qrupu ilə
münа sibə tin də də dəyişmə yаrаdır.
Burаdа qruplаrаrаsı münаsi bət lə rin
tənzmlənməsindəki ənənəvi mеyаr-
lаr yеniləri ilə əvəz оlunаrаq bü töv -
lükdə hüquqi-iqtisаdi-mənəvi bахm -
dаn tən  zimlənir. Bеlə yеnidən qu rul -
mа prоsеsi psiхоlоji gər  gin lik lərlə,
kоnfliktlərlə, qаrşıdurmаlаrlа müşа -
yiət оlu   nur. Təşkilаtlаrın, qruplаrın
idаrə еdilməsində yеni mе  tоd lаrın,
məsələn iqtisаdi yеniliklərin tətbiqi
zаmаnı lən gi dici аmillər də mеydаnа
çıхa bilir. Rеаl şərаitdə qruplаrаrаsı
mü   nаsibətlərin dinаmi kа  sı nın dəyiş -
məsi cəmiyyətin bü tün sаhələri ilə
еy ni tərzdə gеtməsə də onları bir ləş -
dirən kifаyət qədər ümumi cə hətlər
vardır. 

Məktəb qruplarındakı qarşılıqlı
münasibətlər də belə mürəkkəbliklər
fonunda qurulur. Şagirdin yaşı nə qə -
dər böyükdürsə, münasibətlərin məz -
 munu da bir o qədər çoxşaxə li dir.
Bu nunla belə, hər bir yaş qrupun da
şagird subyektlərinin qarşı lıq lı mü -
na  sibətləri fərqli xüsusiyyətlərə və qu -
ruluşa malikdir. Məsələn, biz II si -

nif də təhsil alan fleqmatik tipli, eyni
şəxsiyyət tipinə malik şagirdlə VII si -
nifdə oxşar fərdi quruluşa malik olan
şagirdlərin münasibətlərinin eyni
məzmuna malik olmasına əmin de -
yilik. O cüm lə dən, bir sinifdə təh-sil
alan eyni temperament tipinə malik
olan həm yaşıdların da baş qaları ilə
eyni qaydada münasibət qurduğunun
az-az şahidi oluruq. Bu rada fərq lər
özünü göstərir, lakin elə oxşar cəhət -
lər vardır ki, təhsil prosesində on lara
istinad edərək şagirdlərin dife ren sia -
si yasını apara, onlara oxşar metodika,
üsul və vasitələrlə fərdi yanaşa bilirik. 

Kiçik məktəbli yaşı dövründə uşaq -
larda qrup münasibətlərinin for ma laş -
 mağa baş laması onların aparıcı fəa -
 liyyəti olan təlim prosesində baş ve  rir.
Təlim fəaliyyəti za ma  nı şa gird lər
özü  nü həm təlim prosesində, həm də
həmyaşıdlarla birgə fəaliyyətdə ni -
zam layaraq müəllimin tapşırıq la rı nı
yerinə yetirirlər. Kiçik məktəbli lə rin
qrup mü na sibətlərinin forma laş dı rıl -
ması sinif rəhbəri tərəfindən kol lek -
tivçilik tər bi yəsinin tər kib hissəsi ki mi
həyata keçirilir. “Hələ ənənəvi təh -
sil dən bizə məlumdur ki, kollektiv -
çilik anlayışının mənası – insanın qrup
marağını şəxsi marağından üstün tut -
masıdır. Bu rada sosial identiklik şəxsi
identiklikdən daha üstün ol maq la fər -
di mə dəniyyətdən fərqli olaraq kon-
formizm – müsbət, eqoizm – mənfi
keyfiyyət kimi qəbul edi lir (5, 219).
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Bir sıra mütəxəssislər (Lomov, Ne -
bılisın, Myasişev, Teplov və b.) bu
qənaətdədir ki, insanın fərdiliyi ilə
bağlı olanlar ontogenezin yu xarı qat -
larına doğru getdikcə zəif lə mir, ək si -
nə, mü hit faktorları önə çıxır. Burada
me xa nilki təsirlər axtarmaq doğru
de yil. Bu baxımdan, genetik və mü hit
faktorlarının təsirinə qarşı baş verən
bu dəyişmə lə rin mənbəyi ha zır da
tədqi qat çılar (E.İ.Şeblanova, M.A.Xo -
lod naya, İ.P.Şkuratova) tərə findən
in sanın koqnitiv qu ru lu şunda axt a rı lır.
“Əgər ontoge ne zin ilk dövr lərində
(uşaq lığın I və II mərhələ sin də) in sa -
nın fərdi quruluşu tam dol ğun luğu,
orijinallığı ilə üzə çıxırsa, şəxsiy yə -
tin forma laşmasının daha mükəm -
məl mər hə ləsi hesab olunan yeni yet -
məlikdə bu quruluşun ni zam lanması
koqnitiv sistemlə bağ lanır” (6, 45).

İnsаnın fərdiliyi psiхо lо giyаdа
gеniş tədqiq еdilmiş prоb lеm lərdən
biri olsa da, bu sа hə dəki еlmi аrаş -
dır mа lаrın ilk müəlliflərinin (А.Аd -
lеr, R.Kеt tеl, J.Pi а   jе, D.B. Аnаn    yеv,
B.S.Mеrlin, V.İ. Tеplоv və b.) gəl di -
yi nəticə lə r (əsəb prоsеslə ri nin qüv -
və və mü tə  hərrik likdən, yün gül lük
və cəldlikdən bаş  qа bir-bi ri nə di nа -
mik tə sir göstər mək, tən zim ləmək və
istiqаmət vеrmək хаssə ləri nə mаlik
ol ma sı) haq  qındakı fikir lər hazır da
da psi xologiyada dəyiş məz olaraq
qa lır. Psixologiyanın hələ ilkin la bo -
rator araş dır malarında bu fərqlər

bədə nin böyük və kiçik motor hərə -
kət lə rindən incə psixo fizioloji mexa -
nizm lərə qədər bütün sahələrdə qey də
alınmışdır. İlk onil lik lərdə bu prob -
lem, sadəcə olaraq, “fər di fərq  lər”
ma hiyyəti daşıyırdı. Son illə rin təd -
qi  qatlarında isə ona daha əha təli –
davranı şın fər diliyi, fəaliy yə tin fər -
diliyi, fərdi üslub, fərdi qa bi liy yətlər
və d. aspektlərdən yanaşılır. 

Tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki,
ün siyyət za manı kiçikyaşlı məktəbli -
lər din biri-birinə münasibəti onların
temperamentinə uyğun olaraq dəyi -
şir. Nə ticədə bu on ların ünsiyyət dai -
rə sinin ya genişlənməsinə, fəal ün -
siy  yətdə təmsil olunduğu həmya şıd -
 ların sayının daha çox olmasına, ya
da ünsiyyətin məhdudlaşmasına, bir
çox xüsusiyyət lə rinə görə ün siy yət
subyektlərinin seçilməsinə, qar şılıqlı
anlama da çə tin lik lərə gətirib çıxarır. 

Digər bir fakt temperament tipi-
nin reaktivliyi ilə bağlıdır. Belə ki,
ib tidai sinif müəllimləri daha çox
cəld, suallara tez bir zamanda cavab
ve rən, tapşırıqları qısa müd dət də və
düz  gün həll edən şagirdləri daha
yüksək qiymətləndirirlər. Bu qiymət -
lən dir mə sinifdəki şagirdlərin həmin
şagirdlər haqqındakı attidyüdlərinə
də təsir göstərir. 

Məsələn, M.A.Xolodnaya bu sa -
hədəki araşdırmaları ümumiləş dirə -
rək qeyd edir ki, əldə edilmiş faktlara
görə (М.А.Qulinoy), refleksivlər da -
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ha çox müstəqildirlər. Diq qətdə yük -
sək davamlığa və mərkəzləş-məyə,
eləcə də yax şı gör  mə və eşit mə hafi -
zə sinə malikdirlər. Tapşırıqların həlli
zamanı əks əla qələrdən səmərəli qay -
dada istifadə edir lər. Tədqiqat çılar
(Qulinoy, Tumann) belə insanların
so sial mühitdə daha çox domi nant
olduqları qə na ə tin də dirlər. Onlar öz
səhvlərindən ehtiyatlandıqlarına gö rə,
fəaliy yəti nin nəticələrinin key fiy yə-
tindən narahatlıq keçirirlər. Bundan
başqa, bir qayda ola raq reflek siv lər
düz  gün cavaba görə rəğbət lən dir mə yə
(mü ka fat lan dır ma  ya) az həs  sasdırlar.
Düz gün cavaba görə impulsivlərin
müka fat lan  dırı l ması onlarda növ bəti
ca  vabların ləngiməsinə səbəb olur.
Bu nun ardınca, mükafat lan  dırma za -
manı im pulsivlik təd qi cən azalır.
Yük sək nəzarət al tında daha sə mə -
rəli nə ti cələr əldə edən im pul siv lə rin
əksinə olaraq refleksivlər də qiq elm -
lərin öyrənilməsi za manı nəzarət az
ol duq da tap   şırıqların öhdəsindən
daha yaxşı gəlirlər (7, 240).

Bəzi mütəxəssilər (Nebılısin,
Zankov, Lomov və b.), əslində tem-
peramentin mü na sibətlərdəki rolunu
əminlik hissi ilə də əlaqələndirirlər.
Çünki əminlik daha dərin və davamlı
psixoloji fenomendir. Uşaqlıqdan
başlayaraq insanlar ətraf aləmi dərk
et məyə çalışırlar. Öz təcrübəsini müəy -
yən sistemə adap ta si ya və təşkil et -
mək üçün in san ona uyğun məntiqi

əlaqə axtarır. Bu, uşağa mühit və baş -
 qa in  sanlarla qarşılıqlı əlaqə lə rin də
müəyyən nəticələr əldə etməyə im kan
verir. Beləliklə, uşaq da özü, əhatə -
sində olduğu insanlar, bötöv lük  də
dünya ilə bağlı müəyyən əmin  liklər
yaranır. Sabit fikirlər, görüşlər və
me yillər formalaşdıqca uşaq əmin -
liklə ətrafında cərəyan edən hadisə lə -
rin iştirakçısı olur, müna si bət lərə
girir, bu münasibətlərdə öz ye rini və
rolunu müəyyənləşdirir, hət ta başqa la -
rı nın münasibətlərinə tənqidi yana -
şır. Kiçikyaşlı mək təblilər 9–10 yaş -
la rında artıq belə tənqidi mü la hi zələr
söyləmək imkanına malik olur lar.
On lar, hətta, öz müəllimlərini də tən -
qid etməkdən çəkinmirlər: “Siz ona
məndən yuxarı qiymət verdiniz”,
“Siz məni dərsdə durğuz ma dız”,
“Siz məni tələsdirirsiz, mən də çaşı -
ram” və s. Əlbəttə, onun mü la hi zə lə ri
tamamilə yanlış da ola bilər. Hər hal -
da ki çik yaşlı məktəbli əmin liklə özü -
nün temperament xüsusiy yətləri ilə
birgə formalaş mış fər di li yinin mü da -
fiəsinə qaxmağı bacarır. Bu hal da o,
özü  nün daxili əminliyi ilə təs diq edil -
miş informasiyaları qəbul et məyə
me yil göstərir, şüb həli, əmin olma dı ğı
in formasiyalardan isə imtina edir.
Bir sözlə, kiçikyaşlı mək təblidə ya -
ra nan əmin lik onun fər dili yinin (tem -
peramentinin) da vam lı xa səsi kimi
çı xış edərək onu münasibətlərdə baş -
qaları üçün tərəf müqa bilə çevirir. 
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Kiçik məktəbli yaşı dövründə
şagirdlər daha çox müəllimlə ün siy -
yətə meyl edir lər. Qruplarla iş for ma -
 sının üstün cəhətlərindən biri odur ki,
bu zaman şagirdlər digər sinif yol -
daşları ilə də əməkdaşlığa alışır, ün -
siyyət qurur, fikir mü ba di ləsi apa rır,
özü nün mövqe və fikir lə rinə, mü la -
hi zə və dəyərlənidrmə lə ri nə, o cüm -
lədən zövqlərinə əmin liyini artırır,
bu yolla öz fərdiliklərini möh kəm -
lən dirirlər. Ənənəvi dərsdən fərqli
olaraq burada dərs şagird-müəllim
tipli dialoq üzərində deyil, şagird-
qrup-müəllim for ma sın da təşkil olunur.
Qrup işinin səmərəli təşkili şa gird -
lərdə bəzi keyfiyyətlərin forma laş -
ma sına müsbət təsir edir. Bu key fiy -
yətləri aşağıdakı kimi qrup laş dırmaq
mümkündür: 

– tədris materiallarını daha də rin -
dən mənimsəyirlər;

– dərslərdə və dərsdənkənar təd -
birlərdə müstəqil, yaradıcı və
məq səd yön lü fəallıq nümayiş
etdirirlər;

– şagirdlər arasında qarşılıqlı əmək -
 daşlıq genişlənir, sıx ün siy yət ya -
ranır, la qeyd lik aradan qal  xır;

– bir-birlərini daha yaxşı başa dü -
şür, bir-birinə hörmətlə yana şır -
lar;

– özünə inam hissi güclənir, onlar
öz imkanlarını daha dəqiq qiy -
mət lən dirə və özünə nəzarət
edə bilirlər;

– gələcək müstəqil həyat üçün
zəruri olan bilik və bacarıqlara
yi yələnirlər.

Qruplarla iş zamanı şagirdlər qru-
pun uğuru naminə öz tələbatlarını,
is təklərini boğ mağa çalışırlar. Bu za -
man onlarda özünüdərketmə daha
in tensiv və daha sürətlə in ki şaf et mə -
yə başlayır. Qrup münasi bət lə rinə ki -
çik yaşlı məktəblilərin tepmerament
xü susiy yətlərinin təsirinin daha bir
tərəfi ibtidai sinif müəlliminin uşaq
psixologiyası və onun fərdliyi haq -
qındakı bilikləridir. Bu baxımdan,
ibtidai siniflərdə şagirdlərin qrupla iş
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi
müəl limlərin səriştəsindən çox asılı -
dır. Qrup larla iş forması artıq birinci
sinifdən başlayaraq tətbiq olunur. Bi -
rinci sinif şagirdi üçün bu yeni fəa -
liyyət növüdür. Müəllimlər bunu nə -
zərə alaraq şagirdlərə digər baca rıq -
la rı aşıladıqları kimi, qrupdaxili bir gə
fəaliyyət vərdişlərinə yiyələnməyi
də öyrət məli dirlər. 

Qrupla iş zamanı aparılan qiy mət -
ləndirmə I sinif şagirdləri üçün daha
məqsə də uy ğundur. I siniflərdə qrup -
larla iş formasından ilk dəfə istifadə
edərkən qrup üzvləri müəllimlər
tərəfindən təyin olunur. Bu qruplar
daimi qruplar adlanır. İbtidai təhsilin
sonrakı illərində də müəllimlər bu
qruplardan istifadə edirlər. I sinfin
baş lanğıcında dai mi qruplarla işlə mək
daha məqsədəuyğundur. Bu zaman
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müəllim qruplar üzrə şa girdləri kom -
pleksləşdirərkən elə seçimlər edir ki,
qrupların səviyyəsi eyni olsun. Əks
halda bir qrup ancaq güclü, digər
qrup isə ancaq zəif şagirdlərdən iba -
rət ola bilər. Bu da şagirdlərin möv -
zunu lazımi səviyyədə mənimsə mə -
sinə, qrupların fəaliyyətinin sə mərəli
təşkilinə mənfi təsir göstərəcəkdir.
De yilənlər sonrakı dövrlərə aid deyil -
dir. Bir neçə dərs qrupların tər ki bi ni
dəyişməz saxladıqdan sonra şa gird -
lərdə qrupdaxili vər dişlər formalaş -
mış olur. Bundan sonra onların digər
şagirdlərlə əməkdaşlıq etmələri üçün
qrupların tərkibini dəyişdirmək la-
zımdır. 

I siniflərlə bağlı olan tədbirlərdə
də eyni zamanda belə bir fakt təs -
diqlənəcəkdir. Belə olduqda əsaslı
faktlar bunu sübut etməyə imkan ve -
rəcəkdir. Bu görüşlərdən keçiri lə cək
əsas məqam verilmiş istinadlar uy -
ğun olan fakt və hadisələrdən iba rət -
dir. II sinifdən başlayaraq şagirdlərin
qrupla iş bacarıqlarının formalaş dı-
ğını müşahi də etdikdən sonra müəl -
lim lər onlara qrupları özlərinin seç -
mə lərinə imkan yaratsalar daha məq -
sədəuyğun olar. Bu yaşdan başla ya -
raq uşaqlarda özünəinam inkişaf
etməyə başlayır. Məhz bu səbəbdən
onlar artıq kimlərlə daha yaxşı
əməkdaşlıq edə bilə cək lərini müəy -

yən ləşdirə bilirlər. Birinci dəfə səhv
edə bilsələr də, növbəti qruplarla iş
za   manı daha uğurlu seçim edə bi lir lər.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.
İnsanın fərdiliyi, xüsusilə tempera-
ment xüsusiyyətlərinin münasibətdə
təzahürü psixologiya da apa   rı lan
tədqiqatlarda həmişə aktualdır. Bu
onunla izah edilir ki, insan lar mü na -
sibətdə yalnız fərdi düşün cə, hə     rəkət
və icra tərzinə görə deyil, həm də
onun davranışda ifadəsinə, çatdırıl -
ma  sına görə də fərq lənirlər. Tempe-
rament tipinin münasibətlərə təsiri
ki  çikyaşlı məktəblilərin qrup müna -
sibətlərində də özünü göstərir. Bu tə -
sir ilk növbədə şagirdlərin birgə
fəaliyyəti zamanı müstəqil qruplaş -
ma da təzahür edir. Kiçikyaşlı mək -
təb lilərin temperament xüsusiyyət lə -
ri nin qrup münasibətlərinə təsiri za -
manı uşağın fərdiliyi bütöv bir feno-
men kimi çıxış etdiyindən tem pe -
 ramentin təsirini müəyyən ləş dir mək
o qədər də asan olmur. Bununla belə,
hesab edirik ki, mükəmməl işlənmiş
metodika bu sahədə bizə dəlillər əldə
etməyə imkan verə bilər. O zaman
əl də edilmiş nəticə ibtidai siniflərdə
ki çikyaşlı məktəblilərin qrup mü na -
si  bətlərinin tənzimlənməsində tempe -
rament amilinin nəzərə alın ma sı yol-
larını da müəyyənləşdiməyə im kan
verəcəkdir. 
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Şagirdlərlə qrurp seçimlərinin sə -
bəbləri ilə bağlı apardığımız söh bət -
lər, verdi yi suallar, o cümlədən,
onların qrupdakı birgə fəaliyyətinin
müşahidəsi bizə belə bir qənaətə gəl -
mə yə əsas verdi ki, heç də kiçikyaşlı
məktəblilərin qrup münasibətləri bu
onların temperament tipindən asılı
deyildir. Bu asılılıqlar özünü bir neçə
istiqamətdə göstərdi:

1. Şagirdin tepmerament tipinin
faiz göstəriciləri daha çox fleqmatik,
yaxud melanxolikə yaxındırsa, onlar
operativ əməliyyatların aparılması
la zım gələn tap şırıqların həllində
sanqvinik və xolerik tipli həmyaşıd -
ları ilə münasibətlərdə özlərini daha
rahat hiss edir, onların köməyinə ar -
xalanır, qrupun uğurlarına əminlik
hiss edirlər; 

2. Şagirddən az həcmli, lakin diq -
qət, mərkəzləşmə tələb edən, yazılı
təqdimatlar tə ləb olunan tapşırıqların
həllində qruplaşmalarda səbirli, sa -
kit, təmkinli həmyaşıda daha çox gü -
vənirlər;

3. Qrup münasibətlərinə tempera-
ment tipi ilə yanaşı xarakter və qa bi -
liy yətlərin də təsiri olduğundan uşaq -
ların müstəqil qurplaşmalarında fikir
dəyişmələri olur, onlar hansı tap şı rıq -
larda kimlərlə qurplaşmanın daha əl -
ve rişli olmasını qərarlaşdır maq da çətin -
lik çəkirlər, bu halda üs tünlük xarakter
uyğuluğu olan həm ya şıdlara verilir.

Göründüyü kimi, kiçikyaşlı mək -
təblilərin temperament xüsusiyyət lə -
ri nin qrup münasibətlərinə təsirini
müəy yənləşdirmək çətin prosesdir.
Burada uşağın fərdiliyi bütöv bir fe -

TƏDİQATIN METODİKASI 

Bakı şəhərində yerləşən 314 saylı
tam orta məktəbin ibtidai sinif şa -
gird ləri arasında anket sorğusu keçi -
ril mişdir. Bu tədqiqatımız üçün ha-
zır ladığımız metodikanın tətbiqi za -
manı şagirdlərin qrup üzvlərini öz lə ri
seçmələri üçün imkan verildi. Dərs
şagirdlərin özlərinin seçdiyi qrup
təş  kil olunduqdan sonra anket sor ğu -
su aparıldı. Anketin sullarından bi -
rində soruşulur ki, “Hansı qrupda iş -
lə mək xoşuna gəlir?”. Bu suala 23
şa  gird dən 18-i özü seçdiyi qrup da

işləməyə üstünlük verdiklərini qeyd
etmişlər. 5 şagird, daimi qrupda iş -
ləməyə üstünlük verdiklərini bil dir -
mişlər. Anket sorğusunun nəticə lə -
rinə görə belə bir qənaətə gəldik ki,
şagirdlərin 70%-i özü seçdiyi qrupda
işləməyə, 30%-i daimi qrupda işlə -
məyə üs tün lük verdiklərini bildir-
mişlər. Sual ya ranır: “Bu seçimlərdə
şagirdlərin temperament tipinin qar -
şılıqlı qiy mət  lən  dirmə lərə, referent
qrupların müəyyənləşdirilməsinə tə -
siri varmı?

NƏTİCƏ
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no  men kimi çıxış etdiyindən tempe-
ramentin təsirini müəyyənləş dir mək
o qədər də asan olmur. Bununla belə,
hesab edirik ki, mükəmməl iş lənmiş
metodika bu sahədə bizə də lil lər əldə
etməyə imkan verə bilər. O zaman

əldə edilmiş nəticə ibtidai siniflərdə
kiçikyaşlı məktəblilərin qrup mü -
nasibətlərinin tənzimlən mə sində tem -
perament amilinin nəzərə alınması
yollarını da müəyyənləşdi mə yə im -
kan verəcəkdir.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АБСТРАКТ

В статье говорится об особенностях младшего школьного возраста,
о трудностях в установлении взаимоотношений в группе.Опыт меж-
личностных отношений с другими людьми, взрослыми или сверстни-
ками, является фундаментом для развития личности ребёнка, становле-
ния его самосознания. Основополагающая значимость проблемы взаи-
моотношений детей в последнее время особенно привлекает внимание
психологов и педагогов. В статье нашла свое отражение роль сверстни-
ков в адаптации. Указывается, что правильная адаптация к школе зави-

Ədəbiyyat:



сит как от взаимоотношений, так и правильного построения учебной
деятельности. Наряду с этим преподаватели оказывают основное влия-
ние на позицию ученика в группе, установление взаимоотношений со
сверстниками.

THE IMPACT OF TEMPERAMENT CHARACTERISTICS 
IN THE GROUP RELATIONS OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDRENS 

ABCTRACT

Characteristics of junior school aged period, difficulties in the field of
making mutual relations in the group are discussed in the article. It is shown
that, even though mutual relations start from preschool period, they reliably,
systematically establish in the training–educational and mutual intercourse
processes with his/her peers and adults only when the child goes to school.
The school life means both new collective and change of activity form. It
can lead to psychical and physical tension. Ways of solving problem are
shown in the article. Firstly, it is connected with child’s a little bit adaptation
to the school life beginning from preschool period, secondly, game charac-
teristic of training activity in certain time.
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Müasir dövrdə milli mənlik şüu -
ru nun inkişaf xüsusiyyətlərini şərt -
lən dirən cəhətlərin öyrənilməsi yeti-
şən nəslin şəxsiyyətyönümlülük sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi baxımın-
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hansı
ki, bu cəhətlərin öyrənilməsi dövlət
direktivlərinin qarşıda qoyduğu tə xi -
rəsalınmaz vəzifələrin həlli baxı mın -
dan da zəruridir. Qeyd etdiyimiz ki -
mi Azərbaycan Respublikasının Pri-
zidenti möhtərəm İlham Əliyev cə -
nablarının imzası ilə təsdiqini tapan
“Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə
dövlət strategiyası”nda əsas istiqa -
mət lərdən biri səriştəyə əsaslanan
şəxsiyyətyönümlü təhsilin məz mu -
nu nun yaradılması və yaxşılaş dı rıl -
ması hesab olunur. Burada hər hansı
bir şagirdin, xüsusilə yeniyetmələrin

bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması
üçün onların hərtərəfli inkişaf etdi -
rilməsi nəzərdə tutlur. Bu baxımdan
yetişən nəslin hər hansı bir nüma yən -
dəsinin bir şəxsiyyət kimi yetiş di ril -
məsi üçün səriştəli müəllimlərin,
pedaqoq və psixoloqların məqsəd -
yönlü planlı və mütəşəkkil fəaliyyəti
nəticəsi olaraq onların milli mənlik
şüurunun inkişafını təmin etmələri
müasir dövrdə mühüm aktuallıq
kəsb edir.

Məsələnin qoyuluşu: Ona görə də
yetişən nəslin nümayəndələrinin bir
şəxsiyyət olaraq formalaşdırılmasına
xidmət edən milli mənlik şüurunun
inkişaf xüsusiyyətlərini şərtləndirən
əsas cəhətlərin öyrənilməsini məq sə -
dəuyğun hesab etdik. Milli mənlik
şüurunun inkişafını şərtləndirən cə -

GİRİŞ



hət lər çox olsada biz onları lokonik
olaraq aşağıdakı şəkildə müəyyən -
ləşdirdik:

– Klassik örnəklərdən öyüd-nə -
sihət kimi istifadə etmək;

– Dövlət rəmzlərinə hörmət və
ehtiram tərbiyyəsi əsasında əx -
laqı meyarları müəyyənləş dir -
mək;

– Dövlət rəhbərlərinə rəğbət his-
sini gücləndirməklə təlim-tər bi -
yə işlərinin həyata keçrilməsi.

Klassik örnəklərdən öyüd-nəsi hət
nümunəsi kimi istifadə olun ması bir
neçə cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Birincisi, klassik örnəkləri yara -
dan gör kəmli simaların həyatını, ya -
ra  dıb-yaşadığı dövrünü, yara dı cı lı ğı nı
öyrənən yeniyetmə-gənc lər mənəvi
cəhətdən zəngin ləşir. İkincisi, klas -
sik lərin yaradıcılığındakı tər biyəvi
fikirləri, əxlaqi keyfiy yət lər aşılayan
tövsiyyələri, dəyərləri, kəlamları öy -
rənərək öz həyat təcrü bəsində isti fa də
edən yeniyetmə və gənclərin mənəvi
siması ilə yanaşı mənlik şüuru da
inkişaf etmiş olur. Üçüncüsü, klassik
örnəklər yetişən nəslin nüma yən də -
lə rinin bilik, baca rıq və vərdişlər
sistemini forma laş dı rır. Hansı ki,
formalaşan bilik, ba ca rıq və vər diş -
lər sistemi milli kökdən gələn siqnal-
lar, informasiyalar milli-mənəvi də -
yərlər kimi onların milli mənlik şüu -
runun formalaşdırılmasını təmin et -
miş olur. Bəs, bütün bunları məq səd -

yönlü və planlı olaraq həyata keçir-
mək üçün hansı yollardan istifadə
etmək lazım gəlir? Əlbəttə ki, istər
ai lədə, istər sosial mühitdə, istərsə də
məktəbdə yeniyetmə-gənclərin mil li
mənlik şüurunu formalaş dır ma ğa
xidmət edən yollar çoxdur. Hansı ki,
bu yollardan biri məktəb psixoloqu-
nun klassik örnəklərdən istifadə et -
məklə yetişən nəslin milli mənlik şüu -
runun formalaşdırılması üçün sə mə -
rəli tədbirlər planı hazır la masıdır.

Həlli üsulları: Məsələn, məktəb
psixoloqu klassik örnəklər içərisində
XIII əsrdə yaşamış Azərbaycan xal -
qının görkəmli simalarından biri
olan Xacə Nəsrəddin Tusinin şagird -
lərin milli mənlik şüurunun for ma -
laşdırılması baxımından səciyyəvi
olan tərbiyə örnəklərindən sinif saat -
larında daha çox istifadə edə bilər. O,
Tusinin tərbiyə örnəkləri əsasında
tərtib etdiyi didaktik materialları bir
və ya bir neçə abzasdan ibarət
olmaqla mətn kimi hazırlayıb, həmin
mətnləri kompüter texnolo giya la rın -
dan, innovativ vasitələrdən istifa də
etməklə şagirdlərin yaddaşına kö çü -
rür. Şagirdlər həmin mətnləri əv vəl -
cə eşidir sonra qarşılarındakı
planşetdən oxuyurlar. Oxu başa çatır
və nəhayət sinif lövhəsinin üstündə
quraşdırılan innovativ görüntülər
lövhəsində görürlər. Məktəb psixolo-
qu öyüd-nəsihət xarakteri daşıyan
mətni söhbət kimi təhlilə cəlb edir. 
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Öyüd-nəsihət xarakterində olan
bu söhbətlərin təhlili və müzakirəsi
za manı onun “Milli mənlik şüuru -
muzu inkişaf etdirən öyüdlər” möv -
zusu şəklində sinif saatı üçün seçən
məktəb psixoloqunun öyüd xarakter-
li aşağıdakı fikirlərinə diqqət edək.

Uşaqlar bizim hər birimizin
“mən”i mövcud olduğu kimi, “Milli
mənliyi” də mövcuddur. Lakin hər
bir fərddə öz-özünə “milli mənlik”
nə yarana, nə inkişaf edə, nə də for -
ma laşa bilər. Əgər bir fərd öz milli
mənliyi üçün zəruri olan əxlaqi nor -
maları, mənəvi keyfiyyətləri və milli
mənəvi dəyərləri sevməsə, on lara
ehtiram göstərib onları öz, “mən”i
üçün necə deyərlər kompas kimi
qəbul etməsə onun mənlik şüuru
inki şaf etməz. Mənlik şüuru yaran-
masa, milli mənlik şüuru da əmələ
gələ bilməz. Hələ XIII əsrdə Xacə
Nəsrəddin Tusi milli mənliyi yara-
dan mənəvi dəyərlərin əks olunma -
sını zəruri hesab etmişdir. Tusiyə
görə mənlik şüurunun əsasını qoyan
əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərdən ilkini
iffətdir. İffət deyəndə həyalılıq, abır -
lılıq, ismətlilik kimi əxlaqi sifət lərə
malik olmaqla səmimi, həlim, dinc
səbirli, səxavətli olmaq başa düşülür
və s. 

Dövlət rəmzlərinə hörmət və
Dövlət rəhbərlərinə rəğbət hissini ic -
ti mai rəyə əsaslanaraq tərbiyə etmək
daha məqsədəuyğundur. İctimai rəy

ictimai şüurun elə təzahürüdür ki,
burada böyük sosial qrupların, bü -
töv lükdə xalqın aktual hadisələrə
münasibəti (yaxud onların qiymət -
lən dirilməsi) əks olunur. Adətən,
belə hadisələr ciddi ictimai maraq
do ğuran, ictimai mənafelərə toxunan
hadisələr olur. Ətraf gerçəkliyin
qiymətləndirilməsi müxtəlif qrup və
təbəqələrin mövqeyini əks etdirir.
Həmin qrup və təbəqələr ictimai
rəyin ifadəçiləridir [1,s. 241].

Məktəb psixoloqu hər hansı bir
tədbirdə ictimai rəyə istinad edərək
təqdim etdiyi faktları ictimai şüuru
oyadan faktlar kimi təqdim edərsə bu
zaman məktəblilərin milli mənlik
şüu runun inkişafı üçün stimul yaranar.

Tutaq ki, məktəb psixoloqu istər
ailədə, istər məktəbdə, istərsədə icti-
mai təşkilatlar, ictimaiyyətin nüma -
yən dələri, bir sözlə məktəbdənkənar
tərbiyə müəssisələrindəki çıxışların -
da Bakıda keçirilən ilk Avropa oyun -
larındakı qələbələrin məktəblilərə
ünvanlanan əxlaqi-mənəvi meyar la -
rını müəyyənləşdirə bilərsə, deməli,
milli mənlik şüurunun inkişafı ilə
bağlı problemin həllində doğru,
müvəffəqiyyətli addım atmış olur.

Məktəb psixoloqunun ailədə, mək -
təbdə, ictimai təşkilatlardakı çıxış -
larında ictimai rəyə istinad edərək
məktəblinin milli mənlik şüurunun
inkişafını təmin edən faktlara istinad
etməsi də çox faydalıdır. 
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İctimai rəyin nüfuz gücü əksəriy -
yə tin şüuruna əsaslanması ilə şərt -
lənmişdir. Burada çox əhəmiyyətli mə -
sələ həmin əksəriyyətin düzgün nöq -
teyi-nəzərdə, düzgün mövqedə olub
olmamasıdır. Əgər əksəriyyət düz gün
nöqteyi-nəzərdədirsə, düz gün möv -
qe də dayanırsa, o zaman icti mai rəy
ək səriyyətin yetkin rəyi kimi çıxış
edir ki, bu da onun sosial əhə miy yə -
tini və və praktik təsirini artırır. Küt -
lələrin şüurunun azdırıl ması ictimai
rəyin funksional imkan larını azaldır
[1, s. 242].

Əksinə ictimai rəyə istinad edən
faktlar vətənə, xalqa, millətə, ən üm -
dəsi dövlətə, dövlət rəhbərinə baş -
uca lığı gətirirsə belə faktlar mək təb -
li lərdə qürur hissi yaradır, onların milli
mənliyinin inkişafını təmin edir.

Ona görə məktəb psixoloqu bü -
tün bunları nəzarətdə saxlamalıdır.
İctimai rəyə istinad edərək mək təb li -
lərin milli mənlik şüurunun inkişa -
fına təkan verən faktların mək təb li -
lər tərəfindən digər sosial qruplara
ötürülməyini təmin etməlidir.

İctimai rəy cəmiyyəti idarəet mə -
nin demokratik vasitəsi olub, əha li -
nin müxtəlif qruplarının mənafelə -
rinin, əhval-ruhiyyəsinin konkret
sosial-psixoloji formada ifadəsi ka -
nalıdır. Ona görə də demokrati yanın
inkişaf etdiyi ölkələrdə ən müxtəlif
ictimai problemlərin həllində ictimai
rəyin müntəzəm surətdə nəzərə alın -

ması vacib prinsiplərdən biri sayılır
[1, s. 242).

Məktəb psixoloqunun çıxışların -
da elə fraqmentlər ola bilər ki, həmin
fraqmentlər ictimai rəyin əsasında
formalaşan əxlaqi-mənəvi meyarlar
şəklində sevinclə, məhəbbətlə, ehti-
ramla qarşılana bilər. Məsələn “Xal -
qın yekdil fikrinə görə ilk Avropa
oyun larında öz ailə üzvlərilə birlikdə
iştirak edən ölkə prezidenti İlham
Əliyev qalib idmançıların hər birinin
mübarizəsini çox diqqətlə izlədiyi
üçün idmançılar prezidentin bu hərə -
kətini etimad kimi qəbul edərək
böyük ruh yüksəkliyi ilə mübarizə
apar mışlar” kimi ictimai rəyə istinad
edən məktəb psixoloqu onlarla, yüz -
lərlə, bəlkə də minlərlə məktəb li nin,
xüsusilə yeniyetmə-gənclərin millə -
tə, xalqa, onun rəhbərinə olan mə -
həb bətini nəinki gücləndirir, hətta
onların millətin, xalqın, dövlətin və
onun rəhbərinin uğrunda canından-
qanından keçməyə hazır olan şəxslər
kimi yetişməsinə psixoloji təsirini
gös tərmiş olur. Yaxud “Ölkə prezi-
denti İlham Əliyev cənabları böyük
Öndərimiz, ümummilli liderimiz
Hey  dər Əliyevin yetişən nəslin əx la -
qi-mənəvi, fiziki inkişafını formalaş -
dır mağa xidmət edən siyasi kursunu
layiqincə davam etdirərək ölkədə ilk
Avropa oyunları təşkil etdi. O, özü
şəxsən Atəşgahdan odu götürərək
onu estafet kimi yeniyetmələrə,
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gənclərə ötürdü. Avropa oyunlarının
məşəli bütün ölkəni qarış-qarış dola -
şaraq yetişən nəslin nümayəndələ ri -
nin canını əgər belə demək mümkün
olsa, isitdi. Onlara hərəkət verdi. Bu
hərarət onları Vətən uğrunda müba -
rizəyə, Vətənimizin sərhədlərinin to -
xu nulmazlığını qorumağa səslədi.
Bu hərarət idmançılarımızın qələbə -
si  nə təkan verdi. Məhz ona görə
oyun  ların 56 medalını qazandıq. Bu
medalların bir qismini yetmələrimiz,
qa lanlarını isə gənclərimiz qazandı -
lar”.

Göründüyü kimi ictimai rəyə isti-
nad edərək məktəb psixoloqunun top -
ladığı faktların psixoloji təsir gü cü
məktəblilərin milli mənlik şüurunun
inkişaf etdirilərək, forma laş dırılması
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu mənada polemikaların da
psixoloji təsir gücü böyük olur. Bu
sadalanan keyfiyyətlərin formalaş -
ma sında polemikaya girə bilmək
mühüm yer tutur. Polemika şagird -
lər də tənqidi təfəkkürü, iradəliliyi,
nitq inkişafını və s. formalaşdırır,
on  ların utancaqlıq, qısqanclıq, qapa -
lı lıq kimi mənfi keyfiyyətlərini ara-
dan qaldırır.

Əlbətdə, yeni mühitin tələb etdiyi
digər keyfiyyətlər də vardır ki, onlar
hələ kiçik məktəb yaşlarından şa -
girdlərə öyrədilməlidir [2,s.126].

Polemika zamanı da seçilən fakt -
ların sambalına, psixoloji təsir gücü -

nə diqqət etmək lazım gəlir. Yeni yet -
mə və gəncləri polemikaya cəlb edən
məktəb psixoloqunun yeri gəldikcə
Avropa oyunlarının qaliblərinə isti-
nad etməsi çox faydalıdır. Məktəb
psixoloqunun “2 dəfə olimpiya çem -
pionu, dünya və avropa birincisi, ilk
Avropa oyunlarının qızıl medalçısı
İlham Zəkiyev mən bu qələbəmi
Xalqıma və Prezidentimə ithaf et mi -
şəm” deyərək bu fikri pole mi ka nın
mərkəz nöqtəsinə çevirməsi yeniyet -
mə və gənclərin bu məsələyə müna -
si bətini ortaya qoya bilər. Bu faktlar-
dan istifadə edərək məktəbliləri
polemikaya cəlb edən Naxçıvan şə -
hər 12 saylı məktəbin psixoloqu po -
le mika iştirakçılarında böyük ruh
yüksəkliyi yarada bilmiş və onlara
nəzərdə tutulan psixoloji təsiri gös -
tərə bilmişdir. Hansı ki, belə psixoloji
təsirlər prosesində yetişən nəslin əx -
laqi şüuru oyanır. Belə oyanış isə
milli mənlik şüurunun inkişafının əsası
kimi özünü göstərməyə baş la yır. 

Əxlaqi şüur – əxlaqi bilik və tə -
səv vürlərin (yəni nəyin yaxşı, xeyir,
halal, nəyin pis, şər, haram olması
barədəki bilik və təsəvvürləri), görüş
və anlayışları əhatə edir. Xalqın milli
psixologiyası, adət-ənənələri, öz ifa -
də sini öncə məhz bu bilik və təsəv-
vürlərdə, görüş və anlayışlarda tapır.
Həyatda, məişətdə, başqaları ilə
münasibətdə, rəftar və davranışda nə
demək olar, nə olmaz? Nə yaxşıdır,
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nə pisdir, şərtdir? Nə ədalətlidir, haqq -
dır, halaldır, nə ədəbsizlikdir, na haq dır,
haramdır? Nə kimi işlər fəzilətdir,
nələr rəzilətdir, qəbahətdir, günah -
dır? Etnopedaqoji materiallarda bu
cür sualların cavabları ilə (ümu miy -
yətlə, əxlaqi kateqoriya la rın mahiy -
yəti ilə) bağlı çoxlu fikirlər var. On -
lar xalqın ilk növbədə, əxlaqi şüu ru -
nun ifadəsidir. Həmin fikirlər insanın
daxili prizmasından keçib özünün -
kü ləşəndə dünyabaxışının sıx tərkib
hissəsi olan əqidəyə çevrilir və nəcib
davranış, xeyirxah hərəkət, xoş rəf -
tar üçün motiv rolunu oynayır [3,
s.314]. Belə psixoloji motivləşmə
ye ti şən nəslin, eləcədə yeniyetmə-
gənc lərin təfəkkür tərzini bir növ in -
ki şaf etdirir. Bu zaman uşaqlarda
xro  noloji təfəkkürün formalaşmağı
başlayır. Hansı ki, bu xronoloji tə -
fəkkür onların polemika imkanlarını
artırır.

Xronoloji təfəkkür nədir? Yəni
tarixi hadisənin yerini, vaxtını dəqiq
bilmək, müxtəlif vaxtlarda, yerlərdə
baş vermiş hadisələrin müqayisəsini
aparmaq, səbəbləri barədə məntiqi
nəticə çıxarmağı bacarmaq [2,s.127].

Polemika zamanı şagirdlər şüurlu
olaraq Vətəninə, xalqına, millətinə,
onun mübarizə ruhuna, qələbə əz mi -
nə, humanist keyfiyyətlərinə, örnək
xa rakterli adət-ənənələrinə, əxlaqi-
mə nəvi keyfiyyətlərinə, milli mənəvi
dəyərlərinə, milli mədəniyyətinə

olan münasibətlərini, sevgi və mə -
həbbətini, hörmət və ehtiramlarını
mü qayisəli şəkildə bildirməklə öz
mənlik şüurunu təzələmək imkanı
əldə edir. Köhnə adət-ənənələrin ye-
ni lərlə əvəzlənməsi, milli-mənəvi
dəyərlərə sivilizasiya və inteqrasiya
dövrünün tələbləri baxımından yana-
şılır.

Belə yanaşma məktəblilərin xro-
niki təfəkkür tərzini inkişaf etdirir.
Belə yanaşma məktəblilərə tarixi
hadisənin baş verdiyi zamanı, in san -
ları həmin dövrdə inanclarını, təfək -
kür və davranış tərzlərini, hadisəyə
münasibətlərini müəyyənləşdirmək,
yəni həmin dövrlə müasir dövrün
düşüncə tərzinin oxşar və fərqli cə -
hətlərini müəyyənləşdirib dərk
etmək təcrübəsi yaradır [2,s.127].

Elə tarixi hadisələr var ki, onlar
örnəklər kimi təqdim olunduqda
yalnız milli hissləri oyadır. Yəni yal -
nız milli dəyərlər baxımından bilik,
bacarıq, vərdişlər sistemini bərpa
edir. Lakin elə tarixi hadisələr də var
ki, onlar həm milli, həm də ümum -
bəşəri dəyərləri özündə əks etdirən
bilik, bacarıq, vərdişlər sistemini
for malaşdırır. Belə formalaşma pro-
sesi də milli mənlik şüurunun in ki -
şafını təmin edən şərtlərdən hesab
olunur.

Bakının 134 saylı məktəbinin
şagirdi Tofiq Hüseynov və Ağdam
şəhərindəki 1 saylı orta məktəbin
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şagirdi Sədrəddin Bayramov suda
bo ğulan məktəblini xilas etmiş, lakin
özləri isə həlak olmuşlar. Başqasının
həyatını xilas etmək üçün öz həyatını
qurban vermiş olan Tofiq Hüseynov
və Sədrəddin Bayramov kimi yeni -
yet mələrdə nəcib əxlaqi hisslərin in -
kişaf etdiyi aydın surətdə görünür.
Qardaş Gürcüstanda təbii fəlakət za -
manı (1987-ci ilin yanvar–fevral ay -
larında) Ağdamın Mahrızlı kən din -
 dən olan sıravi əsgər Rahib Məm mə -
dovun öz həyatı bahasına 28 nəfəri
təbii fəlakət əsirliyindən xilas etməsi
həqiqi igidlik nümunəsi və yüksək

beynəlmiləlçiliyin parlaq ifadəsi de -
yilmi?! “Molodoj Qruzii” qəzetində
dərc olunmuş materialda deyilir:
“Rahib dostluğun və qardaşlığın, in -
sani borcu yerinə yetirməyin nə de -
mək olduğunu yaxşı bilirdi. Həmi şə -
lik olaraq Qaladidi kəndinin qadın -
ları və kişilərinin, uşaqlarının və
qocalarının qəlbində yaşamaq üçün
ölümə sinə gərmişdi” [4, s.177].

Polemika zamanı belə faktların
gə tirilməsi şagirdlərdə oyanan mən lik
şüurunun milli mənlik şüuru səviy -
yə sinə yüksəldilməsinə şərait yarat -
mış olur. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, milli mənlik şüurunun inkişafını
şərtləndirən cəhətlərə istinad etmək
çox faydalıdır. Belə ki, yetişən nəslin
milli mənlik şüurunun inkişafın şərt -
ləndirən cəhətlərə istinad etməklə;

Milli mənlik şüurunun inkişafını
şərtləndirən cəhətlərin məqsədyönlü
və mütəşəkkil olaraq gözlənilməsi,
on lara istinad olunmasının nəzərə
alın ması mənlik şüurunun bimodal
in kişafı üçün xüsusi şəraitin yara dıl -
ma sını təmin etmiş olur. Bu o de mək -
dir ki, mənlik şüurunun bimodal xa rak -
teri eyni zamanda həm öz “mən”i nə,
yəni subyektə, həm də “qeyri mən”ə
yəni obyektə məxsus olan bütün
əlamətləri, keyfiyyətləri və psixoloji

xüsusiyyətləri özündə əks etdirmiş
olacaqdır.

Bütün bunların nəticəsində mən -
lik şüurunun struktur vahidləri olan
özünüdərketmə, özünüqiymətlən dir -
mə, özünütəlqin, özünəhörmət kimi
adekvat qiymətləndirmə meyilləri güc -
 lənəcəkdir.

Göstərilənlərin hamısı, yəni mən -
lik şüurunun inkişafını şərtləndirən
cəhətlərin, xüsusilə ictimai rəyin
nəzərə alınmasına riayət olunmasına
əməl olunması, polemikaların elmi-
pedaqoji-psixoloji əsaslar üzərində
qurulması müasir şəraitdə yetişən
nəslin milli mənlik şüurunun for ma -
laş masına kömək edəcəkdir.

NƏTİCƏ



Психолоэийа jурналы 2015, №2

Çapay Quliyev

69

1. Vahidov F.Q. Ağayev T.V. Sosio-
logiya (ali məktəb üçün dərs və -
saiti). Bakı, Zərdabi LTD, MMC,
2013, 352 s.

2. Əliyev P.B., Əhmədov H.H. Gənc -
lərin milli-mənəvi dəyərlər əsa sın -
da tərbiyyəsi. Bakı: ABU-“Təh -
sil”, 2006, 264 s.

3. Həsənli. O.Q. Camalov K.H. So -
sial psixologiyada istedadlı uşaq -
lar problemi, Bakı, Elm və təhsil,
2011, 392 s.

4. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psi   -
xologiya (dərslik). Bakı, “Çi nar-
Çap” nəşriyyatı, 2002, 620 s.

ВЗГЛЯД НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ЕЕ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

АБСТРАКТ

Целевая реализация условий для развития национальной идентич-
ности обеспечивается, опираясь на ее развитие через создания особых
условий учитывается бимодальное развития самосознания. Это означа-
ет что бимодальный характер самосознания отражает в себе одновре-
менно принадлежности всех черт, качеств и психологических особен-
ностей своего «эго», т.е. субъекта и «не эго», т.е. объекта.

Таким образом, особенности развития условий /самореализация/
идентичности, в современном мире учитывает соблюдение обществен-
ных норм и мнений на основе полемических научно-педагогике-психо-
логический возможностей и помогает подрастающему поколению в
формировании своей национальной идентичности.
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VIEWS ABOUT THE NATIONAL IDENTITY 
IN THE PEDAGOGIC PROCESS AND ITS DEVELOPMENT

PECULIARITIES IN THE MODERN WORLD

ABSTRACT

Target realisation of the prerequisites for the national identity development
is done by relying on its development through creating special conditions
and taking account of the bimodal development of self-consciousness. It
means that bimodal character of self-consciousness reflects attributes,
qualities and psychological peculiarities of self “ego”, i. e. subject, and “non
ego”, i. e. object.

Thus, in the modern world development characteristics of conditions for
self-realisation/ identity takes into account observance of social norms and
opinions based on polemic scientific-pedagogic-psychological opportunities
and helps the youth to form its national identity.

Məqalə NMU-nun Pedaqogika və psixologiya fakültəsinin Elmi şurası -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №04)
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ РЕФЕРЕНТНОЙ ГРУППЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО 

АНОРМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Cəmilə Quliyeva,
Bakı Dövlət Universiteti, Psixologiya 

kafedrasının doktorantı

Açar sözlər: sosial anormal, gender, davranış, korreksiya, stereotip

Ключевые слова: социальная анормальность, гендер, поведение,
коррекция, стереотип

Key words: social abnormality, gender, behavior correction, stereotype

Социально анормальное пове-
дение как психолого-педагогиче-
ская проблема обучения и воспи-
тания подростков характеризуется
особенной актуальностью. Во
мно гом интерес к этой теме обус -
ловлен возрастающей ролью каче-
ства образования, достижение
которого невозможно, если сам
обучающийся находится в ситуа-
ции конфронтации как с нормами
морали, так и с окружающими его
близкими людьми (учителя, роди-
тели, сверстники). 

Отметим, что «слитность» тео-
ретической трактовки понятий
«социальная анормальность» и
«девиация» приводит к тому, что
из поля внимания педагогов и пси-
хологов «выпадает» целый пласт
негативных психологических транс -

 формаций личности, которые раз-
виваясь не диагностируемо, обяза-
тельно приводят к устойчивой
авто матизации девиантной модели
поведения подростка. Таким обра-
зом, выделение пограничного с
девиантностью статуса социаль-
ной анормальности и необходи-
мость создания на этой теоретиче-
ской платформе эффективных
программ педагогического влия-
ния и психологической коррекции
поведенческих отклонений подрост -
ков обусловили прикладную зна -
чимость теоретического поиска в
этом направлении. 

Степень разработки проблемы.
Прежде всего, необходимо отме-
тить, что традиционно проблему
социальной анормальности рас-
сматривают в контексте девиант-

ВВЕДЕНИЕ
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Исследовать психологические
особенности проявления социаль-
но анормальной модели поведения
подростков в контексте гендерных
характеристик их Я-концепции;

Прояснить особенности влия-
ния родительской референтной
группы на формирование гендер-

ной специфики проявления соци-
ально анормальной модели пове-
дения в подростковом возрасте;

Предложить систему практиче-
ских рекомендаций с целью опти-
мизации коррекционной педагоги-
ческой работы с социально анор-
мальными подростками.

ного статуса личности, не выделяя
социальную анормальность как
функциональную преддиспози-
цию девиантности, не рассматри-
вая социальную анормальность
как граничное между нормой и
девиантностью функциональное
состояние ценностно-смысловой
сферы личности, не выходящее за
рамки правовой и медицинской
нормы [1,2,3,4]. 

Это приводит к тому, что о лич-
ностных и социальных проблемах
трудновоспитуемых подростков
традиционно рассуждают в кон-
тексте коррекции или неблагопри-
ятных социальных условий, или
негативного влияния моделей дет-
ско-родительского взаимодейст вия.
Пытаясь корректировать следст вие,
мы не искореняем педагогиче-
скую причину, вследствие чего, не
зная внутренней психологической
механики, мы не может реализо-
вать самое главное: как предотвра-

тить формирование социально-
анормального поведения и какова
роль не только социокультурного
окружения, но и самой личности
подростка в этом.

Главный недостаток современ-
ных теоретико-практических иссле -
дований по проблеме социально
анормального поведения состоит
в том, что теоретически не разве -
де ны понятия статусов «социаль-
ная анормальность» и «девиант-
ность». Анализ коррекционной
практики показывает [4,5,6,7,8],
что теоретическая нерасчленен-
ность этих понятий обуславливает
сложности профилактической и
коррекционной работы с социаль-
но анормальными подростками.

Цель и задачи исследования.
Целью данной статьи является
диагностическая дескрипция про-
цесса формирования социально
анормальной модели поведения
подростка. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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В качестве теоретической плат-
формы исследования были выбра-
ны: 

– положения системно-деятель -
ностного подхода к понима-
нию личности как субъекта
ак тивной деятельности
(И.Д.Бех, В.А.Татенко, Швалб
Ю.М., Максименко С.Д.,
К.А.Абульханова-Славская,
С.Д.Максименко, С.Л.Рубин-
штейн);

– положение о значимости ком-
муникативно-конгруэнтных
социальных отношений лич-
ности со своим микросоциаль -
ным окружением как социаль -
но-психологической основы
для формирования личностью
успешной реализации своих
жизненных перспектив
(К.А.Абульханова-Славская);

– основополагающий систем-
ный принцип психологии о
единстве психического и дея-
тельностного уровней объ-
ективации человека в социуме

П.Я.Гальперин, Б.Г.Ананьев,
С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леон -
тьев, Л.С.Выготский, К.Пла-
тонов, В.П.Зинченко, Б.Ф.Ло -
мов и др.);

– положение про личность как
субъект активной деятельнос ти,
концептуальные основы тео-
рии психологической и соци-
ально-психологической адап-
тации человека (И.Д.Бех,
В.А.Татенко, Швалб Ю.М.,
Максименко С.Д., К.А.Абуль-
ханова-Славская, А.А.Реан,
Э.Эриксон);

– интегративные положения о
метасистемной природе науч -
ного знания в рамках синер-
гетической парадигмы психо-
логи как интеграции позити-
визма и гуманитарной пара-
дигмы [9].

В исследовании были выделены
следующие системные регистри-
руемые переменные (диагности-
ческие референты феномена соци-
ально анормального поведения):

Гипотеза исследовании: гендер -
ные особенности социально анор-
мального поведения подростков
являются следствием деформиро-
ванных ценностно-смысловых струк тур
их Я-концепции, которые форми-

руются под воздействием моделей
родительского полоролевого по ве де -
ния и характеризуются оп ре  делен -
ны ми типологическими эмоциональ -
но-динамическими и со дер жатель -
ны ми особенностями проявления.

МЕТОДИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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а) ценности и смыслы как
струк  турные компоненты са -
мо соз нания подростков;

b) Я-концепция как систему
пред ставлений о себе как о
но сителе определенного по -
ла, гендерных особенностей,
со циокультурного опыта,
лич ност ных особенностей,
субъек  тивного отношения к
со циаль ным нормам;

c) самооценка как сопоставле-
ние системы субъективных
представлений о себе испы-
туемых «Я реальное» и «Я
идеальное».

d) Образ Я как отражение це -
лостности гендерной и соци-
альной идентичности.

В исследовании использовался
следующий диагностический инс -
трументарий (методики и проце -
ду ры):

1. Личностный опросник Т.Ли -
ри «Я реальное – Я идеаль-
ное» [10];.

2. Опросник С.Бем [11];
3. Метод независимых эксперт-

ных оценок [http://studope-
dia.info/1-60607.html //Этапы
проведения экспертного
опроса, [12]];

4. Методика личностного диф-
ференциала (адаптация НИИ
им. В.М.Бехтерева) [13].

5. Фрейбургский личностный
опросник [Das Freiburger
Perso nlichkeits-inventar —
FPI) И.Фаренберг, Х.Зарг,
Р.Гампел Авторы мето дики:
J.Fahrenberg, R.Hampel, H.Selg.
Опросник FPI (форма В)];

6. Тест «Смысложизненные ори -
ен тации» (методика СЖО)
Д.А.Леонтьева [http://psyca-
bi.net/].

Висследовании принимало учас -
тие 73 человека испытуемых под-
ростков мальчиков и девочек с
социально анормальным стату-
сом, для повышения валидности
процедуры исследования в экспе-
рименте участвовала группа нор-
мальных подростков (то есть, не
имеющих статуса социальной анор -
мальности – контрольная группа)
в количестве 40 человек. Так, как

видно из анализа рис. 1, социаль-
ная анормальность как дефектив-
ность Я-концепции и показатель
глубокой внутренней противоре -
чивости личности подростка (сред -
ние показатели разницы ∆ Я раель -
ное –Я идеальное по шкалам
методики Т.Лири составили не
менее 5-6 баллов) чаще свойствен-
на подросткам мальчикам. Маль-
чики составили 64,4% от общего

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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количества выборки, девочки сос -
тавили 33,6%. 

Усваиваемая в подростковом
возрасте гендерная женская роль
чаще передается девочкам от стар-
ших женщин рода и отражает
базовые принципы построения
традиционной азербайджанской
семьи: поведение женщины регла-
ментировано уважением к мужу,
отцу, ориентацией на активную роль
мужчины как защитника и опору

семьи. Сопоставление средних
показателей разницы ∆ Я раельное
–Я идеальное по шкалам методи-
ки Т.Лири в сопоставлении подро-
стков из контрольной группы
«норма» и исследуемой группы
«социальная анормальность», поз-
воляет заключить, что социально
анормальная поведение всегда
является производной от противо-
речивой конфликтной Я-концеп-
ции и самооценки подростка.

В сопоставлении с социально-
культурным анамнезом испытуемых
группы «социальная анормаль ность»
можно утверждать, что ущерб-

ность система самопредставлений
подростка часто связана с недос -
тат ком эмоционально-за щитной
функ ции семьи: неполные семьи

Рис. 1. Распределение испытуемых по половому признаку 
в экспериментальной группе (в % от общего количества численности выборки 

испытуемых с социально анормальным (СА) статусом)
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(34,5%), ущербная родительская
Я-концепция (56,8%), кри зис меж-
личностных отношений родителей
(78,8%), недостаток коммуника-

тивной культуры и об щих культур -
ных возможностей ро дителей
(87,9%) (см. рис. 2).

В целом можно утверждать,
что модель социально анор маль но  го
поведения подростков, ха рак те ри -
зую щаяся резким и несовмести-
мым с условием эмоционального
благополучия окружающих людей
заострением нормативных гендер-
ных характеристик поведения (ги -
перролевое поведение подрост ков,
когда мальчики-подростки гипер-
маскулинны, а девочки гиперфе-
мининны) всегда рассматривается
как проявление социальной анор-
мальности. Отрицательный лич-
ный пример взрослых в данном
случае является главным условием

формирование социально анормаль -
ной модели поведения личности
подростка, о чем свидетельствуют
достаточно высокие коэффициен-
ты корреляционной связи Ккорр
между показателями индексов
фемининности и маскулинности
родительского и подросткового
поведения. 

Мальчики в большей мере под-
вержены влиянию групповых под-
ростковых ожиданий и часто
модель их гиперролевого поведе-
ния обусловлена не только роди-
тельским примером, но и член-
ством в различных подростковых

Рис. 2. Сравнительная диаграмма особенностей взаимоотношения 
в родительской семейной паре у подростков 

с различным статусом поведения
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группах (см. рис. 3) Исследование
выявило интересный феномен «ген -
дерной трансформации» который

практически неизбежен для ситуа-
ции неполной семьи.

В неполной семье женская тра-
диционная роль становится эклек-
тичной, женщина, вынужденная
самостоятельно содержать семью
и заботиться о ее благосостоянии
практически всегда маскулинизи-
руются. Учитывая, что подросток
принимает в качестве образца ген-
дерной идентификации ту единст -
вен ную доступную и значимую
мо дель родительского поведения,

которая реально существует, можно
понять, почему в неполных семьях
мальчики чаще всего феминизи-
руются или андрогинизируются.
Это происходит вследствие отсут-
ствия образца мужского маскулин-
ного типа поведения в семье, по
причине наличия сильной власт-
ной матери (и пассивного отца,
если семья полная), а девочки
чаще в таких случаях, под влиянием

Рис. 3. Диаграмма соотношения различных факторов социального 
влияния на формирование гиперролевой модели социально анормального 

поведения подростков
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тех же факторов маскулини зуи -
руют ся. 

Выводы: можно заключить, что
общение подростков с социально
анормальным поведением, незави-
симо от гендерного признака ха -
рактеризуется поверхностностью,
иждивенческим потребительским
отношением к другому, стремле-
нием манипулировать. 

Подобные стилевые особенно-
сти поведения социально анор-
мальных подростков обусловлены
отрицательным примером роди-
тельского социального поведения
и принятыми в семье социально-
культурными стереотипами. Со циаль -
но анормальное поведение это
про изводная от сложения соци-
альных, культурных, личностных
и гендерных особенностей роди-
тельского поведения.

Психологическим механизмом
формирования социально анормаль -
ного поведения здесь выступает со -
вершаемый родителями мо раль -
ный поступок-выбор, который по
своему смыслу отражает содержание
родительского негативного жизнен -
ного опыта и, автоматизируясь,
запечатлевается в базовых менталь -
ных структурах сознания подростка.

Психолого-педагогическая кор-
рекция социально анормального

поведения рассматривается как
комплексная задача, которая тре-
бует, во-первых, обновления сис -
те мы родительского поведения и
родительских требований, а, во-
вторых, тесного сотрудничества
школы и семьи, создания социаль-
но ценных новых форм деятельно-
сти подростка, принципиального
нового продуктивного его включе-
ния в систему учебных и межлич-
ностных отношений, накопления
и осмысления подростком социаль -
но ценного конструктивного опыта
взаимодействия со своим социаль-
ным окружением. 

Предлагается пятиступенчатая
модель коррекции социально анор -
мального поведения: 

1 – установление раппорта, фор -
мирование референтной группы;

2 – демонстрация социально цен -
ного образца реагирования или
модели поведения;

3 – стимуляция и закрепление в
деятельности в форме поступка-
выбора;

4 – формирование ментально
развивающей среды и системы
обратной поощрительной связи;

5 – системность и последова-
тельность осуществления всех кор -
 рекционных шагов.
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VALİDEYN REFERENT QRUPUNUN YENİYETMƏLƏRİN 
SOSİAL ANORMAL DAVRANIŞ MODELİNİN

FORMALAŞMASINA TƏSİRİ 

ABSTRAKT

Məqalənin məqsədi valideyn referent qrupunun təsiri ilə yaranan, da ya -
nıqlı intra/interpsixoloji şərtlərlə formalaşan yeniyetmənin sosial anormal
davranış modelinin yaranması prosesinin təsviri və diaqnostik optimal-laş-
dırılmasıdır. Sosial anormal davranış modelinin formalaşma prosesində vali-
deyn referent qrupunun əhəmiyyətini diqqətə alaraq bu məqalədə sosial
anor mal yeniyetmənin davranışının gender xüsusiyyətlərinin formalaşma-
sı na uşaq – valideyn münasibətinin tiplərinin təsirinin psixoloji amillərinin
eksperimental tədqiqat nəticələri təqdim olunmuşdur. Müasir məktəb pedo -
qo gikasının və psixoloji praktikasının effektiv psixo-pedoqoji korreksiya
proqramlarının yaranmasına və müasir məktəbdə təhsil-tərbiyə prosesinin
optimallaşdırılması metodu kimi eyni zamanda gələcək yetkin insanın
hərtərəfli ahəngdar şəxsiyyət kimi inkişaf etməsinə keyfiyyətli hazırlıq şərti
kimi sosial anormal davranışın profilaktikasına ehtiyacı var.
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INFLUENCE OF PARENT REFERENCE GROUP 
ON THE FORMATION OF ABNORMAL MODELS 

OF SOCIAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS

ABSTRACT

The article presents the results of a study of the phenomenon of abnormal
social behavior. Considering how preddispozitsiya social deviant behavior
abnormality diagnostically optimized samotsoyatelny a psychological
phenomenon by conducting a preliminary analysis of the construct the
operational. Obtained diagnostic descriptors (variables) of the study. It is
shown that the stylistic features of the behavior of social disturbance caused
by teenagers negative example of parental behavior and accepted in the
family of gender stereotypes.

The model of social and correction of abnormal behavior, highlighted the
psychological mechanism of correction. Practical recommendations for the
optimization of correctional work with socially abnormal teenagers.
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