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Sülh və hərbi dövrlərdə fövqəl -
adə halların (SHDFH) mey-

dan çıxması insanların sağlamlığına
və həyat fəaliyyətinin şəraitinin po -
zul masına, bəzi hallarda isə ölümünə
səbəb olur[1]. SHDFH nəticələrinin
aradan qaldırılmasında iştirak etmiş
və ya fiziki zədələnmiş, yaxınlarını
və ya qohumlarını itirmiş, eləcə də
sar sıdıcı hadisələrin şahidi olmuş in -
sanlar daha çox psixi travmaya mə ruz
qalırlar. Onlarda emosional təəs sü -
rat lar, davranış və psixi və ziyyət lə -
rinin pozulmaları, təcili psi xoloji
yar dıma ehtiyac meydana çıxarır
[2,3]. 

Bu vəziyyəti psixoloji da vam lı ğa
[3] əks göstəricilər sırasına aid et -
mək lazımdır:

– psixi dezadaptasiyaya meylik
və psixoloji müqavimətin zəiflə mə si;

– yüksək həyəcan və qorxu;
– stressə qarşı davamlığın aşağı

olması, hərəkətlərində emosional mü -
vazinətsizlik və qeyri-iradilik (im -
pulsivlik);

– diqqətin toplanması və paylan -
ma sına qabiliyyətin kifayət qədər ol -
maması;

– sensor (idrak) və hərəki (motor)
prosesləri arasında funksional əla qə -
lərin pozulması;

– orqanizmdə (ürək-damar xəstə -
li yi, diabet və s,.) funksional dəyi şik -
liklər;

– hiss orqanları (görmə və eşitmə
qabiliyyətinin azalması) çatışmaz lıq -
ları;
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– affektiv reaksiyaya meyllik və
dö zümsüzlük;

– reaksiyanın ləngliyi və kifayət
qə dər bacarıqsızlıq;

– düşüncəliyin (fərasətli, anlaqlı,
zəkalı, fəhmli, ayıq, zirək, tez başa dü -
 şən) azlığı, intellektual bacarıq la rı nın
səviyyəsinin kifayət qədər ol maması;

– alkoqola və narkotikə aludəçi lik.
Xilasedicilərin xidməti vəzifələ -

rin icrasında imkanlarını məhdud laş -
dıran, təhlükəli hallarda müvəqqəti
amillərin təsirilə meydana çıxan psi-
xoloji davamsız vəziyyəti peşə ha -
zır lığının, təcrübəsizliyin və digər
psixogen faktorların nəticəsi kimi də
qiymətləndirilə bilər[4,5].

SHDFH-da meydana çıxan təbii
fəlakətlər, texnogen qəzalar, sosial-
siyasi hadisələr və hərbi toqquşmalar
nəticələrinin ardan qaldırılmasında
qəza-xilasetmə və digər təxirəsalın -
maz işlərin (QX və DTİ) aparıl ma -
sına cəlb edilən hərbi qulluqçular,
xilasedicilər və dəstələrin əməkdaş -
ları zəruri olan möhkəmlik, qətiyyət,
əzmkarlıq və dözümlülük, yüksək
mə nəvi-psixoloji hazırlığa əhəmiy -
yət li təsir edən, iradi-emosional gər -
ginliyə psixoloji davamlığın forma -
laş masını tələb edir[6].

Psixoloji davamlılıq – çətin situa -
si yalarda frusturasiya və stressogen
təsirlərə insanın davamlığını təmin
edən, şəxsiyyətin vəhdət xarakteris -
ti kasıdır.

Psixoloji davamlılığa malik şəx -
siyyətin davranışı, ümumilikdə aşa -
ğı dakı sxem üzrə həyata keçirilir: tap -
şırıq – onun aktuallaşdırma motivləri
– fəaliyyətin həyata keçirilməsi, onu
reallaşdırmağa aparan, – çətinliyin
dərk edilməsi – emosional reaksi ya -
la rın neqativliyi – çətinliyə üstün
gəl mə üsullarının axtarılması – mən fi
emosiyalarının gücünün aşağı ol ma -
sı – işləmə və fəaliyyət qabiliyyəti -
nin daha da yaxşılaşdırılması (hə rə -
kətə gətirmə səviyyəsinə uyğun ola-
raq optimallaşdırılması). 

Psixoloji davamlıq dedikdə – çə -
tin şəraitlərin stressogen və frustru-
siyaedici təsirlərə davamlığını təmin
edən, şəxsiyyətin vəhdət (möh kəm -
lik) xarakteristikasıdır[4]. 

Müasir dövrdə ordumuzun möh -
kəm ləndirilməsində şəxsi heyətin
ha zırlığının xarakterik keyfiyyət lə ri -
nin formalaşmasında mənəvi-huma-
nitar və psixoloji hazırlığına xüsusi
diqqət yetirirlər[7]. Bu isə hərbçi lə -
rin, xilasedicilərin döyüş şəraitində
on ların üstün gələcəyi çətinliklərə
ha zırlaşmasından ibarətdir.

Şəxsi heyətin SHDFH fəaliyyəti
aşağıdakı keyfiyyətləri tələb edir:

– ideoloji-humanitar tərbiyəlilik
və əxlaqi möhkəmlik;

– təşkilatçılıq qabiliyyətininin ki -
şafı; 

– hərbi-nəzəri və hərbi-texniki
savadlılığı və s,.
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Şəxsi heyətin yüksək mənəvi-hu -
manitar hazırlığının formalaş dı rıl -
ması əsasında psixoloji hazırlığın
hə yata keçirilmə yollarına ümumi
hal da baxmaq olar:

– SHDFH bütün faktorunun göz -
lənilən, tanış və adətlərə çevrilməsi;

– hərbçilərin döyüşə uyğun olan
psi xoloji çətinliyə üstün gəlmə təc -
rü bələri ilə silahlandırılması;

– SHDFH vəziyyətləri ilə şəxsi
heyətin fəaliyyətləri arasında müm -
kün olan fərqin azaldılması. 

Yuxarıda qeyd edilən tədbirləri
bütünlüklə sülh dövründə həyata ke -
çirmək çətindir. Buna görə də, şəx si
heyətdə gözlənilməzliklə, yeniliklə
fəa liyyətə tez və düzgün istiqamət -
lən məyə, qoyulan döyüş tapşırığı və
şəraiti təsəvvür etməyə həmişə yük sək
hazırlığı inkişaf etdirmək zəruridir.

Şəxsi heyətin döyüş hazırlığının
psixoloji xüsusiyyətləri:

– şəxsi heyət və komandirlərin
dö yüş hazırlığının əsas daxili kom -
po nentləri;

– əsas psixoloji komponentlər
ara sında əlaqə və onların dinami kası;

– şəxsi heyətdə müdafiə vasitələ -
rinə inamın möhkəmləndirilməsi;

– SHDFH haqqında düzgün tə -
səv vürün formalaşdırılması;

– emosional-iradi davamlılığın,
iradi keyfiyyətlərin, özünü idarə et -
mənin və özünə nəzarətin hormonik
inkişafı; 

– peşəkar-döyüşçü psixoloji key -
fiyyətlərin və xüsusən də təfəkkürün
inkişafı;

– gözlənilməzlik faktorunun istə -
nilən hallarda meydana çıxmasında
psixoloji çətinliyə üstün gəlmək, öz
imkanlarını maksimum səfərbər et -
mək qabiliyyətinin inkişafı;

– radiasiya və kimyadan müdafiə
vasitələrinin, kəşfiyyatın aparılması
üzrə eyni tipli və ya spesifik şərait -
lərdə psixoloji davamlığın inkişafı;

– daxili psixoloji döyüş hazır lı ğı -
nın zəruri səviyyədə saxlanılması və
formalaşdırılması.

Təklif edilən metodikanı rəhbər
tutaraq psixoloji davamlılığın sə viy -
yəsini müəyyən edə bilərik:

1. Psixoloji davamlılığın yüksək
səviyyəsi, hərbi qulluqçunun qarşıya
qo yulmuş tapşırıqların və vəzifə borc   -
larını mürəkkəb, həddindən ar tıq gər -
gin vəziyyətdə, keyfiyyətlə, inamla və
müstəqil olaraq yerinə ye tirmə, xa rici
maneələrlə mürəkkəb ləş diril miş, tez-
tez dəyişən şəraitdə fəaliyyətdə nəti cə ni
(məhsuldarlığı) və verilmiş ritmi sax -
lamaq bacarığı ilə xarakterizə olunur.

2. Psixoloji davamlılığın orta sə -
viyyəsi hərbi qulluqçuların koman-
dirin rəhbərliyi altında, müstəqil ola-
raq, həm də kollektiv tərkibində mü -
vəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsi dir.

3. Psixoloji davamlılığın aşağı
sə viyyəsi, bir qayda olaraq ayrı-ayrı
gənc hərbçilərdə müşahidə edilir. Bu
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tip hərbçilər möhkəm peşə vər diş -
lərinin qazanılmasına, hərbi ustalığa
kifayət qədər yiyələnmədiyinə görə,
emosional-iradi davamlılığa və fiziki
mətinliyə zəruri dərəcədə nail olma -
dıqlarından həmişə bölmə komandi-
rinin, yoldaşlarının və kollektivin hi -
mayəsinə ehtiyacı vardır.

Döyüş fəaliyyətində psixikaya tə -
sir edən psixogen faktorlarla tanışlıq
bu şəraitdə meydana çıxan əsas psi-
xoloji çətinliyə üstün gəlməyə imkan
yaradır, fəaliyyətinin ilk saatları və
birinci sutkasında qarşıya qoyulmuş
tapşırıqların yerinə yetirilməsinə ke -
çid imkanları maksimum olur [7,8].

Bu problem psixoloji hazırlığın
köməyilə həll edilir və psixoloji da -
vam lılığı formalaşdırır. Buraya isə
aşağıdakılar aiddir:

– şəxsi heyətlərdə mümkün ola
bilə cək SHDFH xarakteri haqqında
düzgün anlayışlar yaratmaq, (təbii,
tex nogen və döyüş, istilik-nüvə,
kim  yəvi, bioloji, yandırıcı və s,) si -
lah la rın təsirlərinə və onlardan mü -
vəfəqiy yət lə müdafiə olunmaq üçün
güclü inam tər biyə etmək;

– müasir qəzaların, fəlakətlərin
bü tün şəraitlərinə və KQS zədələmə
faktorlarına təsirinə psixikanın da -
vam lılığını tərbiyə etmək;

– döyüşə psixoloji hazırlığın tər -
bi yə edilməsi;

– əsəb-psixoloji dözümlülüyün
inkişafı;

– peşəkar-döyüşçü psixoloji key -
fiy yətlərin tərbiyə edilməsi;

– hərbi kollektivlərdə psixoloji
ha zırlığın formalaşdırılması;

– komandirin daha məqsədyönlü
işləməsi üçün çavuş və zabitlərin psi -
 xoloji hazırlığı qeydlərinin aparıl ma sı.

SHDFH nəticələrinin ardan qal -
dı rılmasında QX və DTİ aparıl ma -
sına cəlb edilən hərbi qulluqçular, xi -
lasedicilər və dəstələrin əməkdaşları
hərbçilərinin psixoloji davamlı ğı nın
formalaşması cəmiyyətin həyatının
bütün tərəfləri ilə əlaqədardır. Bu növ
mükəmməlləşmənin təşkili bünöv rə si
psixoloji davamlılığın bilik, bacarıq
və vərdişlər sistemi formalaşdırıl ma -
sına hazırlığın təşkilinin məzmunu
təklif oluna bilər:

– psixoloji hazırlıq proqram la rı nın
(onun ümumi məzmununun kon kret -
ləşdirilməsi, aydınlaş dırıl ma sı, şəxsi
heyətdə hansı keyfiyyət lər mütləq
yaradılmalıdır və s.) işlənilməsi;

– məşğələlərin, təlimlərin, döyüş
tapşırıqlarının və müxtəlif növ məşq -
 lər zamanı əlavə məqsəd olaraq psi-
xoloji sualların qoyulması;

– məşğələlərin, məşqlərin və
təlimlərin gedişinə prosesi zamanı
psixoloji təsir göstərə bilən metod la -
rın, üsulların, mümkün ola bilən şə -
rait lərin xüsusi olaraq seçilməsi;

– psixoloji hazırlığın nəticələri nin
yoxlanılması və qiymətləndirilməsi
metodlarının tətbiqi.
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Şəxsi heyətin psixoloji hazırlığı -
nın real vəziyyəti, MXFH tapşı rıq la -
rın qoyuluşundan, mənəvi-döyüş
keyfiyyətlərindən, onun təsir xüsu -
siy yətlərindən və hər şeydən əvvəl
elmi təkliflərin düzgün qeydi, hərbi
pedaqogika və psixologiya elminin
nəaliyyətlərinin səmərəli tətbiqindən
ibarətdir.

Deməli, psixoloji hazırlıq psixo-
loji davamlığa zəruri olan aşağıdakı
keyfiyyətləri formalaşdırır və inkişaf
etdirir:

– peşəkar-döyüşçü psixoloji key -
fiy yətləri;

– xüsusi əqli keyfiyyətlər (əqlin
genişliyi, dərinliyi, məntiqliyi, səfər-
bər olunması, sürətliliyi, tənqidiliyi,
hərbiçi-xilasedici duyumu);

– döyüş tapşırığını yerinə yetirmə
şərtləri haqqında təsəvvürlərin, bilik -
lərin aydın olması;

– döyüş şəraitində maksimum ya -
xınlaşmış vəziyyətdə əqli, emosional
və iradi psixoloji çətinliklərə üs tün
gəlmək vərdişlərinin aşılanması [9].

Hərbi hissələrdə psixoloji davam -
lı ğın, normal hərbi xidmətin və psi-
xoloji atmosferanın yaradılması ko -
mandirin şəxsi xüsusiyyətlərindən,
liderlik keyfiyyətlərindən, iş üslu -
bun dan, təcrübəsindən və tabeçilərə
psixoloji təsir gücündən asılıdır. Bu -
na görə də şəxsiyyətin, kollek tiv lərin
formalaşması, nizamnamə qayda la rı -
nın və hərbi intizamın möhkəm lən -

məsi məsələləri mənəvi-humanitar
və psixoloji hazırlıqla qırılmaz əla -
qədədir. 

Şəxsi heyətin psixoloji hazırlığı
döyüş təlimlərinin aparılması gedi -
şində psixoloji davamlılığın forma -
laş masında öz ifadəsini tapır və hə -
yata keçirilir. Döyüş ustalığı özü psi-
xoloji əhəmiyyət kəsb edir[9].

Kollektivin də psixoloji hadisə lə -
rə münasibətinə döyüş ustalığı təsir
göstərir. Belə ki, komandirin döyüş
ustalığı hərbi hissənin və qrupların
bütün üzvləri üçün davamlılıq, dö -
züm lülük və sakitliyinin ən güclü
təsiredici faktorudur. Tabeçilərin dö -
yüş ustalığı öz növbəsində – soyuq -
qan lılığın şərti, komandirin cəsarətli
qərarlar verməsinə inamının ilkin
şərtidir. 

Şəxsi heyətdə FH xidmətinə və
SHDFH ədətlərin formalaşması bö -
yük əhəmiyyət kəsb edir. Bu adətlər
psixoloji hazırlıqda mühüm rol oy -
na yır, ancaq, hərbçini fəlakətlərlə
mübarizə aparan, hərbi xidmətin
çətinliyini dəf etməyi bacaran, döyüş
tapşırığını həll etmək qabiliyyətini
həmişə yüksək saxlayanları tam
hazırlıqlı hesab etmək olar.

Hərbi qulluqçuların xidmətinə
adət lərin strukturunda FH qəza xid -
mə tinə, xüsusən də istfadə etdiyi
silah və texnikaya məhəbbət hissləri;
hərbi kollektivinin həyatında qəbul
edilmiş mənəvi və hüquqi davranış
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normaları olaraq qəbul edilmişləri özü
üçün qanun kimi qəbul etmək; SHDFH
ekstremal şəraitlərin təhlükə sinə da -
vamlılıq; hərbi kollektivin yaşayış
şəraitinə uyğunlaşmaq mühüm əhə -
miy yətə malikdir.

Hərbi hissələrində və xilasedici
dəstələrdə xidmətə şəxsi heyətdə
mə həbbət hissləri adətlərin, vər diş lə -
rin əsasını təşkil edir. Bu isə xidmət-
insan-təhlükə münasibətlərinin xa -
rak terik xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirir. SHDFH həqiqi, əsl məhəb bə -
tin formalaşması, onun çətinlikləri
və təhlükəliklərilə hərtərəfli tanış
olduqdan sonra meydana çıxması
baş verir.

Hərbçilərin xidmətə adətləri qay -
ğı keşlik sayəsində baş verir. Bu isə
öz peşəsilə fəxr etməyi, istənilən şə -
raitdə öz vəzifə borclarını düşünərək
yerinə yetirməyi və müxtəlif vasitə -
lə rin etibarlı olmasına inamı inkişaf
etdirir. Bunlar hamısı reallıq olaraq
mövcuddurlar, onları nəzərə almamaq
və ya kənar etmək də təhlü kə li dir.

Müxtəlif qoşun növlərində hərbi
xidmətinin çətinliklərinə və təhlükə -
lə rinə sakit münasibətin, onlara üs -
tün gəlmə tərbiyə olunmasına ha zır -
lıq və bu çətinliklərin öhdəsindən
gəlməyə öz qabiliyyətinə inamın
öyrədilməsinin özündə birləşdirdiyi
psixoloji tədbirləri psixoloji da -
vamlılığın formalaşdırılmasının əsa -
sıdır. 

SHDFH şəraitində fəaliyyət gös -
tə rən şəxsi heyətin müxtəlif qəza -
lara, fəlakətlərə və katastroflara psi-
xoloji davamlığı ifadə edir: – hadi sə -
lər zamanı inamlı hərəkət etmə baca -
rı   ğını; – silahlarla və döyüş texni ka sı -
nı inamla idarə etmək vərdişlərini; –
xidməti və döyüş tapşırıqlarının
yeinə yetirmə vaxtı xüsusi hazırlığa
və sonra normal yatmaq vərdişləri və
bacarığı olmalıdır.

Bu keyfiyyətləri SHDFH ekstre-
mal şəraitinin spesifik davamlılığına
uyğun olaraq, ancaq fərdi metodlarla
inkişaf etdirmək olar. Nizamnamə
qaydaları, şəxsi gigiyena tələblərinin
və təlimat qaydalarının ciddi göz lə -
nil məsi onun formalaşmasını sü rət -
ləndirə bilər.

Azərbaycan Respublikasının Hər -
bi doktrinasında qarşıya qoyulan
«Milli təhlükəsizlik konsepsiyası»
məsələrərinin SHDFH müvəffəqiy -
yət li həllinin Azərbaycan Respub li -
ka sı silahli qüvvələri və başqa silahli
birləşmələri şəxsi heyətinin psixoloji
davamlılığı – mənəvi-psixoloji təmi -
nat hazırlığı hərbi peşəkarlığı aşağı -
dakı keyfiyyətləri tələb edir:

1. Vətənə sonsuz məhəbbət və
sədaqətlilik;

2. SHDFH fəaliyyətə mənəvi-psi-
xoloji və humanitar hazırlıq;

3. Birlik, dostluq və qarşılıqlı
himayəetmə qabiliyyətinə sahib
olma;
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4. Cəsurluq, şəxsi intizamlılıq,
mərdlik və qəhrəmanlıq;

5. Hərbi xidmətlə fəxr etmək, ge -
yim formasına məhəbbət;

Azərbaycan Respublikasının təh -
lü kəsizlik mühitini və milli maraq la -
rı nın həyata keçirilməsinə mane olan
və ya onlara təhlükə yaradan şərait,
pro ses və amillərin təhlil edilməsi,
proq nozlaşdırılması və qiymət lən di -

ril məsi şəxsi heyətin dö yüş usta lı ğı -
nın tərkib hissəsi ol maq la psixoloji
da vamlılığı ifadə edir. SHDFH fəaliy -
yətə şəxsi he yətin mənəvi-psixoloji
təminatın yüksəl dil məsi və baş ver -
məsi ehtimal olunan fövqəladə hallar
və onun nəti cə lərinin aradan qaldırıl -
ma sı üzrə tam məlumatların veril -
məsi psixoloji da vamlığın səviyyəsi -
nin yüksəldil mə si nə zəmanət verir. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ В ЧЕРЕЗВУЧАЙНЫМ
СЛУЧАЯХ В ПЕРИОД ВОЙНЫ И МИРА

АБСТРАКТ

В статье рассматриваться мирное и военное период в чрезвычайных
ситуациях в период подготовки к военной службе и выполнение бое-
вых заданий военнослужащих (спасателей) формирования психологи-
ческой устойчивости процесс профессиональной подготовки.

ХХI век научно-технического прогресса, в период стихийных бедст -
вий, техногенных катастроф и характеризуется разнообразием социаль-
но- политических отношений между людьми. Для человеческие жиз ни
и здоровью вредоносных факторов постоянно растет.

В статье были рассмотрены психологической устойчивости военно-
служащих формированию характерных особенностей, и функциям струк -
турные компоненты и мирное и военное время чрезвычайных ситуаций.

Автор дал всесторонний анализ сути психологической устойчиво-
сти, его составные части и признаков его появление мирное и в воен-
ной время в чрезвычайных ситуациях. Морально-психологической
под готовки и гуманитарной подготовки составляет основы психологи-
ческая устойчивость.

FACTURES OF PSYCHOLOGICAL RESISTANCE
IN EMERGENCY STIOATUONS IN THE PEACEFUL AND

MILITORY PERIODS

ABSTRAСT

In the article in the times of Peace and war in case of Emergency prepa-
redness, training military personnel (rescuers) as a kind of psychological
sustainability of the process of formation of the foundation in implementation
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of service and combat mission organized in extreme conditions - was justified.
XXI century as a period of technological progress, technological disasters,

disaster was even more complicated socio-political relations between people.
Human lives, health pests of the always growing. The characteristic features,
structures and functions in the article that serves a psychological
sustainability State of emergency in times of peace and war component
considered.

Psychological resistance to the essence of the author, his part to his
emerging forms and sign a comprehensive analysis of his given State of
emergency in times of peace and war. A psychological and mental strength
as a union man, regardless of his position in which the task will certainly
help to successfully perform humanitarian training.

Military doctrine of the Republic of Azerbaijan and other armed units -
moral-psychological preparation of the personnel of the armed forces of the
Republic of Azerbaijan on the «National security concept» and military
professionalism of the author is to be effective implementation of the
method proposed by əsasinda psychological sustainability of the successful
solution of the military problems in the emergency Peace and.

Məqalə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat UniversitetininInşaat-texnlogiya
fakültəsinin Elmi şurasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət
görülmüşdür (protokol №01)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə elmlər doktoru
Məqalə redaksiyaya 29 aprel 2017-ci ildə daxil olmuşdur
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“Üslub” sözü yunanca
“stylos” sözündən götü -

rül müşdür, “tərz”, “qayda”, “təsir
priyomu” mənalarında işlədilir.“ Hə -
yat üslubu” anlayışı sosiologiya, fəl -
səfə, sosial və diferensial psixo lo gi -
yada geniş istinad edilən analyış lar -
dan biri kimi  elmi terminologiyaya
1960-1970-ci illərdə daxil olmuşdur
və “həyat standartı”, “həyat tərzi”
anlayışları ilə sinonimlik təşkil edir.

Həyat üslubu insanların müəyyən
davranış tipini əks etdirən sosial-
psixoloji kateqoriya kimi hər hansı
cəmiyyətdə ictimai-iqtisadi for masi -
ya nın təsiri altında və onun hüdud -
ları çərçivəsində formalaşan yaşam
tər zinin konkret fərdə aid xarak te -
ristikasını ifadə edir və insanların

cəmiyyətdə müəyyən tip davranışını
ifadə edir. Bununla belə, “ həyat üs -
lubu” anlayışı insanın  həyat və fəa -
liyyətinin subyektiv cəhətlərini, fər -
din, ailənin sosial qrupların gündəlik
həyat və fəaliyyətinin, gün dəlik
davranışının psixoloji aspektlərini
daha dəqiq ifadə edir. “Həyat
üslubu” hər bir insanın öz qarşısına
qoyduğu məqsədlərinə çatması üçün
qazandığı fərdi üsuldur. [  1, s.654 ]

Məşhur Avstriya psixoloqu Alf -
red Adlerə görə, uşağın şəxsiy yətinin
strukturu (fərdiyyəti) 5 yaşadək olan
erkən uşaqlıq dövründə xüsusi ola -
raq “həyat üslubu” formasında tə -
şək   kül tapır və onun gələcək psixi
inkişafını müəyyənləşdirir. Uşaq öz
bə dən orqanlarının inkişaf etmə di -
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yinə görə natamamlıq kompleksi ilə
yaşayır.Alfred Adler Z.Freyddən
fərqli olaraq, insanın davranışını
şüursuzluq və seksuallıqla deyil,
sosial faktlarla, həyat üslubunun
təsiri altında formalaşan xarakterlə
bağlayırdı. Məşhur psixoanaltik
A.Adler “həyat üslubu” anlayışını
elmə gətirmiş və fərdin öz nata mam -
lıq kompleksini aradan qaldırmaq
üçün onu nadir üsul adlandırmışdır.
A.Adlerə görə üslub şəxsiyyətin hə -
yat yolunun təkrarsızlığı və özü nə -
məxsuzluğudur. 

Müasir psixologiyada üslub ide -
yası fərdi, koqnitiv, emosional və
ünsiyyət üslubları adı ilə fəaliyyət
prosesində reallaşan “şəxsiyyətin
üslubları” konsepsiyasında daha
mükəmməl işlənilmişdir. “Üslub”
termini fəaliyyətin obyektiv tələb -
lərini və xüsusiyyətlərini təyin edən
bir anlayış kimi məqsədə çatmaq və
yüksək nəticə əldə etmək üçün əmə -
liyyatların fərdi özünəməxsus luğunu
ifadə edir.S.L.Rubinşteyn yazırdı ki,
hər hansı parlaq şəxsiyyət belə, az və
ya çox dərəcədə hisslərin əsas palit -
rasını ifadə edən ifadəli emosional
üsluba malikdir. [ 2, s.89] 

Həyat üslubu inteqral törəmə
kimi insanın mühitə uyğunlaşması,
mühitə qarşılıqlı təsirinin və bu
təsirlərdən yaranan münasibətlər
əsa sında erkən uşaq yaşlarından for -
malaşmağa başlayır. Hər bir şəx -

siyyətin fərdi həyat üslubu onun özü
kimi, təkrarsız və unikaldır. Şəxsiy -
yətin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri
kimi temperament tipi, xarakter əla -
mətləri, üstünlük təşkil edən qa bi liy -
yətləri, maraq və meyilləri, emo sio -
nal və iradi keyfiyyətləri, şəx siy yə ti -
nin istiqaməti və ya mo tivlər sahəsi
onun fərdi həyat üslubunun əsasını
təşkil edir. Alfred Adler qeyd edirdi
ki, fərdi psixologiyanın başlıca və -
zifəsi şəxsiyyətin təkrarolun maz lığı
ilə və vahidliyi arasındakı əlaqəni
müəyyən etməkdən ibarət olmalıdır.
Adlerə görə, həyat şəraitindən asılı
olaraq hər bir insanın sahib olduğu
fərdi həyat üslubu deformasiyaya
uğraya bilər. Əskiklik duyğusu ( fizi-
ki natamamlıq), ərköyünlük, bəyə -
nil məmə və s. kimi amillər uşaqlarda
kiçik yaşlarında, xüsusilə “ mən” ob -
ra zının formalaşmağa başladığı er -
kən uşaq yaşlarında və mənlik şüu -
runun təşəkkül etdiyi yeniyet məlik
və erkən gənclik yaşlarında təşəkkül
tapır. Bu və ya digər xroniki xəstə -
liklərdən əziyyət çəkən, fiziki və
psixi qüsurları olan uşaqlarda kəskin
ifadəli natamamlıq kompleksi inki -
şaf edir ki, bu adətən sosial maraq la -
rın itməsinə, təcrid olunmaya və
yanlış seçimlərə gətirib çıxara bilər.
Buna baxmayaraq, natamamlıq kom-
pleksi ilə yaşayan uşaqlar bu nöq -
sanlarını müxtəlif vasitələrlə kom-
pensasiya edərək özləri üçün optimal
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həyat üslubu qazana bilərlər. Nü -
munə olaraq o, göstərirdi ki, cılız bə -
dən quruluşu olduğuna görə, başqa
uşaqların daim təzyiqlərinə məruz
qalan oğlan yüksək komplusasiya
cəhdləri ilə məşhur idmançı ola bilər.

Xarici aləmin passiv obyekti ol -
mayan hər bir insan həyatda öz möv -
qeyi uğrunda mübarizə apar maq la,
həm də bu aləmə fəal dəyiş dirici
subyekt kimi təsir gücünə malikdir.
Adler yazırdı ki, insanlar xarici qüv -
vələrin əlində köməksiz piyadalar
deyil, onların hər biri bu qüvvələrlə
mübarizədə öz şəxsiyyətlərini for -
ma laşdırırlar. O, insanda yaradıcı
qüvvələrin əsas təzahür forması kimi
həyat gücünün formalaşması proses -
lərini, həyat üslubunu və ümumilik
hissini, o cümlədən insanın cəmiy -
yətdə başqa adamlarla münasi bət -
lərindəki həmrəylik hissini aid edir
və əməkdaşlığı ümumilik hissinin
təzahürlərindən biri hesab edirdi. [3,
s. 48-49 ]

Müasir psixologiyada “üslub”
termini “affektiv-koqnitiv” üslub,
(Roys, N.E.Popava,) “liderlik üslu -
bu” (K.Levin), “qarşılıqlı müna si -
bət üslubu” (S.V.Kovalov, R.S. Ne -
mov), “müəllim fəaliyyətinin fərdi
üslubu” (A.K.Markova, A.Y.Ni ko -
no va, M.M.Kaşapov, V.A.Kan-Klik),
“emosional üslub” (E.A.Klimova),
“emosional reaksi yaların fərdi üs -
lubu” (V.S.Merlin), “fərdi fəaliyyət

üslubunun kompensasiyası”
(V.D.Şad rikov), “koqnitiv üslub”
(Q.Uitkina, M.A. Xolodnaya) və s
kimi mənalarda işlədilir.

Məlumdur ki, bəşəriyyətin tarixi
bir-birini əvəzləyən insan nəsilləri -
nin tarixi,ictimai inkişafda birgə ya -
şayışın tarixidir. Cəmiyyətdə insan -
ların birgə yaşayış və birgə fəaliyyət
qaydaları, ictimai – siyasi, iqtisadi,
mənəvi, dini, idrakı, tərbiyəvi,əmək
və s. kimi fəaliyyətlər həyat tərzinin
formalaşmasını şərtləndirən başlıca
amillərdir. İnsanların qeyd olunan
fəa liyyətlərin sistemliliyi, genişliyi,
intensivliyi və s. həyat üslubunun
for  malaşmasında müstəsna təsir gü -
cünə malikdir. Şübhəsiz ki, hər bir
cəmiyyətdə həyat üslubu həmin cə -
miyyət üçün xarakterik olan istehsal
üsulunun, ilk növbədə isə sosial-iqti-
sadi münasibətlərin xarakteri ilə
şərt lənir. Həyat üslubu onu müəy -
yən  ləşdirən həyat şəraitindən asılı -
dır. Sosial-maddi həyat şəraiti, müx -
təlif sosiallaşma institutları, elmi və
texnoloji proseslər, cəmiyyətdə
üstünlük təşkil edən dəyərlər,
ustanovka və stereotiplər, yeni tipli
dəyər-motivasiya strukturları, həyat
şəraitinin modernləşməsi və s. həyat
üslubunun formalaşmasına təsir gös -
tərir. Burada cəmiyyətdə bərqərar
olmuş adət və ənənənlərin və təbii
amillərin rolu da az əhəmiyyətli dey-
ildir.
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Ailə insanın mənəviyyatının, ruhi
aləminin doğulduğu ilk təbii məkan -
dır. Onun üzvləri arasındakı çox cə -
hətli münasibətlər, onların birbaşa və
açıq olması, vasitəsiz ünsiyyət, hiss -
lərin təbiiliyi, uşaqların davranışında
müşahidə olunan ən kiçik detallara
qarşı canlı reaksiya – bütün bunlar
şəxsiyyətin emosional və mənəvi
aləminin formalaşması üçün əlverişli
zəmin yaradır. Uşağın şəxsiyyətinin
mənəvi əsaslarının, onun həyat
prinsiplərinin, şəxsiyyətinin, “mən”
obrazının, cinsi,və etnik identik-
liyin təşəkkülündə sübhəsiz ki, baş -
lıca təsir gücü ailəyə məxsusdur.

Valideynlərlə isti və səmimi mü -
nasibətlər uşaqlarda güvənlik, inam
və ümid hisslərinin və bu əsasda
davamlı həyat əhvallarının formalaş -
masına təminat yaradır. Sağlam və
normal ailələrdə valideynlər və uşaq -
 lar gündəlik şəxsi ünsiyyət və mü na -
sibətlərlə bir-birlərinə bağlı olur, bu
zəmində onlar arasında ru hən ümu-
milik, həyat strategiyası və davranış
normaları təşəkkül tapır. Belə müna -
sibətlərin təbii əsasını isə atalıq və
analıq hissləri, qohumluq əla qələri,
bunlardan irəli gələn vali deyn mə -
həb bəti, dərin qarşılıqlı bağ lılıq duy -
ğuları təşkil edir.

İnsanların cəmiyyət həyatında
birgəyaşayışı və birgəfəaliyyəti hə -
yati reallıq olaraq davranış mədə niy -
yətinə əsaslanır, yaş dövrlərindən

keçərək zaman və sosial çərçivə ilə
hüdudlanan müəyyən norma və stan-
dartlarla müəyyənləşir.Uşaq ailə
mühitində lap kiçik yaşlarından
valideynlərin davranış nümunəsi
əsasında şüursuzluq səviyyəsində,
yaşlı olduqdan sonra şüurlu və
düşüncəli olaraq, fəal mübarizə vasi -
təsilə özündən əvvəlki nəsillərin
dav ranış nümunələrini, onların ya -
şam norma və prinsiplərini mənim -
səyir. Yeniyetməlik və gənclik yaş -
larında həyat planları və məqsədləri
aktuallaşdıqda insanlar şəxsi təcrübə
nəticəsində davranışın yeni model -
lərinə yiyələnirlər. Yeniyetmə mənə -
viy yatı, şəxsiyyəti ailədə, valideyn -
lərin təsiri altında formalaşır. Yəni
ailə mühiti, ailədaxili münasibətlər,
ailənin maddi imkanı, ailə üzvlərinin
həyata, əməyə, fəaliyyətə və s. mü -
na sibəti yeniyetmənin də həmin sa -
hə lərə münasibətinə, mənəviy yatına
öz təsirini göstərir. [4, s.73]

Müasir ailələr öz demoqrafik
göstəricilərinə və şəxsiyyətlərarası
münasibətlərin xarakterinə görə
ənənəvi ailə tipindən fərqlənir. Cə -
miyyətdə dərinləşməkdə olan sosial
təbəqələşmə ayrı-ayrı sosial qrup la -
rın maddi rifahında və həyat tərzində
kəskin fərqlərin yaran ma sı na səbəb
olmuşdur. Müasir yeniyet mə və
gənc lərin həyatı vacib təla bat larını
tə min etməkdə çətinlik çəkən vali -
deyn lərlə övladlar arasında konflikt lər
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kəskinləşir. Bəzi yeniyetmə və gənc -
lər öz həmyaşıdlarının firavan hə -
yatına şahidlik edərək valideyn lərini
acizlikdə, öz həyatlarını ye tə rincə
qura bilməməkdə günah lan dı rırlar. 

Yeniyetmə və gənclər üzərində
tədqiqatlar aparan bütün psixoloqlar
təsdiq edirlər ki, müasir yeniyetmə
və gənclərin sosial fəallığı xeyli
artmış və onun təzahür formaları
rəngarəng olmuşdur, ideallara və də -
yərlərə münasibət xeyli dəyiş miş dir.

İctimai-tarixi şəraitin dəyişmə -
sin dən asılı olaraq yetişməkdə olan
hər bir yeni nəsil özünəməxsus həyat
üslubuna malik olur və bu,onların
nəs lin həyata baxışlarını, zövq və
təla batlarını, dünyagörüşü və əqidə -
sini əks etdirən ümumi xarakteris ti -
kadır. Bu, hər bir nəslin geyimə, mo -
daya, saç düzümünə, musiqiyə, əy -
lən  cələrə, tipik aksesuarlara, avto mo -
bilə, mənzilə, habelə məişət texni ka -
sı na, başqa sözlə, maddi və mənəvi
sərvətlərə və s. münasibəti ilə
müəyyən olunur.

Məlumdur ki, insanın sosial ma -
hiyyəti şəxsiyyət anlayışında aydın
ifadə olunmuşdur və o, fərdin sosial -
laşması, sosial münasibətlərə qoşul -
ma sı prosesində təşəkkül tapır. Məş -
hur sosioloq Q.M.Andreyevanın
qeyd etdiyi kimi, sosiallaşma fərdin
sosial təcrübəni mənimsəməsi və
onu öz fəaliyyətində təkrarlaması
yolu ilə həyata keçirilir. [ 5, s.194 ]

Şəxsiyyətin sosiallaşmasını tə -
min edən ilkin amillərdən biri,maddi
rifah səviyyəsi cəmiyyətin ilkin
özəyi, ilkin sosiallaşma institutu və
qapalı kiçik sosial qrup olan ailədir.
Ailə şəraiti, onun sosial, maddi və
məşğulluğu, valideynlərin təhsil sə -
viy yəsi və s. uşağın gələcək həyat
yo lunun və fərdi həyat üslubunun
müəyyənləşməsində əhəmiyyətli tə -
sirə malikdir. Bu prosesdə təqlid və
valideynlərin uşağa yönəlmiş şüurlu
və məqsədyönlü tərbiyəvi təsiri,
ailədaxili mənəvi – psixoloji iqlim
əsas və aparıcı amillərdir.

Şəxsiyyətin sosiallaşmasına cə -
miy yətin, o cümlədən ailənin təsiri
prosesinin tədqiqi ilə bir çox alimlər
məşğul olmuşlar. Onların sırasında
J.Piaje, B.G.Ananyev, S.L.Rubinş -
teyn, İ.S.Kon, V.N.Drujinin, S.V.Ko -
va lev, Y.İ.Aleşina, A.S.Spivakov -
skaya, V.S. Toroxtiy, V. A. Slastenin,
V.A.Rean, A.V.Petrovski, N.Q.Patri -
çen ko, Q.M.Andreyeva, Ə.Ə.Əli za -
də, R.İ.Əliyev, A.N.Abbasov, H.Ə.Əli -
zadə, S.M.Quliyev və b. alimlərin
adlarını çəkmək olar.

Son dövrlərdə cəmiyyət həyatın -
da baş verən proseslər şəxsiyyətin
sosiallaşmasında ailənin rolunun
xeyli zəifləməsinə səbəb olmuşdur.
Qlobal transformasiya, sosial – iqti-
sadi qeyri-sabitlik, ənənəvi də yər lə -
rin deformasiyaya uğraması tərbiyə
işində, fərdin sosiallaşmasında ailə
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institututnun təsir gücünun aşağı
enməsinə gətirib çıxarmışdır.

Həyat üslubu və yaşam mədəniy -
yəti simvolik reallıq kimi cəmiy yət -
də ayrı-ayrı fərdlərin və onların so sial
qruplarının üstün təlabatla rın dan,
həyata baxışlarından və dü şün cə tər -
zindən irəli gələn davamlı ob yektiv
sosial təzahürlər və şəxsiy yə tin mə -
də ni özünütəyinetmə forma sıdır. Fər  di
həyat üslubu müəyyən yaş qru puna
aid edilən insanların özünü iden tik -
ləş dirmə prosesinin gedişində reflek-
siya, müəyyən sosial qrupa mənsub -
luq və özünüyaratma kimi kompo -
nent lər əsasında forma laşır. Burada
“mən” identikliyi ilə qrup identik-
liyinin sərhədləri müəy yən lə şir və fərd
kollektiv emosional qiy mətləndir -
mə yə, milli və cinsi nor ma larla ölçü -
lən mədəni identik liyə mən sublu ğu -
nun hansı səviyyədə ol du  ğunu anla -
yır. Gənclərin müs tə qil ailə həyatına
hazırlığında və pe şə seç  mədə fərdi
həyat üslubu, gələ cək hə yat planları
rəmzi amildir. Bu, də yərlərə seçici
münasibətin, ailə qur maq üçün nikah
tərəfdaşıpnın seçil məsində özünü
biruzə verir. Üslub şəxsiyyətin so -
sium da yaradıcı imkan larını üzə çı -
xa rır və onun tam lığının, daxili alə -
minin, şəxsi ləya qəti və də yərlərinin
vasitəsilə cəmiy yətdə ta nın ması və
qəbul edilməsi formasına çev rilir.

Yeniyetmə yaşı dövründə təşək -
kül tapan həyati özünütəyinetmə

şəxsiyyətin gələcək fərdi həyat üslu -
bunun formalaşmasının əsasıdır. Rus
psixoloqu L.İ.Bojoviçə görə, “özü -
nü təyinetmə yeniyetmənin öz gə lə -
cək həyatını sadə proqnozlaşdır ma -
sından, öz gələcəyi ilə bağlı sadə
arzularından fərqlənir. O, subyektin
təşəkkül tapmış davamlı maraq və
cəhdlərinə, öz imkanlarını və xarici
şəraiti nəzərə almaqla yeniyetmənin
formalaşan dünyagörüşünə əsaslanır
və peşə seçmə ilə bağlıdır.” [6, s. 360]

Şəxsiyyətin fərdi həyat üslubu nun
formalaşmasında sosial maraq la rın
da güclü təsiri vardır. Uşaq öz hə ya -
tında fərdi həyat təcrübəsinə ailədə,
yaşlıların mühitində, müstəqil həyata
qədəm qoymağa başladığı erkən
uşaqlıq yaşlarında yiyələnir. Uşağın
sosial davranışının formalaşmasının
əsası ailədə qoyulduğuna görə, ailə -
daxili qarşılıqlı əlaqələr uşaq üçün
nə qədər xoşagəlimli olarsa, bu onun
gələcəkdə sosial-mənəvi inkişafı da -
ha əlverişli zəmin yaradır. [7, s.10]

Müasir sosial-iqtisadi və elmi-
texnoloji tərəqqi ictimai həyatın
bütün sahələrində “insan amili”
qarşısında yüksək tələblər qoyur. Bu
problemə münasibət bildirən rus
psixoloqu B.F.Lomov hələ XX əsrin
80-cı illərində yazırdı kı, “insan
amili” haqqında məsələdən söz dü -
şən də, söhbət insanın tələbatları və
qabiliyyətləri, onun davranış motiv -
lə ri, maraqları və yaradıcılıq imkan -
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la rı, əmək və iş qabiliyyəti, intellek-
ti, emosiyaları, iradəsi və xarakteri,
şüuru və mənlik şüuru, sosial usta -
novkaların, sərvət meylinin və s.
formalaşmasından gedir. 

Valideynlər bilməlidilər ki, arası -
kəsilməz nəsihətlər, öyüdvermə,
yeni yetmələrin həyatının ciddi reqla -
mentləşdirilməsi onlar tərəfindən
özlərinə qarşı hörmətsizlik, inam sız -
lıq, müstəqilliklərinin, hüquq və
azad lıqlarının sıxışdırılması və məh -
dudlaşdırılması kimi qəbul edilir.

Canlı, fəal və kəskin xarakter al -
mağa başlayan yaşlılıq hissinin təsiri
altında yeniyetmə qəti surətdə yaşlı -
ların təzyiq və sıxışdırılmalarına
qarşı mübarizəyə başlayır. Adətən
səs-küylü ailə qalmaqallarına, qarşı -
lıqlı qıcıqlandırmalar, emosional
partlayışlar və aqressiyalar, bəzən
yeniyetmələrin evdən qaçmalarına
səbəb olur. Qorxaq, dəymədüşər,
vali deynlərinə hədsiz bağlı uşaqlar-
da isə belə situasiyalarda fərqli
təzahürlər özünü göstərir: adətən
belə hallarda onlar ağlayır, özünü gü -
nahlandırma hissi və vicdan əzabı
keçirir, hədsiz itaətkarlığa, şəxsi
cəhd və təşəbbüslərini boğmağa üs -
tünlük verirlər. Yeniyetmənin ailədə
ünsiyyət forması ilə onun özünü qiy -
mətləndirməsinin adekvatlığı və sa -
bitliyi arasında əlaqənin tədqiqi nəti -
cələri göstərmişdir ki, valideynləri
ilə etibarlı münasibətləri olan

yeniyetmələrdə adekvat və dayanıqlı
özünüqiymətləndirmə üstünlük təş -
kil edir. Əksinə, ciddi reqlament ləş -
dirilmiş, avtoritar və qəddar ünsiy -
yət tipi ilə fərqlənən əlverişsiz ailə -
lərdə böyüyən yeniyetmələr üçün
qeyri-adekvat və davamsız özünü -
qiy mətləndirmə səciyyəvidir. Avtori-
tar ailələrdə ailədaxili müna sibət lər -
də antipatiya, kobudluq və əsəbilik,
hədə və təhqir, ailə-məişət zorakılıq -
la rına daha çox ciddi intizam qay -
daları əsasında tərbiyə işinin həyata
keçirildiyi belə ailələrdə yeni yet mə -
lərdə nisbi avtonomluq meylləri güc lü
olur. Aşağı özünüqiymət ləndirməyə
malik olan, ifadəli şəxsi təcrid və
gərəksizlik hissi ilə yaşayan, az
sosial fəallığı ilə fərqlənən, şəxsiy -
yətlərarası əlaqələrdən məmnun
olma yan yeniyetmələrdə neqativ
ailədaxili münasibət təcrübəsi for -
ma laşır. Belə ailələrdə rasional “tər -
biyəedici təsir vasitəsiz emosional
ünsiyyətdən üstün, cəza əsas nəzarət
üsulu olduğuna və dəqiq və aydın
tərbiyəedici strategiya və proqramlar
olmadığına görə, bu tip ailələrdə
tərbiyə olunan yeniyetmələrdə pozi-
tiv özünüqiymətləndirmənin forma -
laş ması baş vermir. Uşaq nə qədər
böyük yaşdadırsa, onun özünə təs di -
qə, müstəqilliyə, hörmətlə və hüquq -
larının tanınmasına olan tələbatı bir
o qədər yüksək olur və bu da vali -
deynlərlə yeniyetmə və gənclərin
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konfliktlərinin şiddətlənməsinə gəti -
rib çıxarır. Bu konflikt o halda daha
da kəskin xarakter alır ki, uşaq hə -
mişə valideynlərlə razılaşmağa tabe
olur və öz təlabatlarını valideynlərin
təlabatlarına uyğunlaşdırmaq məc -
bu riyyəti ilə üz-üzə qalır və belə hal-
larda “Tutaq ki, mən pisəm, amma
mən sizinəm, mən sizinləyəm” tipli
metoforik düşüncə yaranır. Vali deyn -
lərdə uşağın pozitiv obrazı forma -
laşmışsa, bu mexanizm uşağın özünə
güvənlik hissini artırır. [8, s.110-
117]

Həyat üslubu fərdin, sosial qru -
pun, bütövlükdə cəmiyyətin həyt
fəaliyyətinin tipik növlərinin məc -
mu sunu əhatə edən fəlsəfi-sosioloji
kateqoriya kimi həyat şəraiti ilə
vəhdət təşkil edir. Həyat üslubu
həyat fəaliyyətinin əsas sahələrini
(əmək, məişət, ictimai həyat və mə -
dəniyyət) qarşılıqlı əlaqədə araşdır-
maq, həyatın qaydası, səviyyəsi və
keyfiyyətindən asılı olaraq, insanla -
rın davranış motivlərini aşkara çı xar -
maq imkanı verir. Erkən gəncliyin
xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də
həyat planlarının və həyat idealları -
nın formalaşmasıdır. Həyat planı bir
tərəfdən şəxsiyyətin öz qarşısına
qoyduğu məqsədin ümumiləşməsi,
onun motivlər piramidasının qurul -
ması, digər tərəfdən sərvət meylinin
dayanıqlı nüvəsinin yaranması nəti -
cə sində meydana gəlir. [ 9, s.190 ]

Özünütəyinetməni “identiklik ax -
 tarışı” adlandıran rus psixoloqu
T.N.Sinegireva böyük məktəb yaşı
döv  ründə şəxsi özünütəyinetmə prob -
 leminin eksperimental tədqiqi nəti -
cə sində belə qənaətə gəlmişdir ki,
“Mən”in təşəkkül tapması gərgin
mənəvi problematikadır.Bu prosesdə
fərdi mənəvi dəyərlər inkişafın və
özünütəkmilləşdirmənin motivi rol-
unda çıxış edir. [ 10, s.28 ]

Müasir sivilzasiya, ictimai müna -
sibətlərin xarakterində baş verən
proseslər dərin sosiodinamik və psi -
xodinamik dəyişikliklərə gəti rib çı -
xar mışdır. Dəyərlər sisteminin sürətlə
dəyişdiyi müasir qloballaşma şərai -
tin də yeni nəsil gənclik yetiş məkdə -
dir. Ənənəvi dəyərlərin yeni də yər lə rə
transformasiyası cəmiy yə ti mizdə ye -
ni etnomədəni dəyərlərin yaranma -
sına və sürətlə genişlənmə sinə yol
açır. Qarşısıalınmaz yeni qlo bal ça -
ğı rışlara reaksiya göstərən ən həssas
və fəal sosial qrup gənc lərdir. Gənc -
lik yaşı dövrü (15-25 yaşlar) roman-
tika, böyük coşqunluq bitib-tükən -
mə yən gənclik arzuları, yaradıcı
təşəbbüslərin artması, həyat idealları
və sərvət meyllərinin sabit ləş məsi,
fərdin sosiallaşması, identiklik axta -
rışı, şəxsin həyatı özü nü təyinetmə,
mənlik və əxlaqi şüurun təşəkkülü
baxımından məhsuldar yaş dövrüdür.
Bu yaş dövrü şəxsiyyətin intelektual,
iradi, mənəvi-emosional aləmində
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yeni keyfiyyət dəyişiklik lərin, yeni
norma və standartların imi tasiyası və s.
baxımından həm də senzitiv yaş
döv rüdür. Bu yaş dövr lərində forma -
laşan motivlər sahəsi, sərvət meylləri
dəyərlər sistemi-şəx siyyətin fərdi
həyat üslubunun əsa sına çevrilir.

Müasir dövrdə mənəvi sahədə
baş verən qloballaşmanın çağırış -
ları əsasında cəmiyyətimizə daxil
olan mədəniyyət bütün insanlara,
xüsusilə gənclərə daha çox variant
seçməyə imkan verir. Moda, rənga -
rəng lik, hedonizm, milli və yerli də -
yər lərə qarşı laqeydlik həmin seçim
və azadlığın tipik nəticələri hesab
edilir. [ 11, s.51]

Sürətlə qloballaşan dünya ayri-
ayri xalq və millətlərin ənənəvi həyat
tərzinə yeni meyllərin yol açmasına,
bir sıra hallarda yad, milli mənə -
viyyata zidd davranış normalarının
sürətlə yayılmasına gətirib çıxarmış -
dır. Yeniyetmə və gənclərin ünsiyyət
və davranışında kəskin ekspressiv
çalarları ilə diqqəti cəlb edən kütləvi
təlqin effektli və ekzotik moda, saç
düzümü, müxtəlif aksesuarlar, qeyri-
normativ leksika, yaşlı nəsil tərəfin -
dən nəinki birmənalı qarşılanmır,
əksər hallarda həm ailədə, həm də
yaşlıların mühitində ikrah doğurur,
münaqişələrə səbəb olur. Yeniyet mə -
lik və erkən gənlik yaş dövrləri müa -
sir dövrdə sosial və psixoloji baxım -
dan ən mürəkkəb və həssas dövrlər -

dən biri kimi nəzərdən keçirilə bilər.
İnsan həyatının qeyd olunan həmin
dövrləri həm yaxşı, həm də xəşagəl -
məz, zərərli vərdişlərin yaranması ilə
xarakterizə olunur. Alkoqolizm,
oksikomaniya, antisosial, amoral və
delikviekt (hüquqa zidd – N.Ç.) dav -
ranışlar öz başlanğıcını məhz bu yaş
dövrlərindən götürür. 

Yeniyetmə və erkən gənclik yaş -
larının xarakterik xüsusiyyətlərindən
biri özünütəsdiqə, özünüifadəyə,
özü nüdərketməyə və emosional bağ -
lı lığa olan təlabatların aktuallaşma -
sıdır. Onlar “gənclik subkulturası”
adla nan vasitələrlə öz fərdiyyətlərini
nümayiş etdirməyə, diqqət mərkə -
zində olmağa cəhd göstərirlər.

Bəzi yeniyetmə və gənclər aso -
sial kompaniyalara, korporativ qrup -
laşmalara, küçə və kriminal qrup lara
qoşulur, zərərli vərdişlərə qurşanır,
ictimai asayışı pozur, cəmiy yətin
mənəvi və hüquq nor malarına etina -
sızlıq və hörmətsizlik nümayiş etdi -
rir lər. Yeniyetmə və gənclər əksər
hallarda valideynlərin tələblərinə
müqavimət göstərir, onlara ünvan-
lanan iradları etirazla qarşılayır və
“Mən uşaq deyiləm”, “Mənim işimə
qarışmayın”, “İmkan verin, öz hə -
yatımı özüm bildiyim kimi yaşa yım”
– deyə üsyankar davranış nü mayiş
etdirirlər.

Cəmiyyətdə nəsillər arasında
konfliktlər müxtəlif yaş qruplarını
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təmsil edən nəsillər arasında zid -
diyyətlər və maraqların toqquşması
nəticəsi olaraq baş verən sosial
hadisələrdən biridir. Bu ziddiyyət lə -
rin əsas mənbəyini sosial-iqtisadi
maraq və təlabatlar, müxtəlif nəsillə -
rin həyat şəraiti, müxtəlif subkultur-
alara məxsus insanların ideya-siyasi
baxışlarındakı ziddiyyətlər təşkil
edir.

“Gənclik dövrünün sonu cəmiy -
yət üçün tam hazırlanmış nəslin var -
lığı deməkdir. Bu səbəbdən də gənc -
lərin davranışında hər hansı səh vi
kor reksiya etmək istəyən vali deynlər
prosesi birbaşa deyil, dola yısı ilə
etməli və daha çox dostluq, yoldaşlıq
mövqeyinə üstünlük verməlidirlər”
[12, s.140 ]

Ailədə qarşılıqlı münasibət üslu -
bunun avtoritar, demokratik və ney -
te ral olmaqla 3 əsas tipini fərqlən -
dirən rus psixoloqu S.V.Kovalyov
qeyd edir ki, ailədə yeniyetmə və
gənclərə avtoritar təsir vasitələrə ilə
yanaşan valideynlər passiv, miskin
və itaətkar kölə bəsləyirlər. Belələ -
rində təşəbbüskarlıq, şəxsiyyətin
müstəqilliyi çatışmır. Bəzən isə onlar
əksinə, qiyamçı və neqativist kimi
böyüyürlər. [ 13, s.31 ]

Tarixən xalqımızın milli-mənəvi
dəyərlərində ailə dəyərləri və ailə
mənəviyyatı daim uca tutulmuş, onu
qoruyub saxlamaq, valideynlik bor-
cunu yerinə yetirmək, ailə daxilində

səmimiyyət, mehribançılıq, ailə baş -
çısına, ağsaqqal-ağbirçəklərə hör -
mət, uşaqlara qayğıkeş münasibət və
xoş rəftar təqdir edilmiş, ailə məsə -
ləsinə yüngül münasibət bəsləyən,
onun qədrini bilməyənlər mənəvi
cəhətdən düşkün sayılmışlar.Ata-
babalarımız yaxşı anlayırdılar ki,
nikahın əsasını məhəbbət hissi ilə
borc və məsuliyyət hissinin vəhdəti
təşkil edir.

Fərdin sosial həyatı başqa insan-
larla çoxsaylı birgə fəaliyyət forma -
larının və bu əsasda formalaşan
qarşılıqlı münasibətlərin mürəkkəb
sistemidir. Sosial həyat fərdin öz
möv cudluğunu qoruyub saxlaması,
maraq, tələbat və dəyərlərin reallaş -
ması və sosial əlaqələrlə şərtlənir.
Hər bir insanın fərdi həyatı onun tə -
bii, sosial, ictimai-siyasi və mədəni
mühiti ilə sıx bağlıdır və cəmiyyət
həyatının ayrı-ayrı sahələrində baş
verən dəyişikliklər fərdin sosial və
etno-mədəni həyatında öz təsirini
göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi: Yeni -
yetməlik və gənclik yaş dövrləri
fərdin ontogenik inkişafında ən
məhsuldar dövrlər kimi nəzərdən
keçirilir. Bu yaş dövrlərində bir çox
psixoloji keyfiyyətlərin formalaş ma -
sına aid tədqiqatlar aparılsa da şəx -
siy yətin fərdi həyat üslubunun, ya -
şam tərzi üçün standartların seçil mə -
si onun motivləri problemi sistemli
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tədqiqat olunmamışdır. Problem psi -
xologiyada həyati özünütəyinetmə
kontekstində işlənilmiş, həyat üslu -
bunun təşəkkülündə ailənin rolu,
yaş lıların nümunəsi aspektində araş -
dırılmamışdır. Cəmiyyətimiz sürətlə
nüfuz edən qloballaşma prosesi yeni
dəyər-motivasiya strukturlarının, xü -
susilə dəyərlərin istiqamətinin yeni -
ləşməsinə səbəb olmuşdur. Məqa lə -
də dəyişən cəmiyyətdə ailə həyat tər -
zinin modernləşməsi və transfar-
masiyalar yeniyetmə və gənclərdə
fərdi-həyat üslubunun formalaşma -
sında ailədaxili münasibətlərin təsiri
məsələsi tədqiq olunmuşdur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti:
Tədqiqat işində çoxsaylı elmi-mən -
bələrə istinadən şəxsiyyətin əxlaqi
və mənlik şüurunun, həyat idealları
və dünyagörüşünün təşəkkül tapdığı
yeniyetməlik və gənclik yaşlarında
po zitiv həyat yolunun, fərdi həyat
üslu  bunun formalaşdırılmasına ailə
həyat tərzinin davranış mədəniy yə -
tinin təsiri məsələləri araşdırılmışdır.
Müəllifin əldə etdiyi nəticələrdən
ye niyetmə və gənclərlə tərbiyə işini
həyata keçirən müəllim və tərbiyə çi -
lər valideynlər həmçinin psixologiya
sahəsində təhsil alan tələbələr və
digər tədqiqatçılar faydalana bilərlər.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СТИЛЯ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

АБСТРАКТ

В статье исследованы проблемы влияния внутрисемейных отноше-
ний на формирование индивидуального стиля жизни, жизненных стан-
дартов у подростков и молодежи с психологического аспекта. Ссылаясь
на историю включения категорий «жизненного стиля» в научный обо-
рот, можно прийти к убеждению о формировании самоопределения
взглядов и представлений об индивидуальном стиле жизни, поиска
идентичности, идеалов жизни и профессиональной направленности,
особо подчеркнут в этом процессе самосознание и нравственное созна-
ние, факторы влияния области мотивов склонности к богатству и лич-
ности. На фоне глобальных вызовов современного нового поколения
подростков и молодежи автор, отмечавший появление новых склонно-
стей в системе ценность – мотивация, ссылаясь на характер семьи и
внутрисемейных отношений в определении подростками и молодежью
своего будущего и образа жизни, показал что, современные семьи наря-
ду с демографическими показателями, отличаются от традиционных
семей и характером межличностных отношений. Структурные и функ-
циональные изменения, наблюдаемые в современной семейной жизни,
формируемые на их фоне межличностные отношения, ставят многих
подростков и молодежи перед неправильным выбором. Увлечение
модой, гедонизм, мотивация к приобретению богатства легким путем,
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потребительские взгляды на жизнь направляют ряд подростков и моло-
дежи на девиантное поведение, что становятся причиной равнодушия
к национально-духовным ценностям, противозаконных поведений,
влечения вредным привычкам, и в этом сильное влияние имеет, в част-
ности авторитарный характер типов и стиля общения, на ослабление
семейной среды, личных примеров родителей, функций воспитатель-
ной и эмоциональной поддержки семьи как института воспитания. 

INFLUENCE OF FAMILY RELATIONSHIPS 
ON THE FORMATION OF TEENAGERS AND YOUNG 

PEOPLE’S INDIVIDUAL LIFESTYLES 

                                             ABSTRAKT

In this article the teens and young people’s individual lifestyle, the
problem of the impact of family relationships on the formation of living
standards have been studied on psychological aspect. Referring to the history
of incorporating the «Life style» category into scientific circulation, the
author has come to the conclusion that the imaginations and visions have
been formed on the basis of vital self-esteem, identity search, life ideals and
professionalism and has emphasized that the sense of self-consciousness
and moral consciousness, wealth tendency and motives of personality are
influential factors in this process. Noting the creation of new trends in the
the value-motivation system of new generation of teenagers and young
people in the backdrop of global challenges, the author showed that modern
families along with demographic indicators, also differ from the traditional
family by the nature of interpersonal relationships pointing to the nature of
family and interdependent relationships between teens and young people in
determining their own way of life and lifestyle. Structural and functional
changes observed in the life of a modern family, and inter-personal
relationships shaped in their background leave many teenagers and young
people in front of the wrong choice. Fashion enthusiasm, hedonism, the
motive of being wealthy in the easiest way, consumer outlooks lead
a number of teenagers and young people to deviant behavior,causes the
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inclination of indifference to national and spiritual values, unlawful
behavior and harmful habits, which also has a strong influence on the
weakening of the family’s educational and emotional support functions as
the institution of a parent’s personal example of a disadvantaged family
environment, especially aphoritic characteristics of communication styles.

Məqalə ADPU-nun Şəki filialının Elmi şurasının iclasında müzakirə edi -
lə rək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №04)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 10 mart 2017-ci ildə daxil olmuşdur
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Yaşadığımız qloballaşma, mil li
mədəniyyətlərin qar şı lıqlı

tə siri və mədəniyyətlərarası əlaqə lə -
rin inki şafı dövründə etnik stereo tip -
lə rin müasir elmi paradiqmalarla təh -
lili mühüm fəlsəfi əhəmiyyət kəsb
edir. Milli özünüdərk, millətlər ara -
sın da özünüidentifikasiya, daim yeni -
lə şən cəmiyyətdə etnik unikallı ğın
qoru nub saxlanılması üçün adap tiv
mexanizmlərin işlənib hazır lan ması
etnik stereotiplərə yenidən qa yıt  ma -
ğı, onların ontoqnoseo lo giya sı nın
tədqiqini zərurətə çevirir. 

Stereotip anlayışını elmə Ame -
rika sosioloqu Lippman gətirmişdir.
Lipp man ilk dəfə kitab çapı texni -
kasında rast gəlinən “stere otip” anla -
yışının sosial mahiyyətini açmışdır:
stereotip dünya mənzə rə sinin bey ni -
mizdə inikasıdır, mürəkkəb sosial

obyektlərin qavranılmasında enerji
sər finə qənaət etməyə xid mət edir,
də yərlərimizi, mövqelərimizi, hü quq -
 larımızı, ənənələrimizi qoruyur, biz
məşğul olduğumuz sahədə özü müzü
təhlükəsiz hiss edirik [1,95-96]. 

Stereotipin birbaşa deyil, son -
radan aşkar edilməsinə Lippmannın
münasibəti belə dir: həyatda bir çox
bilikləri əldə etdiyimiz zaman çox
hallarda görüb təyin etmir, təyin edib
sonra görürük [2, 81].

Lipp manın monoqrafiyası sosio -
loqlar arasında sosial stereotiplərə
ma rağı artırmış, sosial stereotip lərin
geniş miq yaslı tədqiqinin başlan ğı -
cını qoymuşdur. D.Kats və K.Breyli
stereotiplərin tədqiqi üçün meto dika
işləmişlər. Prinston universitetində
müx  təlif millətləri təmsil edən on et -
nik qrupdan ibarət 100 tələbə arasın -
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da təcrübə aparılmış və müəyyən
edil mişdir ki, tipik məsələlərin həl -
lin də tələ bələr yekdil fikirdədirlər[3,
280-290].

Sosial stereotip çoxaspektli meta -
forik anlayışdır, stereotipin defina -
siyası məsələsində mütəxəssislər
ara sında yekdil rəy yoxdur. 

Stereotiplərə “sosial psixolo gi ya da
bir qrupa daxil olan, müəyyən əla  mət -
 lərə görə oxşar insanlara, feno men -
lərə, hadisələrə qərarlaş mış da ya nıqlı
münasibət” kimi baxılır [4, 288]. 

Konseptual baxımdan isə sosial
stereotip “sosial obyektin adətən
emosiyalarla boyanmış və yüksək
daya nıqlı, sxemləşdirilmiş, standart -
laşdırılmış obrazı və ya təsəv vürü -
dür” [5, 626-627]. 

Sosial stereotip konkret şəxs
üçün sosial yönəlişlik və sosial əqi -
də nin dəqiq və fiksə edilmiş bir
növüdür[6, 141]. 

Stereotiplər qrup antoqanizminin
koqnitiv komponenti, yəni, konkret
qrup və ya sosial kateqoriyaya mən -
sub insanları səciyyələndirən fərdi
xüsusiyyətləri haqqında təsəvvür
kimi də qiymətləndirilir[7, 265]. 

Etnik qruplarda stereotiplər üçün
başqa etnos və xalqların nümayən də -
lərinə neqativ münasibət, et nos lar -
ara sı münasibətlərin tarixi təcrübə -
sin dən yaranan etnik qrup ların rəqa -
bəti, “yoxlanılmadan etnik qiy mət -
lən dirmə” daha xarak te rikdir.

Yaşadığımız informasiya cəmiy -
yə tində informasiyanın qəbulu, emalı
və alınan nəticənin qiymətlən di ril -
məsi cəmiyyətin hər bir üzvünün
qar şılaşdığı bir məsələdir. Bu ba xım -
dan sosial stereo tip lər cəmiyyətin
həya tında əsrlər boyu formalaşmış
düşüncə və davranış modelləri, so -
sial hadisələrə mövqe seçimində
enerji və vaxta qənaət məqsədi ilə
isti fadə olunan ümumiləşdirilmiş qə -
rar qəbuletmə alqoritmləridir. 

Mayers insanların stereotipə mü -
nasibətlərində “düşüncəyə qənaət”
prinsipinə üstünlük verir: stere o tipə
düşüncə və qavramaya məlumatların
azlığı halında, ciddi məşğul olduqda,
emosional həyəcanlanma vax tı, yor -
ğun olduqda, həmçinin həmsöhbətlə -
rin və əhatəsində olan in san ları qiy -
mətləndirmə təcrübəsinin az ol duğu
gənc yaşlarında daha çox müraciət
edirlər. [8, 311]. 

Stereotiplərin əsas atributları ki -
mi ümumiləşdirmə məqsədilə sa də -
ləşdirilib sxem halına gətirilmə, bü -
tövlük – insanı sistem halında səciy -
yələndirmə, mənsub olduğu etnik
qrupa və digər etnosa “özü nünkü” və
“yad” münasibətlərindən irəli gələn
subyektivlik, dəqiq definasiyaya
sığışmayan metaforikliyi göstərə
bilərik.

Sosial stereotiplərin xüsusi for -
ması olan etnik stereotiplər milli-et -
nik məsələlərdə mühüm rol oy nayır,
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belə ki, stereotip fenomeni etnosun
dili, mədəniyyəti və etnik unikal lı -
ğını əhatə edir.Bir sistem an la yışı
olaraq etnik stereotiplər etnosun
insan, cəmiyyət, təbiət, kainat, həyat,
ölüm və əbədiyyət haqqında düşün -
cə lər sisteminin baza elementləri,
əsas kateqo ri yalarıdır, etnosun təfək -
kür və davranış tərz lərini, dəyər yö -
nümlü baxışlarını təcəssüm etməklə
yanaşı cəmiyyətdə insanlararası əla -
qə forma la rının normativ tənzim lə -
yi ciləridir.

Stereotiplər avtostereotip və hete -
rostereotip olmaqla iki qrupa bölü -
nür. Avtostereotiplər mənsub olduğu
etnosun düşüncə, davranış və rəftar
tərzi, dəyər yönümləri, gerçəkliyə
münasibəti haqqında rəy və müha -
kimələri, heterostereotiplər isə eyni
ilə digər etnos haqqında fikir və
rəylər sistemidir. Avtostereotip və
hete rostereotiplər “özü” və “yad”
anlayışları ilə bağlı birqiymətlidir,
milli hisslər və emosional formada
özü nü göstərir. Bir qayda olaraq
başqa etnos haqqında informasi -
yamız az, öz etnosumuz haqqında isə
əksinə çox olur, buradan da hete -
rostereotiplər üçün bircinslik, avtos -
te reotiplər üçün isə dolğunluq və
rəngarənglik xarakterik olur.

Etnik özünüdərkin ifadəsi olaraq
stereotip etnosun ictimai-tarixi inki -
şafı nəticəsində, ilk növbədə mifik
və folklor şüuru, etnosun yaratdığı

maddi və mənəvi mədə niy yət nümu -
nələri əsasında formalaşır, stere o -
tiplərdə tarixin qədim qatlarından
gələn rituallar, adət-ənənə lər öz
izlərini qoyur. Stereotiplərin forma -
laş  ma sına millətlərarası münasibət -
lər də ciddi təsir göstərir. 

L.Qumilyovun fikrincə etnosun
formalaşmasında coğrafi şərait,
land şaft, təbii və sosial amil lərin qar -
şı lıqlı təsiri mühüm rol oynayır,
etnosa məxsus psixologiya “insanla -
rın şüurlu şəkildə deyil, şüuraltı
qarşılıqlı simpatiya və birlik hissləri
əsasında digər kollektivlərə qarşı
qoymaq, “biz və onlar”, döğma və
yadla ra ayrılması” [9, 11], “daranış
stereotipləri və özünü digərinə qarşı
qoymaqla” xarakterizə olunur. 

Problemə psixolinqvistik baxış
göstərir ki, stereotip konsept əsasın -
da da yarana bilər, amma konseptlə
müqayisədə daha fəaliyyətyönüm lü -
dür, onun əsas struktur elementi kimi
emosiya stereotipin strukturunda
yaranan biliklərə fəaliyyətyönüm lü -
lük verir, müəyyən xarakterli dav ra -
nış reaksiyalarına sövq edir [10,
164]. 

Stereotiplərin formalaşma mexa -
niz mi ilə bağlı Rusiya fiziologiya
mək təbinin nü ma yəndələri funda -
men  tal nəticələr əldə etmişlər. Müa sir
fiziologiya elminin banisi İ.P.Pav  lov
baş beynin fiziologiya sını tədqiq
edərək stereotipi sis tem fenomeni
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kimi təyin etmiş və bu nəticəyə gəl -
mişdir ki, insanlar müəyyın bir
alqoritm ilə düşünür, “beyin yarım -
kürələrinin qabığı təcrid edilmiş
afferent şöbədir. Qəbul edilmiş
qıcıqlan maların yüksək analizi və
sintezi bu şöbədə gedir, afferent şöbə
yaradıcıdır. Böyük yarımkü rələr
dinamik tarazlıq vəziyyə tində olan
sistemdir, onu stereotip adlandırmaq
olar[11, 104-115]. Dinamik stereotip
uzunmüddətli təkrarı eynitip təsirlər -
dən dayanıqlı sistem kimi formalaşır,
infor ma siyanın seçimi və emalı üçün
alqoritm funksiyasını daşıyır. 

A.A.Uxtomskinin dominant nə-
zə riyyəsi mərkəzi sinir sisteminin
əsas fəaliyyət vektorunu təyin edir.
Sinir mərkəzlərinin normal iş prin-
sipi kimi dominant müəyyən həll -
edici akta yönəlmiş zəncirvari ref -
leks dir, mühitlə yeni əlaqə yaratmaq
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir,
qıcıqlanmaların hakim mərkəzlər
qrupuna bir istiqamətli konvergen si -
yası hesabına yaranır, bu, mərkəzlər
arasında tarazlığın prinsipial pozul -
ması halına uyğundur. Hər bir domi -
nant vəziyyətinə sinir sistemi nin
müxtəlif laylarını əhatə edən aktiv
mərkəzlərin bütöv kahkəşanı (kons -
tel lyasiya) uyğundur[12, 32-46]. 

Anoxinin funksional sistem nəzə -
riyyəsində baş beynin fəaliyyət me -
xa nizminin fizioloji və fəlsəfi əsas -
ları afferent sintez və qabaqlayıcı

ini  kas vasitəsi ilə müəyyən olu nur
[13,14].

Mərkəzi sinir sistemi yüksək
ixtisaslaşmış aparat, xarici dünyanın
ardıcıl və təkrarı hadisələrini maksi -
mal və tez qabaqlama aparatıdır. 

Rus fizioloqları eyni zamanda di -
namik stereotiplərin xarici sti muldan
asılı olmayaraq fəaliyyəti[15]və sinir
sisteminin effektivliyinin artırılması,
eynitipli məsələlərin həllində opti -
mal rejimdə işləməsi [16, 89] məsə -
lələrini də tədqiq etmişlər. 

Yaranma və təzahür mexanizminə
görə etnik stereotipləri iki qrupa ayı rır -
 lar: etnik davranış stere otipləri və et nik
düşüncə stereotipləri. Lap qə dim za -
man  lardan formalaşmağa başlamış,
nəsillərin təcrübədən keçi rib yaratdığı
etnik davranış stereotip ləri mədə niy -
yət lərin təsiri ilə dəyişmir, xarici təsir lə rə
az məruz qalır, etnosdaxili və etnos lar -
arası müna sibətlərdə özünü gəstə rir.
Etnik düşüncə stereotipləri əksinə iqti -
sadi, siyasi və sosial faktor la  rın təsiri ilə
formalaşır, daha dəyişkəndir[17, 57].

Stereotiplərin fəlsəfi məzmununa
kifayət qədər tədqiqatlar həsr olun -
muşdur[18-22]. Şərq və Qərb mədə -
niy yətləri arasında əlaqələr mövzu -
sun da aparılan tədqiqatlara siyasi
münasibətlər öz təsirini göstərmişdir.
Tədqiqatçılar bəzi prinsipial məsələ -
lərdə siyasi mövqedən doğan sub -
yek tivlik və birtərəflikdən uzaqlaşa
bilməmişlər. 

Психолоэийа jурналы 2017, №3

Ümumi psixologiya

29



Şərq (Asiya) və Qərb təfəkkür
tərzlərini tədqiq edən Aleqq bu
qənaətə gəlir ki, qərb adamları üçün
saf, doğru düşüncə tərzi xas olduğu
halda şərq adamları üçün “dairəvi,
əhatəli”, sehrli, mistik, assosiatıv,
qeyri-elmi təfəkkür tərzi səciyyəvi -
dir [18; 49,101]. XV əsrə qədər elm -
də aparıcı mövqeyi olan Şərq üçün
“qeyri-elmi təfəkkür tərzi” həqiqətə
uyğun gəlmir.

A.V.Saqadeyev göstərir ki, ste reo -
 tiplər və avtostereotiplər in san ların
öz “mən”ini “onlar”la mü qa  yi sə et -
məsi və əlaqədə olması nəticəsində
yaranır. Antiq dövrdən ərazi-coğrafi
fərqlərinin Şərq-Qərb dixoto miyası
formasında yaratdığı “biz” və “on -
lar” anlayışları əsrlərlə davam etmiş,
si yasi münasibətlərdən asılı ola raq
ideo loji və emosional rəng almış -
dır[19,11].

Şərq adamlarının özünə hörməti
və həyat eşqini U.E.Hokinq belə
təsvir edir: ”təhqir edilmiş istehlak çı
ehtiyacı olsa da mal almaz”, “ həyata
şərq reaksiyası” fəlsəfi və dini
formada ifadə edilir [20, 2].

Bartta görə Qərb biliyə, əqlə
inam, Şərq isə intellektin sərhəd -
dindən kənarda olan həqiqətə inam -
dır, Qərbdə həqiqət formal və ya
empirik yolla obyektiv verifikasiya
edilən mülahizələrin xassələri,
Şərqdə yaşantının idrak aspekt lə -
ridir. 

Karbovski stereotipi xarici dünya
ilə davranışın vəhdəti, xarici dün ya -
nın şüurda inikası ilə insanın ya şan -
tıları arasında ziddiyyət, subyektiv
və obyektiv tərəflər arasında dialek -
tika kimi xarakterizə edir[21,18]. 

Korobov fəaliyyət for masının
tək rarını etnik mədəniyyətlər arasın -
da dialoqun, mədəniyyətlərin uyarlıq
şərti kimi əsas zəmin hesab edir və
bunu metastereotip adlandırır. Təd -
qi qatçının fikrincə metaste reotip
icti mai şüurda və mədəniyyətin ma -
hiyyət xarakterli praktikasında elə
bir quruluşlardır ki, insanların mədə -
niyyətdə özünüidentifikasiyasını,
mədəni dəyərlərin mənimsənilmə -
sini təmin edir [22,19]. 

Bizə belə gəlir ki, stereotiplərin
ontoloji və qnoseoloji təhlili sistem -
lilik baxımından daha perspek tiv -
 lidir.

Stereotipin koqnitiv-sosioloji
struk turu fəlsəfi kateqoriya kimi
deskriptiv ontoloji, preskriptiv, pre -
diktiv isə qnoseoloji funksiya la rını
xarakterizə edir: ontoloji funksiya
etnosun yaddaşında həkk olunmuş
dünya mənzərəsi və etnik dünya -
görüşünü, qnoseoloji funksiya isə
tipik vəziyyətlərdə nə baş verəcəyini
müəyyən edir.

İctimai inikas vasitəsi olaraq ste -
reotiplər sistemi mü əy yən tarixi
mər hələdə etnosun dün ya gö rü şü və
də  yər yönümü nün təcəssüm forma -
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sıdır, stereotiplər insan təfəkkürünün
ayrılmaz hissəsidir, cəmiyyətin uzun
müddət ərzində əldə etdiyi ictimai
təcrübə və ictimai şüurda onun inika -
sıdır.

Etnik stereotip etnosun özü və ya
digər etnos haqqında ümu mi ləş di ril -
miş, dəyişməyə davamlı, sadə ləş di -
ril miş təsəvvür ləri əsasında forma la -
şır. Etnik stereotiplərin struktur
tərki binə digər etnik qrupların psi xo -
loji xüsusiyyətləri, davranış tərzləri,
onun zəkavü, mənəvi, fiziki keyfiy -
yətləri haqqında əsas fikirlər və həm -
çinin mənsub olduğu etnosun dav  ra -
nış və düşüncə tərzləri, xarici görkə -
mi, xarakteri, qüvvətli və zəif cəhət -
ləri haqqında təsəvvürlər daxil dir.

Etnosun təfək kü ründə dün ya nın
mədəni, konseptual, elmi mənzərə -
sini inikas edən stereotiplər özü nü
ilk növbədə folklor mətnlərində,
xalq poeziyasında, etnik frazoloji
vahidlərdə, aforizmlərdə ifadə edir.
Folklor mətnlərinin analizi etnik id -
rak stereotipi, dünyanın milli dil mən -
 zərəsi və milli dil stere otipləri, ger -
çəkliyin stereotip dərki və onun
verbal şərhi vahid stereotiplər siste -
mini formalaşdırır, tam və onun his -
səcikləri arasında münasibətləri ay -
dın laşdırmaq üçün mühüm əhə miy -
yət kəsb edir. 

Dəyər şkalası çər çivə sində stereo -
tip mövcud olan və olacaqdan ibarət
intervalı tam əhatə edir, nor ma kimi

preskriptiv xassəyə malikdir, olacağı
göstərir, imperativin, təlimatın mən -
tiqi nəticə lərindən ibarət davranış
sistemlərini müəyyən edir, bununla
da cəmiyyətdə etnosun davranış
tərzində tənzimləyici rol oynayır.

Stereotiplərin sistemliliyi onun
məzmununu struktur elementləri
arasında münasibətlərlə təyin etmə -
yə imkan verir.

Etnik stereotiplər nəsillər ara sın -
da etnik-dini baxışla rın, düşüncə və
davranış tərzinin oyadılması və ötü -
rülməsi prosesində bir mediatordur:
etnik dəyərlər sisteminin qorunub
saxlanılması, etnosun daxili bütöv -
lüyünün təmin olunması, kütləyə
ideoloji təsir vasitəsi funksiyalarını
yerinə yetirir.

Stereotipləşdirmə prosesləri
qnoseoloji yönümlüdür: alınan infor -
masiyanın emal mexanizminin alqo -
ritmləşdirilməsi, təsnifatı və prioritet
prinsipi əsa sın da sıralanması, “yad”
informa si ya nın süzgəcdən keçiril -
mə si, “düşüncəyə qənaət”, “əməli
işə qənaət”, infor ma siyaya kateqo -
rial düşüncə ilə yanaş maq.

Stereotiplər dastan və nağıllarda
ənənə çərçivəsində strukturyaradıcı
motiv, personajların davranış və
düşün cələri haqqında sıxılmış in for -
masiya mənbəyidir. Milli mədəniy -
yət nümunələrinin tədqiqin də etnik
stereotiplər etibarlı vasitə kimi isti -
fadə olunur.
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Stereotiplərə bələd olduqda müx -
təlif etnosa mənsub olan insan və
sosial qruplarin tipik vəziyyət lərdə
düşüncə və davranışlarını əvvəl cə -
dən proqnozlaşdımaq mümkündür. 

Stereotiplər kodlaşdırma, təsnifat
və iyerarxik struktur yaratma vasi -
təsidir, etnik diferensasiya və özünü -
identifikasiya kriteriyaları kimi etik
və etnik təfəkkür mədəniyyətinin
for malaşma və təkmilləş di ril mə sin -
də istiqamətverici rol oynayır.Biz
sosial əhatə və mühiti tez və dəqiq
qiymətləndirmək üçün ən çox
stereotiplərə müraciət edirik.

Stereotiplərin təsnifatı müxtəlif
nöqteiy-nəzərdən aparılır: asim met -
ri ya və polyarlıq xassələri əsasında
obyekt-subyekt, praqmatik-koqni tiv,
avto-heterostereotiplər, pozitiv-ne -
qa tiv və s. [23].

Stereotiplərin struktur tərkibini
etnosun yaşadığı cəmiyyətdə sosial
obyekt və hadisələrə dəyər yönümlü
etnik münasibətlər, etnosdaxili və
etnoslararası münasibətlər sistemi
kimi götürə bilərik. 

Stereotiplər sisteminin topoloji
strukturudəyişən və nisbi dəyişməz
olmaqla iki hissədən, uyğun olaraq
mərkəz və onun ətrafından ibarətdir.
Mərkəz za ma na görə dəyişməyən və
dayanıqlığı ilə fərqlənən dəruni ste -
reotiplər, ətrafı isə sosial həyatda si -
ya si, iqtisadi, xalqlararası münasi bət -
lərlə formalaşan səthi stereotiplərdir.

Səthi stereotiplər sosial həyatda baş
verən dəyişikliklərə uyğunlaşma nı,
ona adekvat reaksiyanı təmin edir.

İnsanlar həmişə stereotiplərin
əhatəsində və stereotiplərin təsiri ilə
fəaliyyət göstərirlər. Biz milli mə də -
niyyətimizin gizlin mənalarını erkən
yaşlardan, uşaqlıqdan dərk etməyə
başlayırıq, sosial qruplar, digər et no -
sun nümayəndələri haqqında bə zən
həqiqətdən uzaq olsa da stereo tiplər
məhz bu yaşlardan etibarən yad da -
şımızda kök salmağa başlayır, başqa
sözlə genetik və sosial-mədəni ha -
yat da formalaşan mədəniyyət stereo -
tipləri etnik şüur və etnik mədəniy -
yətin formalaşmasında həlledici rol
oy na yır. Stereotiplər insanların rəfta -
rında, mühakimə və əqli nəticələ rin -
də, dünya qavramında təzahür edir,
emosional komponentlərlə zəngindir
və əsasən imperativ təbiətə malikdir.

Qloballaşma dövrünün tələb et di -
yi sosial konqruentliyə, yəni qrup da -
xili, etnosdaxili münasibətlərdə fikir
ayrılığının mini muma endirilməsi,
qarşılıqlı münasibət lərdə “vahid re -
zo nans ritminə”, “şüuraltı səviyyədə
bir-birinə inam və simpatiyanın
yaranmasına” nail olmaq üçün avto-
və heterostereotiplərin plastikasın -
dan, yeni şəraitə adaptiv xassələrin -
dən yaradıcı şəkildə istifadə etmək
zərurəti yaranır. Bunun üçün ilk növ -
bədə sosial konqruentliyə qarşı du -
ran təmayüllərlə mübarizə aparmaq
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lazım dır. Belə təhlükəli təmayül -
lərdən biri etnosen trizm dir. Samnerə
görə etnosentrizm predmetlərə qrup -
daxili baxışların texniki adıdır, bu
baxışlara görə qrup özü hər şeyin
mərkəzidir, qalanları isə qrupa üs -
tün lük verməklə ölçülür və qiymət -
ləndirilir. Hər bir qrup özünə iftixar
və şöhrətpərstlik hissi bəs lə yir, öz
üstünlüyü ilə lovğalanır, öz ilahili -
yini yüksəldir və yadlara nifrətlə
baxır [24, 12-13]. Etnosentrizm ma -
hiy  yəti etibarilə qrupdaxili fərq ləri
aradan qaldırmaq, qruplararası fərq -
ləri dərinləşdirmək məqsədi güdür.

Etnik stereotiplərin qeyri-verbal
formaları mədəniyyətlərarası dialo -
qun, qarşılıqlı anlaşmanın zəruri
elementlərindəndir. Qeyri-verbal ün -
siy  yət vasitələrinə ekstralinqvis tik,
prosodik, kinesika, qoxu sistemi da -
xil dir. Bunların içərisində kinesika
daha geniş yayılmışdır. Kinesika
yalnız bədənin dili(jestlər, mimika,
poza, baxışlar) deyil, eyni zamanda
saç düçümü, geyim, əl yazısı və s.
əhatə edir[25, 86 -87].Qeyri-verbal
ünsiy yət vasitələrini etnik ünsiyyət
etiketinin elementləri kimi qiymət -
ləndirmək olar. Et nos lararası ünsiy -
yət mədə niy yəti etnik ünsiyyət etike -
tinin elementləri əsasında formalaşır,
mədəniyyətlərarası dialoqun uğurlu
keçmə sinə xidmət edir. Etnoslararası
əməkdaşlıq öz növbəsində stereotip -
lərin məzmununa müsbət təsir edir,

onun yeni element və çalarlarla zən -
ginləşməsinə zəmin yaradır.

Yaşadığımız qlaballaşma şərai -
tin də milli unikallığımızı qorumaq
üçün sinergetik paradiqmadan istifa -
də etmək daha məqsədəuyğun və ef -
fek tivdir. Bu, attraktorların obyektiv
şəraitə uyğun seçilməsi ilə şərtlən -
dirilir. Attraktor kimi sosial obyekt
və hadisələr, onların verbal, təsviri
və musiqi sənəti sahəsində inikas
formaları istifadə edilə bilər. Əxlaqi
zərurətlər – ədalət prinsipi, təmən na -
sız yaxşılıq, xeyirxahlıq attrak tor
funksiyasını daşıyır. Proqressiv
əxlaqi ideyalar insanları xeyir əməl -
lərə, şər işlərlə mübarizəyə sövq
edir, onlarda xoş əhval-ruhiyyə yara -
dır. Bəşəri ideyaların, fəzilətlərin
inandırıcı təsviri oxucuda yüksək
mənəviyyat aşılayır, bədii əsərlərdə
yaradılmış obrazlar simvollara, ste -
reo tiplərə çevrilir.

Uzun müddətli prosesin məhsulu
olaraq ənənəvi düşüncə və fəaliyyət
milli mədəniyyətin əsas atri butla rın -
da təzahür edir. Biz öz etnik stereo -
tiplərimizi, davranış, rəftar və düşün cə
tərzimizi, məişətimizi das tan larımız -
dan, ümumən folklorumuzdan re -
kons truksiya edə bilərik.

Etnosumuzun etnopsixoloji xüsu -
siy yət lə ri nağıl və dastanlarımızda
ayri-ayrı personajların timsa lında
təbii və inandırıcı şəkildə təsvir edil -
mişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud”
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dastanlarında göstərilir ki, oğuzlar
üçün mərd lik, igidlik çalarları ilə qa -
rışıq dostluğa sədaqətlilik məzmunlu
etnik stereotiplər[26,86] səxavət,
adət-ənənələrə sədaqət, qonaqpər-
vərlik [27, 31] xarakterikdir.

Xalqımızda bu stereotiplərin bir
çox yaranma mənbələrini göstərmək
olar: yuxarıda qeyd etdiyimiz coğ -
rafi məkan baxımından Azərbayca -
nın bir yaşayış məskəni kimi qədim -
liyi və zənginliyi ilə seçilir: 11 iqlim
qur şa ğı nın 9-u, daş dövrü insanla rı -
nın yaşayış yeri kimi məşhur olan
Azıx mağarası, Qobustan arxeoloji
abidələr komp  leksi Azərbay can -
dadır. Etnosumuz qədim və zəngin
tarixə malik olduğu kimi, qədim və
zəngin folk lora, poeziyaya və musu -
qu mədəniyyətinə malikdir. Türk
musiqisi nəzəriyyəsinin əsaslarını
nəzəriyyəçi bəs təkar Səfiəddin Ur -
mavi qoymuş, ilk operanı dahi bəstə -
kar Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdır.
Xalqımız dünya elmi və incəsənətini
zənginləşdirən şəxsiyyətlər yetirmiş -
dir. Nizami, Nəsirəddin Tusi, Sührə -
ver di, Şəbüstəri, Mirzə Fətəli Axun -
dov, Sabir, Hüseyn Cavid, Səməd
Vurğun, Qara Qarayev, Niyazi bu
torpağın yetirmələridir. Ona görə
başqa xalqların mədəniyyətinə ma -
raq, hörmət, dini baxışlarına səbrlə
ya naşmaq xalqımız üçün xarakte rik -
dir. Etnosumuza xas olan etnik tole -
rantlıq, digər etnik birliklərin həyat

tərzi, milli hissi, adət-ənə nə ləri,
inanc larına səbrlə yanaşma buradan
qaynaqlanır.

Hər bir nəsil əcdadlarının təcrü -
bə sinə, qazandığı nailiyyətlərə yiyə -
lə nir və zamanın tələbinə uyğun də -
yər lərin yaradılmasına çalışır. Bu
baxımdan stereotipin daim dəyiş mək   -
də və inkişaf etməkdə olan cə miy -
yət  dəki mühitə adaptasiya prob lem -
lə ri öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir
və öz həllini gözləyir. Bu prob lem lə -
rin həlli yolunda aşağıdakı tədbirləri
görmək daha məqsə dəuy ğun olardı:

– Etnosun əsrlər boyu yaratdığı
əxlaq vərdişləri, əxlaq prinsipi və nor -
malarını hər bir fərdin əqidə və da -
xili tələbatına yönəltməyə çalış maq. 

– Milli ünsiyyət mədəniyyətinin
itirilməkdə olan elementlərinin bər -
pası və ünsiyyət etiketinə çevril məsi
üçün tədbirlər hazırlamaq.

– Milli hiss və ənənələrə hörmət,
xalqlar arasında əməkdaşlıq və həm -
rəyliyə yönələn münasibət, sosi al
ədalətin bərqərar olmasına çalışmaq.

Etnik unkallığın qorunması etnik
əxlaq normalarını insanların daxili
əqidə və emosional tələbatına çevir -
məklə mənəvi səbatlığın formalaş dı -
rılmasını tələb edir.Etnos üçün vacib
olan bu problemin həlli etika maa -
rifi, etik təfəkkür mədə niy yəti, və -
tən daşlıq mənliyi və şüuru, əxlaq
dəyərləri ətrafında davamlı maarif -
lən dirmə işləri ilə realizə edilə bilər. 
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ОНТОГНОСЕОЛОГИИ СТЕРЕОТИПОВ И ИХ ЗНАЧЕНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЭТНОСА

АБСТРАКТ

В статье рассмотрены проблемы генезиса, онтогносеологии стерео-
типов и их значении социокультурной жизни этноса. Описаны условия
и причины формиро вания стереротипов, их классификации с различ-
ных точек зрения. Проведен фило софский анализ сущности стереоти-
па как многоаспектного феномена. Предложе ны механизмы защиты
этнической уникальности в условиях глобализации. 
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OF GENESIS, ONTOLOGY AND GNOSEOLOGY
OF STEREOTYPES AND THEIR SIGNIFICANCE 

IN THE SOCIO-CULTURAL LIFE OF AN ETHNOS

ABSTRACT

The article deals with the problems of genesis, ontology and gnoseology
of stereotypes and their significance in the socio-cultural life of an ethnos.
The conditions and reasons for the formation of stereotypes and their
classification from different points of view are described. A philosophical
analysis of the intrinsic nature of the network-type is conducted as
a multi-aspect phenomenon. The mechanisms of protection of ethnic
uniqueness in conditions of globalization are offered.
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Deviant davranış (lat. de – ay -
rıl ma, via – yol, və devio –

ləngimə) – fərdin və qru  pun sosial
mühit də qəbul olunmuş normalara
uyğun olmayan, qayda pozğun luğu
ilə səciyyələnən davranış nümunəsi.
Bu mənada deviant davranış-norma-
dan aşağı olan davranışdır. O, insan-
da sosiallaşma çatışmazlığı zamanı
meydana çıxır. Sosio logi yada devi-
ant davranış-mühakimə olunan şəxs -
lərin, anomal, mənfi davranışı kimi
də başa düşülür. Psixologiyada devi-
ant davranışın iki tipi fərqləndirilir
(ru.wikipedia.org):

İnsanların birgəyaşayışının mə -
nə vi-əxlaqi ləngiməsi və sosial pato -
logiyanın müxtəlif formalarda mey-
dana çıxması.

Psixi sağlamlıq normasının lən gi -
məsi davranışıdır (insanda gizlin ya -

xud aşkar psixopatiyanın möv cud lu -
ğu).

Davranış ləngiməsi pozitiv xa -
rak ter də daşıya bilər. Belə davranış
şəxsiyyəti fəaliyyətdə mükəmməl
nəticə əldə etməyə sövq edir. Qəh rə -
manlıq, özünüqurbanvermə, mühüm
elmi kəşf, yaradıcılıq və s. nümunə
ola bilər. 

Normal inkişaf etmiş cəmiyyət -
lər də əhalinin 10-12 %-də mənfi, bir
o qədəri də müs  bət deviasiya nüma -
yiş etdirir. Əhalinin 70%-dən ço xun -
da isə davranışda pozğun luğu olmur.
Deviant davranış insan şəxsiyyətinin
səviyyəvi əlamətinə çevrilən zaman
iki mərhələdən keçir (www.gran-
dars.ru):

1. İlkin ləngimə. Bu halda dav -
ranış bütün mədəni normalara uyğun
gəlir, önəmsiz səhvlərə yol verilir,
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rəftar dözülən olur, fərdin xarakteri-
nin aksentuasiyası kimi yaranır. 

2. İkincili ləngimə. Fərd artıq
cəmiyyət və qrup tərəfindən qəbul
olunmayan davra nış nümayiş etdir -
məyə başlayır. Bu, deviant xarak ter
daşıyır.

Deviasiyanın səbəbləri çoxdur.
Deviant davranışın səbəbi və mən -
bəyi haqqında həm sosioloq, həm də
psixoloqlar arasında fərqli yanaş ma -
lar var. Bir qismi ləngimiş davra nı -
şının səbəbini irsiyyətdə, di gərləri,
insanın bədəninin quruluşun da axta -
rır, başqa bir qisim mühiti və cə miy -
yəti gü nahlandırırlar. Psixologiyada
onun bir sıra təsnifatı aparıl mışdır.
Həmin təsnifatlara əsas la na raq şəx -
siy yətin deviant davranışının səbə -
bini sistem şəklində növbəti şəkildə
təsəvvür etmək olar.

1. Şəxsiyyətin sosiallaşma prose-
sinin pozulması.

Uşaq firavan ailədə tərbiyə aldığı
zaman, o, sosial normaları ədalətli
qar şılayır. Müvəffəqiyyətsiz ailədə
tər biyə almış uşaq isə başqalarına
qarşı neqativ münasibət bəs ləyir, ona
narahatlıq və həyəcan, gələcəkdə
bələdləşmə problemi yaşayır. 

2. Norma və dəyərlər arasındakı
ziddiyyət.

Xoşbəxt ailədə tərbiyə almış uşaq
sosial qrup və institutların ideologi -
yası ilə zid diyyət təşkil edir. Belə olan
halda uşağa elə gəlir ki, onu doğru

tərbiyə etmirlər, ailədə ona de yi lən -
lər doğru deyil, ata və uşaqlar ara sın da
konflikt yaranmağa başla yır. 

3. Birləşdirici milli ideyanın ol -
ma ması.

Deviant davranışın bu səbəbi xü -
susilə postsovet ölkələri üçün xarak-
terikdir. Əv vəlki illərdə mövcud olan
tərbiyə üsulu dağılıb, ideal və dəyər -
lərin doğru olmadığı bil dirilir, yeni
tərbiyə sistemi isə hələ də yara dıl ma -
yıb.

4. Cəmiyyətin norma və dəyərləri
ilə şəxsiyyətin maraqları arasında
ziddiyyət.

5. Şəxsiyyətin sosial yadlaşması.
Cəmiyyətdə ləngimiş davranışın

müxtəlif formaları şəxsiyyətin və
cəmiyyətin maraqları arasında kon-
flikt vəziyyətinin yaranmasına gəti -
rib çıxarır. Ləngimiş davranış adətən
cəmiyyətin gündəlik həyati problem -
lə rindən, özünəinamsızlıq və gərgin -
lik vəziyyəti yaradan situasiyalardan
yaranır. 

Deviant davranış ilk dəfə sosio-
loqlar tərəfindən araşdırılmışdır
(Dürk heym, Parsons, Veber və b.).
Real həyatda həd dən artıq bir-birinə
zidd olan norma və dəyərlərin olması
E.Dürk heym tərəfindən ad lan dırılan
“cəmiyyətin anomiyası” na (nor ma -
nın olmaması vəziyyəti) gətirib çıxa -
rır. Belə olan halda şəxsiyyət doğru
davranış tərzini seçib-seçmədiyinə
əmin olmur. E.Dürkheym tərbiyədə
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sosial fak tor ların rolunu önə çəkir.
Bu möv qeyini insan davranışının so -
sial mühitdə re al laşması ilə əsas lan -
dırır. “Orqanik tələbat ların ödənil -
mə  si tərzi, həyat şəraiti, fəaliyyət
üçün yaradılmış sosial mühit bu sa -
hədə əsas amil kimi inkişafı izlə yə -
rək onu istiqamətləndirir. Bu amillər
çərçivəsində, eləcə də öz qabi -
liyyətləri sayəsində in san bir sıra
funksi ya la rı yerinə yetirməli olur. İn -
sa nın sosial təfəkkürünün ən böyük
üs tünlü yü məhz sosi al şəraiti düzgün
dəyə lən dirərək sosiumdakı yerini
müəyyənləşdirməkdir” ( 1, s. 46 ). 

Onun fik rincə təşkiletmənin po -
zul ması cəmiyyətin o halıdır ki, ora -
da dəyərlər, ya mövcud olmur, ya da
özü-özünü inkar edir.

T.Parsonsa görə, anomiya vəziy -
yəti fərdlərin böyük əksəriyyətinin
sosial institut lar la dezinteqrasi ya sı -
na, özlərində təhlükəsizlik hissini
formalaşdıra bilməmələrinə, psi xo -
loji sağlamlığa mənfi təsir göstərir,
sonda deviasiyaya gətirib çıxarır (1,
s. 34). 

Hüquq psixologiyasında devia-
siyalar hüquqazidd davranışlarla
əlaqələndirilir. Buna uyğun olaraq,
deviant davranış hüquq pozuntusu
ilə müşayiət olunur (B.B.Kazak,
A.İ.Uşatikov). Psixologiyada şəxsiy -
yə tin deviant davranışı onun şəxsi
quruluşu, şəxsiyyət daxili konfliktlər,
koqnitiv, iradi-emosional, tələbat-

motivasiya, kommunikasiya və d.
təbə qələrdəki destruktiv vəziyyətlə
əlaqələndirilir (Y.V.Zmanovskaya,
Y.A.Kleyberq və b.). Psixologiyada
fərdin deviasiyaya münasibəti onun
həyat tərzi ilə müəyyən edilir.
Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlı
uşaq deviant şəxsiyyət adlandırıla
bilməz. Hazırda “deviasiya” və “de -
viant davranış” iki istiqamətdə tətbiq
olunur. 

� Birinci istiqamət – deviantlıq
fenomeninin anlaşılması üçün ümu -
mi yanaşmanın işlənməsi; 

� İkinci istiqamət ayrı-ayrı elmi
təbəqələrdə “deviasiya” və “deviant
davranış”ın əsaslandırılmış və də rin -
ləşdirilmiş tədqiqatların aparılması. 

Amerika hindularının yniyetmə -
lə rinin sosial dav ranı şını araşdıran
E.Erikson et nik eyniliyin inkişaf xü -
susiy yət lərini də öyrənmişdir. Onun
tədqiqatda xüsusi diq qət yetirdiyi
problem yeniyetməlik dövründə ya -
şanmış sosi al-emosional təcrü bənin
iden tifikasiyanın formalaş ması na
təsirini müəyyənləşdirmək olmuşdur
(7, s. 221). 

E.Fromm hesab edir ki, anomiya
vəziyyətində şəxsiyyət sədaqətlilik
və cəmiyyətə mənsubluq hissini,
qrupla və özüylə eyniyyət hissini iti-
rir, tənhalıq və kənarlaşdırma hiss
edir, iqtisadiyyatda, siyasi və əxlaqi
normalarda təklənmə baş verir (7, s.
240). 
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A.Bаndurа özünüeffektivliyi kа -
mil dаvrаnışа gedən yоl kimi sə ciy -
yələndirir. Bu yоl dа dаvrаnışı qurmаq,
kök lü təcrübəyə əsаslаn mаq, verbаl
əminlik, emоsiоnаl və ziy  yə tin yük -
sək liyinin vаcibliyi göstərilir. “İnsan-
lar öz həyatını müstəqil şəkil də idarə
et məkdə maraqlıdırlar. Təəs süf ki,
hər kəs adekvat özünə nəzarət baca -
rıq larına malik de yil dir. Ona görə də
hər kəs bacardıqğı kimi, səmərəsiz
hə yat sürür. Sosial-koqnitiv nöqteti-
nəzərdən, özünə nə zarət insanın sosi-
al mühitlə dəqiq plan laş dırılmış qar -
şılıqlı münasi bətlərində təzahür edir. Bu
prosesin ne cə baş ver diyini öy rən mək
üçün özü nə nəzarətin beş pillə si ilə ta -
nış olmaq lazımdır” (2, s. 406-408): 

Deviasiyanın müxtəlif tipləri vardır. 
1. Ləngimənin miqyasına görə:

Cəmiyyətdə ləngimiş davranışın
müxtəlif formaları şəxsiyyətin və
cəmiyyətin maraqları arasında kon-
flikt vəziyyətinin yaranmasına gəti -
rib çıxarır. Ləngimiş davranış adətən
cəmiyyətin gündəlik həyati prob lem -
lərindən, özünəi namsızlıq və gər gin -
lik vəziyyəti yaradan situasiyalardan
yaranır. Bu daha çox keçid döv ründə
olan ölkərələr üçün xasdır. 

– ilkin-əhəmiyyətsiz və səbrli
ləngimə, fərdin davranışları sosial
rol çərçivəsinə sığır;

– ikincili – ləngimə sosial baxım -
dan deviant kimi müəyyənləşir, qrup
normaları kimi mövcud olur. 

Müxtəlif yaş dövründə deviant
davranış özünəməxsus səbəblərlə
əlaqələndirirlir. De viasiya problemi-
nin ilkin şərtləri məktəbəqədər yaş
dövründən başlayaraq (3-6 yaş)
inkişaf edir. Məhz bu yaş dövründə
şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı
üçün əsas yaranır. Məktəbəqədər
yaşda problemli davranış deviant və
ya ləngimə adlandırılır. Psixoloji
çətinliklər, emosional pozğunluq,
davranış pozğunluğu, sosial deza-
daptasiya kimi hallara əksər uşaq -
larda rast gəlmək mümkündür. 

Təcrübədə uşaqların böyüklər
tərəfindən qəbul edilmə mə si, rədd
olunması kimi hallarla tez-tez rast la -
şırıq. Pedaqoq və valideynlər uşaq -
lara “çətin”, yaxud “anormal” adını
qoymaqla özlərini ondan uzaq laşdı -
rır, məsuliyyəti özündən kənarlaş dır -
maqla belə uşaqlarla ünsiyyətə
girməkdən boyun qaçırırlar. Bu pro-
blemi aradan qaldırmır, əksinə devi-
ant davranışın meydana gəlməsini
daha da sürətləndirir. 

Yeniyetməlik yaşındakı deviant
davranış böhranın açıq şəkildə gedişi
ilə izah olu nur (F.Dolto, D.İ.Feld -
şteyn, E.Erikson). Bununla yanaşı,
yeniyetmələrin deviant dav ra nı şına
səbəb kimi qeyri-formal qrupda aso-
sial istiqamət, kütləvi informasiya
va si tə ləri nin təsiri, seksual meyil
(M.V.Siluyko), inkişafın sosiokultur
vəziyyəti vəs. də göstərilir.
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Elmi ədəbiyyatların təhlili
(S.N.Ye nikolopov, Y.V.Zmanovs-
kaya, Y.A.Kleyberq, V.D.Men dele -
yeviç və b.) “deviant davranışın”
baş  qa davranış formalarından fərqli
xüsu siyyət lərini ayırmaya imkan ve -
rir. Deviant davranışın 5 tipi var: de -
lik vent, addiktiv, patoxarektoroloji,
psixopatoloji, hiperbacarıqlar bazası. 

1)Delikvent davranış- şərti cəza
kimi özünü göstərən normadankənar
davranışdır. Delikvent davranışın
kriminal davranışdan fərqi qanunpo-
zuntusunun ağırlığındadır. Bu dav ra -
nış xuliqanlıq və əylənmək istəyi
kimi özünü göstərə bilər. Delikvent
davranışın əsasında psixi infantilizm
dayanır.

2) Addiktiv tip- bu özünün psixi
vəziyyətini xüsusi maddələrin vasi -
tə silə süni şə kildə dəyişmək, yaxud
emosiyaların intensivliyini artırmaq
və inkişaf etdirmək məq sə dilə fəa -
liyyətin müxtəlif növlərinə diqqəti
mərkəzləşdirməklə reallıqdan qaç -
ma ğa cəhd dir. Həyat bu davra nışa
sahib olanlar üçün maraqsız və eyni -
obrazlı görünür. Onların fəallığı,
gündəlik həyatın çətinliklərinə döz -
mək qabiliyyəti zəif olub nata mam -
lıq kom pleksi, asılılıq, həyəcanlılıq,
yalan danışmağa cəhd, başqalarını
günahlandırmaq xasdır. 

3) Patoxarakteroloji deviant dav -
ranış tərbiyə prosesində formalaşmış
xarakterin patoloji dəyişikləri ilə

şərtlənir. Onlara şəxsiyyət pozuntu -
ları aiddir. Bir çoxlarında tə ləb kar -
lığın yüksək həddi, dominantlığa və
hakimliyə cəhd, təkidlilik, küs kün -
lük, əks təsirə qarşı səbrsizlik və s. 

4)Psixopatoloji deviant davranış
tipi – psixi pozuntu və xəstəliklərin
psixoloji simp tom və sindromlarına
əsaslanır. Bu halda aqressiya daxilə,
insanın özünə yönəlir. O özünü suisi-
dal davranış, narkotizasiya, alkoqoli-
zasiya formasında biruzə verir.

5) Deviant davranışın hiperqa bi -
liyyətlərə əsaslanması - tamamilə
nor ma dan kənar davranış tipidir.
Belə şəxslərin qabiliyyətləri əhəmiy -
yətli dərəcədə orta statistik qabiliy -
yətləri üstələyir. 

Asosial davranışı stimullaşdıran
faktorlar arasında xarici və daxili
olan lar ayırd edilir:

Xarici faktorlara – mikrososial
(ailə, məktəb, referent qrup) və mak-
rososial olanlar (müəy yən cəmiyyətə
xas olan sosial-iqtisadi və ideoloji
proseslərin xüsusiyyətləri) aid edilir.

Daxili faktorlara yetkinlik yaşına
çatmayanların həyata keçirdiyi
cinayətlər daxildir. Belə cinayətlər
aşağıdakı səbələr nəticəsində mey-
dana çıxır:

– özünəhörmətə olan tələbat;
– süni tələbatların mövcudluğu;
– emosional qeyri-sabitlik;
– ailədə, yaxud digər referent

qrup larda əldə olunmuş aqressivlik;
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– xarakterin aksentuasiyası (hi -
per timlər, isteroidlər, şizoidlər);

– psixi inkişafda ləngimə;
– qeyri-adekvat özünüqiymətlən -

dirmə.
Beləliklə biz yuxarıda davranışın

mənşəyinin öyrənilməsinə həsr edil miş
təd qi qat larda qoyulmuş el mi-psi xo -
loji və fizioloji məsələləri nə zər dən

ke çirdik. Aydın oldu ki, deviant dav -
ranışın yaranma səbəbləri yalnız
fərdin özünün quruluşundan deyil,
mühit faktorlarından da asılı dır. Ona
görə də təlim-tərbiyə pose sində onun
gələcək nəticələri mütləq nəzərə
alınmalı, uşaq və yeniyet mə lərdə
deviant davranışı inkişaf etdi rə cək
təsir lərdən istifadə olunma ma lıdır. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГОПОВЕДЕНИЕ

АБСТРАКТ

Вопросы, рассматриваемые в данной статье относится к девиантно-
му поведе нию. Показано, что в социальной средэ форма девиантного
поведение прини ма ються как непринятыми нормами и правилами со
стороны индивида. Такое поведение во многих случаях закончиться
преступдением и суицидам. И, конечно, девиантное поведение форми-
руется факторов разных типов. Обычно такое пове дение, конечно, ни
только для самого индивида, и тоже для своей среды в может иметь
опасные последствия.

В статье девиантное поведениеобъясняются со стороны социоло-
гии, правоведении и психологии. Объясняютья типы, характерные
черты. Вразных возрастов интерпретируются как проявления ниблаго-
получного состояние. Основываясь на анализе девиантного поведения
является нежелательным. Для тех, участвующих в делеобразование и
обучение, что может привести к девиантному поведению, рекоменду-
ется быть внимательным.
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DEVIANT FEATURES OF THE BEHAVIOUR

ABSTRACT

Problems dealt with in the article are connected with deviant with/by
behaviour. It is/are shown that deviant behaviour is/are (the) form of norm
accepted (entered) in the social environment and behaviour being
(was/were) against rules. Form of such behaviour crime and suisidlə results
in some circumstances (cases). And natural and deviant forming (formed)
with influence of the suisidal factors is distinguished (from) different types
of the behaviour. If form of such behaviour is usually accepted (entered) for
children naturally, they in the adolescence time and he (she, it) will be able
to be a cause for dangerous results for environment. 

Deviant is given sociologic(al), legal and psychological explanation of
the behaviour in the article, it is commented appearances in (the) different
wet time of his (her, its) arise causes (reasons), types, characteristic features.
Deviant is/are emphasized undesirable, harmful tərfləri of the behaviour on
the basis of these analysises. Deviant is been recommendation not making a
way for to circumstances (cases) must can be a cause for (the) behaviour the
persons which be engaged with/by instructive and educational work.

Məqalə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültə -
sinin Elmi şurasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür
(protokol №02)

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 10 fevral 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Məqalədə kiçikyaşlı mək təb -
lilərin yaş xüsusiy yət lə ri

nəzərə alınmaqla təxəyyül keyfiy -
yət ləri və yaradıcı təxəyyülü inkişaf
etdirən metodların ümumi səciyyəvi
xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Bura-
da təlim prosesində yaradıcılıq vasi -
tə lərindən istifadə etməklə şagird-
lərdə təxəyyülü inkişaf etdirməyin
üsul və vasitələri yeni təhsil kon sep -
siyası baxımından təhlil edilmişdir.
Məqalədə təxəyyülün formalaşdırıl-
ması və inkişafı sahəsində məktəb
təcrübəsində tətbiq oluna bilən sis -
temli yanaşmanın formalaşdırıl-ması
yolları göstərilmişdir.

Problemin qoyuluşu. Təxəyyülün
inkişafıməsələləri daimapsixo loqla -
rın diqqət mərkəzindədir. Buna bax-
mayaraq, o, hələ də psixologiya el -
mində ən mübahisəli və az tədqiq

edilmiş problemlərdən biridir. Təlim
materialının məzmunu, təlim metod -
ları, tərbiyə işinin təşkili forması,
məktəbin maddi bazası və müəllimin
şəxsiyyəti şagirdlərin təxəyyül pro-
sesinin formalaşmasınatəsir göstərən
faktorlardır. Digər tərəfdən bu pro-
blemin metodoloji əsaslarıda kifayət
qədər araşdırılmamışdır.

Mövcud vəziyyətin nəzəri və
praktik təhlili. Tədqiqatlar göstər -
miş dir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaq -
larda yaradıcılığın ilkin inkişafı üçün
böyüklərin aktiv dəstəyi əhəmiyyət-
lidir. Yaradıcılığın növbəti inkişaf
mərhələləri üçün təlim prosesinin
məqsədyönlü təşkili xüsusi əhə miy -
yət kəsb edir. Tədqiqatçı A.Fleritsa
1925-ci ildə bir sıra məqalələrində
uşaq yaradıcılığını təlimlə əlaqələn -
dirərək, onun inkişaf yolları ilə bağlı
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bəzi məsələləri tədqiq etmişdir. Təd -
qiqatçının gəldiyi qənaətə görə, uşa-
ğın yaracılıq potensialını inkişaf
etdirmək üçün, onun olduğu hər bir
mühitdə uyğun müvafiq şəraitin
yaradılması zəruridir. 

Riboya görə insanların təxəyyü-
lünün inkişafı “Ribo” əyrisi adlandı-
rılan iki fazadan keçir. Bu inkişaf in -
sanın rassional fəaliyyətlərinin inki -
şafı ilə sıx bağlıdır. Təxəyyülün
birin ci inkişaf dövrü insan həyatının
təxminən ilk 15 ilini əhatə edir.Bu
dövrdə təxəyyülün inkişaf intensiv-
liyi “rassional fəaliyyət” sahəsində
üstünlük təşkil edir. Sonrakı mərhə-
lədə “rassional fəaliyyət”in sürətli
inkişafı təxəyyülün inkişaf intensiv-
liyinin aşağı düşməsini şərtləndirir.
Zaman keçdikcə təxəyyülün inkişaf
səviyyəsi stabilliyi qorunub saxlanıl -
dıqda insan daha çox bacarıqlar nü-
mayiş etdirir. Əgər təxəyyül əyrisi-
nin inkişaf dinamikası getdikcə yük -
sə lərsə, bu zaman istedad və ya dahi-
lik əlamətlərindən bəhs etmək olar.
Psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar gös -
tərir ki, zehni fəaliyyətdə xüsusi tap -
şı  rıqların və vasitələrin təqdim edil-
məsi şagirdlərin təxəyyülünün inki -
şafına əsaslı təsir göstərir.

İ.P.Pavlovun tədqiqatları beynin
böyük yarımkürələrinin funksional
asimmetriyasının kəşf edilməsində
mühüm rol oynamışdır. Bu barədə
S.Q.Xoroşavina aşağıdakı fikirləri

söyləyir: “Hər bir insanda bu və ya
di gər yarımkürənin fəaliyyəti üstün -
lük təşkil edir. Məhz buna görə də
bəziləri dəqiq elmlərə – mücərrəd tə -
fəkkürə, digərləri isə – obrazlı təfək -
kürə meyllidir” [16]. Z.İ.Kalmıkova
isə S.Q.Xoroşavinadan bir qədər
fərqli mövqeyə malikdir. O, şagird -
ləri üç qrupa bölür: daha çox sol ya-
rımkürənin inkişaf etdiyi şagird lər,
daha çox sağ yarımkürənin inkişaf
etdiyi şagirdlər və nəhayət, hər iki
yarımkürənin bərabər səviyyədə in -
ki şaf etdiyi şagirdlər. Z.İ.Kalmı-
kovanın [12] fikrincə sonuncu qrupa
aid şagirdlər əksəriyyət təşkil edir.
Bu barədə bir neçə fərqli fikri təhlil
edərək belə bir məntiqi nəticəyə gəl -
mək olar ki, belə şagirdlər diqqət-
lərini idrakitapşırıqların müxtəlif
üsul larına yönəldərək bu çalışmalar -
əsa sında özlərində mücərrəd, əyani-
obrazlı, məntiqi və intuitiv təfəkkü -
rün vahidliyini formalaşdırırlar.

Bəzi tədqiqatçılar (M.A.Qalaqu-
zova, Z.İ.Kalmıkova İ.A.Redkovets,
M.Q.Skatkin, İ.S.Yakimanskaya)
qeyd edirlər ki, müasir təlim prosesi
əsasən idrak fəaliyyətinin məntiqi
mexanizmlərin və mücərrəd təfək kü -
rün inkişafına yönəldilmiş və bunun-
la da həddən artıq intellektuallaş dı -
rıl mışdır. Bu isə öz növbəsində
“zəif” – digər sahələrdə inkişaflı
olan şagirdlər üçün əlavə çətinliklər
yaradır [10, 12]. Hərçənd ki, onlar
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digər yaradıcı fənnlərdə praktiki tap -
şırıqları müvəffəqiyyətlə həll edir lər. 

Təlim nəzəriyyəsi və praktikasın -
da şagirdlərin yaradıcı təxəyyülünün
inkişaf etdirilməsi məsələsinə hələ
ki, lazımi diqqət yetirilməmişdir.
Qeyd edək ki, məktəblilərin yaradıcı
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
üçün təlim prosesində onlara müxtə -
lif məzmunlu və fərqli çətinlik səviy -
yələrinə aid məsələlərin təklif edil -
məsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tapşırıq – idraki axtarış və yaradıcı
prosesin başlanğıcı, ilkin həlqəsidir.
Tapşırığın şərti şagirdlərdə həll pro-
sesi ilə bağlı ilkin fikirlərin yaran-
masını şərtləndirir. 

Bir qayda olaraq, ənənəvi məktəb
tədrisi təcrübəsində əksər hallarda
şa girdi birmənalı cavablara istiqa -
mət ləndirən, onun təfəkkür fəaliyyə -
tini aktivləşdirməyən reproduktiv
tapşırıqlardan istifadə olunur. S.Se-
lek tor [15, s.14] qeyd edir ki, repro-
duktiv xarakterli tapşırıqların üstün-
lük təşkil etməsi şagirdlərdə bu
biliklərin tətbiqi ilə bağlı bacarıq-
ların, yeni üsulların, tələbatların,
istəklərin, təşəbbüslərin formalaş-
ma sının qarşısını alır.

T.Ribonun “Yaradıcı təxəyyül”
monoqrafiyasında təxəyyülün psixo-
loji təbiətinə dair əsas yanaşmalar
qeyd edilir. T.Ribo təxəyyülü iki əsas
mərhələyə ayırır: dissosasiya və
asso siasiya. Dissosiasiya – yaradıcı

təxəyyülün hazırlıq mərhələsi hesab
olunur. Bu mərhələdə insanın oby-
ektiv reallıqla bağlı mövcud təcrübə
obrazları hissələrə parçalanaraq “ti -
kinti materialı” vəzifəsini daşıyan,
ayrı-ayrı elementləri yaradır.Bu mər -
hələdə, təxəyyülprosesi altşüur
səviyyəsində baş verir.

Assosiasiya adlanan ikinci mər -
hələdə isə ayrı-ayrı elementlərin se -
çi mi yolu iləilk baxışda müm kün lü yü
qeyri-adi görünən yeni obrazların
yaranması baş verir. (Ribo, 1901).
H.Selyeyəgörə də təxəyyül psixika -
nın alt şüur prosesidir. Bu prosesdə
yaranan çoxsaylı təsadüfi assosiyalar
kombinasiyası mövcud faktlarla
nəzarətli şəkildə birləş di rilməsi,
əlaqələndirilməsi baş verir.

Qeyd edildiyi kimi dissosasiya
mərhələsində, təxəyyül altşüur sə -
viy yəsində təzahür edir, bu isə təxəy-
yülün inkişaf prosesinə nəzarət
etməyə imkan vermir. Mövcud
məlumatların təhlili (dissosasiya
mərhələsi), onların seçilməsi və
ümu miləşdirilməsi (assosiasiya
mərhələsi) təfəkkürün məhsulu ol-
maqla, təxəyyül prosesinin istiqamə -
tini müəyyən edən özünəməxsus
proqram rolunu oynayır. (Korşu-
nova, 1979; Korşunova, Prujinin,
1989). Bu yanaşma bizim həll yolu
tapmağımıza kömək edir. Belə ki,
prosesin şüurlu nəzarəti hesabına
yeni orijinal fikir və obrazlar yarana-
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raq, yaradıcı prosesin səmərəliliyini
artırır.

V.N.Bruşlinskiy təxəyyülə təfək -
kü rün formalarından biri kimi baxır-
dı. Alimin fikrincə,oyunlar və bir-
neçə həlli olan “açıq tipli” məsələlər
təxəyyülün, təfəkkürün, diqqətin,
hafizənin və tədris fəaliyyəti üçün
zəruri olan digər psixi funksiyaların
inkişafına xidmət edir [7].

Qeyd etmək lazımdır ki, təxəy-
yülün formalaşdırılması və inkişafı
sahəsində məktəb təcrübəsinə tətbiq
olunan sistemli texnologiya məlum
deyil. Buna baxmayaraq müasir təh-
sil konsepsiyasında təxəyyülün inki-
şafı və tərbiyəsi koqnitiv inkişafın
önəmli problemi kimi dəyərlən -
dirilir. İnteraktiv metodlar axarında
artıq bu sahədə də yeni texnologiya-
lar əmələ gəlir. Onlarda bir cəhət
diqqəti cəlb edir: təxəyyül təfəkkürlə
qarşılıqlı əlaqədə inkişaf etdirilir[5,
s.159]. Dərslərdə yaradıcılıq vasitə -
lə rindən istifadə edərək müəllim
müxtəlif metod və üsullarla şagird -
lərdə təxəyyülü inkişaf etdirə bilər.
Şagird, əşya və hadisələrin həqiqi
əlaqələri və münasibətlərini əks etdi -
rən anlayışlar sisteminə sahib olaraq,
obyektiv dünyanın qanuna uyğun-
luq ları ilə tanış olur. Tədricən şagird
gerçəkliyin obyektlərini və hadisə -
lərini sistemləşdirir. Təhlil etmək,
ümu miləşdirmək və sistemləşdir mə -
yi öyrənir. Tədris məşğələlərinin

səmərəli təşkili təxəyyülün intensiv
surətdə inkişaf etməsinə imkan
yaradır.

Belə ki, müəllim 1-ci sinif şagird -
lərinə yaradıcılıq fəaliyyəti üçün
şərait yaradır və uşaqlarda yaradı -
cılıq prosesini konkret məsələnin
həllinə tabe etmək bacarığını forma -
laşdırır. Bu, olduqca mürəkkəb
məsələ olduğundan, ibtidai sinif
şagirdlərində tez-tez təxəyyül pas-
sivliyi özünü göstərir. Ona görə də
yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirən ən
müxtəlif üsullar 1-ci sinifdən
etibarən tətbiq edilməsi məqsədəuy -
ğundur. Kiçikyaşlı məktəblilər bir
sinifdən digərinə keçdikcə daha çox
anlayışlarla tanış olurlar. Bu dövrdə
məktəblilərin təfəkkür fəaliyyəti
əya ni xarakterə malik və həssas olur.
Ona görə də ibtidai siniflərdə təsviri
incəsənət dərslərində yaradıcı təxəy -
yülü uğurla inkişaf etdirə biləcək
əya ni metod və üsullardan geniş su -
rət də istifadə olunur. İbtidai sinif lər -
də təsviri incəsənət dərslərində tə -
limin əsas prinsipi əyanilik və
tədricilikdir; yaradıcı təxəyyülün in -
kişafına imkan yaradan şifahi, əyani,
praktiki metodlardan və oyun tex-ni -
kalarından geniş surətdə istifa də olu-
nur. İstifadə olunan metod və üsul -
ları nəzərdən keçirək.

– Beyin fırtınası. Bu metod 5-15
nəfərlik qrup üzvlərinin verilmiş
problemə dair həll yollarının axta -
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rışı nı genişləndirməklə,şagirdləri
çox sayda ideya yaratmağa təşviq
edir. Həmçinin psixoloji ətalət ha -
lında maneələri dəf etmək üçün ya -
radıcı həll yolunu axtarma prosesini
sürətləndirir. Metodun başlıca tələbi
budur ki, irəli sürülən heç bir fikrə
tənqidi yanaşmaq olmaz. Bu metod
təqdim edilən problemlə bağlı
şagirdlərdə obrazları tez bir zaman-
da, asanlıqla yaratmaq və onları
gündəlik hadisələrlə birləşdirmək
qabiliyyətini inkişaf etdirir.

– Sinektika. Bu metod da qrup
mü zakirəsi metodundan biridir.
Mahiyyət etibarı ilə “Beyin fırtınası”
metoduna bənzəyir. Lakin bu metod-
lar arasında müyyən fərqlər vardır.
Sinektika metodunda ideyalarıntən-
qi dinə yol verilir, müqayisələr aparı -
laraq müxtəlif ideyalar arasında
ortaq xüsusiyyətlərnəzərdən keçiri -
lir. Nəticədəqrup üzvləri (şagirdlər)
ideyaları müzakirə edərək qiymət-
lən dirir və ümumi cəhətləri müəyyən
edirlər.

– Nağıl və ya hekayənin ta mam -
lanması. Təxəyyülü inkişaf etdi rən
metodlardan biri hekayələrin ta -
mam lanması metodudur. Metoda
əsasən müəllim şagirdlərə nataman
olan hekayənin davamını yazmağı
təklif edir.

– Rejissor oyunu və improvizsi -
ya. Oyun prosesində uşaqların yara -
dı cılıq qabiliyyətinin inkişaf etdiril -

məsi üçün onlara sujetə adiyyatı
olmayan 2 personajın obrazını can -
landırmağı üçün rol verilir. Şagirdlər
özlərinin uydurduğu süjetə əsasən
oynamalıdırlar. Bu təxəyyül və
fantaziyanın iştirakı ilə bir telefon
danışığı və ya hər hansı bir istənilən
səhnə ola bilər. Uşaqların digər qis -
mi səhnə fəaliyyətini izlədikdən son -
ra iştirakçılarla yerdəyişmə edirlər. 

– Assosiasiyaların sürətliliyinin
inkişaf etdirilməsi. Bu cür tapşırıqlar
assosiativ təfəkkürün və təxəyyülün
inkişafına xidmət edir. Düşünməyi
və təsəvvür etməyi öyrədir, assosia-
tiv axının sürətini və idarə edil mə -
sini yaxşılaşdırır ki, bu da yara dı cı lı -
ğın bir çox növlərinin mühüm tərkib
hissəsini təşkil edir. Onlara aşağı -
dakılar aiddir: assosiativ zəncirlərin
yaradılması, sözlərə, anlayışlara və
vəziyyətlərə müqayisələrin, sino -
nim  lərin və ya antonimlərin düşü nü -
lüb tapılması. 

– Yaradıcım odelləşdirmə. Uşaq -
lara təxəyyülün köməyi ilə nəticələri
əvvəlcədən görmək və qərarlar qəbul
etmək öyrədilir. Burada tapşırıqların
müxtəlif variantları mümkündür: iki
nəticəyə əsasən səbəbin axtarışı,
səbəbə əsaslanaraq nəticələrin düşü -
nülüb tapılması və s. Özünün mən -
tiqi zəncirini quraraq, təxəyyülün
müxtəlif səbəb-nəticə münasibətlə -
rini asanlıqla və tez bir zamanda gör -
mək, hadisələrin səbəblərini dəqiq
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müəyyən etmək, eləcə də ilk baxışda
tamamilə əlaqəli olmayan bir neçə
hadisənin arasında qarşılıqlı əlaqəni
tapmaq imkanı kimi universal xüsu -
siyyətlər formalaşdırılır.

– Hisslərin təzahürü metodu.
Subyektiv təcrübənin gerçəkləşdiril -
məsi üçün tapşırıqlar (sərbəst müza-
kirə etmək, müqayisə etmək, təəs-
sü ratları bölüşmək). Uşaqlara keçir-
dikləri hisslər, emosiyalar haqqında
danışmaq, bu hissləri obrazlar (rəsm,
bədən hərəkətləri, musiqi) şəklində
ifadə etmək təklif olunur. Tapşırıqlar
uşaqlardahisslərini və təəssüratları nı
mu siqi ilə təmasda əks etdirmək,
keçirdiyi hisslərin obraz və metafo -
ra larını müəyyən etmək, fikrini sər -
bəst ifadə etmək, emosional ümumi-
ləş dirmələri yaratmaq qabiliyyətini
formalaşdırır. 

– Yaradıcılıq məsələlərin forma -
laş dırılması üzrə tapşırıqlar. Yaradı -
cılıq təəccüb və sual yaranan hallar-
da təzahür edir. Yaradıcılıq tapşırıq -
ları axtarış fəallığını inkişaf etdirir,
dünyanı məhdudiyyətsiz qəbul et -
mək, indiyə qədər həyata keçirilmə -
yən funksiya və mənaları başa düş -
mək, ifadə etmək bacarığını for ma -
laş dırır. 

Praktik metodlar dərslərdə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Tapşırıq forma -
ları dərslərin uyğun tərtib edilir. Bu -
ra dan belə bir nəticə çıxır ki, müəl -
lim dərsdə uşaqlarla işin yuxarıda

sadalanan forma, metod və üsul ların -
dan istifadə edərək, təxəyyülü inki-
şaf etdirməlidir. Təxəyyülün inkişafı
həm dərslərdə, həm də dərsdən kənar
məşğələlərdə baş verə bilər. Hər bir
tədris müəssisəsində müəllim işləyə-
cəyi proqramı özü seçir.Yaradıcı
təxəyyülün inkişaf etdirilməsi üzrə
tədris-yaradıcılıq tapşırıqları sistemi
və həmin tapşırıqların köməyilə
təlim materialının müvəffəqiyyətlə
mənimsənilməsi yaradıcılığa müsbət
təsir göstərir.

Bəzi tədqiqatçıların verdiyi mə lu -
matlara görə cari təlim prosesində
verilən tapşırıqların yalnız 10%-i ya -
ra dıcı yanaşma, müstəqil müşa hi də -
nin, diqqətin mərkəzləşməsinin, sü -
rətli və əhatəli qavramanı əhatə edir.
Lakin, onların arasında məktəbli lərin
idrakı fəallığını təşviq edən, qeyri-
müəyyənlik, ziddiyyət elementlərini,
yəni yaradıcı səviyyəli məsələləri
özündə ehtiva edən tapşırıqlar da
vardır. 

Məktəb təcrübəsindən məlumdur
ki, adət edilməmiş üsullarla araş -
dırıl ması tələb edilən məsələlər çox
vaxt uşaqları çıxılmazvəziyyətdə
qoyur. Nəzərə almaq lazımdir ki,
ənənəvi təlimdə problemli vəziyyət -
lərdən çıxışyolları şagirdlərə kifayət
qədər öyrədilməyib.Bununla yanaşı
Pestolotsinin davamçısı alman peda-
qoq Disterverq yazırdı ki, “eyni
əşyanı on müxtəlif cəhətdən araşdır -
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maq müxtəlif on əşyanı bir cəhətdən
araşdırmaqdan daha çox fayda ve -
rir”. “Təxəyyül, – A.Eynşteyn sözlə-
rinə görə, – bilikdən daha vacibdir,
çünki bilik məhduddur, təxəyyül isə
dünyada hər şeyi əhatə edir, tərəq -
qini stimullaşdırır və onun inkişa-
fının mənbəyini təşkil edir ”. 

Yaradıcı təxəyyülün inkişaf etdi -
ril məsi problemini araşdırarkən, bu
problemin istənilən məsələsi üzrə
pedaqoji tapşırıqları psixoloji tapşı -
rıq lardan ayıran sərhədi tapmaq çox
çətindir. İ.T.Oqorodnikov yazır ki,
idrakı qabiliyyətlərin, təfəkkürün və
digər proseslərin inkişaf xüsusiy-
yətlərinin tədqiqi, eləcə də onların
for malaşması problemləri psixologi -
yanın ümumi predmetini təşkil edir
[13].

Şübhəsiz ki, hər hansı bir obyekti
hamının gördüyü kimi deyil, sənin
də əvvəllər görmədiyin kimi yeni bir
şəkildə görmək – çox çətin bir mə -
sələdir. Lakin tədris prosesinin şa-
gird lərin yaradıcı təxəyyülünün inki -
şaf etdirilməsinə yönəldildiyi təqdir -
də bunu öyrətmək mümkün dür. Ya -
ra  dıcı təxəyyülünün inkişaf et diril -
məsi idrakı məsələlər sistemi vasitə -
silə mümkündür, bu məsələ lə rin həll
edilməsi uşaqlarda yalnız biliklərə
deyil, həm də araşdırma pro sesinin
özünə maraq yaradır. Yaradıcı xarak-
terli tapşırıqlar bütün sinfə
verilməlidir. Onların yerinə

yetirilməsi zamanı yalnız uğur qiy -
mət ləndirilir. 

Uşağın təxəyyülünün inkişaf et -
di rilməsinin əsas şərti – onun müxtə -
lif fəaliyyət növləri ilə tanış edil mə -
sidir. Uşağın inkişaf prosesində
təxəy yül də inkişaf edir. Uşaq nə
qədər çox görüb, eşidib, hiss edib və
bilirsə onun təxəyyülünün – istənilən
yaradıcı fəaliyyətin əsasının fəallığı
bir o qədər məhsuldar olacaqdır. Hər
bir uşağın təxəyyülü, fantaziyası var -
dır, lakin onlar, uşağın fərdi xü susiy -
yətlərindən asılı olaraq, özünü müx -
təlif şəkildə büruzə verir.

İtalyan yazıçı D.Rodari qeyd et -
miş dir: “Təxəyyül və riyaziyyat, fan -
ta ziya və elm nə rəqib, nə də düş -
mən dir, onlar müttəfiqdir, bir bədə nin
qolları və ayaqlarıdır, bir intellektin
qızı və digəri anasıdır”. Qa rış qalar
qa rışqa yuvasını qarışıq labirintli gi-
rişlərlə qururlar, hörümçəklər mü -
rəkkəb krujevalı torlar hörürlər,
arılar öz şanlarının düzgünlüyü və
tikinti materialına qənaət olunması
ilə memarları təəccübləndirirlər. La -
kin ixtiraçı insanın arıdan, hörüm -
çək dən və qarışqadan fərqi məhz elə
bundan ibarətdir ki, onlar milyon
illərdir ki, mexaniki olaraq eyni şey -
ləri ardıcıl şəkildə qururlar, ixtiraçı
insan isə hər dəfə yeni bir şey qurur
və öz maşınlarını qurmazdan əvvəl
onları əvvəlcə öz beynində, öz
təxəy yülündə yaradır”. Beləliklə,
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Rodarinin nəzəriyyəsinə görə, ixtira-
lar insan xəyalının, insan təxəy yü -
lünün gücü ilə yaradılır. Arzu etmək
və xəyallar qurmaq bacarığı olma-
dan insanların texnika, ədəbiyyat və

incəsənətdə yaratdıqları yeniliklər
mümkün olmazdı. Yaradıcı keyfiy-
yətləri inkişaf etdirmək – təxəyyül
və fantaziyanı inkişaf etdirmək de -
məkdir. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОСОБОВ 
РАЗВИВАЮЩИХ ВООБРАЖЕНИЕ

АБСТРАКТ

В статье рассматриваются общие характерные особенности качеств
воображения, а также методов развивающих творческое воображения с
учетом возрастных характеристик младших школьников.Был сделан
анализ использования в процессе обучения способов и средств разви-
вающих воображение с точки зрения новой образовательной концеп-
ции.В статье указываются пути формирования систематического под-
хода, который может применяться в школьной практике в области раз-
вития и формирования воображения.

CHARACTERİSTİC FEATURES OF METHODS 
DEVELOPİNG İMAGİNATİON 

ABSTRACT

The article considers the general  characteristic qualities of imagination
as well as methods developing creative imagination taking into account the
age characteristics of junior schoolchildren.An analysis of methods’ use
developing imagination during training from the point of new educational
concept was made.The article describes the ways of forming a systematic
approach, which can be applied in school practice in the field of develop-
ment and the formation of imagination.
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Respublikamızın müstəqillik
qa zan ması və torpaq ları mı -

zın 20%-dən çoxunun ermə nilər tə -
rəfindən işğalı, dünyaya inteqrasiya,
milli dəyər lər dən uzaqlaşma və s.
kimi taleyüklü məsələlər gənclərdə
vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyə
edilməsini və mil li-mənəvi dəyər lə -
rin qorunub saxlan   masını vacib və
təxirəsalınmaz bir vəzifə kimi qar -
şıya qoyur. Bu gün dəyərlərin trans -
formasiyası şərai tində, yeni dəyər -
lərin forma laş ması konteks tində və -
tən pərvərlik hiss lə ri nin və dəyər -
lərinin inkişaf etdi ril mə si, vətən daş -
lıq hissinin güc lən di ril məsi bir tərəf -
dən layiqli və təndaş yetiş dirilməsi
işində, digər tə rəfdən isə milli-
mənəvi dəyərlərə ma lik, öz tor pağı,
suverenliyi və müs  təqil li yinin qoru-
nub sax lan ması uğrunda vuruş mağa
hazır olan gənc lərin yetiş di ril məsini
zəruri edir. 

Vətənpərvərliyin müasir anlamı
çoxvariativli və çoxaspektlidir. Bu
fenomenin belə çoxcəhətli anlamda
başa düşülməsi onun təbiətinin mü -
rəkkəbliyi ilə, təzahürünün müx tə -
lifliyi ilə və öyrənilən elmi aspektin
spesifikliyi ilə bağlıdır. 

Vətənpərvərliyin öyrənilməsinə
həsr olunmuş tədqi qat ların (1,3,6,
11,17) təhlili göstərir ki, vətənpər -
vərlik fenomeni fəlsəfi və pedaqoji
tədqiqatlarda daha çox öyrəni l miş,
sosio logiy ada və digər insanşünaslıq
elmləri sistemində qismən tədqiq
edilmişdir. 

Psixoloji tədqiqatlarda vətənpər -
vərlik analayışına tez-tez rast gəlin-
mir. Yalnız bir sıra tədqiqat işlərində
sosial-psixoloji hadisə kimi son
dövrlərdə öyrənilməyə baş lan mış dır.
Sosial-psixoloji baxımdan vətən pər -
vərlik – ictimai şüurun təməl ele -
men ti dir və inteqrativ səciyyə daşı-
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yır, sosial-psixoloji təbiətə malikdir.
Bu məsələ onunla bağlıdır ki, və-
tənpərvərlik milli şüurla, milli özü -
nüdərklə, milli özünüeyniləşdirmə
ilə sıx bağlıdır. 

S.K.Roşin vətənpərvərlik səviy-
yə   sində milli mənlik şüurunu onun
da  şıyıcıları hesab edir. Vətənpər vər -
lik kontekstində etnos nümayən də lə -
ri hesab edir ki, onların yaşa ma ğa,
mövcud olmağa və mübarizə apar -
mağa hüquqları var. Bu ba xımdan
formalaşan etnik identiklik vətən pər -
vərliyin yaranmasına ciddi təkan
verir. Lakin bir sıra hallarda bu həm
də vətən pər vərliyin forma laş ma sını
ləngidə bilər. Bu o zaman baş verir
ki, fərdin öz Vətəni haqqında təsəv -
vürləri neqativ yönümlüdür. Bu za -
man bu hisslərin formalaşması lən-
gi yir. Əksinə olduqda isə bu feno-
men özünün inkişafında və forma -
laşmasında layiqli yerini tutur. Öz
identikliyinə emosional müna si bət
də vətənpərvərliyin forma laş masına
cid  di təsir göstərə bilər (21, s.59).
Vət ənpərvərliyin sosial-psixoloji
spe sifikliyi ondan ibarətdir ki, o
sosiumda, sosiallaşma prosesində
formalaşır və sosiallaşmanın mexa-
nizmi əsasında etnik identikliyə
çevrilir, ya da onun nəticəsi kimi çı -
xış edir. Təbii ki, belə hallarda etnik
iden tifikasiyanın mexanizmi kimi
millətçilik ortaya çıxır. Doğrudur
millətçiliyin meydana çıxmasında

başqa mexanizmlər də iştirak edir.
Belə ki, özünü digər etnosdan yük -
sək tutmaq, milli eqoizm, tole rant -
lığın aşağı səviyyəsi, etnoseparatizm
və s. kimi amillər onun forma laş ma -
sı  na təkan verə bilər. Ancaq etnik ey -
niləşdirmədən qaynaqlanan vətən -
pər vərlik öz xalqına, yurduna səda -
qət nümunəsidir və əksər hallarda
milli keyfiyyət kimi deyil, şəxsiyyət
keyfiyyəti kimi formalaşır. Bəs gö rə -
sən vətənpərvərliyin psixoloji mahiy-
    yətinin əsasında hansı mexa nizmlər
durur. Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik
nə deməkdir? Bu sahədə aparılmış
tədqiqatların müasir vəziyyəti necə -
dir?

Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatın
(1,5,6,10,12,13) təhlili göstərir ki,
vətənp ər vər liyin birmənalı şərhinə
rast gəlinən tədqiqatlar demək olar
ki, yetərincə deyil. Müxtəlif mən bə -
lərdə “vətənpərvərlik” anlayışı öz
xalqına və onun ənənələrinə, doğ ma
təbiətə, doğma diyara, öz xalqının
ana dilinə, mədəniyyətinə və adət lə -
rinə məhəb bət hissi kimi təsvir edilir.
Bu hiss öz xalqının elm, texnika,
istehsalat sahələrində, mədəniyyətdə
uğurlarına görə qürur da, öz dövlə ti -
nin atributlarına və onun qanun la rına
hörmətdə təzahür edir. 

Pedaqoji ədəbiyyatlarda (5,6) və -
tənpərvərlik əxlaq tərbiyəsinin mü -
hüm komponent lərin dən biri kimi
nəzər dən keçirilir. Vətənpərvərlik
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və tənlərin yaranması ilə insanlarda
tə şəkkül tapmış ən müqəddəs hiss -
lər dən biridir (5,s.343). Vətəninə,
xalqına, dövlətinə məhəbbət hissi
mü rəkkəb hissdir. Bu hiss öz rü şeym -
 lərini ailəyə, ata və anaya, yaxınlara
məhəbbətdən alır. Ona görə də ilk
növbədə uşaqlarda Vətənə mə həb -
bəti, vətənpərvərliyi tərbiyə et mək
üçün ailəyə, doğma yurda, doğ ma
kəndə, şəhərə,doğma təbiətə mə həb -
bətdən başlamaq lazımdır (5,s.344).

Tədqiqatlar (9,10) göstərir ki,
vətənpərvərlik anlayışı kifayət qədər
böyük həcmli anla yış dır və yalnız
Və tən qarşısında borc hissi ilə məh -
dudlaşmır. Vətənpərvərlik mənəvi və
məd əni tərbiyənin hisslərin, baxış la -
rın, əqidənin, dünyagörüşünün for -
ma laşması prose si nə daxil olan
tərkib hissəsidir. 

Vətənpərvərlik insani keyfiy yət -
ləri özündə əks etdirir və onu əməyə
və öz xal qın ın, dövlətinin qüdrətinin,
xalqın ləyaqətinin qorunması na mi -
nə qəhrəmanlıqlara səfərbər edir.
Vətənpərvərlik şəxsiyyətin borc
hissi, xalq və dövlət qarşısında mə -
suliyyət, bütün mənfiliklərə qarşı
dözümsüzlük, ədalətsizliyə qarşı
barışmazlıq kimi keyfiyyətləri möh -
kəm ləndirir (10). 

Göründüyü kimi pedaqoji baxım -
dan vətənpərvərlik anlayışı birmə -
nalı şərh edil mir. Buraya borc hissi,
məsuliyyət, obyektivlik kimi kateqo -

ri yalar qatılır ki, bu da anlayışın ma -
hiyyətinin başa düşülməsində prob -
lemlər yaradır. Ona görə ki, bu anla -
y ış la rın hər birinin özünəməxsus
spesifik məzmunu və mahiyyəti var -
dır. Belə yanaşma tərzi vətən pər vər -
liyə kompleks bir anlayış kimi baxıl -
masına gətirib çıxarır. Hesab edirik
ki, vətənpərvərliyin məzmununun
adekvat müəyyən edilməsi onun
necə inkişaf etdirilməsinin yol və
vasitələrini tapmağa imkan verir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, vətən -
pərvərlik Vətənə, doğma diyara sev -
gidə, öz xal qının, öz milli mədəniy -
yətinin, öz torpağının ən yaxşı
ənənələrini, dəyərlərini top lamaq
səyində və bacarığında təzahür edən
mənəvi-siyasi, vətəndaş və dün ya -
görüşü keyfiy yət lərin in sintezi kimi
nəzərdən keçirilir. Öz Vətəni-nin
dərk edilməsi, ona sevgi hissi insana
dərhal gəlmir, hər kəs bu hisslərə öz
nöqteyi-nəzərindən yanaşır. Deməli
həm də insanın fərdi-psixoloji xüsu -
siyyətlərindən asılı olaraq vətən -
pərvər liyin təzahürü dəyişir.

Rus tədqiqatçılarından A.N.Vır -
şikov və M.B.Kusmartsev qeyd edir -
lər ki, “Vətən pərvərlik- dövlətçiliyin
saxlanması, qorunması və mərkəz -
ləş dirilməsi; vətən pər vərliklə ifadə
edilmiş sosial münasibətlərin əks
olunması; bu sosial mədəni mühitdə
in sanın həyat fəaliyyətinin, rahatlığı -
nın təmin edilməsi; vətənin bütövlü -
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yü nün, dövlət və milli maraqlarının
müdafiəsi; kiçik Vətənin xüsusi sosi-
al mədəni mühitdə şəxsiyyətin eyni -
ləşdirilməsi və özünü böyük Vətənin
məkanına aid etmək; sosial, siyasi və
iqtisadi stabilliyin təmin edilməsində
şəxsiyyətin, konkret kollektivin,
cəmiyyətin, dövlətin ehti yatlarının
səfərbər edilməsi; şəxsiyyətin həyat
mövqeyində və strat egiyasın da və -
tən daş və vətənpərvər fikir yaran ma -
sı; cəmiyyətin birləşmə prosesində
tolerantlıq və s. kimi məqamaları
özündə əks etdirir” (9, s. 46).

Fikrimizcə, vətənpərvərliyi kon-
kret məkanla və ya konkret etnosla
bağlamaq doğru deyildir. Çünki
vətən pərvərliyi yalnız konkret xalqa
və ya etnosa aid etmək olmaz. Bu
cəhət bütün xalqlarda və etnoslarda
özünü göstərir. Məsələn, kim deyə
bilər ki, konkret bir xalq digər xalq-
dan daha vətənpərvərdir və ya onun
vətərnpərvərlik səviyyəsi digərlərin -
dən yüksəkdir.

Psixoloji nöqteyi-nəzərdən apa -
rıl mış tədqiqatlarda və ya psixoloji
lüğətlərdə vətənpərvərliyin konkrekt
tərifinə rast gəlinmir. Ancaq bu sa hə -
də bir çox maraqlı məqalələrlə rast -
laş maq olur. V.A.Koltsova, V.A.Sos-
ninin (14)və T. V. Pelevinin “Müasir
gənclərin vətənpərvər potensialının
formalaşmasında psixoloji mexa -
nizm lərin və dispozisiyanın rolu”
(19) məqalələri vətənpərvərliyin bir

sıra psxioloji məqamlarını açmağa
kömək edir. Məqalədə qeyd edilir ki,
anadan olandan sonra uşaq valideyn -
lərinə məhəbbət hiss edir. Yaş artdıq -
ca onda dostlarına, öz evinə, öz
küçəsinə, kəndinə, şəhərinə emosio-
nal bağlılıq yaranır. İnsan təcrübə və
bilik qazandıqca öz Vətəninə məxsus
olduğunu dərk edir. Beləliklə, vətən -
daş formalaşır, vətənpərvər doğulur.
“Vətənpərvərlik” sözü (“patris”-pat-
riotizm sözündəndir) yunan mənşəli
sözdür, tərcü mədə «vətən, yurd» mə -
nasını bildirir. Bu söz ilk dəfə Bö yük
Fransa inqilabı (1789-1793-cü illər)
dövründə meydana gəlmişdir. Xalq
uğrunda mübarizə aparanlar, respub-
lika müdafiəçiləri özlərini vətən pər -
vər adlandırırdılar (19,s.17). 

Psixoloji lüğətlərdə vətən pər vər -
lik tərbiyəsi Vətənə məhəbbət, səda -
qət, onun keçmişinə görə qürur hissi
və Vətənin maraqlarını müdafiə
etmək meylindən ibarət məzmunu
olan tərbiyə kimi nəzərdən keçirilir.
Bu tərif vətənpərvərlik tərbiyəsinin
psixoloji rolunu aktuallaşdırır. Çünki
məhz insanın cəmiyyətin maraqları
naminə aktiv fəaliyyəti vasitəsilə
onun həqiqi hissləri açılır (8, s.
358). 

Vətənpərvərlik anlayışına Kuz -
net  sova A.B. belə tərif verir: “Və tən -
pərvərlik tərbiyəsi vətənə məhəb bə -
tin, sədaqətin, onun maraqlarına
xidmət etmək meylinin tərbiyəsidir”
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(16 s. 282). Bu izahın əsası anlayışın
emosional-həssas tərəfidir. Bu da
insanın ətraf mühitə münasibəti vasi -
təsilə təzahür edir.

İnsanın cəmiyyətdə həyatı həmi -
şə fəaliyyətlə, davranış normaları ilə,
insanlar arasında qarşılıqlı müna si -
bətlərlə bağlıdır. Psixoloji baxımdan
hesab etmək olar ki, vətənpərvərlik
dəyərlərlə bağlıdır. Bu hissin dəyərə
çevrilməsinin mexanizmləri qismən
araşdırılsa da, bütünlüklə bu sahəyə
az diqqət yetirilib. 

Azərbaycan psixoloqu S.Seyidov
bu problemləri özünəməxsus şəkildə
qabardır və onun psixoloji mexa -
nizmlərini açmağa çalışır. Müəllif
emosional vəziyyətin məz munu na
aydınlıq gətirərkən qorxunu xüsusi
fərqləndirir və qorxunu şəxsi əhə -
miy yətli dəyərlərə təhlükə vəziyyəti
kimi səciyyələndirir. O yazır: “Sub-
yektiv təhlükə səviyyəsi dəyərlərin
ümumi ierarxiyasındakı mövqeyin -
dən birbaşa asılıdır və buna uyğun
müəyyən olunur. Beləcə biz dədiq
bilməliyik ki, bir dəyərin puça çıxma
qorxusu o dəyərin qorunması yolun-
da əməli addım atılması üçün iradi
cəhdlərə təkan verəcək. Özü də o
dəyər ieararxik quruluşda nə qədər
yüksək mövqe tutursa, ona görə
insanın keçirdiyi qorxunun səviyyəsi
də bir o qədər yüksək olur, nəticədə
həmin dəyərlərin qorunması üçün
göstərilən iradi cəhdlər də çox güclü

olur. Daha sonra müəllif qeyd edir
ki, əsgərin hazırlanması prosesi üç
başlıca istiqamətdə gedir. Birincisi-
praktik sahəni bilmək, yəni silahdan
istifadə etməyi bacarmaqdır: ikincisi
fiziki hazırlıqdır: üçüncüsü isə –
yük sək mənəvi-psixoloji ruhun, Və -
tən eşqinin aşılanmasıdır.Üçüncü
istiqamət öz əksini əsgər andında
tapır. Güman olunur ki, hazırlıq pro-
sesi uğurla keçibsə,onda əsgərin and
içdiyi dəyərlər onun şəxsiyyət struk-
turunda aparıcı yer tutub, onun dav -
ranışını yüksəldəcək. (22, s.183). Bu
baxımdan müəllifin yanaşma tər zi -
nin orijinallığı ondan ibarətdir ki, o
vətənpərvərliyin formalaşma sı nın
psixoloji mexanizmlərini hiss lə rin
proyeksiyası ilə əlaqələndirir. Həqi -
qətən də vətənpərvərlik hissi dəyə rə
çevriləndə və insanın motiv a siya
sistemində yüksək mövqe tutanda o
digər dəyərləri özünə tabe etdirir. 

Rus tədqiqatçısı S.İ.Ojeqov izahlı
lüğətdə vətənpərvərliyi “öz vətəninə,
öz xalqına məhəbbət və sədaqət”
kimi səciyyələndirir (18, s. 223).
Ümu miyyətlə, vətənpərvərlik haq -
qın da tədqiqatlarda anlayışın məz -
mununun açılmasına yönəlmiş ide -
ya lar sistemsiz xarakter daşıyır və
daha çox vətən pərvərliyin formalaş -
ması problemi diqqət mərkəzinə gə -
tirilir. Bu yönümlü tədqiqatlarda
vətənpərvərlik tərbiyəsi öz xalqının
mədəniyyətinə, ənənələrinə, tarixinə
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öz bağlılığını dərk etməsini, öz Və -
təninə sevgisini, öz xalqının taleyi,
onun gələcəyi üçün narahatlığı for -
malaşdırır. Qeyd edilir ki, effektiv
vətənpərvərlik tərbiyəsinin nəticəsi
kimi vətənpərvərlik formalaşır. Və -
tən pərvərlik öz ölkəsinin hər tə rəfli
inkişafına, onun maraqlarının mü da -
fiəsinə yönəl miş praktik fəaliy yət də
üzə çıxır. Qədimdə vətənpər vərlik
ele mentləri qohumluq əlaqə ləri nin,
mərasimlərin, adətlərin dərk edil mə -
si kimi yaranırdı (11, s.243).

Vətənpərvərlik probleminin təd -
qiqi etnopsixologiya sahəsində san -
ballı əsərlərə əsaslanır və daha çox
milli-mənəvi dəyərlər kontekstindən
öyrənilir. Bu tədqiqatlarda vətən pər -
vərliyin ən azı üç növünü ayırırlar: 

1. Öz xalqına mənsubiyyət his -
sinə, doğma dilinə, mədəniy yə tinə,
öz tarixinə məhəbbətə və s. əsas la -
nan et nik vətənpərvərlik. Bu termin
ilk dəfə rus psixoloqu İ.Kon tərə -
findən istifadə edilmişdir. O yazırdı
ki, “etno  vətən pər vər lik öz xalqının
kon k ret ləş miş, sadələşdirilmiş, bir
qay da olaraq, müsbət keyfiyyətlərə
ma lik olan obrazın təsdiqi ilə bağ -
lıdır” (15, s.189).

Psixoloq N.V.İpollitov etnovə tən -
pərvərliyi daha ətraflı nəzərdən ke -
çirir. O, etnovətənpərvərliyi öz xalqı
ilə daxili mənəvi əlaqə, “öz” etnik
dəyərlərinə hörmət hissi kimi müəy -
yən edir (22). Əgər uşaq milli ruhlu

ailədə böyüyürsə, öz xalqının dilində
uşaq bağçasına gedirsə, sonra isə öz
ana dilində oxuyursa, bu vətən pər -
vərlik xalqın növ əlaməti hissi kimi
öz təbiəti ilə şərtləndirilmişdir, ana -
dangəlmədir və mükəmməl surətdə
inkişaf edir.(22). 

2. Ərazi vətənpərvərliyi – insanın
doğulduğu yerə olan (yer, landşaft,
iqlim və s.) məhəbbətə əsaslanır. 

3. Dövlət vətənpərvərliyi millətin
son məqsədinə – öz dövlətinin qurul -
masına, dövlətin özünü müəyyən
etməsinə, dövlət dünyagörüşünə və
dövlət hissinə əsaslanır; bu, dövlət
ideologiyasına əsaslanan və vətən -
daşlıq hissi ilə bağlı olan vətən pər -
vərlikdir (14, s. 115). 

Beləliklə, vətənpərvərlik hissləri
milli dövlət dünyagörüşünün emo-
sional aspektidir ki, bu da Vətənə,
onun tarixinə, öz dövlətinin gələ cə -
yinə mənsubiyyət hissini birləşdirir.
Vətənpərvərliyin ali forması kimi
Vətənə məhəbbət hissi, əzablara
döz məyə və hətta onun uğrunda ölü -
mə belə getməyə hazırlıq hissi çıxış
edir.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki,
vətənpərvərliyinin öyrənilməsində
onun tərbiyəsi məsələləri, yəni peda-
qoji aspekti daha çox işlənmişdir.
Vətənpərvərlik tərbiyəsi vətən pər -
vər lik hisslərinin tərbiyəsini, xal qa
xidmətin yüksək idealının forma laş -
ma sını, istənilən anda Vətənin mü -
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da fiəsinə durmağa hazırlığı, döyüş
ənə nələrini və xalqın qəhrə manlıq
səhifələrini öyrənməyi ehtimal edən
tərbiyədir. Bir maraqlı məqamı da
diqqət mərkəzinə gətirmək istərdik.
Əksər tədqiqatlarda vətənpərvərlik
hiss kimi, bəzilərində isə şəxsiyyət
keyfiyyətləri kimi nəzərdən keçirilir.
Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün
bəzi məqamlara diqqət yetirək. Təd -
qiqatçı Y.T.Borodinin fikrincə, və -
tən pərvərlik hissdir, Y.P.Kokaryov
onu şəxsiyyətin mənəvi keyfiy yəti
hesab edir. İ.S.Duranov dünyagö rü -
şün və ideyalılığın bir hissəsi,
Q.V.Zvereva mənəvi dəyər hesab
edir (25). Lakin vətənpərvərliyin
han sı kontekstdə daha təkmil ifadə
olun ması və onun müqayisəsi tədqi -
qat çılar tərəfindən geniş əhatə olun-
mur. Hesab edirik ki, vətənpərvərlik
fenomeni hisslərin aktivləşdirilməsi
zamanı daha çox təzahür edir. Lakin
onu bir hiss kimi başa düşmək kifa -
yət etmir. O, həm də dəyərdir. Çünki
dəyərlər hələ aktuallaşmamış hisslər
kimi özünü göstərə bilir. 

Nəzərə almalıyıq ki, marksizm-
leninizm ideologiyasının ehkamları
ilə buxovlanmış sovet pedaqoji elmi
vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiy yə -
tini anlamağa vahid yanaşma işləyib
hazırlaya bilmədi. Vətənpərvərlik
tər biyəsinin problemləri üzrə sovet
döv rünün ədəbiyyatının təhlili gös tə -
rir ki, vətənpərvərlik hisslərinin oby-

ekti çoxmillətli və vahid sosialist
vətə nidir. Bəzən o doğma yerlərlə,
təbiətlə əvəz edilirdi, bəzən isə vətən
anlayışına sosialist dövləti, sovet
ictimai və dövlət quruluşu, kommu-
nist partiyası daxil edilirdi. Bu isə
fikrimizcə “qondarma” vətənpər vər -
lik hisslərinin tərbiyəsinə gətirib çı -
xarırdı ki, bir çox hallarda bu proses
mənfi sonluqla yekunlaşırdı.

Pedaqoji elmin klassikləri ara sın -
da vətənpərvərlik tərbiyəsinin prob -
lemlərinə V.A.Kolsova, V.A.Sosnin,
A.V.Kuznetsova, Y.A.Kubliskaya və
başqa görkəmli alimlər müraciət
etmişlər. Onlar öz əsərlərində və
elmi layihələrində milli tərbiyə siste-
minin tərkib hissəsi kimi öz dövrləri
üçün aktual olan vətənpərvərlik hiss -
lərinin inkişaf problemlərini işıq -
landırır, “şüurlu” vətəndaşın tərbi yə -
si, öz Vətəninin vətənpərvəri ideya -
sını irəli sürürdülər (25). 

Vətənpərvərlik tərbiyəsi anlayı şı -
nı ətraflı nəzərdən keçirmək üçün
onun yaranma tarixini nəzərdən
keçirək. Nəzərə almaq lazımdır ki,
hər bir etnosun və ya hər bir xalqın
millət kimi formalaşması, yəni onda
milli mənlik şüurunun formalaşması
özünəməxsus cəhətlərə malik ol -
maq la yanaşı müxtəlif sosial, iqtisa-
di, sosial-psixoloji, eləcə də etnik
psi xoloji amillərin təsiri ilə baş verir
və hər bir xalqda bu cəhətlər məxsusi
şəkildə özünü göstərir. Nəzərə almaq
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lazımdır ki, Vətənpərvərlik hissləri o
zaman formalaşmağa başlayır ki,
etnosun və ya xalqın öz milli dili,
adət-ənənələri, yaşadığı ərazi və
dövləti olsun. Məhz belə bir şəraitin
yaranması vətənpərvərliyin forma -
laş ması üçün zəmin rolunu oynayır.

Vətənpərvərlik hissləri ərəb işğa -
lından başlayaraq yazılı mənbələrdə
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
öz əksini tapmış və Azərbaycanın
xanlıqları dövründə mərkəzi haki -
miy yətin yaranmasına qədər uzun
bir dövr keçmişdir. Nəzərə almaq la -
zımdır ki, Azərbaycanda vətənpər -
vər lik tərbiyəsinin tarixi bir yüzil lik -
lə hesablanmır və müxtəlif dövrlərdə
müxtəlif spesifikaya malik olmuş -
dur. Bu zaman onun kökləri dəyiş -
məz qalmış və ənənəvi olaraq xarici
düşmənlərlə mübarizə və döyüşlərlə
şərtləndirilirdi. Məhz “mübarizə”
azərbaycan xalqının vətənpərvərlik
potensialının həqiqətən açılmasına
im kan verdi. İlk dövrlədə vətən pər -
vərlik hissləri öz obasına, ailəsinə
şamil edilsə də, sonrakı dövrlərdə
doğ ma torpağa şəxsi sədaqətinə yö -
nəl dilirdi.

Qeyd olunmalıdır ki, milli özünü -
dərkin formalaşmasına qədər ön
plana vətən pər vər lik tərbiyəsinin
sub yektiv tərəfi çıxırdı. Çünki vətən -
pərvərlik özü şəxsi, şəxsi ləş diril miş
xarakter daşıyırdı və yalnız ayrı-ayrı,
konkret insanlar vasitəsilə “Vətənə”

bağ  lan ı r dı. Dini dəyərlərin dəyiş -
məsi, o cümlədən, vətənpərvərlik haq -
 qında təsəvvürlərin yeniləşməsi fo -
nunda vətənpərvərlik idealları kon -
kret şəxslərdən uzaqlaşır və ümum -
milli əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Dövlətçiliyin formalaşması pro -
sesində vətənpərvərlik dövlət xarak-
teri kəsb edir. Zaman keçdikcə və -
tən pərvərlik, doğruluq və Vətənə
sədaqət vətəndaşın təkcə son dərəcə
fərdi-mənəvi vəzifələrinə deyil, həm
də hüquqi vəzifələrinə aid edilir.
Vətən pər vərlik ideyaları üzvi olaraq
hərbi-peşəkar vəzifələrə aid edilir,
davranış normasına çevrilir. Bununla
eyni zamanda hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsi Vətənə məhəbbəti tərbiyə
etmək məqsədi daşıyırdı. 

Azərbaycanın keçmiş Sovetlərin
tərkibində olduğu illərdə vətənpər -
vərlik tərbiyəsi proletar internasio -
nal lığına, sovet xalqının inqilabi,
hərbi və əmək ənənələrinə sədaqətə,
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möh -
kəmlənməsinə görə məsuliyyətə,
hərbi-texniki biliklərin mənim sə nil -
məsinə əsaslanmalı idi. Bu onu təs -
diq edir ki, SSRİ-də vətənpər vərli yin
əsasında, hər şeydən əvvəl, müxtəlif
etnosları sosial və internasional bir -
likdə – sovet xalqı adı altında bir ləş -
dirən sovet ideologiyası dururdu. Bu
ideologiya yoxa çıxan kimi bu birlik
də öz mövcudiyyətini dayandırdı.
Keçmiş SSRİ-nin tərkibinə daxil
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olan bütün respublikaların xalqları nın
öz Vətəni var idi. Nə qədər ki, on la -
rın inandığı ideya var idi, onla rın va -
hid Vətəni – SSRİ var idi. Ümid siz -
lik baş verən zaman vətənpər vərlik
şüuru mütləq şəkildə tənəz zül etmə -
yə başladı, bu da nəticədə bir emo-
sional-həssas səviyyəyə gətirib
çıxardı. Sovet İttifaqı əhalisinin
böyük etnik müxtəlifliyi şəraitində
bu o demək idi ki, belə vətənpərvər -
lik dolayısı ilə ayrı-ayrı hallarda mil -
lətçiliyə çevrilərək cəmiyyətin de -
zin teqrasiyasına səbəb olacaq. Buna
görə də vətənpərvərliyi təkcə Vətənə
məhəbbət kimi, güclü insan hissi
kimi deyil, həm də ideyalılığın və
siyasi şüurun yüksək təzahürü kimi
nəzərdən keçirmək lazımdır.

Sovet tərbiyə prosesində vətən daş -
 lığın və vətənpərvərliyin əlaqəsi bu
istiqamətlərdə müşahidə edilirdi: 

– Mənəvi tərbiyə vətəndaşlığın
və vətənpərvərliyin tərbiyəsinə xas
olan normativ davranış və müna si -
bətlər qaydalarının mənimsənilmə
sistemi kimi; 

– Cəmiyyətdə hakim ideologiya
və dövlətin siyasəti ilə bağlı olan
şəx siy yətin ideya-siyasi istiqaməti -
nin formalaşması; 

– tərbiyə prosesi tam xarakter da -
şıyırdı, buna görə də mənəvi, vətən -
pər vər, internasional, mülki tərəflə -
rin vəhdəti, onların qarşılıqlı əlaqəsi
təbii hal kimi çıxış edir (24, s. 29).

Nəticədə şüurlu vətənpərvərin ya -
ranması müvafiq hisslərlə, əqidələrlə
və fəaliyyətlə əlaqəlidir, bu da bir -
başa milli şüurun üzərinə qoyulmuş
müəyyən yerdən asılıdır. 

Milli şüur öz etnik mənsubiy yə -
tinin və tarixi taleyinin özünəməx -
sus  luğunun dərindən dərk edilməsi,
hər bir millətin ayrılmaz atributudur.
O, tarixi prosesin ixtiyari subyekti
ki mi xalqın yetkinliyini təsdiq edir,
mənəvi sağlamlığın, şəxsiyyətin mə -
nəvi və intellektual potensialının
gös təricisidir. Milli şüura aşağıda -
kılar daxildir: 

– Vətənə, öz xalqının tarixi və
özü nə xas obrazına məhəbbət;

– Xalqın mənəvi gücünə inam; 
– Mədəni inkişaf etmiş dünyada

xalqın şərəfli yer tutmasına görə ira -
də gücü, məsuliyyət; 

– Öz xalqının, millətinin tarixini,
mədəniyyətini, incəsənətini, mənə -
viy yatını, adətlərini, mərasimlərini,
rəmzlərini dərk etmək bacarığı; 

– Vətənin maraqlarına şüurlu su -
rətdə xidmət etməyə hazır olmaq
(14, s. 90).

Həqiqi milli özünüdərkin forma -
laş ması probleminin həlli yalnız
Vətənin mənəvi anlayışı ilə əlaqədar
mümkündür. Ona görə ki, “Vətən –
bü tün təzahürlərdə və yaradı cı lıq lar -
da xalqın ruhudur, millət isə bu ru -
hun özünəməxsusuluğudur” (16, s.
210). 
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A.V.Suxarev insanın vətənpər -
vərlik şüurunun inkişafının üç mər -
hələsini ayırır: 

1. Erkən etnik-ərazi özünüdərk
mər hələsi – bu mərhələ vətənpər vər -
lik tərbiyəsinin əsası, təməlidir. O,
məktəbəqədər və kiçik məktəbli yaş
dövrünə təsadüf edir. Bu mərhələdə
vətənpərvərlik hissi formalaşır; 

2. Milli-siyasi özünüdərk mərhə -
ləsi – bu mərhələ yeniyetməlik yaş
dövrünə təsadüf edir, uşaq ailənin və
məktəbin qucağından ictimai mühitə
keçir. Bu mərhələdə gəncliyin, uşaq
və gənclərin müxtəlif ictimai, siyasi
təşkilatlara və birliklərə birləşməsi
baş verir, bu təşkilatlar bu günki
məktəblini sabahkı vətəndaş kimi
tərbiyə etməyə kömək edir;

3. Dövlət-vətənpərvərlik özünü -
dərk mərhələsi – “milli” anlayışı et -
nik liyin hüdudlarından kənara çıxır
və dövlətçilik səviyyəsinə çatır. Bu
mərhələnin səciyyəvi cəhətləri mil -
lə tin başlıca məqsədi kimi öz döv lə -
tinə məhəbbət, hörmətdir (23, s. 36). 

Beləliklə, bu mərhələlərin uğurla
keçməsi insanın vətəndaş – vətən pər -
 vər yetkinliyini təsdiq edir. L.S.Ru -
binşteyn qeyd edir ki, fərdin vətən -
pər vər təşəkkülü iki istiqamətli pro-
sesdir: 

– Psixoloji səviyyədə bu təsəv -
vür lərin, hisslərin, vərdişlərin, əhval-
ruhiyyənin və meyllərin formalaş -
ma sıdır; 

– İdeoloji səviyyədə bu vətən pər -
vər şüurun, ideyanın, baxışların və əqi -
dələrin formalaşmasıdır; (20, s. 224).
Vətənpərvərlik hisslərinin başlıca
funksiyası öz xalqına, Vətəninə müs bət
münasibətdən ibarətdir, və tən pər vər -
li yin subyekti ictimai varlıq kimi in -
sandır, obyekti isə xalq, Vətəndir.
Fəlsəfi-humanitar elmlər də vətən -
pər vərliyin xarici strukturu ayrılır: 

– Vətənpərvərlik hissləri;
– İnsanın milli ləyaqəti; 
– Milli maraqların təmin edilmə -

si nə tələbat;
– Milli şüur əsasında vətənpər -

vərlik şüuru, cəmiyyətdə öz vətəndaş
rolunun başa düşülməsi;

– Milli ədəb, digər millətlərdən
olan insanlara münasibətdə tolerant
münasibət;

– Milli mədəni dəyərlərin toplan -
masına, saxlanmasına və ötürül mə -
sinə tələbat;

– Vətənpərvər fəaliyyətə hazır
olmaq (17, s. 30). 

Vətənpərvərlik bir hiss kimi bir
neçə komponentdən ibarət olan daxi-
li struktura malikdir: 

– Birincisi, səthi – öz xalqına bö -
yük ailəyə olduğu kimi təbii məhəb -
bət, doğma sözə, doğma təbiətə
məhəbbət;

– İkincisi, vətənpərvərliyi ağılla
hiss etmək, xalq qarşısında borcu dərk
etmək, onun maraqlarının mü da -
 fiəsinə qalxmağa hazır olmaq; 
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– Üçüncüsü, doğmalara, yaxın la -
ra məhəbbətin xalq qarşısında öz bor -
cunun dərk edilməsi ilə birləş mə si,
Vətənə xidmətə meyl etmək, ha zır
olmaq (16, s.101). Vətən pər vər lik
hiss lərinin strukturunu bu mü nasi -
bət lər vasitəsilə təqdim etmək olar:

– Özünə münasibət: milli özünü -
dərk, şərəf, ləyaqət, səmimilik, xe -
yir xahlıq, dözüm, namuslu olmaq,
dü rüstlük;

– İnsanlara münasibət: tolerant -
lıq, milli ədəb, şəfqət, alicənablıq,
ədalətlilik, qonaqpərvərlik, açıqsöz -
lü lük, səxavətlilik, köməyə hazır
olmaq, öz xalqına mənsubiyyəti, öz
milləti qarşısında onun nümayəndəsi
olmaq məsuliyyətini dərk etmək; 

– Vətənə münasibət: vətəndaş
mə suliyyəti, doğruluq, müdafiəyə
qalx mağa hazır olmaq, ölkənin inki -
şafı üçün işləmək arzusu, beynəlxalq
nüfuzu artırmaq, Konstitusiyaya və
dövlətin qanunlarına hörmət, dövlə -
tin uğurlarına görə qürur, uğur suz -
luqlara görə ağrı, ictimai fəallıq və
təşəbbüskarlıq;

– Milli dəyərlərə münasibət:
Azər baycan dilini bilmək, ailə və
milli adətlərin, ənənələrin, mərasim -
lərin toplanmasında, saxlanmasında
və ötürülməsində arzu və tələbat,
milli sərvətlərə, doğma təbiətə qay -
ğı keş münasibət, azərbaycan xal qı -
nın mənəvi həyatının inkişafına kö -
mək; milli və dövlət rəmzlərinə hör -

mət, öz torpağının qayğıkeş sahibi
hissi. Təhlilin aparılması nəticəsində
vətənpərvərliyin aşağıdakı tərifini
ifadə edə bilərik: 

– Vətənpərvərlik şəxsiyyətin öz
Vətəninə sədaqət, məhəbbət və qürur
hissində ifadə edilən milli şüurun
əsas tərkib hissəsidir: 

– Özünü düzgün aparmaq üçün
cəmiyyət tərəfindən yaradılmış nor -
maların dərk edilməsi, davranışın
müəy yən meyarlarını qurmaq; 

– Vahid vətənpərvər cəmiyyətin
yaradılması üçün ölkənin təqdim et -
diyi norma və qaydalara vətən da şın
müsbət münasibətinin formalaşması.

– Baxışların, əqidələrin formalaş -
ması. Baxışların formalaşması mə -
nim sənilmiş şəxsi mülkiyyət norma -
larının qavranılması, mənimsə nil mə -
si və dəyişdirilməsi, hərəkətə poten-
sial hazırlıq mərhələsidir. Əqidə
insanın həyatda rəhbər tutduğu
müəy yən prinsiplərə əsaslanan ba -
xış lardır. Əqidənin formalaşması
üçün hərəkət mövqeyinin meydana
çıxmasını, düzgün hərəkətlərin hə ya -
ta keçirilməsi məqsədilə hazır lıqlar
tələb edən vəziyyətləri yaratmaq
lazımdır (11, s. 247).

Şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin
yaranması. Fəaliyyət nəticəsində
normaya çevrilən davranış vərdişləri
təkrarların nəticəsində formalaşır.
Hərəkətlər, fəaliyyət sistemi tədricən
xarakter cizgilərinə keçir, şəxsiy yə -
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tin xassəsinə çevrilir. Y.V.Zderev qeyd
edir ki, “Əgər ailədə, doğma kənd də,
şəhərdə baş verən real dəyi şikliklərə
diqqət yetirsəniz, vətən pərvərlik his-
sini oyatmaq asandır. Belə ki, tərbi -
yə çilər yalnız hissləri kəski nlə ş di rə -
rək və onlara arxalanaraq şagirdi hə -
rə kətə gətirə bilərlər” (11, s. 247).

Beləliklə, qənaətə gəlmək olar ki,
insanın ona söylənilənləri, ona yeri -
nə yetirilməsi təklif edilənləri sadəcə
anlaması və dərk etməsi kifayət de -
yil, həm də bu zaman hisslərin bi ru -

zə verilməsi zəruridir.Yəni vətən pər -
vərlik elə bir psixoloji mexa niz mə
malikdir ki, həmin mexanizmin işə
düşməsi üçün təbliğat, maa rif lən dir -
mə, adekvat tərbiyə və s. kimi cə hət -
lər yetərincə deyil. Vətənpər vərlik
hiss lərini fəallaşdırmaq üçün onun
emosional mexanizmlərini sti mul -
laşdırmaq lazımdır. Təlim pro se -
sində müəllim və tərbiyəçilər bu faktı
nəzərə almalı, şagirdlərdə və tən pər -
vərlik duyğusunun inki şafına çalış -
ma lıdırlar. 
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ПАТРИОТИЗМ И ПОДХОДЫ К ЕГО СУЩНОСТИ 

АБСТРАКТ

Статья посвящена психологической сущности патриотизма и анали-
зу, посвященных ему подходов. В статье подчеркивается, что понятие
патриотизма является многоаспектным понятием. Понимание этого
феномена в таком многостороннем понятии связано со сложностью его
характера, разнообразием его проявлений и специфичностью изучен-
ного научного аспекта. В психологической литературе однозначное
объяс нение патриотизма не встречается. В различных источниках
поня тием «патриотизма» описывается любовь к своему народу и его
традициям, родной природе, родному краю, родному языку, культуре и
обычаям своего народа. Это чувство проявляется в гордости за успехи
своего народа в области науки, техники, производства, культуры. Ана-
лиз исследований, посвященных изучению патриотизма показывает,
что феномен патриотизма больше изучена в философских и педагоги-
ческих исследованиях, а в социологии и системе других гуманитарных
наук исследован частично. В психологической литературе понятие пат-
риотизма редко встречается. Лишь в рядах исследовательских работах
последнего периода стало изучаться как социологическое психологиче-
ское явление. С социально-психологической точки зрения патриотизм
является фундаментальным элементом общественного сознания и но -
сит интегративный характер, имеет социально-психологическую при-
роду. Этот вопрос связан с тем, что патриотизм тесно связан с нацио-
нальным сознанием, национальным самосознанием и национальной
идентификацией. В конце автор приходит к выводу, что для активиза-
ции патриотических чувств необходимо стимулировать его эмоцио-
нальных механизмов. В процессе обучения педагоги и воспитатели
должны учитывать этот факт, стараться развитию чувства патриотизма
у учащихся. 



PATRIOTISM AND APPROACHES TO ITS ESSENCE

ABSTRACT

The article is devoted to the psychological essence of Patriotism and the
analysis of approaches dedicated to it. It is noted in the article that the
Patriotism is a multi-aspect concept. An understanding of this phenomenon
in a multilateral concept is related to the complexity of its character, the
variety of its manifestations, and the specificity of the studied scientific
aspects. Unambiguous explanation of patriotism is not occured in the
psychological literature. Different sources of «patriotism» concept describes
the love for his people and its traditions, mother nature, native land, native
language, culture and customs of its people. This feeling manifests itself in
pride for the achievements of their people in the field of science, technology,
production and culture, in the respect to the attributes and laws of its state.
An analysis of research on the patriotism indicates that patriotic phenomenon
was investigated in philosophical and pedagogical studies more, but in
sociology and other humanity systems it was investigated partially. The
concept of patriotism is not often encountered in psychological research. It
has been studied as a social-psychological phenomen only in some research
studies in recent years. From the socio-psychological point of view,
patriotism is a fundamental element of social consciousness and is
integrative in nature, has a socio-psychological nature. This question is
related with the fact that patriotism is closely linked to the national
consciousness, national self-consciousness and national self-identification. 

At the end, the author comes to the conclusion that, it is necessary to
stimulate his emotional mechanisms in order to strengthen the patriotic
feelings. In the training process teachers and caregivers should take into
account this fact and try to develop the patriotic sense in students. 

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №4)
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PİYLƏNMƏDƏN ƏZİYYƏT ÇƏKƏN QADINLARIN
ŞƏXSİYYƏTİNİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Günel Əhmədova

BDU-nun psixologiya kafedrasının
I kurs magistrantı 

Açar sözlər: piylənmə, artıq bədən kütləsi, fiziki Mən obrazı, özünü qiy -
mət ləndirmə, qida davranışı, sinir anoreksiyası, sinir bulemiyası, kompulsiv
çox yemək, psixosomatika

Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, образ телес-
ного я, самооценка, пищевое поведение, нервная анорексия, нервная
були мия, компульсивное переедание, психосоматика

Key words: obesity, overweight, physicalself-image, self-estimate,
foodbehavior, anorexianervosa, bulimianervosa, compulsiveovereating,
psychosomatic
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Tarixi dövrlər boyu artıq çəki
və piylənmə bütün cəmiyyət -

lərdə sağlamlıq və zənginlik əlaməti
olaraq qəbul edilmişdir. Bəşəriyyətin
tarix boyunca aclıq, qıtlıq və yoxsul-
luqla mübarizə etdiyini nəzərə alsaq,
belə bir düşüncənin olması təbii gö -
rünür. Günümüzdə qidalanma yet -
məz liyi ilə əlaqəli və infeksion mən -
şəli xəstəliklər yerini artıq çəki və
piylənmənin törətdiyi sağlamlıq
prob lemlərinə vermişdir. Əvvəllər
inki şaf etmiş ölkələrin problemi
kimi qəbul olunan piylənməhazırda
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də
əhalinin maddi durumunun yüksəl -
məsi, Qərb həyat tərzinin mənim sə -
nilməsi, qida qəbulunun artması fo -
nunda enerji sərfinin azalması və

urbanizasiya ilə birlikdə qaçılmaz
olmuşdur. Nəticədə piylənmənin
əhali arasında yayılması dünyada
Qərb-Şərq və ya zəngin-yoxsul ayı -
rımı etmədən, getdikcə artmaqdadır.
Günümüzdə qarşısı alına bilən ölüm -
lərin siqaretçəkmədən sonra gələn
ikinci önəmli səbəbi piylənmədir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
1998-ci il Deklorasiyasında müasir -
ləş mə və iqtisadi inkişafın stan dart -
larında artıma yol açaraq piylənmə -
nin bir epidemiya halına gəldiyini,
2002-ci ildə isə XXI yüzilin ən
önəmli sağlamlıq problemi olaraq
qa lacağını bildirmişdir.

Ən bəsit təsvirdə piylənmə bə -
dən də izafi piy toplanmasıdır. Orta
bə dən ağırlığına malik kişilərdə



71

Ümumi psixologiya

Психолоэийа jурналы 2017, №3

bədəndə piy 15-20%, qadınlarda isə
25-30% arasındadır. Lakin bədəndə
olan piylərin hesabının aparılması
asan olmadığı üçün daha çox artıq
bədən kütləsi anlayışından istifadə
olunur. ÜST artıq bədən kütləsi və
piylənmə diaqnozunu bədən kütlə
indeksinə ( BKİ = Ağırlıq [kq] / Boy
[m2] ) əsasən edir. Buna görə:

Artıq bədən kütləsi: 
BKİ=25,0-29,9 kq/m2 və
Piylənmə: BKİ≥30 kq/m2 olaraq

qəbul edilməkdədir [9].
Piylənmə, demək olar ki, bütün

öl kələrdə çox yayılmış olan sağlam -
lıq problemidir və getdikcə dünyanı
bürüyən epidemiya halını alır. ÜST
məlumatına görə dünyada ümumi -
lik də piylənmə 1975-ci ildən günü -
mü zə qədər üç qat artmışdır. 2016-cı
ildə 1,9 milyard böyüklər (18 yaş və
daha böyük) artıq çəkidən əziyyət
çəkmişdir, onlardan 650 milyondan
çoxunda piylənmə olduğu qeyd edil -
mişdir. Bu rəqəmlər əhali üzrə yayıl -
ma faizi ilə ifadə olunarsa, 2016-cı il
üçün dünyada artıq bədən kütləsi
39%, piylənmə 13% civarında ol -
muş dur.

Bütün dünya üzrə əhalinin 57%-i
yaşayan ölkələrdə artıq bədən kütləsi
və piylənmə yetərsiz bədən kütləsi
üzündən daha çox ölümə səbəb olur.
Bura yüksək və orta gəlir səviyyəsi
olan ölkələr daxildir. Artıq bədən
kütləsi və piylənmə diabet, ürəyin

işemik xəstəliyi və bəzi xərçəng xəs -
təlikləri də daxil olmaqla bir çox
xəs  təliklərin əsas risk faktoru dur
[12].

Əhali arasında piylənmənin art -
ması səbəbləri: sürətlə inkişaf edən
texnologiya ilə bərabər nəqliyyat, is -
tehsal və kənd təsərrüfatı sahələrində
rahatlaşan yaşayış tərzi, bununla
bağlı fiziki aktivlikdə azalma və
müasir həyatdakı qidalanma vərdiş -
lə rinin dəyişməsidir.Ayaqüstü (fast-
food), sürətli yeyilən ziyanlı qidalar,
karbohidrat və rafinəolunmuş şə -
kərlə zəngin, bitki liflərindən kasad,
aşırı yağlı qidalanma şəkli piylən -
məyə yol açan önəmli amillərdəndir.
Həmçinin, asudə vaxtı asanlıqla dol-
duran öncül texnoloji vasitələrin (cib
telefonu, televiziya, kompüter, ev
kinoteatrı və s.) istifadəsinin geniş
ya yılmasının da böyük təsiri ol muş -
dur [9]. Piylənmənin artmasına təsir
edən amillər sırasında mütləq stres
faktorları da qeyd etmək lazımdır.
Belə ki, digər səbəblərdən yaranan
psixoloji diskomfort çoxyeməyə
vəson nəticə olaraq artıq bədən
kütləsi və piylənməyə gətirib çıxar -
dır. Bu hal da öz növbəsində təkcə
sağlamlıq üçün risk faktoru deyil,
həm də sosial mühitə uyğunlaşmanı
pozur və psixi sferanın disfunksi ya -
sına şərait yaradır. Subyektin özünün
xarici görkəmi haqqında təsəvvür -
ləri, xüsusilə onun estetik ideallara



uyğunluq dərəcəsi şəxsiyyət xüsu -
siy yətlərinə və davranış tərzinə əhə -
miyyətli təsir göstərir. Hər hansı bir
həqiqi və ya xəyal edilən səbəb
üzündən estetik cəlbediciliyin itiril -
məsi psixoloji və sosial adaptasiyanı
pozan ciddi zədələyəci faktora çev -
rilə bilər. Buna son 15-20 il ərzində
inkişaf etmiş ölkələrdə arıq və id -
mançı bədən quruluşunun daha ideal
və sağlam hesab edilməsinin böyük
təsiri vardır. Burada kütləvi informa-
siya vasitələrinin də əhəmiyyəti
böyükdür. Estetik cəlbediciliyi fiziki
gözəlliklə yanaşı, xarici görkəmin
ekspressiv keyfiyyətləri də müəyyən
edir. Artıq bədən kütləsi və piylənmə
sadəcə xarici görünüşə təsir etmir,
həm də yeriş, mimika, bədən plasti -
kası və insanın digər ekspressiv
xarakteristikalarını da dəyişir. Bütün
bu amillər, əsasən də qadınlarda, də -
yərlər sisteminin ierarxiyasına güclü
təsir göstərir[6 s.112]Xüsusilə o
fakta diqqət etmək lazımdır ki, icti-
mai şüurda “gözəllik”, “fiziki mü -
kəm  məllik”, “seksuallıq”, “cismani-
lik” əsasən kişilərlə deyil, qadınlarla
assosiasiya olunur. Bunun nəticəsi
olaraq da müasir cəmiyyətdə insan -
ların zahiri görkəmlərində məm nun -
luq problemlərinin (əsasən də qa dın -
ların) fiziki cəlbedicilik haqqında
müasir təsəvvürlərə meyl etməsi və
arzuolunan parametrlərə çata bil mə -
məsi səbəbindən artdığı qeyd olunur.

Zahiri görünüşdən məmnun qal -
ma dərəcəsinin gender analizindəki
fərqlər göstərir ki, qadınlara kişilərə
nisbətən öz xarici görünüşünə daha
mənfi münasibət meyli xasdır [4].

İnsan başqa adamlar vasitəsilə ki -
şilik, qadınlıq, mənəvi gözəllik və s.
haqqındakı etalon və stereotiplərə
yiyələnir, başqa adamları və özünü
qiymətləndirməyi öyrənir [1]. Belə
ki, hər bir konkret cəmiyyət fiziki
cəlbedicilik etalonunun formalaşma -
sında özünəməxsus spesfik təsir gös -
tərir. Fiziki cəlbedicilik etalonu
müəyyən tarixi dövrlə, ictimai mə -
dəni şəraitlə şərtlənmiş və yetərincə
dərk edilməyən obrazdır ki, onun
əsasında insan zahiri görünüş xü su -
siyyətlərini təşkil edir və uyğunlaş -
dı rır. Fiziki simadan qeyri-məmnun -
luq hissi bu formalaşmış etalonun
insanın özünün fiziki göstəriciləri ilə
müqaisəsi zamanı üst-üstə düşmə -
mə  sindən yaranır. İctimai müqaisə
özünə hörmət hissinə mənfi təsir
edir, yəni hər hansı bir meyara görə
(xüsusilə bu, bədən ölçülərinə aid -
dirsə) “daha yaxşı” hesab edilən in -
sanlarla müqaisə etmə özünəhör mə tin
azalmasına şərait yaradır. M.V.Bo -
loxovanın apardığı tədqiqatl ar dan
gəldiyi nəticələrə əsasən bu faktlar
həm qadınlara, həm də kişilərə aid
edilsə də, lakin qadınlar daha çox tə -
sir altına düşürlər. Fiziki cəlbedici li -
yin ictimai etalonu və fərdi fiziki
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parametrlərinin üst-üstə düşməməsi
əsasən o insanlarda xarici görünüş -
dən qeyri-məmnunluq yaradır ki, on -
lara ictimai rəydən yüksək dərəcədə
asılılıq, aşağı özünüqiymətləndirmə
və şəxsiyyətin özünü ifadə etməsinin
müxtəlif mənbələrinin (məsələn,
peşə, hobbi və s.) olmaması xasdır
[4]. 

Ənənəvi ictimai-mədəni mühitdə
fiziki Mən obrazının qadın identik-
liyi strukturunda daha əhəmiyyətli
olması həm də onunla izah olunur ki,
qadın öz bədəni və cismani təcrübəsi
ilə (seksuallığın inkişafı, hamiləlik
və doğuş) təmsil olunur. Müasir fiziki
cəlbedicilik etalonunun yara dıl ma -
 sında bu, aşağıdakı kimi ifadə edi lir:
normativ obrazın əsasında “qa dın”
və “bədən” konstruktları ara  sında
asso siativəlaqələr haqqında tarixi-
ənənvi təsəvvürlər durur və bunun da
nəticəsində elə bir stereotip yaranır
ki, qadın üçün vacib dəyər məhz
onun fiziki cəlbediciliyidir. Bununla
bağlı olaraq, hətta bəzən qadının mə -
nəvi keyfiyyətləri belə onun ölçü lə -
rinin, boyunun, yerişinin, simasının
ümumi qəbuledilmiş ideala nə qədər
müvafiq olmasına görə qiymət lən di -
rilir [5].

Müasir cəmiyyətdə zahiri görü -
nüş etalonunun bilavasitə yayıcıları
KİV, xüsusilə dəb jurnalları, televi-
ziya, kino və reklamlardır. “Məlum
olduğu kimi moda aləmi arıq, bəzən

həddən artıq arıq olmağı təbliğ edir.
Cəmiyyətdə artıq belə bir fikir for -
ma laşmışdır ki, arıq adamlar daha
çevik olur, geyim onlara çox yaraşır
və fikrimizi bir qədər də geniş lən dir -
sək seksuallığın güclənməsi (o cüm -
lədən qeyri-ənənəvi seksuallıq) məhz
arıq adamlarda daha yüksək olur” [2
s.62]

Qeyd etmək lazımdır ki, zahiri
gö rünüşündən optimal (əhəmiyyət -
siz) qeri-məmnunluq qadını fiziki
inkişafa və bədənini fiziki normada
saxlamağa təşviq edir, lakin real
Mən (real fiziki Mən obrazı) ilə ideal
Mən (arzuolunan, ideal fiziki Mən
obrazı) arasında əhəmiyyətli fərqlər
psixoloji diskomfortdan depressi -
yaya və sağlamlığın fiziki pozul ma -
larına qədər müxtəlif mənfi nəticələr
yaradır [4]. 

L.Lykouras bu istiqamətdə apar -
dığı tədqiqatlarda gəldiyi nəticəni
aşa ğıdakı kimi təsvir edir: “Piy lən -
mə üçün xarakterik olan heç bir şəx -
siyyət növü olmasa da, onlar ümumi
populyasiyadan fərqlənirlər, belə ki,
özünüqiymətləndirmə və özünüidarə
daha aşağı olur. Onlar passiv-asılı və
passiv-aqressiv şəxsiyyət xüsusiy -
yət lərinə, həmçinin problemlərin so -
matizasiyasına və inkar edilməsi
meyillərinə malikdirlər. Onların tə -
fəkkürü adətən dixotomik və ifrat -
cıldır. Piylənmədən əziyyət çəkən
xəstələr aşağı əməkdaşlıq qabiliyyəti
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göstərirlər, özlərini avtonom və inte-
qrasiya olunmuş heasab edə bil -
mirlər. Yüksək dərəcədə piylənmədə
cərrahi müalicədən əvvəl qeyri-adi
psixopatologiyanın, daha dəqiq dep -
ressiv və təşviş pozuntusunun yayıl -
ması müşahidə olunur. Ön müha -
kimələrə və diskriminasiyaya məruz
qaldıqları üçün onlara xüsusi qayğı
ilə yanaşmaq lazımdır ki, imtina və
günahkarlıq hisslərinin yumuşal dıl -
masına köməklik etmək mümkün
olsun. Piylənmədən əziyyət çəkən
insanların psixoloji profili haqqında
məlumat məhduddur. Gələcək tədqi -
qatlar özünü doğruldur, çünki bu in -
san larda koqnitiv bacarıqların ya ra -
 dılmasında və çəkiyə nəzarətdə əhə -
miyyətli təlabatlar mövcud dur» [11].

Müasir ədəbiyyatlarda qida dav -
ranışı pozuntularına xüsusi diqqət
ve rilir. Qida davranışı dedikdə qi -
daya və onun qəbuluna verilən də -
yərli münasibət, adi və stressli şərait -
də qidalanma stereotipi, öz bədən
obrazına yönəlmiş davranış və bu
obrazın formalaşması fəaliyyəti başa
düşülür [7]. Başqa sözlə, qidalanma
davranışı özünə hər bir insan üçün
fərdi olan yeməyə aid yönəlişliyi,
dav ranış formalarını, adət və emosi -
yaları daxil edir. 

“Xəstəliklərin Beynəlxalq Təs -
nifatı”da (XBT-10) F 50.4 – “digər
psixoloji pozuntularla əlaqədar çox
yemək” rubrikası ayırd edilmişdir.

Amerika psixiatrik assossasiyasının
“Psixi pozuntuların diaqnozu və
sistematikasına dair təlimat”ında
(DSM – 4) piylənməsi olan pasient -
lərin qida davranışının pozulması
tipologiyası daha ətraflı verilir.
DSM-4 də qida qəbulu pozuntuları
bölməsində onun 3 növünün təsviri
verilir: sinir anoreksiyası, sinir bule -
miyası və qida qəbulunun dəqiqləş -
di ril məmiş pozuntuları, əsasən də
“kompulsiv çox yemək” (“Binge
Eating”) adlandırılan çox yemək tipi
üzrə pozuntu [6].

Sinir anoreksiyası minimal nor-
mal bədən çəkisinin saxlanılma sın -
dan imtina ilə, sinir bulemiyası isə
qeyri-qənaətbəxş kompensator dav -
ra nış, məsələn, qəsdən yaradılmış
qus ma ilə müşayət olunan tək rar -
lanan qida qəbulu epizodları ilə
xarakterizə olunur. Hər iki pozuntu
halının ayrılmaz xüsusiyyəti öz bə -
dən forması və çəkisinin qavra nıl -
ma sının pozulmasıdır. Alimentar
piylənmə ilk növbədə qida davranı -
şı nın Binge Eating tipi üzrə pozul -
masının nəticəsidir. Sadə piylən mə
Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına
(XBT-10) daxil edilmiş (E 65-E68 –
“Piylənmə və artıq qidalanmanın
digər növləri”), lakin DSM-4 də öz
əksini tapmamışdır. Belə ki, onun
müvafiq olaraq psixoloji və davranış
sindromu ilə birbaşa əlaqəsi müəy -
yən edilməyib. Lakin piylənmənin
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konkret halında onun etiologiyası və
gedişində psixoloji amillərin vacib
rolunu göstərən sübutlar olarsa, bunu
sağlamlıq vəziyyətinə təsir göstərən
psixoloji amillər kimi qeyd etmək
olar [10s.675].

Sadə piylənmənin psixosomatik
xəstəlik olması haqqında təsəvvür lə -
rin inkişafı psixosomatik tibbin və
onun müxtəlif istiqamətlərinin
təkamülü kontekstində baş
vermişdir. Xəstəliklər psixosomatik
o zaman hesab edilirlər ki, xəstəliyin
inkişaf patogenezinə təsir edən psi-
xososial faktorlar somatik faktorlara
nəzərən birincili olsun [3]. 

Psixosomatik istiqamətin yaran -
ması şəxsiyyət nəzəriyyəsinin psixo-
dinamik əsaslarını verən Z.Freyd,
Adler, Aleksandr, Danbar, Vayszekar
və bir çox başqalarının adları ilə
bağlıdır[8]. Psixosomatik konsep si -
yanın əsas xüsusiyyəti somatik təza -
hürlərin şəxsiyyət-psixososial törə -
mə lər ilə: xarakterin müəyyən xassə -
ləri, şəxsiyyətdaxili konfliktin spesi-
fikliyi, psixoloji mü dafiə mexanizm -
ləri, uşaq-ana mü na sibətlərinin po -
zul maları və s. ilə əla qə ləndirmək
cəhdləridir.

Bu baxımdan qidalanmanın
psixologiyası aşağıdakı kimi təsvir
olunur: körpə bədən rahatsızlığından
qurtulmasını ilk dəfə qidalanma
zamanı hiss edir; beləliklə, aclığın
təmin olunması rahatlıq və güvən

hissi ilə sıx bağlanır. Hətta müasir
bəşəriyyətdə aclıqdan ölümün nadir
hadisə olmasını nəzərə alsaq belə, o,
güvənsizlik hissinin əsası olaraq
qalır. Güvən hissindən əlavə doyma
həm də sevilmək hissi ilə də assosia-
siya olunur (oral həssaslıq). Erkən
uşaqlıq dövründə aclıq ilə bağlı olan
digər vacib emosional yönəlişlik
mülkiyyət hissi və bunabənzər hə -
rislik, qısqanclıq, paxıllıq hissləridir.
Bu yönəlişliyin dağılması, udmaq
istəyinin yerinə yetirilməməsi aqres-
siv impulslara – verilməyəni zor ilə
almağa gətirib çıxarır. Beləliklə,
dişləmə ilk aqressivlik təzahürü (oral
aqressivlik) olur. Təbiidir ki, oral
inkorporasiyanı (özünə daxiletməni)
əvəz etmiş mülkiyyətçi aqressiv
impulslar dərk edildikcə ilk günah
hissinin mənbəyi olurlar.

Beləliklə, həzm pozuntularında
hərislik, qısqanclıq, paxıllıq və mü -
dafiə olunmağa meyl etmə hisslə ri -
nin mənası tədricən aydın olur. Hər
dəfə qeyd edilən emosiyalar iradi
davranışda təzahür etmə imkanından
məhrum edilərək basqılandıqda,
qalıq gərginlik yaradır və həzm pro-
sesinin müxtəlif fazalarına xroniki
neqativ təsir (vegetativ sinir yolları
ilə) göstərir. Bu emosiyalar özünün
asosial, aqressiv təbiəti ilə ətraf aləm
ilə konfilkt yaratmağa uyğun olduğu
üçün basqılanır. Lakin nəzərdə sax-
lamaq lazımdır ki, psixi həyatın
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mürəkkəbliyi kəskin sxematik ümu -
mi ləşmələr aparaılmasına mane olur;
hər bir hala fərdi olaraq baxmaq
lazımdır [3].

Məqalədə qeyd edilən məlu mat -
ları nəzərə alaraq belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, artıq bədən kütləsi və
piylənmədən əziyyət çəkən, habelə
normal BKİ-nə malik olub, lakin ar -

tıq bədən kütləsi olmasından nara -
hatlıq keçirən qadınların şəxsiy yə -
tin də piylənmənin yaranmasına və
saxlanmasına yönələn psixoloji xü -
susiyyətlər mövcuddur və bunlar
özünüqiymətləndirmədə, özünü təs -
tiq etmə formalarında, şəxsiyyətlər -
arası münasibətlərdə, özünəməxsus
qida davranışında təzahür edir.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ

АБСТРАКТ

По данным Всемирной организации здравоохранения более 1,9 мил -
лиарда человек старше 18 лет в мире страдают от избыточного веса. Из
них более 600 миллионов имеют ожирение на теле. Причиныувеличе-
ния массы тела и ожирения напрямую связаны с современными усло-
виями жизни, низкой мобильностью, достижениями НТП, нездоровы-
ми привычками питания и резким увеличением стресса, тревоги,
депрессии и других расстройств уже ставшими эпидемией XXI века.
Когда эталон внешнего вида, в частности у женщин, не совпадает с их
физическими характеристиками, это приводит к снижению самооцен-
ки, уверенности в себе, самоуважения, высокой степени зависимости
от общественного мнения и ограничения самовыражения и самореали-
зации. Анализ исследований, проведенных в этом направлении, пока-
зывает, что в некоторых случаях проведение медико-метаболических
мер и диетических регуляций недостаточно эффективно. Так как было
установлено что, женщины с лишним массой тела и ожирением имеют
специфические личностные характеристики, которые необходимо учи-
тывать при проведениипсихологической коррекции и психотерапии.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY 
OF WOMEN WHO ARE OBESE

ABSTRACT

According to the World Health Organization, more than 1.9 billion
people over 18 years of age in the world suffer from overweight. Of these
over 600 million adults are obese.The reasons of the increase in body weight
and obesity are directly related to modern living conditions, low mobility,
NTP achievements, unhealthy eating habits and a sharp increase in stress,
anxiety, depression and other disorders that have already become an
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epidemic of the XXI century. When the accepted standard of appearance,
in particular among women, does not coincide with their physical
characteristics, this leads to a decrease in self-esteem, self-confidence,
self-respect, a high degree of dependence on public opinion and limited
self-expression and self-realization.The analysis of the studies conducted
in this direction shows that in some cases, the implementation of medico-
metabolic measures and dietary regulation is not effective enough. Since it
was found that women with excess body weight and obesity have specific
personal characteristics,that must be taken into account when carrying out
psychological correction and psychotherapy.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurası -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 25 sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur
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Muasir psixo-pedağojı nəzə -
riy yələrinin və onların

prak tiki yönümlərinin əsas məqsədi
hər bir uşağı sağlam, fəal və yaradıcı
şəxsiyyət kimi inkişaf etdirməkdir.
Bu məsələnin həllində ortalığa bir
sual çıxır: təhsil ocaqları təllimi necə
qur malı ki, orada hər bir uşaq sağlam
və yaradıcı şəxsiyyət kimi inkişaf et -
miş olsun, təbiətən onun daxilində olan
yaradıcılıq qığılcımları sönməsin.

Sovet dövründən qalan avtoritar
təlim prosesi uşağın hərtərəfli inki -

şafına şərait yaratmır və bu mənada
o dövrdə populyar olan klassik nə -
zəriyyələrlə, stereotipləşmiş ənənəvi
tərbiyə metodları ilə bu problemi həll
etmək mümkün deyildir. Məhz buna
görə təhsil müəssisələrində bu gün
bir cox problemlər var. Bunlar təlim
vəsaitlərini müasir inkişafetdirici
biliklərlə zəngin və yaşyönümlü ol -
ma ması; təlim prosesinə yeni psixo-
pedağoji təlim metodlarının tətbiq
edilməməsi;saglanmliğın səviyyəsi
nə zərə alinmaması, yaradıcılığın

YENİ SAĞLAM TƏHSİL TEXNOLOGİYALARIN
KİÇİKMƏKTƏBLİLƏRİN İDRAK VƏ

EMOSİONAL–İRADİ PROSESLƏRİNƏ TƏSİRİ

Aynur Bünyatova

psixologiya uzrə fəlsəfə doktoru

Sevinc Əmirova 

ADU-nun psixologiya kafedrasının müəllimi 
E-mail: aynur_bunyatova@yahoo.com

Açar sözlər: kiçikməktəbli yaş dövrü, yaxın inkişaf zonası, idrak və emo-
sio nal-iradi prosesləri, yaradıcı şəxsiyyət, inkişafetdirici mühit, yeni saglam
təhsil texnologiyalar, sağlam millət.

Ключевые слова: младший школьный возраст, ближайшая зона
развития, когнитивные и эмоционально-волевые процессы, творческая
личность, развивающая среда, новые здоровьесберегающие техноло-
гии, здоровая нация.

Keywords: younger school age, the nearest development zone, cognitive
and emotional-volitional processes, creative personality, developing envi-
ronment, new medical and sanitary technologies, healthy nation



inkişafına diqqət verilməməsi; hər
bir uşağın bir şəxsiyyət kimi gö -
rülməməsi və onun daxili inkişafının
və tələbatının nəzərə alınmaması.
Bütün bu problemlərin həll edilməsi
üçün təlim prosesinin inkişaf edilən
yönümdən qurulması, təlim mate -
rial larının məzmun və strukturu uşaq
yönümlü olması əsasdır. 

Bu problemlərin səmərəli həlli,
öl kə mizdə təhsilin günün tələbləri sə -
viyyəsində qurulmasının təmin olun -
ma sı məqsədi ilə kompleks təd bir lə rin
həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan
Respublikası Prezi den ti nin Sərən ca -
mı ilə “Azərbaycan Res publikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Stra te -
qiyası”nda proq ramı təsdiq edilib.

Kiçik məktəb yaşı dövründə tə -
lim fəaliyyətinin təşəkkülü qanuna -
uy ğunluqlarının öyrənilməsi psixo -
lo giyanın ən ümdə problemlərindən
biridir. Bu da ondan irəli gəlir ki, əv -
vəla, təlim fəaliyyəti bütün məktəb
yaşı dövründə aparıcı fəaliyyət növü
kimi cıxış edir, özü də uşağın cəmiy -
yətə bəslədiyi münasibət onun vasi -
təsilə həyata keçirilir. İkincisi, uşaq
şəxsiyyətinin keyfiyyətləri, o cümlə -
dən ayrı-ayrı psixi proses və xassə lə -
rin formalaşması, bilavastə burada
baş verən dəyişiklikləri təlim fəaliy -
yət dən kənarda, təcrid olunmuş hal -
da öyrənmək mümkün deyildir.

Müasir psixologiyada kiçik mək -
təb yaşı dövrü 6(7) yaşdan 10 (11)

yaşadək olan müddəti əhatə edir.
Uşa ğın məktəbə daxil olması onun
hə yatında bir sıra yeniliklərlə xarak -
te rizə olunur: şagirdlər üçün qayda -
la ra əməl etmək, dərsin başlanğı cın dan
sonunadək sakit oturmaq, sinifdən
çıxmaq və ora daxil olmaq üçün
müəllimdən icazə almaq, onun bütün
göstəriş və tapşırıqlarını yerinə ye -
tirmək, ev tapşırıqlarının icrası kimi
məsələlər uşaq şəxsiyyətinə ciddi,
rəsmi tələblər verir. 

Təlim prosesində kiçik məktəb li -
lərin psixi inkişaf və psixi sağlamlı -
ğın qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri ilə
bir çox xarici və yerli psixoloqlar
məş ğul olmuşdular. (Ə.Bayramov,
M.Həmzəyev, Ə.Əlizadə, Ə.Qədi -
rov, L.Vıqotski, A.Leontyev, V.Davı -
dov və b.)

E.Danilovanın fikrincə, kiçik
məktəbli dövrü – təlim motivlərinin
formalaşması,

sabit idrak tələbat və maraqların
inkişafı, fərdi xüsusiyyət və qabiliy -
yətlərin müəyyənləşdirilməsi, adek -
vat özünüqiymətləndirmənin, özünə
və ətrafdakılara qarşı tənqidi yanaş -
manın inkişafı, sosial normaların
mənimsənilməsi, əxlaqi inkişaf üçün
sensitiv hesab olunur.

Dahi rus psixoloqu L.Vıqotskinin
fikrincə, ali psixi funksiyaların inki -
şafında mühitin rolu əvəolunmazdır.
Onun fikrincə, ali psixi funksiyalar
il kin olaraq uşağın kollektiv dav ra -
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nış forması, başqa insanlarla əmək -
daşlıq forması kimi yaranır və sonra
bu funksiyalar uşağın fərdi funk si -
yalarına çevrilir. Alim psixi inkişafın
hərəkətverici qüvvəsi kimi təlimə
xüsusi önəm verirdi. Təlim yaxın in -
ki şaf zonasını yaradır, yəni uşaqda
inkişafın daxili prosesləri oyadır və
hərəkətə gətirir.

İsveçrə psixologu J.Piajenin in -
tel lektual inkişaf konsepsiyasında
7-11 yaşlı uşaqlar intellektual inkişa -
fı nın konkret əməliyyat mərhələsin -
də olurlar.

E.Torrens, M.Vertheymer kiçik
məktəb yaşını yradıcı qabiliyyətlərin
inkişafə üçün əhəmiyyətli bir dövr
kimi qeyd edirdilər vəinkişafetdirici
mühitə xüsusi yer ayırırdılar. 

M.Bezrukix öz tədqiqatlarında
sübut etmişdir ki, tədris prosesinin
təşkilində sağlamlığıqoruyan prinsi -
pi nin inkar edilməsi uşaqlrın bö yü -
mə, inkişaf və sağlamlıqlarına neqa -

tiv təsir göstərir və məktəb riski fak -
torlarını formalaşmasına təsir edir.

Bununla əlaqədar olaraqdövlət
strateqiyasının tələblərinə uyğun
ola raq Təhsil Nazirliyinin sifarişi
əsa sında Milli Təhsil Texnologiya -
ları Mərkəzinin dəstəyi ilə həyata
keçirdiyi “Sağlam təhsil – sağlam
millət” layihəsi çərçivəsində 2015/
2016-ci tədris ilindən kiçik məktəb -
li lərin xüsusi təşkl edilmiş mühitin
təsiri nəticəsində fiziki və psixi
sağlamlıqlarının inkişaf məsələrini
araşdərarkən onların idrak və emo -
sio nal proseslərinin tədqiqini həyata
kecirtdik.

Tədqiqatın nəzəri əsasını L.Vı -
qotskinin mədəni-tarixi konsepsi ya sı,
J.Piajenin uşaqlarda intellektual
inkişaf konsepsiyası, D.Elkoninin
aparıcı fəaliyyət konsepsiyası, E.Krav -
t sovanın uşaqların məktəb təliminə
psixoloji hazırlıq yanaşması və s.
təşkil edirdi. 

2014/2015-ci tədris ilindən baş -
layaraq tədqiqat apardığımız mək -
təblərdə “Sağlam Təhsil” sinifləri
(STS) yaradılmışdır (5). STS-də
təlim-tərbiyə prosesini ənənəvi təlim
prosesindən fərqləndirənbir sıra
yeniliklər həyata keçirilir. Gigiyenik
normalara və AR Nazirlər Kabine ti -
nin 2010-cu il 171 saylı əmrinə mü -
va fiq olaraq sinifdə şagird sayı hər

şagirdə 2-2,5 m2 nəzərdə tutulmaqla,
maksimum 24 nəfər olmaqla kom -
plekt ləşdirilir. STS-də tədris hərə kət -
də təlim şəraitinində təşkil edilir. Bu -
nun üçün siniflər şagirdlərin boy
ölçülərinə müvafiq ayaqüstə iş üçün
və oturaq iş üçün masalarla təchis
edilmişdir. Masa ların işçi səthi 16°
maillikdədir. Masalar şagirdlərin
boy larına müvafiq tənzimlənir. Şa -
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girdlər hər 15 dəqiqədən bir yerlərini
dəyişməklə oturaq iş vəziyyətindən
ayaqüstü işə və əksinə keçirlər. Sin -
fin tavanına görmə və vestibulyar
apartı məşq etdirmək üçün xüsusi
prof. V.Bazarnının “Universal Sim -
vol lar Sxemləri” (“SUS”) və “Gör -
mə-vestibulyar məşqçi” (“ZEVS”)
avtomatlaşdırılmış sistemi vurul muş -
 dur. Dərsin 15-ci dəqiqəsində “ZEVS”,
30-cu dəqiqəsində isə “SUS” vasi tə si
ilə hərəkətlər həyata keçirilir. Sinif -
lərdə işıqlanma səviy yəsi işçi səth
üzərində 300-500 lüks təşkil edir.

Sübüt edilmişdir ki, ibtidai sinif -
lərdə təhsil alan uşaqların diqqət da -
vamlılığı 15 dəqiqədən artıq olmur.
Eyni zamanda 15 dəqiqə ərzində ey -
ni işçi pozada olmaq statik gər gin li -
yin yaranmasına səbəb olur. Bununla
əlaqədar olaraq dərs zamanı 15 dəqi -
qədən bir mikropauzalar verilir. Bu
zaman uşaqlar görmə və vestibulyar
aparatı məşq etdirmək üçün
prof.V.F.Bazarnının təklif etdiyi
“Universal Simvollar Sxemləri”
(“SUS”) və “Görmə-vestibulyar
məşq çi” (“ZEVS”) avtomatlaşdırıl -
mış sistemində hərəkətlər həyata ke -
çirirlər. Bu hərəkətlər vasitəsilə həm
göz əzələləri, həm də gövdənin yu -
xarı hissəsinin əzələləri məşq edir,
statik iş dinamik fəaliyyətlə əvəz olu -
 nur. Mikropauzalardan sonra uşaqlar
yerlərini dəyişməklə (oturaq-ayaq -
üstü) yeni iş pozası almış olurlar.

Beləliklə, dərs günü ərzində ənənəvi
dərslərdən fərqli olaraq eyni əzələ
qrupuna daimi iş düşmür ki, bu da
zehni və fiziki işqabiliyyətinin uzun
müddət ərzində yüksək səviyyədə
saxlanılmasına xidmət edir. Bundan
əlavə, şagird masalarının uşaqların
boy larına uyğun tənzimlənməsi, ma -
sanın işçi səthinin 16° bucaq altında
maillikdə olması iş zamanı gövdənin
yuxarı hissəsinin və başın həddən
artıq əyilməsinin qarşıçını alır ki, bu
da qan dövranının normal olmasına,
orqanizmin orqan və toxumalarının
yaxşı qidalanmasına və kifayət qədər
oksigen təchizatına şərait yaradır.
Sinifdə uşaqların sayının sinif sahə -
sinə görə tənzimlənməsi (1 şagirdə
2–2.5m2) isə dərs zamanı sinif hava -
sının mikroorqanizmlər və zərərli
qazlar ilə həddən artıq çirklənməsi -
nin və oksigen aclığının, Işıqlanma
sə viyyəsinin 300-500 lk olması isə iş
zamanı görmə orqanında gərginlik
yaranmasının qarşısını alır.

“Sağlam Təhsil - Sağlam Millət”
layihə üzrə aparılan psixoloji tədqi -
qa tın əsas məqsədi bu layihədə tət -
biq edilən yeni sağlam təhsil texno -
lo giyaların təhsilalanların idrak və
emosional-iradi proseslərinə təsirini
psixoloji rakusrdan qiymətləndirmə -
sindən ibarət olmuşdur. Bu məqsədlə
təşkil edilən monitorinqdə 1140 nə -
fər I sinif şagirdlərindən 652 ənənəvi
siniflərdə, 488 nəfər Sağlam Təhsil
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siniflərdə təhsil alan şagirdləridi.
1460 nəfərdən II sinif şagird lərindən
1007 ənənəvi siniflərdə, 352 nəfər
Sağlam Təhsil siniflərdə təhsil alan
şagirdləridi. Monitorinq Bakı şəhə ri -
nin doqquz ümümtəhsil məktəblərini
(23, 26, 83, 114, 214, 240 nömrəli,
“Ankara məktəbi”, Respublika İncə -
sə nət Gimnaziyası, E.Mirzəyev adı -
na Sağlamlıq İmkanları Məhdud
uşaq lar üçün 6 nömrəli Respublika
Xüsusi İnternat), Sumqayıt şəhərinin
isə 31nömrəli tam orta məktəblərini
əhatə etmişdir. Beləliklə, monito -
rinq də cəmi 2500 şagird, onlardan
790 nəfər “Sağlam təhsil” sinifləri və
1710 nəfər isə ənənəvi siniflərin
şagirdləri iştirak etmişdilər. Tədqiqat
2015- ci ilin oktyabr və 2016- ci ilin
may aylarında keçirilmişdir. 

Tədqiqat metodları. Qarşıya
qoyduğumuz məqsədə çatmaq üçün
aşağıdakı tədqiqat metodlara üs tün -
lük verilmişdir. Tədqiqat metodların
seçilməsində kiçik məktəblilərin əsas
koqnitiv, emosional-iradi pro sesləri -
nin inkişaf dinamikasını dəqiq, aydın
göstərən və adaptasiya olunmuş me -
todlara yer verilmişdir.

Birinci sinif şagirdləri üçün:
• İntellektin potensialını öy rən mək

üçün “Raven matrisasi” me to -
di kasi 

• Uşaqların emosional vəziyyə ti ni
müəyyənləşdirmək üçün M.Lü -
şerin rənqli testi 

• Uşaqların yaradıcı potensialı nın
üzə çıxarılmasına aid E.Var te -
qin “Dairələr” testi

• Uşaqların sinifə, müəllimə və
öz lərinə emosional müna si bət -
lə rini müəyyən etmək üçün
A.Et kindin testi 

• Ümumi intellektual səviyyəsini
öyrənmək üçün F.Qudinafın
“İnsan şəkli çək” testi

İkinci sinif şagirdləri üçün:
• Diqqətin keçirilməsi müəyyən

etmək üçün D.Vekslerin «Şif rə -
ləmə» (11-ci subtest) testi 

• İntellektin potensialını öy rən -
mək üçün P.Rjiçanın (TİP) me -
todikası 

• Uşaqların sinifə, müəllimə və
öz lərinə emosional münasi bət lə -
 rini müəyyən etmək üçün A.Et -
kindin testi 

• Uşaqların emosional vəziy yə ti -
ni bilmək üçün M.Lüşerin rəng -
li testi 

• Uşaqların yaradıcı potensialı nın
üzə çıxarılmasına aid E.Var te -
qin “Dairələr” testi

• Ümumi intellektual səviyyəsini
öyrənmək üçün F.Qudinafın
“İnsan şəkli çək” testi 

Psixoloji tədqiqatda aşağıda qeyd
edilən indikatorlar nəzərə alın mış dır:

1. Təhsilalanların idrak (koqni -
tiv) proseslərinin inkişafı

2. Emosional – iradi sahənin və
hisslərin inkişafı
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3. Yaradıcı potensialın inkişafı
4. Şəxsiyyətin inkişafı və şəx siy -

yətlərarası münasibətlər
Nəticələrin statistik işlənməsi

Microsoft Excel-2010 aparılmış, sta -
 tis tik təhlil zamanı keyfiyyət göstəri -
cilərinin təhlilində Pirsonun x2 (xu-
kvadrat) meyarı və Fişerin Dəqiq
Üsu lu tətbiq edilmişdir.

2015-2016-ci tədris ilinin ok -
tyabr və may aylarında keçi -
rilmiş monitorinqin nəticələrinin
təhlili

Sağlam təhsil və ənənəvi
ikinci siniflərdə aparılan moni to -
riqlərin nəticələrinə əsasən in -
kişaf dinami ka sının müqayisəli
təhlili.
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Səviyyələr

Diqqətin
keçirilməsi

STS
oktyabr–

2015

Diqqətin
keçirilməsi

Ənənəvi
oktyabr –

2015

Diqqətin
keçirilməsi
STS may –

2016

Diqqətin
keçirilməsi

Ənənəvi
may –
2016

Diqqətin
keçirilməsi

STS və
ənə nəvi

oktyabr –
2015

Diqqətin
keçirilməsi

STS və
ənənəvi
may –
2016

Aşağı 73,2 66,6 39,9 41,6 6,6 -1,7

Orta 20,3 24,6 20,6 23,8 -4,3 -3,2

Yüksək 6,5 8,8 39,5 34,7 -2,3 4,8

1. Oktyabr və may ayları üzrə diqqət prosesinin 
inkişaf dinami ka sının müqayisəli təhlili 



2. Oktyabr və may ayları üzrə intellekt nəticələrinin 
müqayisəli təhlili
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Səviyyələr

İntellektin
yoxlanması

STS
oktyabr –

2015

İntellektin
yoxlanması

Ənənəvi
oktyabr –

2015

İntellektin
yoxlanması
STS may –

2016

İntellektin
yoxlanması

Ənənəvi
may – 2016

İntellektin
yoxlanması

STS və
ənənəvi

oktyabr –
2015

İntellektin
yoxlanması

STS və
ənənəvi

may – 2016

IQ 55 11,8 12,8 9,0 12,8 -1,0 -3,8

IQ 60-85 29,7 30,0 33,3 32,2 -0,3 1,1

IQ 90-110 28,1 30,2 23,3 30,0 -2,1 -6,7

IQ 115-135 30,4 27,0 34,3 25,0 3,4 9,3



3. Oktyabr və may ayları üzrə yaradıcı potensialın nəticələrinin
müqayisəli təhlili 

ST və ənənəvi 2-ci siniflərdə oktyabr 2015 və may 2016-cı il tarixlərdə
keçirilən monitorinqlərin nəticələrinin müqayisəli təhlili

Yaradıcı potensial (orijinallıq meyarı üzrə)
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Yaradıcı
potensial
(çeviklik)

STS
oktyabr –

2015

Ənənəvi
oktyabr –

2015

STS 
may –
2016

Ənənəvi
may –
2016

STS və
ənənəvi

fərq
oktyabr –

2015

STS və
ənənəvi

fərq may –
2016

zəif çeviklik 40,4 46,6 17,6 24,8 -6,2 -7,2

orta çeviklik 55,6 51,2 60,5 62,1 4,4 -1,6

güclü çeviklik 4,0 2,2 21,9 13,2 1,8 8,7



4. Oktyabr və may ayları üzrə emosional vəziyyətin
müqayisəli təhlili
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Yaradıcı
potensial
(orijinal -

lıq)

STS
oktyabr –

2015

Ənənəvi
oktyabr –

2015

STS may –
2016

Ənənəvi
may – 2016

STS və
ənənəvi

fərq
oktyabr –

2015

STS və
ənənəvi

fərq may –
2016

Yoxdur 94,6 87,0 57,1 68,7 7,6 -11,6
1 bal 1,5 7,2 15,9 16,4 -5,7 -0,5
2 bal 3,4 5,0 22,9 13,2 -1,6 9,7
3 bal 0,5 0,8 4 1,7 -0,3 2,3

Səviyyələr

Emosional
vəziyyət

STS
oktyabr –

2015

Emosional
vəziyyət
Ənənəvi

oktyabr –
2015

Emosional
vəziyyət

STS may –
2016

Emosional
vəziyyət
Ənənəvi

may – 2016

Emosional
vəziyyət
STS və
ənənəvi

oktyabr –
2015

Emosional
vəziyyət
STS və
ənənəvi

may – 2016

aşağı
adaptasiya

6,3 14,3 5,6 13,7 -8,0 -8,1

orta 
adaptasiya

63,2 61,7 60,3 60,2 1,5 0,1

yüksək 
adaptasiya

30,6 24,1 34,1 26,1 6,5 8,0

ST və ənənəvi 2-ci siniflərdə oktyabr 2015 və may 2016-cı il
tarixlərdə keçirilən monitorinqlərin nəticələrinin müqayisəli təhlili

Emosional vəziyyət



Tədqiqat materiallarının təhlilinə
əsasən aşağıdakı nəticələr alınmış dır:

2015 okyabr və 2016 may ayları
üzrə aparılmış monitorinqlərin nəti -
cələri sistemləşdirilmiş və müvafiq
riyazi-statistik təhlil metodları ilə
müəyyən edilmişdir. 

Apardığımız tədqiqatın nəticələri
sübut edir ki, “Sağlam təhsil” sinif lə -
rində gigiyenik normalara müvafiq
təşkil edilmiş “Sağlam tədris” şə -
raiti, sinifdə şagird sayının optimal -
laş dırılması, hərəki fəallıq şagird lə -
rin əqli proseslərin, emosional hal la -
rın, yaradıclıq potensiallarının müs -
bət dinamikada inkişaf etdirilməsinə,
şagirdlərin məktəbə qarşı olan ne qa -
tiv münasibətin azalmasına, şagird
şəxsiyyətinın formalaşdırılması üçün
müsbət şərait yaradır.

Hər iki eksperimental (birinci və
ikinci) ST sinifləri üzrə göstərilən in -
dikatorlar üzrə müsbət inkişaf dina -
mikası müşahidə olunur. 

ST siniflərində əsas psixoloji in -
dikator kimi götürülən diqqətin keçi -
rilməsində yüksək inkişaf dinami ka -
sı qeyd olunub. Belə ki, əgər oktyabr
ayında diqqətin keçirilməsinin aşağı
səviyyəsi 72,7% təşkil edirdisə, artıq
may ayında bu göstərici xeyli azala -
raq 30,1% təşkil edib. Diqqətin keçi -
ril məsinin yüksək səviyyəsi isə ok -
tyabr ayında 8,3% təşkil edirdisə, ar -
tıq may ayında bu göstərici xeyli
yüksəlmiş olur, yanı 38,0% olub.

Diqqətin keçirilməsi üç səviyyə -
də tədqiq edilmişdir. ST siniflərində
qeyd edilən kriteriy üzrə “aşağı” sə -
viyyədə isə ST siniflərdə 39,9%,
ənənəvi sinifdə isə 41,6%, 

“Orta səviyyə”li şagirdlər ST
20,6% təşkil etdiyi halda, ənənəvi
sinifdə isə bu -23,8% olmuşdur. 

ST siniflərdə “yüksək” səviyyə
üzrə 39,5% olduğu halda ənənəvi
sinifdə 34,7% təşkil etmişdir. Qra -
fiklərdən də aydın görünür ki, ST si-
nif şagirdlərində diqqətin keçirilməsi
inkişafetdirici mühitin təsiri altında
inkişaf etmişdir. Beləliklə, qeyd et -
mək olar ki, ST siniflərində tətbiq
edi lən “Universal Simvollar Sxem -
ləri”, “Vizual vestibulyator məşqçi
sis temi” elementləri şagirdlərin əsas
koqnitiv prosesi olan diqqətin inki -
şa fına müsbət təsir edir. 

Apardığımız tədqiqat zamanı ay -
dın oldu ki, ST siniflərində orta İQ
sə viyyəsi (90–110) 28,1% – 23,3%
qə  dər azalmışdır. Yüksək İQ səviy -
yə si isə (115–135) 30,4% – 34,3%
qədər yüksəlmişdir.

Tədqiqat zamanı aydın oldu ki,
tədris ilinin sonuna yaxın ST sinif
şagirdlərində yaradıcılıq potensialın
inkişafı üçün onların yaradıcı baca -
rıqları xeyli yüksəlmiş olur. Belə ki,
ST siniflərdə orijinallıq 3 ballı şka -
lası üzrə qiymətləndirərkən 0,5%
4,0% qədər yüksəlmişdir. Ənənəvi
si niflrdə isə bu rəqəm 1,7% təşkil
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edib. STS dərsdənkənar fəaliyyətlərə
üstünlük verilməsi (müxtəlif proq -
ram ların təşkili, tədbirlərin keçiril -
mə si, ekskursiylar,teatr tamaşaları,
rəs samlıq dərsləri, yarışlar) şagird lə -
rin yaradıcı potensialının inkişafına
müsbət təsir göstərib. 

Apadığımız müqayisəli təhlilin
nəticələri göstərdi ki, ST və ənənəvi
sinif şagirdlərinin məktəbə emosio -
nal vəziyyətini tədqiq edərkən ST si -
nif lərində aşağı adaptasiya – 5,6 %,
ənənəvi sinifdə isə 13,7% təşkil edir -
di. ST siniflərində orta adaptasiya
60,3%, ənənəvi sinifdə isə bu 60,2%
təşkil edirdi. ST siniflərdə yüksək

adap tasiya 34,1% olduğu halda ənə -
nəvi sinifdə 26,1% təşkil etmişdir. 

Beləliklə, təqiqatın nəticəsi ola raq
əldə edilən məlumatlar bizə əsas verir
ki, ST siniflərində tətbiq edilən xüsusi
inkişafedici və əlverişli emo sional mü -
hit sağlam texnologi ya la rın əsa sın da,
şagirdlərin həm idrakı həm də emo -
sio nal proseslərin inki şa fına daha ra -
hat və tez uyğun laş mağa kömək edir.

Bütün bunlarla yanaşı, ST si nif lə -
rin də şagirdlər hər bir yeniliyə, tə -
şəb  büskarlığa maraq göstərirlər, təh -
silə və yaradıcılığa maraqlıdilar və
onu hər bir şagird daxili imkanına
əsas lanaraq daim inkişaf etdirə bilər. 

1. Əlizadə Ə. İdrak prosesləri və
hiss lər. B, 2006

2. Əlizadə Ə. Şagirlərdə təxəyyülün
inkişafı və tərbiyə edilməsi. B,
1965

3. Əlyev B. İntellektual inkişaf sə -
viy yəsi və onun öyrənilməsi me -

tod ları. B, 1995
4. Bəylərov E., Mehrabov A. Şagird

intellektinin inkişafı, b., 2010 
5. Лейтес Н. Умственные спо соб -

нос ти и возраст. М, 1971
6. Люшер М. Цветовой тест Лю -

шера. М., 2002
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Ədəbiyyat:

ВОЗДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА КОГНИТИВНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АБСТРАКТ

В данной статье говорится о воздействии новых образовательных
технологий на когнитивные и эмоционально- волевые процессы млад-
ших школьников.
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Исследования в области психологии развития (Л.Выготский, Ю.
Гиппенрейтер, Д. Богоявленская, М.Безруких тд) ребенка показывают,
что одним из важных составляющих факторов в формировании успеш-
ного психического развития ребенка является создание здоровой разви-
вающей среды. 

Наряду с перечисленными в статье автором рядапроблем в образо-
вательной сфере, автор так же в своей статье знакомит результатами
исследования о воздействии новых образовательных технологий на
когнитивные и эмоционально- волевые процессы младших школьников
проведенными в 2015-2016 г в проекте «Здоровая нация – Здоровое
образование», в которое были вовлечены учащиеся первых и вторых
классов девяти средних школ г.Баку и одной средней школы г. Сум -
гаита. 

COGNITIVE AND EMOTIONALLY MINDED YOUNG 
TEACHERS ON NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIYES

ABSTRACT

This article examines the impact of new educational technologies on the
processes of cognitive and emotional desire of young students. Research in
the field of developmental psychology (L.Vygotsky, Yu.Gippenreiter,
M.Bezrukih and others) show that the successful development of the child’s
mental development environment. The project entitled Healthy Nation-
Healthy Educational presents the results of children performed in 2015-2016
with the help of new educational technologies in the cognitive and emotion-
al processes of the writer in his article.

Məqalə BDU-nun Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının iclasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə redaksiyaya 16 aprel 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Şagirdlərin təlim materalını
mə nimsəməsinin səmərəli təş -

 kili yollarının araşdırılması problemi
həmişə psixoloqların və pe da qoqla rın
diqqəti mərkəzində olub. Bu prob -
lem psixoloji ədəbiyyatda “təlimin
optimallaşdırılması”, təli min fərdi ləş -
dirilməsi”, “öyrənmənin idarə olun -
ması”, “təlim üsullarına yiyələnmə”
və digər anlayışlar adı altında müx -
təlif psixoloqlar, pedaqoqlar tərə fin -
dən araşdırılmişdir. Bu istiqamətdə
müxtəlif nəzəriyyələr, konsepsiyalar
və metodikalar işlənib hazirlanmış
və praktikada yoxlanıl mış dır. Pro-

blem müxtəlif istiqa mət lərdə xarici
ölkələrin tanınmış psixoloqlsrdan
E.Skinnerin, L.S.Vı qotski nin, S.L.Ru -
binşteynin, B.G.Ananyevin, L.V.Zan -
kovun, N.A.Men çin skayanın, D.Y.Bo-
  qoyavlenskinin, N.F.Talızi na nın,
P.Y.Qalperinin və digərlərinin əsər -
lə rində işıqlandırılmışdır. Res pub li -
ka mızda bu problem M.C.Mə hər rə -
mov, Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əli za də,
M.Ə.Həmzəyev, B.H.Əliyev,
A.Y.Məm  mədov və digər kimi ta nın -
mış psixoloqlar tərəfindən müx tə lif
aspektlərdə araşdırılmışdır.

Son zamanlar problem şagirdlərə
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BİLİKLƏRİN ƏLDƏ EDİLMƏSİNİN ASANLAŞDIRILMASI
TƏLİM PROSESİNİN HUMANİSTLƏSDİRİLMƏSİNƏ NAİL

OLMAQ YOLLARINDAN BİRİ KİMİ

İ.M.Məmmədov

GDU-nun psixologiya kafedrasının baş müəllimi
S.Z.Şahverdiyeva

GDU-nun psixologiya kafedrasının baş müəllimi 
E-mail: Ilhamgdu59@mail.ru 

Açar sözlər: biliklərin əldə edilməsinin asanlaşdırılması, fəal təlim me -
todları, təlim prosesinin humanistləşdirilməsi, inkişaf, müasir dərs, fasilita-
tor, kompensasiya. 

Ключевые слова: доступность знаний, интерактивные методы
обучения, гуманизация учебнoго процесса, развитие, современный урок,
фасилитатор, компенсасия.

Key words: access to knowledge, interactive teaching methods, the
humanizatio nlearning process, development, modern lesson, the facilitator,
compensation. 



“öyrənməyi öyrətmək” anlayışı adı
altında daha çox qabardılır. Proble-
min “biliklərin əldə edilməsinin
asan laşdırılması” adı altında araşdı -
rıl ması Z.İ.Kalmikovanın adı ilə
bağlıdır [ 9].

Bu gün, psixoloqlar, pedaqoqlar
və valideyinlər şagirdlərin təlimə
ma rağının azalmasından, materialın
çətinləşdirilməsindən şagirdlərin çə -
tin mənimsəməsindən şikayətlə nir -
lər. Bir qrup tədqiqatçılar, hətta,
ümum təhsil məktəblərində tədris
olunan fənlərin sayının azaldılması,
onların tədrisinin asanlaşdırılması
problemini gündəmə gətirirlər. Prak-
tika göstərir ki, bu gün müəllimlər
sagirdləriistəri istər sinifdə, istərsə
də evdə təlim tapşırıqları ilə daha
çox yekləməyə meyillidirlər. Dünya
təhsil praktikasında isə belə bir
ənənə mövcuddur ki, təlim materialı
şa girdlərə sinifdə öyrədilməli, onlara
verilən biliklərin mənimsənilməsi
maksimum asanlaşdırılmalı, şagird -
lər həddən ziyadə yüklənməməli,
ma terialı öyrənməkdən zövq almalı
və bezikməməlidrlər. Başqa sözlə
desək, müəllimlər müxtəlif metodi-
kalardan istifadə etməklə təlim ma -
teriallarının mənimsənilməsini şa -
girdlər üçün əlçatan etməyə çalış ma -
lıdırlar. 

Bir sira pedaqoqlar və psixoloq-
lar bu gün sagirdlərə çox material
ver məkdənsə, onlara materialı necə

öyrənməyi öyrətməyin daha zərurı
olması mövqeyində çıxış edirlər.
Məhz bu cür yanaşma, təlim pro se -
sində şagirdlərin təfəkkürünün inki -
şafına şərait yaradır.

Son dövrlər psixoloqlar, peda-
qoqlar və həkimlər ”məktəb stressi”,
“təlim stressi”, “imtahan stressi” an -
la yışlarına xüsusi diqqət ayırırlar.
Bunları yaradan səbəblər sırasında
proqramın çətinliyi, imtahanqabağı
gərginliklər, aşağı qiymətlər, müəl -
lim lə rin qeyri-korrekt münasibəti
xüsüsi qeyd olunur. “Məlumdur ki,
müasir təhsilin başlica vəzifələrin -
dən biri sressə dözümlülüyü inkişaf
etdirmək, bu yönümdə sagid və tələ -
bələrdə stressə məruz qalmanın qis -
mən də olsa qarşısını almaqdır” [2, s.
232].

Umumiyyətlə, pedaqoji psixolo -
gi yanın inkişaf tarixi təlimin çətinli-
yinin müxtəlif aspektlərinin araşdı -
rıl ması ilə ayrılmaz surədə bağlıdır.
Bir qism müəlliflərin tədqiqatlarının
nəticələri göstərir ki, ibtidai sinif lər -
də ayrılan vaxt ərzində, lazım olan
həcmdə proqramı mənimsəməyən
uşaqların sayı getdikcə artır[12;15].
Belə uşaqlar məktəbdə təlim ugur-
suzluguna məruz qalmaqla, məktəbə
adaptasiyada çətinliklərlə üzləşirlər.
Hər bir şagirdin özünü məktəbdə ra -
hat hiss etməsi üçün zəruri şərtlərdən
biri, onun təlim işinin öhdəsindən
kifayət səviyyədə gəlməsi və bunu
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heç də digərlərindən pis etəməmə -
sinə əmin olmasdıır. Əgər şagird tə -
lim materialını mənimsəyə bilmirsə,
buna gücü çatmırsa psixoloji gər -
ginliyə məzur qalır, onda məktəb
təliminə qarşı neqativ münasibət ya -
ra nır, oxumaq həvəsi ölür, başqa söz -
lə, şagirddə “məktəb deza dap ta si ya -
sı” sindromu əmələ gəlir [7;12;1].
Bu baxımdan biliklərin əldə edilmə -
sinin asanlaşdırılması müasir dərs
pro sesində təlimin humanistləşdiril -
məsinin mühüm psixoloji şərtlərin -
dən biri hesab edilir. Psixoloji ədə -
biyyatda bu fakt “məktəbin huma -
nist ləşdirilməsinin zəruri psixoloji
şərti kimi qiymətləndirilir” [9, s.11].

Yeni biliklərin əldə edilməsimin
başlıca şərti onların başa düşülməsi,
anlaşılmasıdır. Bunun əsasında “
artıq mövcud olan biliklərlə mənim -
sənilməsi zəruri olan biliklər ara sın -
da yeni məna əlaqələrinin yaradıl -
ması durur”[9, s.13]. Belə olan
halda, artıq mövcud olan biliklər
vasitəsi ilə əldə olunan yeni biliklər
tanış olan biliklər kimi çıxış edirlər.
Əks təqdirdə, mexaniki təkrarlama
əsasında yeni biliklər əzbərlənərək
yalnız formal mənimsənilir. 

Artıq çoxdandır ki, ənənəvi təli -
min çatışmayan cəhətləri elmi dairə -
lərdə geniş təhlil olunur. Onun müa -
sir tələblərə cavab verməyən cəhət -
ləri kimi avtoritarlığı, ciddi tələblərə,
qadağalara, nizam-intizama, tənbeh -

lərə əsaslanması tənqid olunur. Qeyd
olunur ki, ənənəvi-avtoritar təlimə
üs tünlük verən müəllimllər, əksər
hallarda, təlim-tərbiyə işində rəğbət -
lən dirmə, anlama, etibar etmə və psi-
xoloji dəstək olma istiqamətində
yeni metodikalar işləyib hazırlamaq
üzərində düşünmək əvəzinə, sagird -
ləri oxumağa məcbur etmək, onları
necə tənbeh etmək, dərsdə nizam-
inizama necə nail olmaq istiqa mə tin -
də metodikalar işləyib hazırlamağa
çalışırlar[14, s.111-119]. Praktika
göstərir ki, əksər hallarda bu cəhdlər
heç bir nəticə vermir. Hətta, bir qism
müəllimlər əminliklə qeyd edirlər ki,
ciddi tələblər, qorxu, məcburiyyət
ol masa sagirdlər oxumazlar. Görün -
düyü kimi sagirdin səxsiyyəti müəl -
lim tərəfindən təzyiq altında sax la -
nılır. Bu barədə məşhur pedaqoq və
psixoloq Ş.A.Amonaşvili yazır:
“Belə bir situasiyanı təsəvvür edək:
– xəstə ona əzab verən ağrılardan
özü nə yer tapa bilmir, həkim isə dilə
tutub sakitləşdirə bilmədiyi üçün
hövsələdən çıxaraq onu xəstəxa na -
dan qovur, çix get deyir, sən pis
xəstəsən, səni müalicə etmək istə mi -
rəm deyir. Bu situasiyanı təsəvvürdə
yaratmaq çətindi. Pedaqoji praktika-
da isə bunu təsəvvürə gətirmək ol -
maz” [3, s. 26]. 

Müəllim tərəfindən qorxudulan
və təzyiqlərə məruz qalan şagirdlər
tərslik nümayiş etdirir, oxumaq
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istəmirlər. Əksinə, şagirdlərə huma-
nist yanaşılanda onların ləyaqət
hissinə xələl gəlmir, hüquqları qoru-
nur, fərdi qabiliyyətlərinin inkişafına
şərait yaradılır. İ. P. Podlasıya görə:
“Humanist pedaqogika – tələbələri,
şa girdləri təlim prosesinin fəal,
şüurlu, bərabərhüquqlu iştirakçıları
rolunda təsdiq edən elmi qaydalar
sistemidir” [13, s. 203].

Təlim prosesinin humanistləş di -
rilməsinin önəmli yollarından biri
biliklərin əldə edilməsinin asanlaşdı -
rıl ması hesab edilir. Tədris olunan
proqram materialının şagirdlər tərə -
findən mənimsənilməsinin zəruri
şərtlərindən biri hər bir şagirddə əv -
vəlcədən minimum biliklərin möv -
cud olmasıdır ki, bunu da L.S.Vı -
qotski “inkişafın aktual səviyyəsi”
ad landırırdı. Bu şərtin reallaşması öy -
 rənilən materialın şagirdlərin uzun -
müddətli hafizəsində möhkəm lən -
məsini təmin edir.  

Mənimsəmənin özəyini təşkil
edən ümumilləşdirmələr, təlim za -
ma nı əldə olunan biliklər arasında
mə na əlaqələrinin yaradılması prose -
sində formalaşır. Z.İ.Kalmıkova bu
barədə belə yazır: “Ümumiləşdirmə
mənimsəmə prosesinin həm başlan -
ğıc nöqtəsi, həm vasitəsi, həm də
nəticəsidir. Yalnız belə olan halda,
mə nimsənilmiş biliklər sonrakı mə -
nimsəmə prosesinin yeni başlanğıc
nöqtəsi və praktik fəaliyyətin əsası

kimi çıxış edirlər” [8. s.57]. Öyrə -
nilən nəzəri materialın əlaqələndiril -
diyi əşyalar, hadisələr dairəsi nə qə -
dər geniş olarsa və bu zaman ayrılan
əlamətlər nə dərəcədə əhəmiyyətli
olarsa ümumiləşmiş nəzəri biliklər
bir o qədər dərindən başa düşülər.
Be ləliklə, yeni materialı başa düş mə -
yin əsas yolu şagirdlərin əldə etdiyi
şəxsi təcrübə hesab edilir. Adətən,
məktəbdə öyrədilməsi nəzərdə tutu-
lam, yüksək səviyyəli ümumiləş dir -
mə tələb edən nəzəri biliklər şa -
girdlərin şəxsi təcrübəsinə çevrilmir.
Təcrübə göstərir ki, bu bilikləri də
şagirdlərin şəxsi təcrübəsinə çevir -
mək üçün onlara tanış olan, yaxşı
anladıqları, qismən aşagı səviyyəli
ümumiləşmə tələb edən bilikləri
yada salmaq kifayətdir. Belə ki, ibti-
dai sinif şagirdlərinə hesab əməliy -
yat larını öyrədərkən real əşyalarla
(barmaqlardan, çöplərdən istifadə
etnəklə) əməliyyatlar aparmaqdan
istifadə olunur. Sonralar bu uşaqlar
həmin əməliyyatları əqli planda, real
əşyalara istinad etmədən icra edirlər.
Bu fakt mənimsənilən biliklərimn
sagirdlərin şəxsi təcrübəsinə çevril -
məsini təsdiq edir. Görkəmli rus psi-
xoloqu P.Y.Qalperin özünün “Əqli
işlərin və anlayışların mərhələlər
üzrə formalaşdırılması” nəzəriyyə -
sin də bu məsələni geniş araşdırır və
açıqlayır [5]. Onun bu nəzəriy yə si -
nin məktəb praktikasında tətbiqi
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istiqamətində bir sıra eksperimental
təd qiqatlar aparılmış və təlimin opti -
mallaşdırılması istiqamətində əhə -
miy yətli nəticələr əldə edilmişdir.

Ümumiyyətlə, psixoloji nöqteyi
nəzərdən “mücərrəd”, “konkret” an -
layışlar öz-özlüyündə nisbidir. İnsan
üçün mücərrəd olan ona tanış olan
konkret olanlarla əlaqələndirildikdə
asanlıqla konkret olanlara çevrilir.

Yeni materialın başa düşülməsi
şagirdlərdə artıq mövcud olan baza
bilikləri ilə əlaqələndirilməklə hə ya -
ta keçirildiyi üçün, bu prosesdə ha -
fizə əhəmiyyətli rol oynayır. Hal-
hazırda isə təlim prosesində şagird -
lərdə təfəkkürün inkişaf etdiril mə -
sinə xüsusi önəm verilir. Sanki təfək -
kür hafizəyə qarşı qoyulur. Təbiidir
ki, bu kökündən yanılışdir. Bildiyi -
miz kimi təlim peosesində, ümu miy -
yətlə, bütün idrak prosesləri iştirak
edir və hər biri mənimsəmə prose -
sinə öz töhfəsini verir. Praktika gös -
tərir ki, şagirdlərin minimum bilik -
lərə yiyələnmədikləri halda sinifdən-
sinifə keçirilməsi və bu zaman hafi -
zə nin rolunun lazımınca qiymətlən -
di ril məməsi ona gətirib çıxarmışdır
ki, bu gün orta ümumtəhsil məktəb -
lə rini bitirən şagirdlərin böyük bir
qismi ali məktəblərə qəbul zamanı
aşagı ballar toplayırlar.

Biz yuxarıda qeyd etdik ki, mə -
nimsəmə prosesi yeni biliklərlə, şa -
girdlərin həmin biliklərin məzmu -

nunu başa düşməyə köməklik göstə -
rən şəxsi təcrübəsi arasında məna
əlaqələrinin yaradılması kimi başa
düşülməlidir. Əgər bu təcrübə bu və
ya digər şagirddə yoxdursa, onda o,
dərsdə özünü bir növ “dilini bilmə -
diyi yad bir ölkəyə düşmüş adam ki -
mi” hiss edəcəkdir. Bu gün proqram
materialında nəzərdə tutulan mini-
mal biliklərə yiyələnə bilməyən çox -
lu sayda belə şagirdlərə rast gəlmək
olur. 

Elmin və texnikanın artan templə
inkişafı bu günün məktəb proqramı -
na təsirsiz ötüşmür. Bu proqramlarda
şagirdlərin şəxsi təcrübəsindən uzaq
olan nəzəri biliklərin ümumi çəkisi
gündən-günə artır. Bu baxımdan
mək təblərdə tədris olunan proqram -
ların məzmuna xələl gətirmədən,
qis mən sadələşdirilməsi və rasional
metodlardan istifadə etməklə onların
tədris olunması günün tələbləri kimi
çıxış edir. Şagirdlərin böyük bir
qismi mənimsəyə bilmədiyi halda
belə material verilən proqramının tə -
lə binə uygun formal tədris olunur,
onlar sinifdən-sinifə kecirilir, növ bə -
ti sinifdə də eyni çətinliklərlə üzlə -
şir lər. Bagli dairə bu cür də davam
edir, nəticəsi isə yuxarıda deyildiyi
kimi göz qabagındadir.

Məşhur rus pedaqoqu V.F.Şatalov
keçən əsrin 90-cı illərində təlimdə
nəzəri biliklərin artan rolunu nəzərə
alaraq problemə yaradıcı yanaşmagı
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təklif edirdi. O, materialı anlamagın
hər kəs, hətta zəif oxuyan şagirdər
üçün belə əlçatan olmasını və əsas
məzmununun onların hafizəsində
qalmasını təmin etmək istiqamətində
konkret yol tapmışdı. Onun yanaş -
ma sına görə, müəllim şagirdlərə yeni
materialı təqdim edərkən onu ən
əvvəl özü şərh edr, başa salır. Bu za -
man materialın hər bir şagird üçün
əlçatan olmasını təmin etmək məq -
sədi ilə o, şərhi bacardıqca aydın,
sadə edir. Bundan sonra, təqdim olu-
nan materialın mənimsənilməsinin
asanlaşdırılmasını təmin etmək üçün
müəllim onu ikinci dəfə yenidən
daha qısa, əsas mahiyyətini ayır maq -
la təkrarlayır. Bununla o, şagirdləri
səhv əqli nəticəyə gəlməkdən sı ğor -
ta layır.

Məlumdur ki, təlimin əsasında
şagirdlərdə ümumiləşmiş nəzəri bi -
liklərin formalaşdırılması durur. Bu na
istinadən, nəzəri biliklərin konkret -
ləş miş minimal hissələrlə təq dim
edilməsi anlayışların differensiasiya-
si üçün əlverişli şərait ya radır. Bu
gün şoxlarının kifayət qə dər diqqət
ayırmadıgı bu məsələ mühüm bir
məsələdir. Bu məsələyə vaxtı ilə
məş hur rus psixoloq la rın dan D.N.Bo -
qoyavlenski və N.A.Men çinskaya
[4], L.V. Zankov [6] xüsusi diqqət
ayırırdılar.

Bu gün məktəb təlimi qarşısında
belə bir məsələ durur: “Bu qədər çə -

tin və şagirdlərin şəxsi təcrübəsindən
uzaq olan nəzəri materialı onların
başa düşməsi üçün necə əlçatan
etmək olar?” Bu suala cavab tap ma ğa
müasir dərslərdə fəal təlim metod -
larını tətbiq etmək imkan ve rir. Bu
metodlardan istifadə edən müəl lim -
lər şagirdlər üçün maksimum öyrə di -
ci mühit yaratmaq qaygısına qa lırlar.
Təlimdə öyrədici muhitin yaradıl ma -
sı prosesini humahist pedaqogikanın
ilk yaradıcısı, tanınmış Amerika psi-
xoloqu K. Rojers “fasilitasiya” (fasi-
litate ingiliscədən azərbaycancaya
asanlaşdırma kimi tərcümə olunur),
bu mühiti yaradan müəllimi isə
“fasilitator” adlandırırdı. O, qeyd
edir di ki, təlim prosesinin humanist -
ləş dirilməsi pedaqoji işi asanlaşdırır.
Hazır təcrübəni ötürməklə kimi isə
də dəyişdirmək mümkün deyildir və
təlimdə müəllimin rolu şagirdlərin
inkişafıni təmin edən mühiti ya -
ratmaqdır.

Təlimin prosesinin humanistləş di -
 rilməsi müəllimlərin qarşısında aşa -
ğıdakı tələbləri qoyur:

1. müəllim şagirdlıri ruhlan dır -
ma lı və istiqamətləndirməlidir.

2. təlim – yaradıcı prosesdir;
3. təlim – fəal prosesdir;
4. diskusiya – təlim prosesinin

zə ruri kompanentlərindən biridir.
Fəal, interaktiv təlim metod la rı -

nın tətbiqi ilə aparılan müasir dərs -
lərdə şagirdlər yalnız yeni biliklərin
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daşı yıcısı kimi deyil, həm də, bu
bilik lərin əldə edilməsi prosesinin
iştirakçıları kimi çıxış edirlər. Başqa
sözlə, müasir dərsdə müəllim şagird -
lərin materialı yaddasaxlamasıni
təmin etdirməklə yanaşı, həm də
onlara bu bilikləri nücə əldə etməyi,
yəni düşünməyi öyrətməyin qay ğı -
sına qalır. Düşünmək isə əqli iş apar-
maq deməkdir. “Biliklərin mənimsə -
məsinin əsasını şagirdlərin müəllim
tərəfindən istiqamətləndirilmiş aktiv
fikri fəaliyyəti təşkil edir” [2, s.73]. 

Fikri fəaliyyət prosesində yalnız
təfəkkürün iştirak etdiyini düşünmək
kökündən yanlışdır. Bu prosesdə,
qeyd olundugu kimi, digər idrak
prosesləri, xüsusilə də hafizə müs təs -
na rol oynayır. Əldə olunmuş bilik -
lərin praktik məsələlərin həllinə
tətbiqi, hər şeydən əvvəl, onların nə
dərəcədə dərindən başa düşül mə sin -
dən asılıdır. Yada salaq ki, anlama,
başa düşmə həmişə öyrənilən yeni
materialla artıq mövcud olan biliklər
arasında əlaqə yaratmagı nəzərdə tu -
tur. Bu barədə İ.M.Seçenov qeyd
edir di ki, bütün həyatı boyu insanın
beynindən hafizədə qeydə alınma -

yan heç bir fikir keçmir. P.P. Blonski
isə bu barədə qeyd edirdi ki, boş baş
mühakimə yürütmür, bu baş nə qədər
çox təcrübə və biliyə malikdirsə bir o
qədər çox mühakimə yürüdür [9, s. 28].

Müəyyən olunmuşdur ki, öy rə ni -
lən yeni materialın möh kəm lən -
dirilməsı istiqamətində xüsusi iş
apa rıl madıqda, hətta kifayət qədər
başa düşülsə belə, onun az bir hissəsi
yadda qalır. Bu baxımdan əldə olu-
nan yeni biliklərin, əvvəllər əldə olu-
nan biliklərlə əldaqələndirilməsi çox
zəruri hesab edilir.

Beləliklə, nəticə olaraq onu de -
mək olar ki, biliklərin mənimsənil -
məsinin asanlaşdırılması hər bir
müəllimin ən ümdə vəzifəsidir. Buna
daha asan nail olmaq üçün müəl lim -
lər dərs prosesində fəal təlim me tod -
larından səriştəli istifadə etmək ba -
ca  rıqlarına mükəmməl yiyələn məli və
bununla da təlim prosesini bütün şa -
girdlər üçün daha maraqlı, əlçatan
et məyə maksimum səylər göstər mə -
lidir. Şagirdlərin bilikləri mənim sə -
mə sini asanlaşdıran ən önəmli yollar -
dan biri humanist pedaqogikanın prin -
siplərinə lazımınca əməl etmək dir.
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ДОСТУПНОСТЬ ЗНАНИЙ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
ДОСТИЖЕНИЯ ГУМАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

АБСТРАКТ

В статье анализируется проблема доступности знаний как путь к
гуманизаци учебного процесса. При исследовании мы исходили из
того, что применения интерактивных методов в обучении на уроках
развивая мышления учеников, обеспечивает доступность знаний для
них. Развития мышления облегчая доступность знаний, обеспечивает
гуманизацию учебного процесса. Каждый педагог, вступая в роли фа -
си литатора, в процессе учебных занятий с целью достижения гумани-
зации обучения обязан обеспечить максимальную доступность знаний
для учеников.

FACILITATING OF KNOWLEDGE OBTAINING 
IS ONE OF THE WAYS OF HUMANIZATION 

THE EDUCATION PROCESS

ABSTRACT

The article analyzed the problem of accessibility of knowledge as a way
to humanize the learning process. In the study, we proceeded from the fact
that the use of interactive methods in teaching in the classroom developing,
the thinking of students, provides access to knowledge for them. The deve-
lopment of thinking, facilitating the availability of knowledge, ensures the
humanization of the learning process. Each teacher, entering into the role of
facilitator, in the process of training sessions in order to achieve the huma-
nization of training is required to ensure the maximum availability of know-
ledge for students.

Məqalə GDU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №06)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 18 may 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Peşə seçiminin aktual olduğu
və peşə sahələrinin durmadan

artdığı müasir dövrdə yeniyetmələr -
də bu prosesin adekvat istiqamətlən -
di rilməsi bir tərəfdən konkret sahələr
üzrə mütəxəssislərin sayının artma -
sında, digər tərəfdən isə cəmiyyət
üçün özünüaktuallaşdıran şəxsiyyət -
lər yetişdirilməsində mühüm əhə -
miy yətə malik ola bilər. Bəs görəsən
yeniyetmələrdə peşəseçiminin for -
ma laşmasına hansı amillər dominant
təsir göstəir? Peşəseçimində korrek-
siya işləri aparmaq mümkündürmü?
Bunun üçün hansı metodlardan isti -
fadə etmək olar? 

Nəzərə almaq lazımdır ki, peşə -
seçimi olduqca mürəkkəb və kifayət
qədər paradoksal bir hadisədir. Peşə -
seçiminin paradoksallığı bir tərəfdən
hər bir peşənin mürəkkəb struktura
malik olması, digər tərəfdən isə

onunla tanışlıq və öyrənmənin uzun
illər tələb etməsidir. Eləcə də həmin
peşəyə adaptasiya da çox vaxt aparır.
Başqa bir tərəfdən isə hər hansı pe şə -
ni seçmək üçün əvvəlcədən nəyi se -
çilməsini bilmək lazımdır.Seçim çox
olduqda seçmə imkanları azalır. Ona
görə ki, subyekt hansı peşənin onu
potensial imkanına uyğun gəl diyini
müəyyən etməkdə çətinlik çəkir.

Peşənin seçiminin çətinliyinin
baş qa bir tərəfi onunla şərtlənir ki,
pe şəkarın işinin məzmunu xarici
müşahidəyə müyəssər olmur. Mütləq
insan həmin peşənin içində olmalı və
onu hiss etməlidir. Bu baxımdan
yeni yetmə üçün peşə seçimi olduqca
müərəkkəb psixoloji qanu nau yğun -
luğa tabe olan bir prosesdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər han -
sı peşəni seçərkən onun regional xü -
su  siy yətlərini bilmək zəruruidir. Ye -
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ni yetmənin harada yaşaması bu pro-
ses üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Di -
gər tərəfdən fiziki vəziyyət, sağ lam -
lıq göstəriciləri də burada az rol
oynamır.

Psixoloji tədqiqatlar (6,7,12) gös -
tərir ki,yeniyetmələr peşə seçərkən
“bir dəfə və həmişəlik” seçmək istə -
yirlər. Onlara elə gəlir ki, seçilmiş
peşəni dəyişmək olduqca çətindir və
seçim birdəfəlik edilməlidir. Peşə se -
çimində özünütəyinetmə mühüm
rola malikdir və məhz özünü təyin
edə bilən yeniyetmələr peşəseçimin -
də yalnışlıqlara yol vermirlər. Bəs
görəsən peşəkar özünütəyinetmə nə
deməkdir?

Psixoloji mənbələrdə peşəkar
özünütəyin dekidə insanın peşələr
aləminə bütövlküdə və konkret seçil -
miş peşəyə seçici münasibətidir.
Təd qiqatlar (8,9) göstərir ki, peşəkar
özünü təyin etmə bir neçə mərhələdən
keçir.Onaları aşağıdakı kimi qrup laş -
dırmaq olar:

Birinci mərhələ. Bu mərhələdə
cəmiyyət tələbatlarına və şəxsi tələ -
batlara uyğun peşə niyyətləri yaranır.

İkinci mərhələ. Bu mərhələdə
kon kret fəaliyyət sahəsinin məq səd -
yönlü və peşə baxı mın dan öyrənil -
məsi baş verir. Məhz bu mərhələdə
yeniyetmənin özünü peşəkar təyini
baş verir.

Üçüncü mərhələ. Bu mərhələ pe -
şə yə daxilolmadır. Bu bilavasitə

əmək şəraiti ilə tanış olma, özünün
peşə səlahiyyətlərini qəbul etmədir.
Bu zaman sosial münasibətlərə daxil
olma baş verir.

Dördüncü mərhələ. Bu mərhə -
lədə peşə cəhdlərinin gerçəkləşdiril -
məsi və fəaliyyətə peşəkar və ya ya -
ra  dıcı yanaşma, özünü aktuallaş dır -
ma prosesi baş verir. 

Aparılmış tədqiqatlar (1,3,4,)
göstərir ki, peşəkar özünü təyin et mə -
də üçamilli Parson modeli daha çox
diqqəti çəkir. Bu model üç amilə əsas -
lanır: istəyirəm, bacarıram, la zım dır.
Azərbaycan psixoloqu R.Cab barov
belə bir modeli özünügerçək ləş dir -
mə prosesində irəli sürmüş və mü -
hüm nəticələr əldə etmişdir. O yazır:
“İstəyirəm” blokuna fəallığa sövq
edən maraqlar, arzular və hə vəslər
daxildir və o özünügerçək ləş dirmə
imkanlarının artırlmasının şərtlərin -
dən bir i dir. “Bacarıram” blokuna isə
öz imkanların dərki, özü nəmünasibət
və özünə qiy mət və özü nü dər ke t mə
daxildir. Özünün imkanları haqqında
təsəvvürlər o halda adekvat ola bilər
ki, insan şüurlu şəkildə öz güclü
cəhətlərinə istiqamətlənərək özünün
qabiliy yətlərini və şəxsi keyfiyyət lə -
rini qiymətləndirə bilsin. Bu pro ses -
də adekvat özünəm ünasibət özünün
imkanları haqqında təsə v vürlərə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
”Lazımdır” bloku özünütəşkilə sə -
bəb olur. Buraya özünütənzimlənmə
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daxildir ki, bu prosesi insan öz koq-
nitiv biliklərindən istifadə etməklə
həyata keçirir. Burada özün ən ə -
zarətlə sosial nəzarət arasında kom-
promiss yaranır. 

Özünügerçəkləşdirmənin səmə -
rəli strategiyasının seçim şəraiti “is -
tə yirəm”, “bacarıram” və “lazım dır”
bloklarının harmoniyasıdır. Qərarın
qəbul edilmə sin də, seçimin həyata
keçiri lməs ində və planın form al aş -
mas ında antisipasiya və ap perse -
psiyanın təsiri özünü göstərir. Ha di -
sələrin qabaqcadan duyulması, qa -
baq cadan sezilməsi (antisipasiya)
daha çox insanın əvvəlki təcrübə sin -
dən, onun psixi fəaliyyətinin (apper-
sepsiya) xüsusiyyətlərindən asılılıqla
şərtlənir (2, s.34-36). Bu tədqiqata
əsasən demək olar ki, “istəyirəm”
bloku – yeniyetmənin arzusu, ma -
raq ları və cəhdləridir.Bir sıra hallar-
da o peşəyə aparıcı motividir.

“Bacarıram” bloku – biliklər və
bacarıqlardır. Bu zaman fiziki sağ -
lam lıq nəzərə alınır.

“Lazımdır” bloku – bu hal-hazır -
da əmək bazarında tələb olunan pe -
şəyə münasibətin kon k ret ləş məsidir.
Məhz bu elementlər əsasında peşə
özünütəyinin psixoloji əsaslarını
inki şaf etdirmək olar. Lakin bir mə -
qamı nəzərə almaq lazımdır ki, bu üç
amil birlikdə olduqda müəyən bir
pe şə nin seçilməsi baş tutur. Fikri -
miz cə, belə bir modelin inkişaf etdi -

rilməsi yeniyetmələrdə düzgün seçi -
min edilməsinə və cəmiyyətdə gə -
rəkli peşələrə marağın yaranmasına
zəmin yaradacaqdır. Təbii ki, bütün
bunlar hələ peşənin seçilməsi prose-
sini tamalamır. Burda bir sıra amillər
var ki, onlar birbaşa peşə seçiminə
təsir göstərirlər. Onları aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:

Şəxsi peşəkar üstünlük. Bu yeni -
yetmənin birbaşa tələbatlarına daxil-
dir. Onlar hansı işi daha yaxşı edə
biləcəklərinə əmin olduqdan sonra
həmin peşəni seçirlər.

Valideynləri mövqeyi. Çox vaxt
valideynlər özlərinin arzularına
uyğun olaraq yeniyetmənin bu və ya
digər peşəni seçməsinə təhrik edirlər.

Həmyaşıdların mövqeyi. Tədqi -
qat lar göstərir ki, əksər hallarda ye -
niyetmələr peşəni “həmyaşıd la rının”
xatirinə seçirlər.Yəni bir yerdə oxu-
maq istəyi, dostluq, yoldaşlıq və s.

Müəllimlərin mövqeyi. Bir sıra
müəllimlər yeniyetmlərdə dərin təəs -
süratlar yaradır və öz avtor itetləri ilə
yeniyetməyə bu və ya digər peşəni
seçməyə yönəldirlər.

Qabiliyyətlər. Qabiliyyətlər insa-
na anadangələmə verilmişdir və on -
ları inkişaf etdirmək zəruridir. Məhz
zəruri qabiliyyətlərin olması yeni -
yet məyə bu və ya digər uyğun peşəni
seçməsinə inam yaradır.

İddia səviyyəsi. Tədqiqatlar gös -
tərir ki, əksər hallarda yeniyetmələr
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yüksəsk kateqoriyalı peşələrə oriy-
entasiyaya meyllidirlər. Bu zaman
da ha çox əmək haqqı olan peşələrə
üstünlük verilir. Nəzərə almaq la -
zımdır ki, çox zaman yeniyetmənin
nə qabiliyyətləri, nə də daxili aləmi
həmin peşəyə uyğun gəlmir.Nəticədə
frustrasiya halları yaşanır.

Məlumatlılıq. Çox hallarda bu
amil peşə seçimində əsaslı rol oyna -
yır. Çünki peşə haqqında məlumat -
lılıq yeniyetməlik yaş dövrü üçün
xarakterik deyil. Profesoqrammanın
öyrənilməsi peşə dünyasına daxil
olmağa imkan verir, maraqlar artır
və yeniyetmə öz imkanlarına uyğun
gələn peşəni seçə bilir.

Meyllilik. Bu amil müəyyən fəa liy -
 yətlə məşğul olmaq üçün təhrik edici,
seçici istiq a mətdir. Məhz onun əsasın da
yeniyetmədə sevdiyi peşə yə aid bilik -
lə rin və bacarıqların inki şaf etdiril mə -
si, təkmilləşdiril məsi baş verir (14).

Yeniyetməlik yaş dövründə peşə
maraqlarının yaşauyğun dəyişməsi
prosesi L.A.Qolovoy tərəfindən hər -
tə rəfli araşdırılmışdır. Müəllif müx -
təlif meyarlardan istifadə edərək bir
neçə mərhələni ayırd edir. 

O, birinci mərhələyə 12-13 yaşı
aid edir. Bu mərhələdə peşə maraq -
ları yüksək dəyişikliklə xarakterizə
olunur. Bu mərhələdə inteqrasiya
zəifdir və yeniyetmə şəxsiyyətinin
xüsusiyyətləri ilə bağlı deyildir. Əsas
maraqlar idraki səciyyə daşıyır. 

İkinci mərhələ 14-15 yaşı əhatə
edir. Bu mərhələdə peşə maraqla rı -
nın formalşmasının yüksək səviy yə -
si, onların inteqrasiyası, şəxsiyyət və
fərdiyyət strukturuna transformasiya
mü şa hidə olunur. 

Üçüncü mərhələ 16-17 yaş döv -
rü nü özündə ehtiva edir. Bu mər hə -
lədə peşə maraqlarının inteqrasiyası
güclənir, cinsi xüsusiyyətlərə uyğun
differensasiya olunur və idraki və
peşə maraqları şəxsiyyət strukturun-
da birləşir (6,s.257).

Dördüncü mərhələ gənclik yaş
dövrünü özündə birləşdirir. Bu mər -
hələdə artıq peşə sahəsi seçilmiş dir
və peşə qabiliyyətləinin inkişafı
üçün planlar qurulur, peşə istiqaməti
formalşır. Bir sıra tədqiqatçılar
(10,12,14) peşə özünütəyinin prose -
sində üç mərhələni fərqləndirilər:

Fantaziya seçimi mərhələsi (10
yaşdan -13 yaşa qədər).

Axtarış mərhələsi. (0 yaşdan -16
yaşa qədər).

Real seçim mərhələsi (17 yaşdan
yuxarı).(15)

İ.V.Juravlev qeyd edir ki, mək -
təb dənkənar sosial əhatə peşə seçimi
üçün refrent rol oynamır. O, hər şey -
dən əvvəl peşə seçiminin qurulması
üçün informasiya mən bəyi kimi
çıxış edir. Təssüf ki, müəllimlər bu
prosesdə heç də yaxşı köməkçi kimi
çıxış edə bilmirlər. Belə olan halda
əsas yük yeniyetmələrin maraqları
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üzərinə və ya onları istiqamətlən di -
rən valideynlərin üzrəinə dü şür(14). 

Bir məqamı da qeyd etmək
lazımdır ki, peşə seçimində konkret
sosial şəraitdə hər hansı peşənin pre-
stijliyi də mühüm rol oynaya bilir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, keçən
əsrin 40-60 cı illərində hərbiçilər və
mühəndislər prestijli peşə sayılırdı.
Və daha çox axın həmin istiqamətdə
idi. 70-80-ci illərdə humanitar elmlər
üstünlük təşkil edirdi. 90-ci illərdən
başlayaraq biznes sahələri daha çox
diqqəti cəlb etməyə başladı. Eyni ilə
hüquq, həkim, mühasibatlıq, bank
sek to ru diqqəti çəməyə başladı. Son
illərdə psixoloq, həkim, bank sekto-
ru, hüquq sahələri daha pristijli
sahələr hesab olunur ki, bu sahələrdə
peşə seçimi digərlərini üstələyir.

D.İ.Feldşteynin tədqiqatlarına əsa -
sən demək olar ki, pristijli peşə sahə -
lərinin seçilməsi mək təb lilərdə 10-15
yaş arası daha fəal olur və yaş art dıq -
ca peşə seçimi daha da aktuallaşır (15).

L.A.Qolovey peşə istiqamətində
fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin rolu-
nun ayırd etmək üçün tədqiqat apar -
mış dır. Həmin tədqiqat əsasında bir
neçə istiqamət müəyyən edə bilmiş -
dir:

1. İntellektual istiqamət.
2. Psixomotor istiqamət.
3. Emosional istiqamət.(6, s.245)
Yeniyetmənin məktəbi bitirməsi

ilə istiqamət tipi demək olar ki, artıq

for ma laşır.Doğrudur bu istiqamət
məzunların peşə seçiminə bütünlük -
lə təsir göstərmir, amma müəyyən
səviyyədə onların peşəyə hazırlığını
müəyyən edir. 

L.A.Qolovoyun apardığı tədqi qa -
ta görə yeniyetmələrin 75% -i dəqiq
peşə planına malik deyil.Onlar peşə
seçimində aşağı fəallıq göstərirlər.
Se çimə inam hissinin möhkəm lən -
mə  si yeniyetməlikdən gəncliyə ke -
çid  də daha da yüksəlir. Forma laş -
dırılmış plan yeniyetmə və gəncləri
özünün intellektual inkişafına, əxlaqi
yetkinliyinə inamı daha da artırır,
həyacanlılıq səviy yə sin i aşağı salır.
(6, s.256)

Uyğun nəticələr V.İ.Juravlev tə -
rə  findən də əldə olunmuşdur. O,
qeyd edir ki, yeniyetmələrin peşə
planları öz məzmununa və dinami -
kasına görə mürəkkəb səciyyə daşı -
yır. Onlarda real, ideal və ehtiyatda
olan planlar aşkarlanmışdır ki, bu da
göstərir ki, yeniyetmə və gənclərdə
peşə seçimi haqqında planlar alter-
nativ variantlar şəklində təqdim olu-
nur. Yeniyetmənin peşə planları ilə
faktiki özünütəyin arasındakı uyğun -
suzluq 50% civarında özünü gös tərir.
Əldə olunmuş faktlar göstəir ki,
böyük məktəblilərdə peşə seçimi
haqqında planlar tam məzmunu ilə
möhkəmlənməmişdir (14). 

Peşə özünütəyinetmə və həyatın
ümumi perspektiv planları yeniyet -
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mə nin həyatına əh ə miyyətli təsir
göstəir, o cümlədən onların cinsi
fərq lərində özünü daha aydın şəkildə
biruzə verir. Yeniyetmə qızlar peşə
təyinində oğlanları üstələyirlər. Qız -
lar daha çox sosial, artistik isti qa -
mətlərə, oğlanlar isə sahibkarlıq və
tədqiqatçılıq istiqamətlərinə üstün -
lük veririlər. 

Yeniyetmə oğlanların peşə özü -
nütəyininə uzaq perspektivlər daha
çox təsir göstərir. Həyat haqqında
planlar nə qədər uzaq məsafəyə
hesablanırsa, düzğün peçşə seçimi
də bir o qədər adekvat olur. Qızlarda
isə əksinə həyati və peşə özünütəyini
bir-biri ilə əlaqəli deyildir. Onlarda
emosionallıq üstünlük təşkil edir və
situativ özünütəyin dominantdır.

Yeniyetmə oğlanlarda peşə özü -
nü təyini ümumi həyat perspek tivləri
fonunda formalaşır və həmin sistemə
daxil olur. Qızların isə yaxın planları
idraki maraqlarla və emosional oya -
nıqlıqla səciyyəvidir. 

Yeniyetmə oğlanlarda gələcək
perspektivlərin planlaşdırılmasına
intellektual göstəricilər, özünənəza -
rətin səviyyələri, peşəyə verilən tə -
ləblər və s. mühüm təsir göstəir. Qız -
larda isə gələcək peşəyə tələblər əhə -
miyyətli olmayan səviyyədə yük sə -
lir. (8, s. 202-203). Bununla yanaşı
gələ cək karyera haqqında qərar qə -
bulu sosial-psixoloji reallığa uyğun
gəlməlidir. Özünün “Mən”ini karye -

ranın qurulması üçün nəzərdə tutul -
muş sosial məkana uyğun laş dırıl ma -
sı da peşə seçimində əhəmiyyətli
amillərdən sayıla bilər.

Nəzərə almaq lazımdır ki, peşə
seçimində və karyera qurulmasında
iki psixoloji törəmə mühüm rola ma -
lik olur. Onlardan biri həyat konsep -
siyası (nəticənin təsəvvür edilməsi),
digəri isə “Mən-konsepsiya”dır. Bur -
da Mən özünün peşə istiqaməti və ya
karyera da olan “Mən” lə eyniləşdi -
ril məsi baş verir. Əksər hallarda
eyniləşdirmə baş verərəkən peşə
sahəsində özünü katual laşdırma baş
ve rir ki, yeniyetmə öz həyatının mə -
nasını tapır.

Bir çox tədqiqatçıların, o cümlə -
dən, S.H.Çistiyakovun, P.S.Lernerin,
A.B.Leo n tevin, A.İ.Savenkonun,
L.S.Vıqotskinin, B.Q.Ananyevin,
İ.S.Konun, L.İ.Bojoviçin, Ə.S. Bay -
ram ovun, Ə.Ə.Əlizadənin, B.H.Əli -
ye vin, R.H.Qədir ova nın, K.R.Əliye -
va nın və b. tədqiqatları göstərir ki,
yeniyetməlik və gənclik yaş dövrü
peşə seçimi üçün senzitiv yaş döv -
rüdür və peşəni bu dövrdə sevdir -
məyin müsbət nəticələri gələcəkdə
özünü göstərir. Bununla yanaşı bu
tədqiqatlar göstərir ki, mənlik şüu -
runun və özünüdrəkin inkişafı peşə
seçiminə əhəmiyyətli təsir göstəir.
Məhz özünüdərki adekvat olan yeni -
yetmə və gənclər öz potensiallarına
uyğun peşəni seçə bilir və düzgün
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seçim edə bilrilər. Bunun başlıca sə -
bəblərindən biri koqnitiv inkişafın
yüksək səviyyəyə çatması və təşəb -
büs karlığın dominantlıq kəsb etmə -
sidir. 

Qeyd olunmalıdır ki, bu yaş döv -
ründə yeniyetmə və gənclərin fikri
fəaliyyəti fəal səciyyə daşıyır,
ümum ləşdirmə qabiliyyəti yüksəkdir
və yeniyetmə atdığı addımların mə -
suliyyətini dərk edir. Geniş intellek-
tual maraqlar bu yaş dövründə şaxə -
lənmiş vəziyyətdədir. Bir çox hallar-
da yeniyetmə və gənclər öz əqli
potensiallarını olduğu səviyyədən
daha yüksək təqdim edirlər. 

N.S.Leyts qeyd edir ki, yeni yet -
mə və gənclərdə yaradıcı qabili yy ət -
lər, intellektual təşəb büs karlıq, pro-
blem qoymaq bacarığı və s. əhəmiy -
yətli dərəcədə inkişaf edir ki, bu da
peşə seçi minə hərtərəfli kontekstdən
baxmağa imkan verir. Bu yaş döv -
ründə yeniyetmələrdə fərdi fərqlər
müxtəlif səviyyələrdə yüksəlir və
idraki maraqların istiqamətləri, qabi -
liyyətləri artır. Aparılmış tədqiqatlar
(11) göstəirir ki, belə bir dəyişilmə
yeniyetmələrin təfəkkür tərzinə
uyğundur. V.Q.Perri yeniyetmə və
gənclərdə təfəkkürün inkişafının bir
neçə mərhələsini ayırd edir: 

Başlanğıc dualizm. Bu mərhələdə
dünyanın interpretasiyası avtoritar
dualistik şəkildə, yalnız bir həqiqətin
axtarılması, dünyanın “qara və ağa”,

“yaxşı və pisə” bölünməsi şəklində
təsvir edilir. Belə vəziyyət yeni -
yetmə və gənclərin mühakimələrinin
maksimalizmində və daranışın spon -
tanlığında təzahür edir.

Konseptual relyativizm. Bu mər -
hələdə müxtəlif rəqabətyönümlü
nöq teyi-nəzərlərə mün a si bə tdə dö -
züm lülük, bir hadisəyə, situasiyaya
münasibətdə müxtəlif aspek tl ə r dən
yanaşma özünü göstərir.

Müstəqil secilmiş mövqe və öz
dəyərlərinə, baxışlarına və həyat tər -
zinə görə məsuliyyətlilik müşa hidə
olunur. (14).

Peşə və ya ixtisas haqqında söz
ehtiyatının formalaşması, eləcə də
peşə biliklərinin və bacar ı qlarının
mənimsənilməsi tədrisin sonunda
yeniyetmə və gənclərdə peşə təfək -
kürünün yaran ma sına imkan verir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni -
yetmə və erkən gənclikdə daha yeni
bir psixoloji təşkil olunma praktik
intellekt formalşır ki, bu da peşə yö -
nümünə əhəmiyyətli təsir göstəir.
Tədqiqatçıların (6, 10, 12) fikrincə,
praktik intellektin aşağıdakı xüsusi y -
yət ləri vardır:

Bacarıqlılıq və ya çeviklik. Bu
mürəkkəb situasiyada yarnmış pro-
blemin bir neçə həll variantının tapıl -
ması. Əgər yeniyetmə və ya gənc
məslənin həllində 20 və daha artıq
alternativ irəli sürürsə, onu çevik və
ya bacarıqlı adlandırmaq olar.
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Qənaətcillik. Yəni problemin həl -
lində az məsrəf sərf etməklə çox şey
əldə etmək və ya daha yaxşı nəticəyə
nail olmaq bacarığı.

İrəlini görə bilmək. Qabağı görə
bilmək, hadisələri palnlaşşdırmaq və
nəticəni qiy mət lən di rə bilmək qabi -
liy yəti. 

Məsələləri operativ həll edə bil -
mək bacarığı. Bu cəhət prakik intel-
lektin əsas göstər ici ləri nd ən biridir.
(15).

Peşəkar özünütəyin bu mərhələdə
situasiyaya uyğunluqda özünü göstə -
rir. Yeniyetmə və gənclik yaş döv -
rün da cəmiyyətdə, ictimai müna si -
bət lər sistemində öz yerinin dərk
edilməsi öz qabiliyyətlərinin gələ -

cək  də gerçəkləşdirməsi üçün hərə -
kət verici qüvvə kimi çıxış edir.

Peşə qazanmaq arzusunun möv cud
imkan və qabiliyyətlərlə üst-üstə düş -
məsi yeniyetmə və gənc lərə peşə
iden tikliyininə yiyələnmə sinə zə min
yaradır. Ali təhsil müəs sisələrində
peşə-tədris fəaliyytinin güclənməsi
maksimum peşə identikliyinin yaran -
masına əlverişli şərait yradır və gənc
peşənin incəliklərinə nüfüz edə bilir.
Ancaq bir məqamı qeyd etmək la -
zımdır ki, bu zaman o tələbələr daha
çox peşə qabiliyyət lə rinə yiyələnir və
özlərini peşədə aktuallaş dırmağa
çalışırlar və həmin tələbələr yeniyet -
məlik yaşında peşə seçimini dərk
olunmuş şəkildə hə yata keçirmişlər.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ У ПОДРОСТКОВ

АБСТРАКТ

В статье анализируются факторы, влияющие на профориентацию, с
указанием основных направлений выбора профессии и отмечаются
необходимые качества в выборе направлений профессии. Отмечается,
что профессиональное самоопределение и общие перспективные жиз-
ненные планы оказывает значительное влияние на жизнь подростков, в
том числе, более ясно проявляются в их половых различиях. Девочки –
подростки превосходят мальчиков в профессиональном самоопределе-
нии. Девочки в основном, предпочитают социальные, артистические
направления, а мальчики предпринимательские и исследовательские
направления. На профессиональное самоопределение мальчиков
значительное влияние оказывают детские перспективы. Жизненные
планы, чем дольше рассчитываются, тем адекватнее бывает правиль-
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ный выбор профессии. А у девочек, наоборот, жизнь и профессиональ-
ное самоопределение не связаны друг с другом. У них эмоциональ-
ность составляют преимущество и являются ситуативной доминантой
самоопределения. 

MAIN DIRECTIONS OF ORGANIZING 
CAREERCHOICE IN TEENAGERS

ABSTRACT

In the article main directions of career choice as well as the factors
that have impact on career choosing are analyzed and necessary aspects in
choosing right career directions are dealt with. Note that, career self-
determination and general perspective plans of life have great impact on
teenager life, additionally it can be seen clearly in their sexual distinctions.
Teenager girls have preference than guys in career choice. Girls prefer
social, artistic directions, but guys entrepreneurship activity and research
directions. Far perspectives influence more career self-determination in tee-
nager guys. If life plans are made for a long time, then it’s possible to make
right career choice. But in girls contrary, life and career self-determinations
are not related with each other. Emotionality is more and situational
self-determination isdominant. 

Məqalə BDU-nun Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının iclasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Məqalə redaksiyaya 19 aprel 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Sosial-iqtisadi inkişafın sürət -
liliyi fonunda müasir dövrdə

peşəyönümünün adekvat istiqamətdə
həyata keçməsi üçün yeniyetmələrin
düzgün peşəseçiminə hazırlanması
olduqca vacibdir. Çünki müasir dün -
ya peşəyönümü ilə yeniyetmənin
potensial imkanlarının uyğun şəkildə
qurulmasını tələb edir. Peşə sahəsi
demək olar ki, bu gün özünütəsdiq,
özü nügerçəkləşdirmə elementinə çev -
 rilməkdədədir. Peşəyönümü (lat.
professio -məşğuliyyət növü, fr. Ori-
entation-yönəlişlik) – elmi cəhətdən
əsas landırılmış, gənclərin peşə seçi -
minə hazırlanmasına istiqamət lən -
miş, gənclərin özünütəyini üçün kö -
mək göstərilməsinə yönəlmiş təd -
birlər sistemidir (12).

Peşəyönümünə həsr olunmuş təd -
qiqatlar göstərir ki, yeniyetmələrin

digər yaş dövrlərindən fərqli olaraq,
özünügerçəkləşdirmə və özünüak -
tuallaşdırma aparıcı fəaliy yətə və ya
motivasiyaya çevrilir. Məhz yeniyet -
mənin özünügerçəkləşdirmə istiqa -
mə tini bilməklə peşəseçiminə maraq
yaratmaq və onu müəyyən ixtisas
sahə sinə yönəltmək olar.

Özünüaktuallaşdırma və özünü -
tə yi ni reallıqda adekvat xarakter da -
şıyır. Xüs usilə də hadisələrin an la -
şılması aspektində, qiymətləndiril -
mə  sində, yeniy et mə lə rin fərqlən di ri ci
keyfiyyətlərində bu qiymətləndirmə
özünün özünə deyil, reallığa yönəl -
miş qiymətləndirməsidir. Onlar özlə -
rini və başqalarını düzgün, dəqiq
qiymət lən dirməyi bacarırlar. Yeni -
yet mələrin özünütəyinin funksi ya la -
rında olduqca müh üm cəhətlərdəb
bi ri onları qiymətləndirən zaman
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şübhə və həyəcan hisslərinə mər uz
qal mamalarıdır.

Yeniyetməlik yaş dövründə şa -
gird şəxsiyyətinin inkişafı üçün yeni
pers pekt ivlər açılır. Koqnitiv inkişa -
fın sürətlənməsi, yeniyetmənin dün -
ya ğörüşünün geniş lən məsi, gələcək
hadisələri proqnozlaşdıra bilmək qa -
biliyyəti yeniyetməyə inmakn verir
ki, o gələcək haqqında, öz həyatı
haq qında fikirləşə bilsin və ona uy -
ğun davranış elementləri yarada bil-
sin. 

Bu dövrdə şəxsiyyət baxımdan
in kişaf da əvvəlki dövrlərdən fərq -
lənir. Mən kiməm? Yolum haya na -
dır? – kimi suallar onu düşün dür mə -
yə başlayır və bu yönü m də həssaslıq
yüksəlir. Şəxsiyyət sanki ikinci dəfə
doğulur. Bütün bunlar belə bir fik ri
təsdiqlənir ki, yaş xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirmək üçün, o cüm lə -
dən özünügerçəkləşdirməklə bağlı
ya şın xüsusiyyətləri mühüm meyar -
dır. Bu prosesdə yeniyetmələrin yaş
dinamikası, peşə seçimi məhz yeni -
yetməlik yaş dövründə o n ların seç -
dik ləri əmək sferasında özlərini hə -
ya ta keçirməyə ciddi təsir göstərir (1).

Bir çox tədqiqatçılar (6) hesab
edirlər ki, yeniyetməlik və erkən
gənclik yaş ları aktiv sosiallaşma
dövrüdür. Yeniyetmə yaşında sosial
rolların mənimsənilməsi problemləri
ilə əlaqədar olaraq, eləcə də sosial
rolların seçimində ziddiyyətlər və

şəxsi konfliktlər meydana gələrkən
ne qativ emosiyalar və hərəkətlər
özü nü gös tərir. Tədqiqatçıların fik -
rin cə, özünügerçəkləşdirmə məhz
göstərilən istiqamətdə – yəni sosial
rolların mənimsənilməsi istiqamə tin -
də peşəypnümünə təsir göstəir. İdea -
lın formalaşması, özünü iden tik ləş -
dirmə və s. özünügerçəkləşdirmənin
istiqa mə tinə təsir göstərəa bilir ki, bu
da birbaşa peşəyönümüə zəmin ya -
radır.

Bütünlüklə aydındır ki, yeniyet -
mə lərdə özünütəyininin yaranması,
onun genetik kökləri, cinsi yetiş kən -
liklə əlaqələndirilir. Bununla bərabər
yeniyetmələrin özünütəyininin xa -
rak terinə ailə daxili münasibətlər,
xüsusilə onlar kifayət qədər konflikt -
lidirsə, ciddi təsir göstərir.Başqa bir
tərəfdən yeniyetməlik yaş dövrünün
böhran xarakteri də müxtəlif kon -
flikt ləri zamanı onun kəskinləş mə si -
nə gətirib çıxara bilir. Bu zaman özü -
nütəyinin istiqamətləri pozulur. 

Amerikan alimi Marqarit Mid
müəyyən etmişdir ki, bəzi mə də niy -
yətlərdə yeniyetmələr arasında, bir
qayda olaraq konfliktlər olmur.
Müəl lifin tədqiqatları göstərmişdir
ki, yeniyetməlik yaş dövrü konf likt -
lər nəinki bioloji, hətta sosial faktor-
larla şərtləndirilir. Aydındır ki, özü -
nü gerçəkləşdirmə zamanı bu amillər
onun istiqamətinin dəyişməsinə və
neqativ yönmüdə özünü ger -
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çəkləşdirməyə, antisosial davra nış la -
ra gətirib çıxarır(4).

Yeniyetmənin özünütəyinin struk -
turunun müəyyənləşdirilməsi peşə
yönümünün komponentlərinin aşkar
edilməsinə imkan veririr ki, bu da
dolayası yolla özünügerçək ləş dir mə -
nin vacib rolu danılmazdır. Proble-
min təhlili zamanı peşəseçiminə tə -
siri məsələlərini aydınlaşdırmağa
im kan veriri.

Özünügerçəkləşdirmənin bir sıra
elementləri aydın şəkildə peşə seçi -
mində və davranışda üzə çıxır. Onlar
motivasiyalaşmış – dəyərləndiril -
miş – əhatəli məz mun da prosessual
və emosional-iradi elementlərdir.

Hesab etmək olar ki, göstərilən
kom ponentlər özünü gerçəkləş dir -
mə də kiçik və böyük yeniyetmələrin
yaş xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşir.
Onlar yeniyetmələrin xüsusiyyətlə -
rinə müvafiq olaraq dəyişir və peşə
seçimininə motivləşməsində mühüm
rol oynayır.

Psixoloji ədəbiyyatların (2) təhlili
göstərir ki, özünügerçəkləşmənin pe -
şə seçim inə təsiri əsasən üç isti qa -
mət də baxılır: a) nəzəri təfəkkürə
yiyə lənmədə; b) ünsiyyət və kom-
munikasiya prosesində; v) şəxsiy -
yətin - özünüdərki və şüurlu fəaliy -
yətində. Hesab edirik ki, burada ref-
leksiya aktını da xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Özünügerçəkləşdirmə pro-
sesinin fasiləsiz genişləndirməsi və

subyektin aktiv şəkildə həyat fəaliy -
yətində və təşkilində özünü şüurlu
dərk etməsiində refleksiya mühüm
rol oyanayır. Bu nöqteyi nəzərdən
aydın olur ki, şəxsiyyətin özünü -
təyini ilə əlaqədar proses və reflek-
siya səviyyəsində özünü göstərən
qabiliy yət lər kənar təsirləri azalda-
raq, bunun üçün geniş imkanlar aç -
maqla yeniyetmələrin gələcək peşə
seçimində potensial imkanlarını şərt -
ləndirə bilər (6, s.123).

Qeyd etmək lazımdır ki, gerçək -
lik və həqiqətlər refleksiyanın kömə -
yi ilə insanın özünün olduqca hər
tərəfli dərk edilməsində mühüm rol
oynayaır. Əgər özümüzü təlqin et -
sək, prosesin xarici tərəfi dərk olu -
nandır - bu subyektin idrak prose sini
özü tərəfindən dərk etməsidir. Onda
onun daxili tərəfi bilikləri sistem ləş -
d irərək məhdudlaşır.Peşəyönümünə
özünügerçəkləşdirmənin təsiri zama -
nı özünə münasibəti yaddan çıxart -
maq olmaz.

Kappanın(11)tədqiqatlarında şəx -
siyyətin özünə münasibətin for ma -
 laşma sının taktikası açıqlanır. Müəl -
li fin fikrinə görə, insanın özünü
dərk etməsi, yalnız özünü qavrama
de yil, həmçinin özünü qiymət lən dir -
mə də rol oynayır. Belə halda şəxsiy -
yətin öz keyfiyyətlərinin neqativ
qiymətləndirməsi “Mən”in tərkibinə
obyekt kimi daxil olur. Məlumdur ki,
özünü hər hansı bir şəkildə qiy mət -
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lən dirən şəxs, bu zaman özünə hör -
məti itirmir. Bununla yanaşı, əgər bu
keyfiyyət subyektiv qiymət lən dir mə  də
iyerarxiyada aşağı yer tutursa, onda
əks asılılıq yaranır. Dəyər lən dirmədə
məhz aparıcı rol dəyərlərə ve rilisə,
bu zaman peşəyönümünə uy ğun ola-
raq özünügerçəkləşdirmə baş verir.

Özünügerçəkləşdirmənin məna-
motivasiya mexanizmləri peşəyö nü -
mü nə müəyyənedici təsir göstərə bi lər.
Bu zaman güclü motivasiya for ma laş -
 dıran amil lərə hər şeydən öncə ma -
raq ları və dəyərləri daxil etmək olar.
Tədqiqatlar göstərir ki, yeni yet mə lər də
motivasiya – məna me xanizm lə ri ni
aktivləşdirməklə özü nü gerçək  ləş -
dirmənin adekvat istiqamətdə get mə -
sini təmin etmək olar. Aşağı sə viy   -
 yədə özünüger çək ləşdirmənin məq -
sədə təsiri rigid lik də ifad.ə olunaraq
stabilləşdirici sə ciyyə daşıya bilir. 

Tədqiqatlar göstərir (2,11) ki,
məqsədə təsirin bir neçə formaları
vardır ki, özü nü  gerçəkləşdirmə pro -
sesində onlar özünü aşağıdakı kimi
göstərir:

– Daxili ziddiyyətlərdən doğan
məq sədə doğru yönəlmiş fəaliyyət
mot  i v ləri və situasiyalar.

– İstifadə olunan yol və məq səd -
lərdən kənara çıxan effektlərin yara -
n ma sı.

– Yüksək gərginlik zamanı şəx -
siy yətin emosional sferasına effektiv
təsirin yaranması.

– Mümkün olmayan özünüger -
çək ləşdirmə situasiyaları zamanı xa -
rici amillərlə şərtlənən məna ma -
neələrinin yaranması (2, s.112)

Aşağı səviyyədə peşəyönümündə
motiv yüksək səviyyəli məqsəd rolu-
nu oynayır. Buradan belə qənaətə
gəlmək olar ki, motivlər olduqca
aktual tələbatlar və situasiya xüsu -
siy yətləri əsasında formalaşır. Arzu
olunan məqsədlər aktiv fəaliy yətin
iştirakı olmadığı zaman buna nail
olmaqdan ötrü sualın dəyişdirilməsi
əsası nda həyata keçirilir. “Məni nə
vadar edir?” “Bu mənə nə üçün gə -
rəkdir?”. Bəzən uyğun situasiyalarda
əşya haqqında təsəvvürlər dəyişir.
Mo tivasiya – məna təsəvvürləri ya -
ra nır. Bundan əlavə arzu olunan ger -
çəkliyə çevrilmir. Təlim prose sin də
müəllimlər yeniyetmələrin məqsəd -
lə rini motivə çevirməyi bacarmalı -
dırlar və çalışmalıdır ki, arzu edənlər
üçün şərait yaratsın və yeniyetmələr
uğurlu bu peşəy ö n ümü mərhələsinə
keçə bilsinlər.

Bir məqamı da qeyd etmək la -
zımdır ki, yeniyetməlik yaşında şa -
girdin davranış və münasibətlərində
təlim-tərbiyəyə qarşı müqavimət
daha da güclənir. Aydın məsələdir ki,
təfəkkürün divergentliyi adlanan
şəxsin fərdiliyini əks etdirən əlamət
müəllimlər tərəfindən qiymətlən di -
ril mir. Bəzən müəllimlər, hətta belə
uşaqlarda rast gəlinən hallara neqa-
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tiv münasibət bəsləyirlər. Müasir
məktəb belə yen iyetmələrin fərdilik
tələbatı qarşısında acizdir, desək
yanılmarıq. Burada müəll im l ərin
psixoloji hazırlıq səviyyəsinin artı -
rıl masına böyük ehtiyac vardır.

Yeniyetmələrin özünütəyinində
peşəseçimi mühüm rol oynayır. Düz -
gün seçil miş peşə seçimi özünü tə -
yinin fasiləsiz möhkəmləndirməsinə
gətirib çıxarır və öz ü nü gerçəkləş dir -
mə müsbət emosiayalarla müşahidə
olunur. Nəzərə almaq lazı m dır ki,
pe şəseçmədə də yeniyetmələr “səhv”ə
yol verə bilər. Məsələn, saat mexa -
niz mi düzəldərkən millimetrin ən
kiçik bir hissəsi qədər fərq belə ko -
bud səhv say ılır. “Yaxşı və pis”,
“olar və olmaz” arasında bu və ya
digər dərəcədə qeyri-müəy yən sər -
həd mövcuddur. Bütün kənara çıx -
ma lar müəyyən hədd daxilində səhv
sayı l mır. Bu həddi aşmaq səhv sayı -
lır. Bəs görəsən yeniyetmələrin peşə -
se çimində nə kimi səhvlər ola bilər?
Yenyetmələrin peşəseçimində özünü
göstərən səhvləri aşağıdakı kimi sə -
ciyyələndirmək olar: 

1) Yeniyetmələrin peşəseçmənin
müxtəlif şərtlərinə düzgün müna si -
bətin ol maması, fəaliyyət sahəsinə,
ətrafdakıların davranışına münasi -
bət də və qərar qəbu lunda tam sər -
bəst liyin olmaması;

2) Yeniyetmələrdə peşəseçmədə
mövcud imkan, vəziyyət haqqında

lazımi biliyin, təcrübənin və məlu -
matın çatışmaması;

3) Peşəseçməyə peşələr okea nın -
da “dəyişilməz ada” kimi baxılması
(7).

Belə yanaşma istər-istəməz az -
maq təhlükəsini yaradır. Şagirdlər
adə tən yük sək ixtisaslı peşəyə yiyə -
lən mək arzusunda olurlar. Lakin
yük sək ixtisasa çat maq üçün müəy -
yən yol keçmək lazımdır. Unutmaq
olmaz ki, çoxpilləli yol keçmək üçün
çoxpilləli əmək yolu keçməlidir.
Təbii ki, yuxarı pilləyə qalxmaq
üçün aşağı pilləni adlamaq vacibdir.
İxtisas artdıqca hər bir sahədə istər
nəzəri, istərsə təcrübi qanunauyğun
olaraq vəzifədə dəyişir. Belə ki, yax -
şı mühəndis o şəxs olur ki, əvvəllər
fəhləlik edib briqadir olub, bu işin
bütün incəlikləri bilir.

Lakin qeyd olunan bütün cəhətlər
psixi inkişafın normal səviyyədə tə -
zahürü üçün yetərlidir. Yeniyetmələr
həmişə normal davarnış göstərməyə
və uyğun peşə seç məyə meylli deyil -
dirlər. Bir sıra hallarda onlar tez-tez
dərsi pozur, yol daş ları ilə yersiz mü -
bahisələr edir, özlərini qeyri-ciddi
aparırlar. Bütün bunlar yeni yet mə -
lərin davranışında neqativ hallar
yaradır. Onlarda deviant davranış -
ların təşəkkül tapıb formalaşması
ris ki artır. Bununla əlaqədar çoxlu
ya naşmalar olsa da, yeniy et mə lərdə
həmin davranışların psixofizioloji,
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etnopsixoloji, sosial-psixoloji tərəf -
ləri hələ tam aydınlığı ilə açıl ma mış dır.
Buna səbəb istər yaşlı adamlarda,
istərsə də yeniyetmələrdə belə dav ra -
nışlar müxtəlif situasiyalarda, müx -
təlif tarixi dövrlərdə zaman və mə -
kan da eyni şəkildə eyni intensiv liklə
təzahür etməməsidir. Belə dav ranış -
ların səbəbləri də müxtəlif olur. Bu bir
sıra xarici və daxili amillərlə bağ lıdır.

Yeniyetmələrdə özünügöstərən
belə deviant davranışların səbəbləri
şüb hə siz ki, həmişə valideynləri, tər -
biyəçiləri, pedaqoq və psixo lo gi ya -
ları düşün dür müş dür. Təbii haldır ki,
belə davranışın baş verməsi, yaran -
ması ailə tərbiyəsi, ictimai-sosial
şərait, psixofizioloji, psixogenetik,
psixopedaqoq amillərlə şərtləndiyi
kimi, onların korreksiyası da müx tə -
lif vasitə və yollarla, üsullarla apa rı -
la bilər. Ailələrdə tərbiyə işinin düz -
gün qurulması, yeniyetmələrə daim
psixopedaqoji nəzarət, psixo pro fi lak -
tik tədbirlərin aparılması, müsahi bə -
lərin təşkili belə vasitələr dən dir. 

Tədqiqatçıların (3,5,7,11) fik rin -
cə, yeniyetmələrin şəxsiyyətinin
strukt urun da kı müəyyən key fiyyət -
lər antisosial davranışa meyl oyadır,
inkişafın müəyyən situa si ya  ları və
xüsusi şərait onların meydana çıx -
ma sına səbəb ola bilər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni -
yet mələrdə özünügerçəkləşdirmənin
inki şaf dinamikasının öyrənilməsi də

həmin yaş dövründə yaşla bağlı də -
yiş mələrin kon kret psixoloji mexa-
nizmini açmağa, peşəyönümün isti -
qamətlərini müəyyən etməyə və
onların gələcək inkişaf pers pek tiv -
lərini qiymətləndirməyə geniş im -
kan lar açır. 

Yeniyetmələrdə özünü gerçəkləş -
dir mənin inkişaf dinamikasının öy -
rə nilməsi, həmin yaş dövründə yeni -
yetmənin özünə, öz şəxsi həyatına,
şəxsiyyətinin xüsusiy yətləri nə ma raq
yarandıqca, özünügerçəkləş dir mə
tələbatı, özünü başqaları ilə mü qayi -
sə etmək meyli xüsusi məna kəsb
edir. Bu cəhətdən istifadə et məklə
özünütəyinin və peşəse çi mi nin xü su -
siyyətlərini müəyyən etmək, yeniyet -
mə ləri mənfi vərdişlərdən çə kindir -
mək və düzgün peşə seçi mi nə isti qa -
mətlərndirmək olar. Yeniyet mə  nin
özünügerçəkləşdirməsində ya ra nan
çətinliklərin səbəblərinin öyrə nil -
məsi də bu işin təşkilini asan laş dırır. 

Aparılmış tədqiqatlardan çıxış
edib yeniyetməlik yaş dövründə özü -
nü gerçək ləşdirmədə və peşəseçimin -
də yaranan çətinliklərin səbəblərini
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

– Ekoloji tarazlığın pozulması;
– İstehsalatda və ailə münasi bət -

lə rində emosional fiziki gərginliyin
art ması;

– Ailədaxili münasibətlərdə kon -
fliktlər, uşaqların sosial psixoloji ba -
xı m sız lığı;
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– Tibbi xidmətdə çatışmazlıqlar,
psixi cəhətdən zəif uşaqların aşkar
olun ma ması və onların mümkün
olan yardımla təmin edilməməsi;

– Alkoqolizmin və narkomaniya -
nın artması;

– Psixi və fiziki cəhətdən zəif ye -
ni yetmələrlə pedaqoji işin zəif ol -
ması.(11)

Araşdırmalar (1,3,5,7,11) göstərir
ki yeniyetmələri özünütəyinet mə sin -
də peşəseçmə motivləri mühüm rol
oynayır. Bu həm də özünügerçək ləş -
dirmə motivləridir. Yaranmış motiv
müəyyən bir fəaliyyəti, çətin bir tap -
şırığı yerinə yetirməkdə, həm çi nin
işə vadar edən psixoloji hal kimi sər -
vət meyli üçün ilk mərhələni təşkil
edir. Təzahür edən motivlərin ictimai
qiymətinin müxtəlif səviy yəsi olur.
Burya vətəndaşlıq borcu hissi, müs -
bət rəy qazanmağa cəhd etmək, şəxsi
nüfuzu artırmaq və s. daxildir. Sada-
lanan amillərlə yanaşı etnik xüsu -
siyyətlərin də təsiri burada nəzərdən
qaçırılmamalıdır. Buraya ilk növbə -
də ailə ənənəsi, mikromühit tələbi,
qohumluq əlaqələrindən uzaqlaşma -
maq, yaxında iş yeri tapmaq, evə ya -
xın yerlərdə oxumaq və digər amillər
aid edilə bilər.

Yeniyetmələrin özünütəyinində
etnik amillərin düzgün nəzərə alın -
ması, onların etnik mühitinin öyrə -
nilməsi də təlim-tərbiyə işində vacib
şərtlərdəndir. Yeniyetməlik yaşında

mü şahidə edilən real situasiya əhə -
miy yətli rol oynayır. Psixodinamik
nəzəriyyədə peşəkar inkişafı uşaq -
lıq dan qəbul olunmuş instinktiv xü -
susiyyətlər və emosional təcrübə
kimi nəzərdən keçirilir. İstənilən pe -
şəkar fəaliyyət şəxsiyyəti inkişaf
etdirmir. Bəzən də əksinə onun
deformasiyasına səbəb olur. Peşəkar
bilik və bacarıqlar ümumi və xüsusi
qabiliyyətlər, sosial və peşəkar əhə -
miyyətli keyfiyyətlər mütəxəs sisin
peşəkar inkişafını təmin edir. Po -
tensialın gerçəkləşməsi bir sıra amil -
lərdən asılıdır: insanın bioloji təşkili,
sosial situasiya, peşəkar fəa liy yətin
xarakteri, şəxsiyyətin aktivliyi, özü -
nüaktuallaşdırma tələbatı və s. Ye -
niyetmələrə dəstək qayğıdan başla -
yır. Pis uşaq yoxdur. Düzgün tərbiyə
olunmayan və nəzarətdən kənarda
qalan uşaq var (4, s. 55).

Apardığımız tədqiqatdan çıxış
edib belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
yeniyetmələrin peşəyönümündə özü -
nügerçəkləşdirmənin rolu böyükdür.
Azad və seçim imkanlarına malik tər -
biyə yeniyetməyə özünü adekvat və
potensiala uyğun gerçəkləş dir mə si nə
zəmin yaradır. Peşəyönümünə isti qa -
məti real situasiyalara uyğun həyata
keçirmək üçün yeniyetmə lərin özü -
nü dərkinə, azad seçiminə, özünü adek -
vat qiymətləndirməsinə şərait yarat-
maq lazımdır. Müəllimlər və vali -
deynlər bu faktı nəzərə almalıdırlar.

Психолоэийа jурналы 2017, №3

Xatirə İbrahimova

116



1. Cabbarov R. Gerçəklik terapiyası
və ya yaşamaq sənəti. Monoqra -
fiya. Bakı: Ecoprint, 2016, 232 s.

2. Cabbarov R. Özünüger çəkləş dir -
mə nin psixologiyası. Monoqra -
fiya. Bakı: Ecoprint, 2016, 263 s.

3. Əliyev B.H., Cabbarov R.V. Təh -
sildə şəxsiyyət problemi. Bakı:
Təhsil, 2008, 134 s.

4. Əlizadə Ə.Ə.Müasir Azərbaycan
məktəbinin psixoloji problemləri.
Bakı: Ozan, 1998, 368 s. 

5. Qədirov Ə.Ə. Yaş psixologiyası.
Bakı: Maarif, 2002, 386 s.

6. Tağıyeva Q., Kazımov M., Ağa ye -
va B. Yeniyetmələrin sosial laş ma -
sı. Bakı: 2014, 150 s.

7. Выготский Л.С. Психология. М.:
АПРЕЛ-ПРЕСС, 2002, 1008 с. 

8. Климов Е.А.Психология про-

фессионального самоопределе-
ния.М.:Академия, 2010, 304 с. 

9. Пряжников Н.С. Профориента-
ция в школе: игры, упражнения,
опросники. М.: ВАКО, 2005,
288 с.

10. Jabbarov R. (2017). Factors
affecting the development of
self-realization among students
of different professions // Sci-
ence and Education, Vol. 8, Issue
9; 2017, p.75-87

11. Traumatic factors affecting the
self-realization of students // Vol.
8, Issue 6; June, 2017Issue of
International Journal of Pharma-
ceutical sciences and Research
(Thomson Reu ters) (çapdadır)

12. https://en. wiki pedia. org/ wiki/ -
Profess ional _iden tif ica tion.

РОЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ
У ПОДРОСТКОВ

ABSTRACT

В статье исследуется роль самореализации в профориентации у
подростков, исследуются факторы, влияющие на самоопределение,
указываются пути и средства самореализации подростков. Отмечается,
что с появлением у подростка интереса к себе, к своей личной жизни,
к личностным особенностям в этом возрастном периоде особое значе-
ние имеет изучение динамики развития самореализации у подростков,
потребность самореализации, склонность к сравнению себя с другими.

Психолоэийа jурналы 2017, №3

Pedaqoji psixologiya

117

Ədəbiyyat:



Используя эту черту можно определить особенности самоопределения
и выбора профессии, удержать от вредных привычек и направить на
правильный выбор профессии. Исследование показало, что формиро-
вание интереса к профессии и мотива является необходимым условием
для формирования у подростков представлений о себе позитивного
направления. В заключении приходим к выводу, что в профориентации
подростков роль самореализации огромна. Свободное и имеющее воз-
можности выбора, воспитание создает предпосылки для формирования
у подростков адекватной и в соответствии со своим потенциалом само-
реализации. Для осуществления направления профориентации в соот-
ветствии с реальными ситуациями необходимо создать условия для
самопознания, свободного выбора, адекватной самооценки подростка.
Учителя и учащиеся должны принимать во внимание этот факт. Реко-
мендуется, что для самореализации подростков следует заботиться о
свободном выборе в деятельности обучения и развитии нравственных
ценностей. 

THE ROLE OF SELF – REALIZATION 
IN THE PROFESSIONAL DIRECTION OF TEENAGERS 

ABSTRACT

The role of self - realization in the professional direction of teenagers is
studied, factors that have impact on the self – determination are investigated
and ways and means of self – realization of teenagers are mentioned in the
article. It is noted that studying the dynamic of development of self – reali-
zation in teenagers, the demand for self – realization and tendency to
compare himself/ herself with others is of special significance as interest in
himself /herself, his / her personal life and the peculiarities of personality
is formed at that age. Using these features, the peculiarities of self –
determination and professional choice can be determined, teenagers can be
avoided from negative habits and they can be directed to the proper
professional choice. The study has shown that the formation of professional
interest and motif is a necessary condition for the formation of imaginations
of teenagers about themselves in a positive direction. In the end, we come to
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such a conclusion thatthe role of self – realization is great in the professional
direction of teenagers. Free education with the opportunities of choice paves
the way for the teenager to realize himself / herself in an adequate and
potentially compatible manner. It is necessary to create conditions for
teenagers’ self – realization, free choice and adequate assessment in order to
implement the professional direction in accordance with the real situations.
Teachers and parents must consider this fact. It is recommended that care
should be taken to develop a free choice in the training activity and moral
values for teenagers’ self – realization. 

Məqalə BDU-nun Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının iclasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 23 yanvar 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Шяхсиййятин тяшяккцлц психо-
ложи зиддиййят вя яксикликляр

шя раитиндя тяк милляшмяйя эедир.
Щя мин пара докс ларын вахтында вя
лазыми ся вий йядя нязяря алынмамасы
шяхсий йятин тяшяккцлцндяки тязад ла -
ры ду йуб дярк  етмяк, онларын ся -
бяб ляринин шярщини вермякдя чятин-
лик тюрядир.

Мцасир дюврдя эянълик йашында
шяхсиййятин тяшяккцлц ян мцряккяб
сосиал мцнасибятляр мцщитиндя баш
верир. Беля ки, индики заманда ин -
сан мц на сибятляринин даиряси эениш-
лянмиш, чаларлары зянэинляшмишдир.
Ин сан беля мц на си бятлярдян лазы -
мын ъа баш чыхартмалы, щям дя ла -
зым эялдикдя она уй ьун лаш малыдыр.
Бунун цчцн ися о, юз давраныш вя
ряфтар системиндя дяйишикликляр йа -

рат малыдыр. Бурадан ися йени бир вя -
зиййят няшят едир. Йяни, сосиал тясир
ка нал  лары чохалыр, онларын истига-
мятляри мухтялифляшир. Беля бир шяра-
итдя бир тя ряф дян шяхсиййятин дина-
миклийи артыр, баьлылыг, сабитлик зяиф-
ляйир; диэяр тяряф дян ися мухтялиф
мянфи тясирляря гаршы дурмаг цчцн
эянълик дюврцндя шях сий йятин дахили
инамы формалашмалы, дяйанят вя
мятинлйи эцълянмялидир.

Эянълик дюврцндя шяхсиййятин
тяшяккцлц чох мцряккяб просесдир,
хцсцсян дя онун тязадлы ъящятляри
ня зярдян гачырылмамалыдыр. Шяхсий -
йятин тяшяккцлцндя мц щцм тя зад
тюрядян сябяблярдян бири шяхсиййятя
верилян тяляб вя тясир исти га мят ляри
иля реаллыг, хцсусян дя щяйати давра-
ныш нцмуняляри вя еталонлары ара -
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сында зиддиййяти сезмяк, ону идрак
обйектиня чевиряряк мцяййян няти-
ъяйя эял мякдир. Шяхсийййятин тяшяк -
кцлцнц беля психоложи тязадлары ня -
зяря алмадан юй рянмяйя ъящд эюс -
тярмяк ъидди мянфи нятиъяляря эяти-
риб чыхара биляр.

Яэяр биз мцасир сосиал мцщитин
эянълик дюврцндя шяхсиййятин дяy-
яrlяr sisteminя тясир едян ян цмдя
хцсусиййятляриня диггят йетирсяк, илк
нювбядя нязяримизи ъялб едян ъящят
онун динамиклийи олаъагдыр. Чцн -
ки, елм вя техниканын сурятля инки-
шафы, истещсал просесинин интенсив-
ляшрмяси иля йанашы иг тисади-иътимаи
шяраити вя сосиал мцнасибятляри дя
тя бяддцлата цьрадыр. Беля бир тя -
бяд дцлат инсанын психи щяйатында,
мцнасибятляр системиндя дя баш ве -
рир. Елми-техники тярягги, сосиал мц -
щитдяки дяйишкянлик йалныз инфор ма -
сийаларын дейил, щям дя информасийа
каналларынын чохалмасы, хцсусян дя
инсанларын цнсиййят сащясинин щяд-
дян зийадя эенишлянмяси шяхсийй-
ятин психолоэийасында щям кямийй-
ятъя, щям дя кейфиййятъя ъидди дяйи-
шиклик йа рат мышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, dяyяr -
lяr sisteminin тяшяккцлц шяхсиййятин
психоложи статусунун эюстяриъилярин-
дян бири олуб онун формалашмасыны
шяртляндирир. Эя нълярдя дяйярляр sis -
te minin тязащцрц, онун формалаш-
масы, щяр шейдян яввял, щямин

эянъ лярин йашадыьы ъямиййятдя
мюв ъуд олан норматив гайдаларын,
еталон ларын щансы сявиййядя олма-
сындан чох асылыдыр. Бу эцн эянъляр
шяхсиййят кими еля формалашмалыдыр-
лар ки, щялли ваъиб олан бу мясяляля-
рин ющдясиндян шяряфля эяля билсин-
ляр. Бу сосиал игтисади, милли, мяняви
дяйишикликляр биринъи нювбядя, эянъ -
лярин фяалиййят сащяляринин мащийй-
ятини, онларын мяняви инкишаф сявий -
йясини, тяфяк кцр тярзини, билик вя
ма  раг даирясини мцяййянляшдирмя-
йи тяляб едир. Чцнки, инкишафы мызын
мца сир сявиййяси эянълярдя милли
шцуру, милли ягидяни, ляйагят щиссини
юн плана чякир. Эянълярин мяняви
дяйярляр системинин юйрянилмясиня
ма раьын артмасы да мящз бу зяру-
рятдян иряли эялмишдир. Тябии ки,
эянъ   ляр юзляринин тябияти етибары иля
ъямиййятин иътимаи структурунда
мцщцм йер тутур. Индики дюврдя
ъя миййятин иътимаи щяйатында апа-
рыъы гцввя олан эянълярдя мяняви
дяйярляр системинин мцс бят истига-
мятя йюнялдилмяси зярури тялябя
чев рилир. Мцасир эянълик айдын су -
рят дя дярк етмялидир ки, щарада
олурса-олсун тутдуьу вязифясиндян
асылы олмайараг мил    ли-мяняви дя -
йяр ляри, мянлийини, ляйагятини щя ми -
шя горумалы, бунунла башгалары на
нцмуня олмалыдырлар. Бир мц щцм
мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр
ки, республиканын сосиал инкишафы
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йалныз елми-техники тя рягги вя игти-
сади амиллярля дейил, инсанларын мя -
няви йеткинлийи, йцксяк идейалылыьы,
ягидяси, елми дцнйаэюрцшц, интел -
лек  туал сявиййяси, мяняви нцфузу вя
с. иля шяртлянир.

Aydыndыr ki, дяйярлярин дярк
едилмяси вя онлара мцвафиг емоси -
йа ларын йаранмасы сярвят meyllяri-
nя мцнасибяти шяртляндирир. Бу за -
ман, щяр шейдян яввял, гиймятлян -
дир мя  юзцндя идраки вя емосионал
компонентляри якс етдирмякля
мцяй йян дяйярляря мцна си бятдя
идраки фяаллыг кими чыхыш едир. Мяся-
ляни бу йюндя арашдыран В.П.Тцга-
рианов эюстярир ки, дяйярляря мцна-
сибят субйектин фяалиййятинин идраки
гиймятляндирмя аспекти иля баьлы-
дыр. Онун фикринъя, мяняви дяйярля-
ря мцнасибятин ясасында мяняви
гиймятляндирмяни юзцндя якс етди-
рян гиймятляндирмя дурур (4, с.66).
Ялбяття, бу фикирлярля разылашмамаг
олмаз. Чцнки мяняви инкишафын
тязащцрцндя мянявиййатын башлыъа
компоненти гиймятляндирмядир.
Йяни щяр щансы бир кей фий йя ти, щади-
сяни мювъуд еталона уйьун гий-
мятляндиряряк шяхсиййят она юз
мцнаси бятини билдирир. Бунунла да
мяняви инкишафын компонентляри
йаранмаьа башлайыр. Доьрудур, бу
просесдя гиймятляндирмя онтоэе-
нетик инкишафын сонракы мярщяля син -
дя мейдана чыха биляр. Лакин бура-

да бир мясяляни хцсуси гейд етмяк
йериня дцшярди ки, онун онтоэенез-
дя неъя формалашмасы вя илкин ком -
понент кими няйин ясас эютц рцл мя -
си щяр ики тядгигатчынын ясяриндя
тохунулмамыш галыр. Фикримизъя,
мяняви инкишафын илкин мярщяляля-
риндя ушаьын юзц щаггында вя ъя -
миййятдя мюв ъуд олан тясяввцрля-
рин мцгайисясинин мейдана чыхма-
сы, йахшы вя пис анлайышлары нын фор -
мал  дейил, мязмун бахымындан
дярк едилмяси мяняви инкишафын эе -
незиси ки ми эютцрцля биляр. Бу мяся-
ляляри эениш шякилдя тящлил етмяйя
чалышан Л.И.Рувински гейд едир ки,
щяр щансы мяняви щадисянин гий-
мятляндирилмяси мяняви мцнасибят -
лярдя мцвафиг дяйярляр системинин
йаранмасыны тямин едир. Мцяллифин
фикринъя, обйектив мяняви дяйярляр
просесинин шяхсиййятя трансформаси-
йасы бир хятли истига мят цзря баш вер-
мир (4, с.70). Мцяллифин фикирляриня
мцнасибят билдиряркян, гейд етмяк
лазымдыр ки, доьрудан да щяр щансы
бир щадисянин мянфи гиймят лянди рил   -
мяси, онда ча тыш ма йан  ъящятлярин
дярк едилмяси шяхсиййятин мяняви
инкишаф про сесиня дахил ола бил мяз .
Доьрудур, бязи щалларда беля не -
гатив ъящятляр субйект тяряфиндян
ясас лан дырылыр. Лакин щямин ясас -
лан дырма ъямиййятдя мювъуд олан
дяйярляр системинин чох  аз щиссясини
юзцндя якс етдирир.
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Эянълярин мяняви инкишафына
тясир эюстярян ясас амилляря мисал
олараг юзцнцтярбийяни, юзцнцдяр-
кетмяни, юзцнцгавраманы вя юзц -
нцгиймятляндирмяни эюстяря биля-
рик. Юзцнцтярбийя просесиндя щяр
бир эянъин гаршысында йцксяк мяг-
сядин олмасы вя щямин мягсядя
наил олмасы цчцн юз цзяриндя чалыш-
масы мцм кцн  шяртлярдян биридир.
Бу да тясадцфи дейилдир. Эянъляр
гар шыларына мцхтя лиф  щяйат мягсяд-
ляри гойа билярляр. Кичик арзу вя
мяг сядлярля йашайан эянъин щя йаты
«биртящяр юлцб эетсяйдим, ъаным
динъялярди» фялсяфясиня эятириб чыха-
раъагдыр. Беля эянъ йалныз юз шяхси
щяйатыны тямин етмяйя чалышыр, айры-
айры щалларда ъылыз щисслярин доьур-
дуьу егоист мягсядлярин йериня
йети рилмясини ясас тутурлар. Онларын
фядакарлыглары чох заман бу шяхси
мянафелярин юдянилмясиня йюнялян,
чох да мцряккяб олмайан манея
вя чятинликлярин арадан галдырылмасы
иля баьлыдыр. Анъаг юз халгынын мя -
нафейи иля баьлы олан вя даща цлвц
мягсядляр инсанын енержисини, мц -
ба ризя язмини гат-гат артырыр. Щя -
мин мягсядя чатмаг цчцн гаршыйа
чыхан манеялярин арадан галдырыл-
масы щямин шяхся зювг верир. Онун
мяняви ъящятдян тякмилляшмясиня
сябяб олур. Она эюря дя эянъляри-
миз юз щяйат мягсядлярини, идеалла-
рыны нязярдян кечиряркян онларын

халгымызын тяряггиси, елм вя мядя-
ниййятимизин инкишафы иля ня дяряъя-
дя баьлы олдуьуна инан малыдыр.
Юзц нцтярбийя иля мяшьул олан
эянъляримиз юзляриня гаршы мящз
беля тялябкарлыгла йанашдыгда лазы-
ми нятиъя ялдя едя билярляр. Онлар
щямишя мцбариз олмаг инсан ол -
маг демякдир девизи иля йашайыб,
йа радыр, юзляриндя мцсбят мяняви
кейфиййятлярин инкишаф етдирилмясиня
ъидди фикир верирляр. Бцтцн бу дейи-
лянлярдян мялум олур ки, щяр бир
эянъ юзцнцтярбийя просесиндя мян -
фи вя мцсбят кейфиййятлярини дцзэцн
гиймятляндирмяли, бунун цчцн уй -
ьун вя тясирли васитяляр ахтарыб тап-
малыдырлар. Юзцнцтярбийя просесин-
дя инсан няинки юз билик ля ри ни арты-
рыр, щям дя юзцндя мятин, ирадяли вя
мющкям ягидяли инсанлар цчцн ха   -
 рактерик олан dяyяrlяr sistemib тяр-
бийя етмяк имканы ялдя едир. Gяnc-
lяrin dяyяrlяr sisteminin formalaш-
masыnda мцщцм рол ойнайан aмил-
лярдян бири дя шяхсиййятин юзцнцгий-
мятляндирмяси иля ялагядардир.
Юзцнц гий мят  ляндирмя инсанын юз
габилиййятиня, имканына, шяхси хц -
су сиййятляриня, еляъя дя  защири эюр-
кяминя мцнасибятидир. Щям ашаьы
юзцнцгиймятляндирмя, щям дя
йцк    сяк юзцнцгиймятляндирмя инса-
нын щяйатыны чятинляшдирир. Юзцняи-
намсызлыг, щяд дян артыг щяссас ол -
маг да писдир, лакин юзцндян
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йцксяк дяряъядя разы ол маг  да
йахшы хцсусиййят дейилдир.

Gяnclяrin юзцнцгиймятляндир-
мясинин дярк едилмиш эюрцшлярдян,
яхлаги нор ма лардан вя нцмуняляр-
дян асылылыьы ясасян эянълик дюврцн-
дя тядгиг едилир. Эянъ оьлан вя гыз-
лар юз давраныш мотивлярини яхлаг
нормалары нюгтейи нязя рин дян  яса-
сландырмаьа чалышырлар. Онлар шях-
сиййятин психоложи хцсусиййятлярини
ях лаги нюгтейи нязярдян йахшы вя
пис, щаглы вя щагсызлыг кими гиймят-
ляндирмяйя ча лышырлар. Инсанын юзц -
ня бяляд олмасы йалныз юз дахили
гцв вялярини щярякятя эя тир мяк, он -
ларын идаря етмяк йолларыны тапмаг
цчцн дейил, щям дя тябиятин сир ля рини
анламагда она кюмяк едя биляр.
Анъаг инсанын юзцнц дярк етмяси,
она бяляд олмасы вя ону кяшф етмя-
си чох да асанлыгла баша эялмир.
Чцнки инсанын мя няви аляминин
тяшяккцлц мцряккяб вя чохъящятли
просесдир. Онун фор ма лаш ма сына
бир сыра амилляр тясир эюстярир. Щя -

мин амилляр ичярисиндя шях сий йя тин
юзц нц дярк етмяси, онун юзцнц
дцзэцн гиймятляндирмяси, мяняви
ъя щят дян тяк мил ляшмя цчцн юз цзя-
риндя фяал сурятдя чалышмасы мц -
щцм йер тутур. Тяяссцф ки, бя зян би -
зим юз мяняви алямимиз щаггында
билийимиз щяддян зийадя ка сад
олур. Ял бяття, инсанын башга шяхсля-
ря нисбятян юзцнцдяркетмяси, юзц-
нябяляд олмасы даща чятин просес-
дир. Амма бунунла йанашы етираф
едяк ки, ряф тар вя дав ра нышымызын
механизмини ачмаг, ора нцфуз
етмяк, она сямяряли су рятдя тясир
эюс  тярмяк гайьысына чох заман
галмырыг. Щалбуки эюркямли алим
И.Р.Павловун сюз ляри иля дейился
инсан юзцнц йцксяк сурятдя тянзим
етмяйя, тякмилляшдирмяйя га дир
олан йеэаня али системдир. Бунун
цчцн ися инсан юзцнц тярбийя етмя-
лидир. Ял бяття, бу заман эянъляря
гайьы эюстярмяк, онлары исти га   -
мятляндирмяк, он ларын тярби йя  си иля
ъидди мяшьул олмаг даща ваъибdir. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ У
МОЛОДЕЖИ

Абстракт

В статье отмечается, что в современных условиях в процессе фор-
мирования системы ценностей у молодежи возникают вызванные тре-
бованием времени новые особенности. Существующие в обществе
социально-экономические, психологические факторы способствуют
появлению новшеств в мировоззрении молодых людей, в них отноше-
ниях к себе и обществу. В статье также подчеркивается, что на форми-
рование системы ценностей молодежи, наряду с другими факторами,
существенное влияние оказывают самовоспитание и самооценка.

FEATURES OF VALUE SYSTEM
MANIFESTATION OF YOUTH 

Abstract

The article notes that in modern conditions in the process of forming a
system of values, young people have new features caused by the demand of
time. Socioeconomic and psychological factors that exist in society con-
tribute to the emergence of innovations in the worldview of young people,
in their attitudes towards themselves and society. The article also empha-
sizes that self-education and self-assessment have a significant impact on
the formation of the value system of young people, along with other factors.

Məqalə BDU-nun sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurası -
nın iclasında müzakirə olunaraq çapa məsləhət görülmüşdür (protokol 02) 
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Здоровье женщины – здо-
ровье нации. Только к ней

два важнейших демографических
параметра: рождаемость и смерт-
ность – имеют прямое отношение.
20 век стал веком великого раскре-
пощения женщин. Женщина из
забитой крестьянки стала равно-
правной труженицей города, но не
могла ухе выполнять детородные
функции в прежнем объёме. На -
стало время помочь ей восстано-
вить их хотя бы частично. С са -
мых первых дней жизни организм
девочки готовится стать матерью.
Именно в детстве закладываются
основы ее будущего репродуктив-
ного (детородного) здоровья. Ме -
дико-демографические процессы
в Азербайджане характеризуются
тем, что переживаемый страной
социально-экономический кризис

накладывает существенный отпе -
чаток на относительно плавное
течение популяционных процес-
сов. Можно выделить долговре-
менную почти линейную состав-
ляющую падения рождаемости на
протяжении. Причинами, опреде-
ляющими долговременное сниже-
ние рождаемости, являются изме-
нение уклада жизни женщины, ур -
банизация, большая занятость
общественным трудом и появле-
ние социальные амбиций. На эту
тенденцию накладываются изме-
нения, вызываемые текущими
причинами, хотя они могут быть и
весьма значительными: эхо войны,
изменение социально-экономиче-
ской ситуации. Уровень характер-
ных женских заболеваний относи-
тельно невелик, но они играют
существенную роль в демографии
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женщин и воспроизводства, влияя
на коэффициент рождаемости: за -
болевания женских половых орга -
нов, осложнённые роды и. т.д.
Мла денческую смертность невоз-
можно рассматривать без учёта
заболеваний матери и последа,
патологии беременности и родов.
Репродуктивное здоровье – это
составляющая общего состояния
организма. Оно напрямую зависит
от образа жизни матери во время
беременности, а также от здоровья
отца. Этот термин напрямую свя-
зан с демографической наукой,
которая занимается изучением
уровня смертности и рождаемости
в обществе. Но репродуктивное
здоровье – это часть общего здо-
ровья человека, которое подразу-
мевает физическое, духовное и
социальное благополучие. По
определению (ВОЗ), репродуктив-
ное здоровье – это важнейшая
составляющая общего здоровья
человека. Оно подразумевает
состояние полного физического,
умственного и социального благо-
получия, характеризующее спо-
собность людей к зачатию и рож-
дению детей, возможность сексу-
альных отношений без угрозы
заболеваний, передающихся поло-
вым путем, гарантию безопасно-
сти беременности, родов, выжива-
ние и здоровье ребенка, благопо-

лучие матери, возможность пла-
нирования следующих беремен-
ностей, в том числе и предупреж-
дение нежелательных. Забота о
сохранении репродуктивного здо-
ровья также включает в себя и
сексуальное здоровье, целью кото-
рого является улучшение жизни и
межличностных отношений, а не
только консультации и лечение,
связанные с репродукцией и ин -
фекциями, передаваемыми поло-
вым путем. Если говорить о здо-
ровье репродуктивной системы,
то имеется в виду не только отсут-
ствие заболеваний в половой
системе, нарушений функций, но
и душевное состояние, и обще-
ственное благополучие. В настоя-
щее время о репродуктивном здо-
ровье заботятся не только врачи,
но и психологи и социологи. В
условиях экономического кризиса,
низкой рождаемости и высокого
уровня смертности проблема
охраны и сохранения репродук-
тивного здоровья населения при-
обретает особую значимость. К
сожалению, в последнее время
статистика дает неутешительные
показатели. В настоящее время
подрастающее поколение входит в
группу риска по развитию беспло-
дия. Это прежде всего касается
детей и подростков, рано начи-
нающих половую жизнь, употреб-
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ляющих алкоголь и наркотики. В
свою очередь ранняя половая
жизнь ведет к риску заболеваний,
передаваемых половым путем,
увеличивается риск заражения
вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции). Выросли
показатели частоты ранних абор-
тов. Так, из 5 беременностей
3заканчивается абортами, причем
каждый 5 аборт производится у
девушек в возрасте от 15-19 лет!
Сохраняется высокая частота
осложнений после аборта, особен-
но если первое прерывание бере-
менности произведено в юном
возрасте. Это приводит к заболе-
ваниям репродуктивной системы,
в частности увеличивается коли-
чество нарушений менструально-
го цикла, возникают хронические
воспалительные заболевания жен-
ской половой сферы. Причем, на
этом фоне лишь 1 из 10 больных
самостоятельно обращается к дет-
скому или подростковому гинеко-
логу. В последние годы увеличи-
вается заболеваемость и распро-
страненность болезней системы
кровообращения, нервной систе-
мы, мочеполовых органов у буду-
щих родителей. Увеличивается
число молодых девушек и муж-
чин, ведущих нездоровый образ
жизни. Это лица с табачной зави-
симостью, употребляющие алко-

голь и наркотики, что оказывает
огромное негативное влияние на
состояние их репродуктивного
здоровья.Количество ежегодных
случаев материнской смерти во
время родов в мире превышает
число гибели людей на войне.
Согласно информации Всемирной
организации здравоохранения,
ежегодно во время родов умирают
500 тысяч матерей. Выходит, что
ежеминутно во время родов уми-
рает одна мать. В Азербайджане
также наблюдаются определенные
проблемы в связи с материнской
смертностью. Детская смертность
является серьезной проблемой,
как в Азербайджане, так и во всем
мире. Нужно предпринять необхо-
димые меры до 2015-2020 годов
для предотвращения этой пробле-
мы. Вопрос репродуктивного здо-
ровья стоит на повестке дня, что
показывает, насколько важно жен-
ское здоровье для государства и
нации.Более 140 стран мира при-
няли закон о репродуктивном здо-
ровье. Несмотря на то, что термин
«суррогатная мать» возник в
Европе, в ряде европейских стран,
в том числе в Англии и Франции,
вопрос о суррогатном материн-
стве не внесен в закон. Турция,
Малайзия, Иран вообще не прини-
мали такого закона, считая, что он
не соответствует исламской рели-
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гии. Тем не менее, в Азербайджа-
не в 2017 году была проведена
конференция, где был разработан
национальный стратегический
план по охране репродуктивного
здоровья населения Азербайджа-
на. На первом плане стояли вопро-
сы по улучшению качество и
доступность медицинских услуг в
сфере репродуктивного, материн-
ского, перинатального и младен-
ческого здоровья. Были определе-
ны виды и объем услуг по репро-
дуктивному здоровью, включая
антенатальный уход для беремен-
ных, планирование семьи (как для
женщин так и для мужчин), услу-
ги по диагностике и лечению бес-
плодия (как для женщин так и для
мужчин), а также методы совре-
менной контрацепции и условия
их включения в базовый пакет
обязательного медицинского стра-
хования. Были пересмотрены и
усовершенствованы функциональ -
ные обязанности всех категорий
медицинских работников первич-
ного и вторичного звена, оказы-
вающих услуги в сфере репродук-
тивного здоровья и материнского
здоровья, с целью повышения ка -
чества и эффективности их рабо-
ты, увеличить вовлеченность
сред него медицинского персонала
в консультирование и услуги по
репродуктивному здоровью. Пе -

ред работниками медицинской
сферы, которые обеспечивают ох -
рану репродуктивного здоровья
населения стоят такие задачи как,
внедрение скрининга рака шейки
матки, вакцинацию ВПЧ, усовер-
шенствовать систему тестирова-
ние беременных на ВИЧ/СПИД и
сифилис, путем внедрения на пер-
вичном уровне экспресс диагно-
стике, а также лечения их на ран-
нем сроке беременности. 

В Азербайджане сохраняется
высокий уровень абортов, растет
частота осложненного течения
беременности, уменьшается число
нормальных родов, прогресси-
рующе ухудшается здоровье
детей, начиная с периода ново-
рожденности. Это требует более
активного внедрения в практиче-
скую медицину всего спектра
средств и методов сохранения
репродуктивного здоровья жен-
щин. Педиатрам хорошо известно,
что повторные непланируемые
беременности опасны не только
для здоровья женщины, но и буду-
щего ребенка. Поэтому педиатры
должны активно просвещать буду-
щих родителей в области регули-
рования наступления беременно-
сти, прежде всего в отношении
выбора эффективных средств
контрацепции и культуры их при-
менения. Это не значит, что им
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следует выполнять работу за аку-
шера-гинеколога, но поскольку
педиатр является самым автори-
тетным консультантом семьи по
всем вопросам, именно он обязан
помочь семье иметь здорового
ребенка у здоровой матери.Чтобы
правильно советовать, педиатру
необходима определенная инфор-
мация в области планирования
семьи, в первую очередь о том, что
означает “планирование семьи”. В
медико-социальном плане – это
“управление рождением детей”.
Планирование семьи позволяет:
регулировать наступление бере-
менности в оптимальные сроки
для сохранения здоровья женщи-
ны и не в ущерб здоровью будуще-
го младенца; избежать зачатия в
период кормления грудью; пред-
отвратить случайную беремен-
ность; снять нежелательные стрес -
сы во взаимоотношениях будущих
родителей. Представляется важ-
ным, чтобы врачи сосредоточили
основное внимание на таком серь-
езном аспекте этой проблемы, как
использование оральных контра-
цептивов во время кормления гру-
дью. Необходимость и безусловные
преимущества грудного вскар м -
 ливания для матери и ребенка
признаны во всем мире.Защитные
свойства грудного молока хорошо
известны педиатрам. Помимо

этого кормление грудью обладает
еще одним важным свойством.
Оно оказывает контрацептивное
действие. Это женщины с сахар-
ным диабетом, отклонениями в
состоянии здоровья, гипертонией,
мигренью и др. Несмотря на
известные положительные свой-
ства прогестиновых контрацепти-
вов, женщины иногда неохотно их
применяют. Это связано с боязнью
неблагоприятного влияния любых
оральных контрацептивов на каче-
ство молока, рост, развитие и
заболеваемость ребенка. В настоя-
щее время за рубежом проведено
достаточно много клинико-эпиде-
миологических исследования
состояния лактации, состава груд-
ного молока, роста и развития
детей у матерей, принимающих
мини-пилли. Как видно из приве-
денных данных, применение ПСК
для предотвращения нежелатель-
ной беременности у женщины,
имеющей младенца до 1 года,
существенно не отражается на
количестве и качестве грудного
молока и физическом развитии
младенца. Корректностъ выборки
и методологии выполненных зару-
бежными специалистами исследо-
ваний позволяет доверять приве-
денным в таблицах результатам и
использовать эту информацию в
ежедневной работе педиатра с
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семьей. Поэтому состояние репро-
дуктивного здоровья в настоящее
время является предметом интере-
са не только медицины, но и всей
мировой общественности, так как
оно напрямую связано со здоровь-
ем детей, а, следовательно, и с
будущим государства. Только
решив проблему здоровья моло-
дых, вступающих в репродуктив-
ный возраст, можно ожидать рож-
дения здорового поколения. Необ -
ходимо безопасное и эффективное
предохранение от нежелательной
беременности. В настоящее время
существует большой выбор про-
тивозачаточных средств как гор-
мональной, так и негормональной
природы. Девушке, впервые всту-
пающей в половую жизнь, необхо-
димо проконсультироваться с вра-
чом гинекологом о выборе для
себя определенного способа конт-
рацепции.Профилактика, своевре-
менная диагностика и лечение
заболеваний, передаваемых поло-
вым путем. Среди них наиболее
распространены дисбиозы (бакте-
риальный вагиноз, урогениталь-
ный кандидоз), хламидиоз, трихо-
мониаз и вагиниты, которые часто
проявляются синдромом длитель-
ных обильных белей. Недопусти-
мо заниматься самолечением та -
ких заболеваний, так как при этом
болезнь приобретает запущенную

форму и становится трудноиз-
лечимой впоследствии. Поэтому
любая женщина, ведущая актив-
ную половую жизнь, должна про-
ходить профилактический осмотр
у гинеколога раз в полгода.Свое-
временное и правильное лечение
хронических заболеваний органов
малого таза у специалиста.Лече-
ние эрозий и псевдоэрозий у деву-
шек необходимо проводить еще до
наступления беременности.Тща-
тельно планировать беременность
обоими партнерами и обеспечить
здоровый образ жизни будущих
родителей. Необходимо проводить
просветительные работы о соблю-
дении правил личной гигиены у
девочек и женщин, профилактиче-
ские мероприятия по укреплению
иммунитета будущих родителей и
об их питании и ведении правиль-
ного образа жизни.Просвещение
должно начинаться с семьи и про-
должаться в учебных заведениях.
Об этом надо разговаривать с под-
растающим поколением. Особую
роль надо отвести: Профилактике
абортов, особенно в раннем воз-
расте. Предохранению от заражения
различными инфекциями, кото-
рые передаются половым путем.
Рассматривать вопросы планиро-
вания семьи и рождения детей. К
этому необходимо готовиться, а
первым шагом может стать посе-
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щение генетической кон суль та ции,
где специалисты помогут прос чи -
тать вероятность рождения детей
с различными патологиями. Не смот -

ря на не очень благоприятную эко-
логическую обстановку, репродук -
тивное здоровье человека в большей
степени зависит от него самого.
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Bu sindrom 1866-cı ildən mə -
lumdur. İngilis həkimi

“Langdan Daun” xarakter xüsusiy -
yəti olan bu xəstəliyi bir qız uşa -
ğında muşahidə edib və onu “Mon-
qolizm” adlandırıb. Ancaq Asiyalı
alimlərin xəstəliyin “Monqolizm”
ad landırılmasına münasibətindən
son ra bu xəstəlik onu kəşf edən ali-
min şərəfinə “Daun sindromu“adını
alıb. Bu uşaqlar bir-birlərinə oxşayır,
stereotipləri eyni olur. Yəni onlarda
boy qısa olur, əqli inkişafdan geri
qalır, kəlləsi kiçik və yumru olub üz
nahiyyəsində yastılaşır. Yanaqlar
üzün yastılaşmış fonunda bir qədər
üzə çıxır. Gözləri uzunsov və kiçik
olur, göz yarığı çəp, göz bucağında
dəri bükülüşü, ağzı yarıaçıq, dili
böyük, qarnı köpmüş, dişləri seyrək,
əzələləri və oynaqları zəif inkişaf

etmiş olur. Yəni Monqoloid irqinə
mənsub şəxslərə bənzəyirlər. “Mon-
qolizm” adı da bu səbəbdən işlədilib. 

Daun irsi xəstəlikdir və xəstəlik
uşağa yalnız anadan keçir. Bu sin-
droma əsasən 35 yaşından sonar
hamilə qalan və irsi genetik xromo-
som dəyişiklikləri olan qadınların
körpələrində rast gəlinir. Daun sin-
dromu ilə uşaq doğma ehtimalı 35-
40 yaşlı qadınlarda 10 dəfə, 40
yaşdan yuxarı olanlarda 100 dəfə
çoxdur. Yəni burda atanın yaşının
heç bir fərqi yoxdur. Xəstələk yalnız
ananın organizmindəki xromosom-
lardan asılıdır. Bu ananın yumurta
 hü ceyrəsinin fizioloji qocalması ilə
əlaqədardır. Oğlanlarda spermata-
zoid həddi buluğa çatdıqdan sonra
yaranırsa, qızlarda yumurta hücey rə -
nin bünövrəsi ana bətnində olarkən
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qoyulur. Qız uşağı yumurta hücey -
rəsi ilə doğulur. Onun yumurta hü -
cey rəsi qızın yaşından çox olur. Yu -
murta hüceyrənin yaşı çox olanda,
yəni normal reproduktiv yaş həddin -
dən çox olduqda genetik aparatda
səhvlər olur. Buna hüceyrənin parça -
lan masında olan səhvlər də deyilir.
Bunlar təbii səhvlərdir. Qadındakı
üçün cü 21-ci xromosomun yaran ma -
sı na hamiləliyin ilk həftələrində çirk li
hava şəraiti, stres və normal qidalan-
mamaq da səbəb olur (1, s. 64). 

Daun sindromu ilə doğulan
uşaqlarla bağlı verilən məlumatlarda
qeyd olunur ki, belə uşaqlarda məh -
dud anlama bacarığı, böyük və kiçik
motor problemləri var. Uşaqların
nitqində ləngimə, zəif eşitmə, görmə
problemləri olur. Skeletin normal in -
kişafı pozulduğu üçün daun sin-
dromlu körpələr oturmağı və yeri -
mə yi gec öyrənir. Onların immuni -
tetləri də zəif olur və bu uşaqlar
qulaq, göz infeksiyalarına meyilli -
dir lər. Bundan əlavə olaraq, immun
sisteminin zeif olması səbəbi ilə
xəstəliklərə daha tez tutulur, xüsusi
ilə də bədxassəli şişlərə tutulma risk -
ləri çox böyükdür. Beynin ümumi
inkişafdan qalması və beyinciyin
zəif inkişaf eləməsi əqli cəhətdən ge -
riliyə, eləcə də hərəkətin normal
koor dinasiyasının pozulmasına gəti -
rib çıxarır. Kişilər dölsüz olur, qa -
dınlar bəzən nəsil verə bilir. Daun

sindromlu xəstələrin əksəriyyətinin
böyrəklərində və ürəklərində ana -
dan gəlmə qüsur müşahidə edilir.
Ağılkəmliyi bütün bu xəstələrdə
xarakterikdir. Ağılkəmliyi iki forma-
da olur: İdeateya və imuselis. İmuse-
lis bu xəstəliyin daha yüngülüdür.
Ən ağır forması isə ideateyadır.
Daun xəstələrində tez-tez piylənmə
halları da aşkar edilir. Daun sin-
dromlu uşaqlar çox mehriban olurlar.
Onlar insanlarla tez bir zamanda
ünsiyyətqururlar. Hətta özlərinə qul-
luq etməyidə bacarırlar. Belə körpə -
lər digər normal uşaqlar kimi şeir,
nağıl öyrənib yadda saxlayırlar (2, s.
95). 

Daun sindromu olan uşaqlara
gəlincə, onlar da adi körpələr kimi
qidalanırlar. Ancaq belə xəstələr
piylənməyə meyilli olduqları üçün
yağlı qidalardan uzaq olamaları
məsləhətdir. Vitaminli qidalar daha
məsləhətdir. Daun xəstələrinin
dişlərində də daim problemlər olur.
Buna görə də onlar daha çox kal-
siumlu qidalar qəbul etməlidirlər. Ən
əsası isə Daun sindromlu uşaqların
ayaqları və əlləri tez-tez masaj olun -
malıdır. Uşağın inkişafı valideyn lə -
rin onunla işləməsindən çox asılıdır.
Daun sindromu ilə uşaqlarla erkən
məşğul olmaq lazımdır. Belə uşaqlar
reabilitasiya mərkəzlərinə cəlb edil -
məli, onlarla psixoloji iş aparıl ma -
lıdır (1, s. 68). 
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Əvvəllər Daun sindromu ilə
doğulan uşaqların 16-18 il ömür
sürdüyü bildirilirdi. Lakin, hal-
hazırda Daun sindromulu insanların
normal insanlar kimi ömür sürdüyü
təsdiqlənir və 40-45 yaşli Daun sin-
dromlu insanlar görə bilərsiniz.
Onlarda bu xəstəliklə yanaşı digər
xəstəliklərə yoluxma ehtimalı yük -
sək olur. Bir səbəb də valideynlərin
şüuraltı olaraq övladlarının tez ölə -
cəyinin qəbullanmasıdır. Bu uşaqlar
adi insanlar kimi 70 il də yaşaya
bilərlər. Ümumiyyətlə, Daun sin-
dromlu uşaqların zəif və güclü
tərəfləri var. Məsələn, onun eşitmə
və görmə zəifliyi, nitqində qüsuru
olur. Bu uşağın zəif tərəfidir. Amma
belə uşaqlarda yamsılamaq, təqlid
etmə bacarığı yüksəkdir. Daun sin-
dromlu uşaqlar mətni tez qavrayırlar.
Onlarda mexaniki yaddaş güclü olur.
Uşaqların cəmiyyətə çıxarılması,
müxtəlif tədbirlərə qatılması çox
faydalıdır (3). 

Valideynlərin suallarına cavab
verərkən vacibdir ki, pediatr yaxşı
məlumatlandırılmış olsun və aşağı -
dakı sahələr üzrə məlumatları kör -
pənin ailəsinə verə bilsin:

Daun sindromunun etiologiyası,
uşağın sağlamlığında yaranan və
təcili tibbi müdaxilə tələb edən
problemlər, Daun sindromlu uşağın
inkişaf perspektivləri, Xüsusi ehti -
yaclı uşaqların sosial uyğunlaşması,

təlim-tərbiyə və təhsili sahəsində
müasir nailiyyətlər, Valideynlərin
kö mək və məsləhət üçün müraciət
edə biləcəyi təşkilatların ünvanları
(4, s. 8). 

Yeni doğulmuş körpənin vali -
deyn ləri üçün Daun sindromunun
mövcudluğu faktı, şübhəsiz ki, sar -
sıntıdır. Psixoloqlar hesab edirlər ki,
bu halda valideynlər gözlədikləri
“ideal uşaq” itkisi barədə kədərlə nir -
lər. Məhz buna görə də onların həyə -
canı uşağın ölməsi zamanıyaşanan
həyəcanla çox oxşardır. Bu vəziyyəti
bir-birinin ardınca gedən 4 fazaya
ayırmaq olar :

“Şok Fazası” dövründə vali deyn -
lər özlərini itirirlər və praktiki olaraq
fəaliyyətə qadir deyillər. Bu həyəcan
fazası bir neçə dəqiqədən bir neçə
günə qədər sürə bilər. 

Şok fazasını açıq-aydın olan bir
şeyi inkar etməkdə, qəzəb, kədər və
ümidsizlik hisslərində özünü büruzə
verən “Reaktiv Faza” əvəz edir. Bu
emosiyalar adətən yaxında olan və
diaqnozu xəbər verənlərin üzərinə
düşür. Valideynlərin münaqişə yara-
dan, etimad etməyən bir halları olur,
onlar eyni sualı müxtəlif mütəxəs -
sislərə ünvanlaya, aldıqları informa-
siyalara tənqidi yanaşa bilərlər. 

Reaktivlik dövründən sonra “Uy -
ğunlaşma Fazası” gəlir. Bu za man
valideynlərin həyəcanlı vəziyyəti
nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı
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düşür və onlar məsələnin həlli yol -
larının axtarış strategiyasını müəy -
yən etməyə çalışırlar. 

Və nəhayət, ”Səmtini Tapma Fa -
zası” gəlir ki, bu zaman ailə müvafiq
xidmətlərdən kömək axtarmağa
başlayır (4, s. 9). 

Neonatal Dövrdə Daun Sindrom-
lu Uşaqların Əsas Tibbi Problemləri:

1. Daun sindromlu uşaqlar əksər
hallarda “morfofunksional cəhətdən
yetişkin olmama” əlamətləri ilə,
daha az hallarda isə yarımçıq (vax -
tından qabaq) doğulurlar. Nəticədə
isə digər yetişməmiş uşaqların qrup -
ları kimi onlara da eyni qulluq şərt -
ləri və profilaktik tədbirlərin həyata
keçirilməsi lazımdır. 

2. “Anadangəlmə ürək qüsuruna
(AÜQ)” Daun sindromu zamanı 40-
60% hallarda rast gəlinir. Daha çox
isə mədəciklərarası arakəsmənin
defekti (MAAD), ümumi açıq atrio-
ventrikulyar kanal (AVK) (20%)və
tetrada fallo (TF)özünü büruzə verir. 

Daun sindromlu uşaqlarda AÜQ
zamanı ağciyər hipertenziyasının
simptomları başqa uşaqlardakindan
daha tez baş verir. Əksərən AÜQ
şübhəli yeni doğulmuş körpənin kli-
niki müayinəsi kifayət etmir. Çox
vaxt (əsasən da damarlar daralmadan
arakəsmələrin böyük defektləri za -
manı) körpənin həyatının ilk 2 həf -
təsində küy və digər kliniki əlamətlər
müəyyən olunmur. Buna görə də

neonatal dövrdə EKQ, ExoKQ və
döş qəfəsinin rentgenoqramaını çı -
xar maq lazımdır (4, s. 14). 

Oftalmoloji Problemlər
Anadangəlmə katarakta, nistaqm,

çəpgözlük, qlaukoma, keratokonus,
blefarit və burunsuyu axarlarının ça -
tışmamazlığı xəstəlikləri Daun sin-
dromu zamanı özünü geniş büruzə
verir. “Göz-burun axarlarının çatış -
ma mazlığı və ya obstruksiyası” tez-
tez konyuktivit, gözdən yaş axması
ilə özünü göstərir. Göz-burun kisə ci -
yini masaj edən zaman yaş, ya da irin
çıxır. Qlaukoma göz yaşı axma, işıq dan
qorxma və blefarospazma ilə aşkar
olunur. Onun daha parlaq simp  tomu
buynuz təbəqənin tutqun laşmasıdır.
Buynuz təbəqənin azacıq şişməsi
(əgər o simmetrik dirsə) yeni doğulan
uşaqlar üçün norma sayılır. Asimmet -
riya isə qlaukoma üçün xarakterikdir.
Qlaukoma nın erkən diaqnosti kası və
cərrahi korreksiyanın aparılması lazımdır.

İmmunoloji Çatışmamazlıq
Uşaqlarda immunoloji çatı ş ma -

maz  lıq neonatal dövrdə tez-tez in -
fek sion xəstəliklərə və alergik reak -
siyalara meyilliliklə özünü büru zə
verir. İmmunitet sisteminin əsas po -
zulmaları hüceyrə-vasitəçi immun
reaksiyalarının, faqositoz və anticisim-
vasitəçi reaksiyaların dəyişik li yidir. 

Otolarinqologiya
Daun sindromlu uşaqlarda eşitmə

qabiliyyətinin aşağı düşmə tezliyi
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38-78% təşkil edir. Əksərən onlarda
qulaq kanalında qulaq kirinin ifrazı
çoxalır, eşitmə sümüklərinin qüsur -
ları, eləcə də yevstaxi borusunun
disfunksiyası ilə əlaqədar olaraq orta
qulaqda artıq mayenin toplanması
ola bilər. Uşağın həyatının birinci
ayında audioqram və dinamikada
eşitmənin yoxlanılması göstərilir.
Tez-tez yaranan orta otitlər konduk-
tiv ağır eşitməyə və nəticədə nitqin
inkişafında pozulmalara gətirib
çıxarır (4, s. 17). 

Döşlə Əmizdirmə Zamanı Çətin -
liklər

Çənə-üz aparatının quruluşun da kı
xüsusiyyətlər və əsəb sistemin də ki
inkişaf etməməzliklə əlaqədar olaraq
Daun sindromlu uşaqlarda yeni
doğulma dövründə əksər hallarda
döşlə əmizdirmə zamanı çətinliklər
müşahidə olunur. İmmunitetin qüv -
vət ləndirilməsi, otitlərin profilak -
tikası və nitqdəki pozulmalar zamanı
Daun sindromlu uşaqların təbii yolla
yedizdirilməsinə dair yardım işlərini
aparmaq olduqca vacibdir. 

Daun sindronmlu uşaqların digər
önəmli kliniki problemləri bunlardır:

Yuxuda apnoe, Qalxanvari Vəzi -
nin Patologiyası, Mədə-Bağırsaq
Traktının Anomaliyası, Dayaq-
Hərəkətverici Aparatın Patologiyası,
Yeni Doğulmuş Körpələrdə Mielo-
proliferativ Reaksiyalar və Kəskin
Leykoz (3). 

Loqopedik Ritmika Nədir?
Loqopedik ritmika uşağın nitqin -

dəki çətinliklərin aradan qaldırıl ma -
sına yönəlmiş və loqopedik, musiqili
ritmik və bədən tərbiyəsi üsullarını
əhatə edən korreksiya xarakterli özü -
nəməxsus təlim formasıdır. Loqorit-
mika məşğələlərində nitq, musiqi və
hərəkət çox sıx şəkildə bir-birinə
qarışır. 

Nitq pozulmarının kompleks kor -
reksiyasında loqoritmikanın meyda-
na gəlməsi 20-ci əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir. Bu dövrdə Avropada
əsasnı “ritmik gimnastika meto -
du”nu işləyib hazırlamış məşhur
İsveçrəli pedaqoq və musiqiçi “Emil
Jak-Dalkrozun” qoyduğu “ritmik
tərbiyə”adlanan sistem yarandı.
Onu, hərəkətin köməyi ilə müsiqinin
ifadə edilməsi maraqlandırırdı. Daha
doğrusu, insanın bədəni, musiqi
əsərinin ritmini, tempini, dinami ka -
sını və bədii ideasını ifadə edən özü -
nə məxsus alətə çevrilirdi. Sonradan
böyük musiqili ritmika bölməsindən
müalicə ritmikası, daha sonra isə onu
şaxələrindən biri olan və xüsusi ola-
raq nitq pozulmalarının korreksiyası
üçün işlənib hazırlanmış loqopedik
ritmika ayrılmışdır. Bu gün, loqope-
dik ritmika mütəxəssislər tərəfindən
insanın hissiyyat və hərəkət sistemi-
nin funksional xüsusiyyətləri, eləcə
də onların digər psixi proseslərin,
xüsusilə nitqin inkişafı ilə bağlılığı
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haqqında yeni biliklərin əldə edil mə -
si sayəsində daim inkişaf edirvə zən -
ginləşir. 

Loqopedik məşğələlər qavrama,
eşitmə diqqəti və qulaq yaddaşının
inkişafına yönəldilmişdir. Onlar,
optik-məkan təsəvvürlərini, iri və
kiçik hərəkətlərin əlaqələndirilməsi
vərdişlərini inkişaf etdirir, temp və
ritm hissi aşılayır, nəğmə deməyi və
danışmağı öyrənməyə kömək edir. 

Loqoritmikanın arsenalındakı bü -
tün oyun növləri iki qrupa bölünür.
Bu qruplarda biri qeyri-nitq proses -
lərinin, yəni iri və kiçik motorikanın,
hərəkətin əlaqələndirilməsinin, mə -
kan daxilində oriyentasiyanın inkişaf
etdirilməsinə, əzələ tonusunun
yüksəl dilməsinə, eləcə də diqqət və
yaddaş kimi diqər psixi proseslərin
inkişafına yönəldilmişdir. Digər qrup
isə birbaşa olaraq düzgün tənəffüs,
səs, artikulyasiya və mimikanı idarə -
etmə qabiliyyətini, nitqi və eşidilən
digər səslər dərk etməni, passiv və
aktiv nitqi, eləcə də səslərin düzgün
tələffüzünü, nitqin temp və into na -
siyasını inkişaf etdirən nitq məşq lə -
rini təmsil edir(6, s. 3). 

Loqoritmika Məşğələləri Aşağı -
dakı Oyun-Məşq Növlərini Əhatə
Edə Bilər. 

1. “Müxtəlif istiqamətlərdə yeri mə”. 
2. “Əzələ sistemini idarə etmə

qabiliyyətinin, yəni, müəyyən əzələ
qruplarının düzgün gərilməsi, boşal -

dılması və lazımi hərəkətləri sərbəst
şəkildə yerinə yetirmək bacarığının
inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş
oyun-məşqlər”. 

3. “Aydın danışmaq üçün düzgün
tənəffüs və artikulyasiya əmələ gə -
tirmək lazımdır”. 

4. “Diqqət və təlim yaddaşını fəal -
 laşdıran, genişləndirən və işə sal -
mağa kömək edən oyun məşq ləri”. 

5. “Musiqi müşayiəti olmadan
nitq məşqləri”. 

6. “Ritm məşqləri”. 
7. “Nəğmə”. 
8. “Uşaq musiqi alətləri ilə oy -

nam kiçik motorika və eşitmə qabi -
liyyətini inkişaf etdirir, musiqi ritmi-
ni duyma hissini formalaşdırır, diq -
qəti və yaddaşı möhkəmləndirir”. 

9. “Barmaqlarla oyunlar”. 
10. “Mimika və artikulyasiyanı

inkişaf etdirən oyunlar”. 
11. “Əgər uşaqda fonematik eşit -

mə qabiıiyyəti kifayət qədər inkişaf
etməyibsə, onun sözü düzgün tələf -
füz etməyi çətinləşir. Fonematik diq -
qət və qavrama adlandırılan, yəni,
dilin səs vahidlərini eşidərkən fərq -
lən dirmə qabiliyyətini inkişaf etdi -
rən məşqlər uşağın tələffüzünün
yaxşılaşmasına əhəmiyyətli dərə cə -
də yardım edir(6, s. 5). 

Bakıda yerləşən Daun Sindromlu
Şəxslərin Assosiasiyası haqqında

2002-ci ilin əvvəlində Bakıda
Zaqafqaziyada yeganə olan “Daun
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Sindromlu Şəxslərin Assosiasiyası”
yaradılmışdır. Assosiasiyanın əsas
məqsədi Daun sindromlu şəxslərin
və həmçinin onların ailə üzvlərinin
sosial-mədəni reabilitasiyası və cə -
miyyətə inteqrasiyasından ibarət dir.
Assosiasiyada uzun müddət müxtəlif
səbəblər üzündən cəmiyyətimizdən
kənar düşmüş 80 uşaq və yeni yet -
mələr cəmləşib. Assosiasiyanın nəz -
dində dünyanın bir çox ölkələrində
tanınmış, 2003-cü ildə Vyanada ke -
çirilmiş Beynəlxalq festivalda “Av -
ro pada analoqu olmayan teatr” kimi
təsdiq edilmiş, artistləri 1 və 2 qrup
əlil uşaq və yeniyetmə olan “Də cəl -
lər” teatrı yaradılmışdır. Teatr la ya na -
şı Assosiasiyanın nəz dində həmçinin
rəqs, əl işləri, rəsm dərnəkləri
fəaliyyət göstərir, 2006-cı ildən isə
“Özümə qəlyanaltı hazırlayıram”
aşpazlıq məktəbi yaradılmışdır. Bu
dərslər zamanı uşaqlar özlərinə müx -
təlif yeməklər hazırlamağı öyrənirlər
(4, s. 27). 

Bundan əlavə olaraq, “Qayğı-
Sağlam nəsil naminə” İctimai Birliyi
Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü
ilə təsis edilib. İctimai biliyə 3-7 yaş
arası serebral iflicli uşaqlar üçün

nəzərdə tutulan “Qayğı Uşaq Reabi-
litasiya Mərkəzi” və 5 yaşdan yuxarı
Daun sindromlu şəxslər üçün nəzər -
də tutulan “Daun Sindromlu Şəxs -
lərin Reabilitasiya Mərkəzi” (2013)
daxildir. Birliyin məqsədi bu kateqo-
riyalara aid olan şəxslərin reabilit a si -
yasını, həmçinin sosial həyata inteq -
rasiyasını təmin etməkdir(7, s. 12). 

Ümumiyyətlə, bu sindromla bağlı
iki nüansı dəqiq bilməlisiniz;

Birincisi: Daun sindromlu uşağın
doğulma səbəbi ana-ata deyil, gen -
lər dir. İkincisi: Digər uşaqlar kimi
Daun sindromlu uşaqların da özlə -
rinə xas şəxsiyyətləri, qabiliyyətləri
və düşüncələri vardır. 

Lakin unutmamalıyıq ki, bir uşa -
ğın inkişafı yalnız genetik faktlarla
bağlı deyil. Ətraf və öyrənmə fak -
torları da uşağın inkişafında çox
əhəmiyyətli təsir edir. Evdə yaxşı
təlim keçən Daunlar özləri geyinib-
soyuna bilər, yemək və su içə bilər,
öz gigyenik ehtiyaclarını təmin edə
bilər. Bəzi Daunlar hətta məktəbə və
universitetə gedə biləcək təlimə
yiyələnə bilirlər. Və son olaraq bunu
bilməliyik ki, Daun Sindromu xəs -
təlik deyildir, sadəcə fərqlilikdir. 

1. Education of exceptional child-
ren-Abdullah Bani Hashemi, Hos-
sein Gholamzade Saffar-Tehran -
1388(2009)

2. General psychology 2-payame
noor University-Tehran-1387
(2008)

3. Saglamolun. Az
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4. Daun sindromlu uşağın do ğul -
ması-Daun Sindromlu Şəxs lərin
Assosiasiyası-Bakı-2010

5. Daun sindromu xəstəliyi-Xalq
Cəb həsi Qəzeti-11. 04. 2014

6.  Логопедическая Ритмика –
Г.А.Волкова – 2002

7. Biz də hamı kimiyik-Z. Məmmə -
dov - İki Sahil Qəzeti-28. 03.
2017

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА

АБСТРАКТ

Эта статья посвящена психологическому и клиническому анализу
детей с синдромом Дауна. Было упомянуто, что дети с синдромом
Дауна со значительным энтузиазмом относятся к исскуству и музыке.
Не следует забывать, что синдром Дауна – это всего лишь отличне, а не
болезнь. 

PSYCHOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES 
OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME 

ABSTRACT

Article has been dedicated for psychological and clinical analysis of
children with Down syndrome. It has been mentioned that Down syndrome
children are remarkably enthusiastic toward art and music. It should not be
forgotten that Down syndrome is just a differentiation rather than soreness. 

Məqalə Peyam Noor Universitetinin Psixologiya b[lwmwnwn iclasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №20/8. 3. 8)

Rəyçi R. H. Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 15 may 2017 –ci ildə daxil olmuşdur
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