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“Sağlamlıq imkanları məh -
 dud uşaqlar” an la  yışını iki

kateqoriya ya ayırmaq olar. Birinci
qrupa müxtəlif hiss orqanlarının
fəaliyyətinin ana dan gəlmə pozuntu-
su olan uşaqlar, həmçinin fiziki qü -
surlu və ya əqli cəhətdən geri qalan
uşaqlar daxildir.

İkinci qrupa uzunmüddətli xəs-
təlik nəticəsində sağlamlığında məh -
du diyyət yaranan uşaqlar daxildir.
Bu uşaqların tərbiyəsi onların xəstə -
liyinin və travmasının xüsusiyyə tin -
dən və müddətindən asılı olmayaraq,
ailələrinin adət etdikləri həyat ritmi-
ni pozur.

Uşağın xəstəliyi, hər şeydən
əvvəl, bütün ailənin dərin və davamlı
sosial dezadaptasiyasına gətirib çı -
xarır.

Uşaqların inkişafında çatışma -
maz lığın aşkarlanması demək olar
ki, həmişə valideynlərdə ağır stress
vəziyyəti yaradır. Bu səbəbdən yara-
nan stress vəziyyəti dörd fazada
inkişaf edir:

1. “Şok”. Bu, valideynlərin mə -
yus ol ması ilə xarakterizə olunur.
Va li deyn lərdə şəxsi natamamlıq, kö -
mək sizlik, qorxu, aqressiya və inkar
et mək kimi hisslər özünü göstərir.
Ailə üzvləri “günahkar” axtarır. Bə -
zən aq ressiya yeni doğulmuş körpənin
özü nə yönəlir, ana körpəsinin baş -
qaları kimi olmadığını gördükdə ona
qarşı mənfi hisslər keçirir. Həm çi -
nin, ana bu situasiyada özünü gü nah -
kar hiss edə bilər.

2. Uşaqda olan defektə düzgün
ol  mayan münasibətin inkişafı. Uşa -
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ğın valideynlərində özünəməxsus
mü da fiə reaksiyası özünü göstərir.
Təyin olu nan diaqnozu inkar etmək -
lə xa rak terizə olunur.

3. “Uşağın defektinin qismən
dərk olunması”. Sağlam uşaq arzu-
su ilə xroniki kədər və təhqir hissi
baş qal dırır.

Valideynlər uşaq üçün məsuliyyət
daşıdıqlarını dərk etməyə başlayırlar.
Lakin uşağa qulluq və tərbiyə mə sə -
lə lərində özlərini köməksiz hiss edir -
lər. Buna görə peşəkar məsləhəti ax -
tarmağa başlayırlar.

4. “Ailənin bütün üzvlərində
sosial-psixoloji adaptasiyanın in ki -
şafı”. Va lideynlər yaranan situa si -
yanı qə bul edir, ailələrində sağlamlıq
im kanı məhdud olan uşağın olmasına
uyğun laşaraq, həyatlarını qururlar.

Lakin dördüncü faza heç də bü -
tün ailələrdə özünü göstərmir. Bir çox
ailələr stabillik əldə edə bil mirlər. Bu
ailələrdə tibbi, iqtisadi və sosial-psi-
xoloji problemlər yaranır. Bu isə öz
növbəsində həyat keyfiyyətinin pisləş -
məsinə, ailədaxili problemlərin ya -
ran masına səbəb olur. Çətinliklərə
döz məyən valideynlər özlərini yaxın -
larından, dostlarından, tanışlarından
təcrid edir, öz dərdlərini təklikdə
çək   məyə qərar verirlər.

Bu zaman qohumların, tanışların
köməyinə ehtiyac duyulur. Lakin çox
zaman uşağın xəstəliyi barədə eşidən
qohumlar və tanışlar özləri də psixo-

loji stress yaşayır. Bəziləri həm özü -
nün, həm də uşağın valideyninin hiss
və emosiyalarından qorxaraq, uşağın
valideyni ilə qarşılaşmaqdan çəkinir.
Onlar yaranan situasiyanı görmə -
məz likdən gəlirlər.

Ailədə başqa uşaqlar varsa, diq -
qət dən kənarda qalırlar. Həmçinin,
valideynlər növbəti uşağın da xəstə
doğulacağından qorxaraq reproduk-
tiv funksiyaya daxili qadağa qoyur-
lar. Belə ailələrdə ailədaxili kon flikt -
lər daha tez-tez baş verir. 

Situasiya ata və anaya müxtəlif
cür təsir göstərir. Ana daim uşağın
ya nında olur, uşağa daha çox vaxt və
enerji sərf edir. Analar fiziki və zehni
yüklənmədən şikayət edir, gələcək
peşə karyerasından imtina edir.

Atalarda başqa tendensiya müşa -
hidə olunur. Ata qüsurlu uşağı qəbul
et mir və get-gedə ailədən soyuyur.
Ata nın övladına bu cür münasibəti
anaya travma yaşadır. Ananın özünü -
qiymətləndirməsi aşağı düşür, nev-
rotik şəxsiyyət əlamətlər və psixoso-
matik xəstəliklər yaranır. 

Ailədaxili münaqişələr, soyuq ər-
arvad münasibəti boşanmaya qədər
gəlib çatır.

Tədqiqatlar göstərir ki, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların vali -
deyn  lərinin üç tipi var:

1. Avtoritar tipli valideynlər. Bu
tipli valideynlər fəal həyat mövqe lə -
ri nin olması ilə xarakterizə olunurlar.
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On lar hər şeyi öz şəxsi inamlarına
uy ğun idarə etməyə çalışırlar. Qo -
hum larının və mütəxəssislərin məs -
lə hətləri onlar üçün həlledici arqu-
ment deyil.

Bu valideynlər yaranmış vəziy -
yətdən çıxmaq, problemi həll etmək
və uşağın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün qətiyyət göstərirlər. Onlar öz
səylərini yaxşı həkim, xəstəxana,
müa  licə metodunun axtarışına yö -
nəl dirlər. Avtoritar tipli valideynlər
valideyn cəmiyyəti yaradaraq, xarici
ölkələrdəki analoji cəmiyyətlərlə
əlaqə yaradır. Onların məqsədi uşa -
ğın sağalması, təhsili və sosial adap -
ta siyasıdır.

Lakin bu valideynlər uşağın real
imkanlarını dərk etməyərək, onlara
real olmayan tələblər verirlər. Bəzi
valideynlər öz uşaqlarının inkişaf
xüsusiyyətlərini görmür. Mütə xəs -
sis lər belə valideynlərlə çətin ün siy -
yət yaradırlar. Çünki onlar ictimai
rəy lə razılaşmır, özlərini sosial mü hi -
tə qarşı qoymağa meylli olurlar. Ha -
disələrə emosional münasibət mü   na -
qişə, aqressiya və qışqırıq for ma sın -
da təzahür edir.

2. Nevrotik tipli valideynlər. Bu
tipə passiv şəxsiyyət mövqeyinə
malik valideynlər daxildir. Onlar
mövcud vəziyyətdən çıxış yolu
tapmamağa meylli olurlar. Onlarda
bir qayda ola raq, yaranan problemi
aradan qal dırmaq tendensiyası for -

ma laşmır və onlar öz uşaqlarının
sağ  lamlığının yaxşılaşması imkan la -
rı nın olduğuna inanmırlar. Bu va-
lideynlər özlərinə haqq qazan dır -
mağa çalışırlar ki, mütəxəssislərdən,
qohumlardan, dost lardan heç bir
dəstək görmürlər. Onlar başa düş -
mürlər ki, uşaqlarının bir çox proble-
mi xəstəliklə deyil, vali deyn və pe -
da qoji təşkilatsızlığı ilə bağlıdır.
Belə valideynlər avtoritar tipli vali -
deynlər kimi, uşağa həd dindən artıq
himayə göstərir, hətta güçü çatan
işlərdən də uşağı azad edirlər. Onlar
uşaqla qarşılıqlı mü nasibətdə ardıcıl-
lıq göstərmir, uşağın qarşısında heç
bir tələb qoymur, hər şeydə güzəştə
gedir.

Nəticə etibarilə, uşaq ona qulaq
asmır.

Belə valideynlərin şəxsiyyətində
isterik, həyəcanlı-vasvası və depressiv
cizgilər meydana gəlir. Şəxsi güc süz -
lükləri özlərinin və uşaq la rı nın gə lə -
cə yinə pozitiv baxmağa imkan vermir.
Problemə emosional yanaşma is te -
rika və göz yaşları ilə təzahür edir.

3. Psixosomatik tipli vali deyn -
lər. Bu cür valideynlərdə həm birin-
ci, həm də ikinci tipə məxsus key fiy -
yətlər özünü göstərir. Onlara emo-
sional vəziyyətin tez-tez dəyişməsi
xasdır. Bəzi valideynlərdə avtoritar
tipdə olduğu kimi üstünlük ten den -
siyası yaxşı seçilir, lakin onlar mü na -
qişə yaratmır, özlərini təmkinli
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aparırlar. Onlarda problemə emosio-
nal yanaşma daxili həyacan planında
baş verir. Bu cür münasibət onların
sağlamlıq və psixikasının korlan ma -
sına, psixosomatik pozuntuya səbəb
olur. Psixosomatik tipli valideyn öz
həyatını və sağlamlığını uşağına həsr
etməyə meylli olur. Bu tipli analar
maksimal gərginlikdə öz vaxtlarını
uşaqlarına həsr edirlər. Bu valideyn lərə
uşaqlarının halına yanmaq və hiper -
hi mayə xasdır. Onlar öz uşaq la rına
yaxşı mütəxəssis axtarır, uşaq təhsil
müəssislərinin fəaliyyətində fəal işti -
rak edir. 

Valideynlərin şəxsiyyət tiplogi ya -
 sını anlamaq düzgün psixokorreksi ya
vasitələrinin seçilməsinə, onla rın ai lə -
sinə yardım etməyə şərait yara dır. 

Sağlamlıq imkanı məhdud uşaq -
la rın valideynlərinin psixoloji xüsu -
siy  yətləri onların uşaqlarının sağ -
lam  lıq dərəcəsindən də asılıdır.
Uşaq larının psixi, sensor, nitq, hə rə ki
və iradi-emosional qüsurları va li-
deyn lərin şəxsiyyət xüsusiy yət lə ri ni
təyin edən psixotravma faktoru ki mi
çıxış edir. Uşağın qüsurunun sağal -
maz olması fikri valideynlərin dərin
həyəcanına şəxsiyyətinin defor masi -
ya sına səbəb olur. 

Həmçinin, uşaqların sağlamlıq po -
zuntusunun təzahür xüsusiyyətləri də
valideynlərin psixoloji xüsusiy yət  lə ri nə
təsir edir. Bu baxımdan vali deynləri
iki böyük qrupa ayır maq olar.

Birinci qrupa daxil olan vali deyn -
 lərin uşaqlarının sağlamlığında olan
pozuntular zahirən hiss olunmur.
Onlar tədris müəssisələrində asan lıq la
təlimə uyğunlaşırlar. Onlar müx tə lif
fənlərdən müvəffəqiyyət qazanırlar.
Həmçinin, yaşıdları ilə asan ünsiy -
yətə girirlər.

İkinci qrup valideynlərin uşaq la -
rın qüsurları zahirən hiss olunur. Bu
uşaqlar təlimə çətin uyğunlaşırlar.
On ların təlim müvəffəqiyyəti aşağı
olur. Onlar yaşıdları ilə ünsiyyətdə
çətinlik çəkirlər.

Əlbəttə, müqayisə etsək, ikinci
qru pa daxil olan valideynlər daha çox
psixoloji travmaya məruz qalırlar. Hər
iki qrupa daxil olan valideynlər əsa -
sən, uşaqlarının həm peşə, həm də
ailə sferasında sosial adap ta si yasına
görə çox narahat olurlar.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq -
ların valideynləri ilə konstruktiv əlaqə
yaradarkən, psixoloq həm fər di, həm
qrup formasında iş aparmalıdır. Bu
zaman aşağıdakı məsələlərin həl linə
fikir vermək lazımdır.

Valideynlərdə uşağın peşə təlimi
və karyerasının qurulması imkan la rı -
na dair dəqiq təsəvvür forma laş ma lı -
dır;

Valideynlər bilməlidirlər ki, uşaq -
da özünə cavabdehlik, həyati vacib
məsələlər barədə müstəqil qərar
vermək bacarığı for malaş dır malı dırlar;

Valideynlər başa düşməlidirlər ki,
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onların həyatdakı uğurları və ya
uğursuzluqları uşağın xəstəliyi ilə
birbaşa bağlı deyil.

Valideynlərin uşaqlarla emosional
münasibətlərin az olması onların
cəmiyyətə uyğunlaşmasında çətinlik
yaradır. Dezadaptiv şəxsiyyət key -
fiyyətlərinə yiyələnmə uşaqlarda aq-
ressivlik, münaqişəyə meyllilik, hə -
yə canlılıq, ətraf aləmdən təcrid olma,
kommunikativ pozuntular yaradır. Bu-
nunla əlaqədar vali deyn lərlə aşa ğı -
dakı istiqamətlərdə iş aparmaq la -
zımdır:

1) Valideynlərə uşaqla ev şərai -
tində məşğul olmaq üçün lazım olan
xüsusi üsulları öyrətmək;

2) Valideynlərə uşaqda dezadaptiv
şəxsiyyət keyfiyyətlərinin korrek si -
yası üçün lazım olan tərbiyə üsullarını
öyrətmək;

Valideynlərdə uşağın probleminin

şişirdilməsi və ya inkar edilməsi kimi
səhv düşüncənin korreksiyası;

Valideynlərdə aqressiya, isterik
davranışın korreksiyası;

Valideynlərin mövqeyinin korrek -
siyası-uşağın imkanlarının real laş dı -
rılması mövqeyinə keçid.

Bu ailələrdə valideynlərin hə ya -
tında bir neçə krizis dövrü fərqlə dirilir:

I dövr – o zaman baş verir ki, va-
lideyn uşağın sağlamlığında əngəl
olduğunu öyrənir.

II dövr – o zama baş verir ki,
uşaq başqaları kimi olmadığını dərk
edir.

III dövr – o zaman baş verir ki,
peşəyə yiyələnmə ilə bağlı çətinliklər
meydana çıxır. Valideynlər onlar
həyatda olmadıqda uşaqlarının nə
edəcəyi haqqında düşünürlər.

Məhz bu dövrlərdə mütəxəs sis -
lərin köməyi xüsusilə aktual olur.

Ədəbiyyat:
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Психология родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Абстракт

В этой статье исследованы психология родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Иследования говорят о наличии
трех типов родителей детей с ОВЗ. Понимание типологии родителей
позволяет определить набор психокоррекционных средств. В кризисные
периоды помощь специалистов становится особенно актуальной. С ро-
дителями необходимо использовать групповые и индивидуальные ра-
боты.

Psychology of disabled children’s parents

Abstract 

This article is based on psychology of parents of desabled children.
According to the researches there are three types of such parents. Compre-
hending these types of parents helps us to determine means of psychocorrec-
tion. In critical stages helps of specialists is urgent. Is necessary to organize
group work and individual work.

Məqalə GDU-nun psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol 03)

Rəyçi M.H.Mustafa, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 05 sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur.



Müasir dövrdə vətənpərvərlik
dəyərlər sisteminin forma -

laş masına müxtəlif amillər təsir
göstərir. Müasir dövrdə dünyada inteq -
rasiya prosesinin artması, mədəniy -
yət lərin bir-birinə qovuşması və s.
ki mi yeniliklər dəyərlər sistemində,
xü susilə də vətən pər vər lik dəyərlərində
dəyişikliklər yaratmışdır. Vətən pər vər -
 liyə dəyər kimi yanaşılması bir tə rəf -
dən gənclərdə və yeniyetmələrdə mil li
mənlik şüurunun formalaş dı rıl ması
istiqa mət lərini açmağa, digər tərəfdən
isə də yərlər sistemində ayrıca götü -
rülmüş vətən pərvərlik dəyərinin yeri-
nin müəyyən edilməsini zəruri edir. 

Son dövrlərdə gənclərdə dəyərlərin
formalaşması ilə bağlı Azərbaycanda
bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Bu
tədqiqatlarda əsas öyrənmə obyekti
tələbə gənclər olmuş və onların cinsi
fonda, eləcə də şəxsiyyət kimi for -
ma laşmasında sərvət dəyərlərinə olan

münasibətləri araşdırılmışdır. B.H.Əli -
yev, Ə.S.Bay ra mov, Ə.Ə.Əli zadə,
K.R.Əliyeva, Ə.Ə.Qədirov, M.Ə.Həm-
zəyev, C.Təh ma sib, Ə.T.Bax   şəli yev,
R.İ.Əliyev, R.V.Cabbarov, M.Musta-
fayev, A.Musayeva, R.Qarayeva,
L.Qurbanova, K.Salamova və başqaları
bu sahədə eksperimental-psixoloji
tədqiqatlar aparmış və müəyyən elmi
nəticələr əldə etmişlər. Bu tədqiqat-
lar dan aydın olur ki, sərvət dəyərləri
cəmiyyətin özü qədər dinamik pro-
sesdir və sosial-iqtisadi şəraitin dəyi -
şil məsi fonunda o daha tez dəyişir.
Bu tədqiqatlarda müəyyən edilmişdir
ki, dəyərlərin təşəkkülü insanların fər -
di-psixoloji xüsusiyyətlərindən, aldığı
tərbiyənin xarakterindən, sosial-psi-
xoloji amil lə rin təsir qüvvəsindən və
eləcə də, sərvət dəyərlərinin formalaş -
ma sında təqlidin rolundan asılıdır. 

Təbii ki, dəyərlərin ierarxiyasında
və tənpərvərlik dəyərinin hansı ar dı -
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cıl lığa və hansı möv qeyə malik olma -
sından asılı olaraq onun təzahüründən
danışmaq olar. Vətən pər vər lik dəyər -
lərinin inkişafının istiqamətlərini
müəyyən etmək üçün ilk növbədə ailə
tərbiyəsinə, cəmiyyətdə mövcud olan
so sial imperativlərə nəzər salmaq la -
zımdır. Bununla yanaşı nəzərə almaq
lazımdır ki, gənclərin sərvət meyli və
onun istiqaməti ailəsindəki mü na si -
bət lər sistemi, əxlaqi prinsiplərin, tər -
biyə sistemi, bütövlükdə ailənin sərvət
meylinin istiqamətlərindən çox asılıdır.

Gənclərdə dəyərlər sisteminin for -
malaşması onların cəmiyyətin əxlaqi-
mənəvi əlamətlərinə münasi bə tindən
yaranır. Bu sistemdən asılı olaraq on-
larda mənəvi dəyərlər və sosial yaşam
tərzi təşəkkül tapır. A.Bandura qeyd
edir ki, «Sərvət dəyərlərinin qavra -
nıl ması prosesi, ictimai davranışın
qaydalarına uyğun olaraq identifikasiya
və modelləşdirmə mərhələsindən
keçir» (17, 409). Onun fikrincə, sərvət
dəyərləri böyüklərin bilavasitə təsiri
ilə yaranır. Xüsusilə də, nəyin onlar
tərəfindən bəyənilməsi və nəyin
bəyənilməməsi xüsusi etalon yaradır.
Ayrı-ayrı hallarda onlar bu etalona,
kompleksə uyğun hərəkət edirlər.
Tədqiqatlar göstərir ki, telekanallarda
nümayiş etdirilən verilişlərin ək sə -
riyyəti zorakılıq və aqressivlik yaradır
ki, bu da istər-istəməz gənclərin dav -
ranışına, vətənpərvərlik dəyərlər
sisteminə patoloji təsir göstərir. 

Amerika alimi R.Kirşenbaum özünün
«Dəyərlərin inkişaf etdirilməsi metod -
larının şərhi» kitabında bu prosesin 5
mərhələsini qeyd edir:

1. Dəyər haqqında fikirləşmək və
qərar qəbul etmək.

2. Hisslər: qarşıya qoyulmuş məq -
sədə nail olmaq üçün başqalarının
hisslərini bölüşmək.

3. Seçim: alternativlərə baxış və
hərəkət planını reallaşdırmaq.

4. Kommunikasiya: başqalarını
eşit mək, onlarla ünsiyyət qurmaq.

5. Hərəkətlər: qarşıya qoyulmuş
məqsədə nail olmaq üçün əzmlə çalış -
maq, sabit davranışa təsir göstərmək
(17,s.218).

A.V.Suxarev göstərir ki, vətən pər -
vərlik dəyərlərinin inkişafı insanın
emo s io nal aləminə xüsusi təsir pro -
sesində baş verir (16,s.12).

Vətənpərvərlik dəyərləri öz praktik
yaşantılarını vətənpərvərlik hisslərində
tapır. Vətənpərvərlik hisslərində şəx -
siyyətin öz dövlətinə, onun keçmişinə,
gələcəyinə və hazırki vəziyyətinə mü -
nasibəti əks etdirilir.Vətənpərvərlik hiss -
lərinin tərkib hissələri aşağı dakı lar dır:

– öz dövlətinə və onun xalqına
mənsubiyyət hissi;

– dövlətin uğurlarına görə qürur
hissi, onun uğursuzluqlarına görə
ağrı hissi;

– tarixinə, mədəniyyətinə, ənə nə -
lərinə, inamlarına, mentalitetinə
hörmət;
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– keçmiş və müasir qəhrəmanlıq
şücaətləri ilə maraqlanmaq;

– doğma təbiətə məhəbbət;
– doğma dilə, ənənələrə, adətlərə,

doğma ölkənin mərasimlərinə
ehtiramla yanaşmaq;

– vətəndən ayrılıq zamanı darıx -
maq;

– bütün “antiazərbaycan” an la yış -
lara nifrət;

– milli ləyaqət hissi; (20)
Vətənpərvərlik hissləri xəyali

olmamalı, passivcəsinə seyr etmək
və üstünlük vermək reaksiyaları ilə
kifayətlənməməlidir. İ.V.Kolsovun
qeyd etdiyi kimi, idealda “onlar yüksək
vəzifənin–ölkəni yüksək inkişaf etmiş
dünya ölkələri səviyyəsinə qal dır m -
aq vəzifəsinin yerinə yetirilməsi üçün
göndərilirlər. Bu da bütün əhalinin
fəal yaradıcı lı ğını tələb edir. İndiki
şərtlərdə vətənpərvərliyin emosional
başlanğıcı, hər şeydən əvvəl, igidlikdə,
qətiyyətlilikdə, vətəndaşların öz
dövlətinin müstəqilliyini bütün müm -
kün vasitələrlə qorumağa hazır
olmasında təzahür edir” (11, s. 92). 

Tarixi təcrübənin sübut etdiyi kimi,
vətənpərvərlik hissləri mürəkkəb, eks-
tremal, Vətənin taleyinin həll olunduğu
şəraitdə insanları birləşdirir, ictimai
həyatı şəxsi həyat dan üstün tutmağa
ruhlandırır, həyat eqoizmini azaldır.
Vətənpərvərlik əqidələrinə səmimi
inam və onların həqiqiliyində birləşən
biliklər daxildir. 

V.M.Xaustov qeyd edir ki, uşaq -
lar da vətənpərvərlik əqidələrinin
inkişafı ona görə zəruridir ki, “onlar
həqiqi və xeyirxah, vicdanlı hesab
etdikləri hər şeyi qoruya bilsinlər”
(19, s. 276). Əqidələrin məqsədi yalnız
insanın müəyyən vətənpərvərlik
hisslərini başa düşməsi deyil, həm də
onların daxilən qəbul edilməsindən
ibarətdir. Hesab edirik ki, vətənpər -
vərlik dəyərlərinin inkişafı üçün zəruri
olan əqidələr formalaşmalıdır. Çünki
hər hansı dəyərə mailk olmaq üçün
onun əhəmiyyətlilik dərəcəsini dərk
etmək və bu yöndə praktik işlə, əməllə
məşğul olmaq lazımdır.

Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatın
təhlili əsasında vətənpərvərlik əqi də -
lərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

– İnsanın həyatında Vətənin və
xalqın təyinedici rolunun qəbul
edilməsi;

– Suverenliyin təmin edilməsinə
sarsılmaz inam;

– Azərbaycanın və azərbaycan
xalqının gələcək çiçəklənməsinə
inam;

– Azərbaycan xalqının tükənməz
qüvvəsinə, istedadına, təkrar -
olunmazlığına, əməksevərliyinə
inam; 

– Dövlətin yenilməzliyinə, gücünə,
sarsılmazlığına və ədalətliliyinə
inam.

Vətənpərvərlik dəyərlərinin forma -
laşmasında siyasi və ideoloji təfəkkür
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mühüm rol oynayır. Tədqiqatçılar
göstərirlər ki, siyasi təfəkkürün köməyi
ilə dövlətin daxili həyatının müxtəlif
hadisələrinin məzmunu açılır (20).
Əsl vətənpərvər öz ölkəsinin rifahı
naminə çalışmadan, daha yaxşı həyat
uğrunda mübarizə aparmadan xoşbəxt
ola bilməz. 

V.V.Qavrilyuk qeyd edir ki, “insan
xoşbəxt olmaq üçün niyə yaşadığını,
nə üçün yaşadığını, nəyin uğrunda
öldüyünü bilməlidir” (8, s.150). Buna
görə də hisslər, dəyərlər, əqidələrlə
yanaşı, vətənpərvər fəaliyyəti də onun
mühüm aspektdir. Bu fəaliyyətə xalqla
dərin əlaqənin dərk edilməsi, onun
işlərində iştirak, onun rifahının qay -
ğı sına qalmaq; doğma ölkənin mə də -
niyyətinin, ənənəsinin, adətlərinin,
mərasi ml əri nin saxlanması və artı rıl -
ması; xalq tərəfindən yaradılmış əxlaq
normalarına və qay da ları na, dövlətin
qanunlarına riayət edilməsi; öz
Vətəninin rəmzlərini bilmək; öz
xalqının dövlətçiliyinin təsdiq edil -
məsinə, öz dövlətinin mən subiyyətinin
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
fəaliyyət və onu müdafiə etməyə hazır
olmaq; öz nəslinin, xalqının tarixini
bilmək, doğma yerlərə bağlılıq;
təhsildə öz öhdəliklərini vicdanla
yerinə yetirmək, yaradıcı işləmək
bacarığı və s.

Qeyd olunan məqamlardan belə
nəticəyə gəlmək olar ki, vətənpərvərlik
özünü müəyyən milli və ərazi birlikləri

ilə eyniləşdirdiyi zaman insanda ya-
ranan hiss və onu bütünlüklə əhatə
edən dəyərdir. Vətənpərvərlik hissi
xalqın (dövlətin) sonrakı taleyi üçün
narahatlıq, fərdin özünü eyniləşdirdiyi
birliyin nümayəndələrinin müəyyən
nailiyyətlərinə görə qürur, Vətən
qarşısında borc hissi kimi emosiyaların
və hisslərin təzahürləri ilə fərqlənir.

Vətənpərvərlik dəyərlərinin for -
ma laşması hər bir mərhələdə yalnız
nisbi tamamlanmaya malik olan pro-
sesdir. Yaş artdıqca bu proses for ma -
sını dəyişir. Burada artıq formalaşmış
cəhətlər, qaydalar, insanın meylləri
böyük rol oynayır. Yeni həyat şərai ti -
nin, ideyaların təsiri isə artıq for ma -
laşmış şəxsiyyətin hüdudları vasitəsilə
istiqa məti dəyişdirir (10, s.348). 

Müasir Azərbaycanda baş verən
siyasi dəyişikliklər, torpaqlarımızın
işğalı, ictimai inkişafın humanist
istiqamətinin zəruriliyi, ideoloji
meyllərin dəyişməsi, iqtisadi həyatda
dəyişikliklər, bazar mexanizmlərinin
tətbiq edilməsi sərbəst, fəal və baş lı -
cası, yaradıcı şəxsiyyətin for ma laş -
masını, yalnız yeni şəraitdə düzgün
istiqamətlənmək qabiliyyətinə malik
olan, öz bacarıqlarının və imkanlarının
tam həyata keçməsinə nail olan
şəxsiyyətin deyil, həm də bütün
azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinə ətraf
mühitin məqsədyönlü dəyişməsini
həyata keçirməyə qadir olan şəxsiy -
yətin formalaşmasını tələb edir. 
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XIX əsrin sonu, XX əsrin əv -
vəllərində rus filosofları İ.A.İlyin,
N.A.Berd yay ev, V.S.Solovyov, V.V.Ro-
zanov, S.N.Bulqakov və b. “vətən -
pər vərlik” anlayışının məzmunu və
onun inkişaf perspektivləri haqqında
dərin ideyalar irəli sürmüşlər. 

V.S.Solovyov “Xeyirxahlığın bə -
raəti” əsərində vətənpərvərliyi aşağı -
dakı kimi səciyyələndirir: öz Vətəninə
olan öhdəliklərə, vətəndaş borcuna
qarşı xəyali deyil, aktiv fəaliyyətə
şəxsiyyətin dərk edilmiş münasibəti
vətənpərvərliyinin əsas cəhətlə rin dən -
dir. Bu fikir belə bir nəticəyə gəlməyə
imkan verir ki, vətənpərvərlik dəyər -
lərinin formalaşması hər şeydən əvvəl
məsuliyyət hissinin formalaşdırılması
və iradi cəhdlərin göstərilməsi sayə -
sində mümkündür. V.S.Solovyov hesab
edir ki, vətəndaşın öz Vətəninə, öz
xalqına məhəbbəti digər xalqlara ne-
qativ münasibət ilə bağlı olmamalıdır.
Vətən pərvərlik və digər xalqların
ənənələrinə ehtiramlı münasibətin
birləşməsi zəruridir. Burada tolerantlıq
da əsas götürülməlidir. Vətənpər vər -
liyin məzmununu şərh edən müəllif
daha sonra yazır: “Biz bütün xalqları
öz xalqımız kimi sevməliyik. Bu eh-
kamla vətənpərvərlik təbii və əsas
hiss kimi, şəxsin özünün ən yaxın
ümu miləşdirilmiş tamı qarşısında bir -
başa öhdəliyi kimi, eyni zamanda bu
hiss qəti və hər şeyi əhatə edən mənəvi
başlanğıca uyğun olaraq bütün digər

xalqlara müsbət münasibətdə əsas və
ölçü kimi xalq eqoizminin zooloji
xassələrindən azad olur” (15,1 s. 378).

S.N.Bulqakov da qeyd edir ki,
“Vətən hər bir insanın doğulması qə -
dər müqəddəs sirrdir..... Öz təbii
fərdiliyində özünü dərk etmək üçün
xüsusi, bəlkə də daha çətin və dərinə
nüfuz etmək lazımdır ki, özününkünü,
öz nəslini və vətənini sevəsən, orada
özünün İlahi obrazını tanıyasan. Vətən
hər bir kəs üçün müqəddəsdir, o
həmişə əziz və gözəldir” (6, s.120).

Vətənpərvərlik dəyərlərinin şərh
edilmiş təriflərinə yekun vuraraq qeyd
etmək lazımdır ki, vətənpərvərliyin
müxtəlif dövrlərdə dövlətdə sosial-
iqtisadi və siyasi vəziyyətlərlə sıx
əlaqəli olan müxtəlif xarakteristikaları
formalaşır. 

V. A. Kolsovanın və V. A. Sosninin
tədqiqatlarında şəxsiyyət və makro-
sosial səviyyəsində vətənpərvərliyin
xarakteristikası və müxtəlif xassələri
qeyd edilir. Fəaliyyətin subyekti
səviyyəsində vətənpərvərlik onun fərdi
altstrukturunun elementi kimi sə -
ciyyələnə bilər və ali emosional
vəziyyətlər və sabit şəxsi xüsusiyyətlər
sahəsinə aid edilə bilər (davranış,
dəyərlər, sosial hadisələrin, əqidələrin
qiymətləndirmə meyarları, normaları).
Mikro cəmiyyət – xalq, cəmiyyət
səviyyəsində vətənpərvərlik ictimai
düşüncənin hisslər, əhval-ruhiyyə, et-
nik stereotiplər, öz xalqına və öz
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millətinin milli normaları və dəyər -
lərinə daxil olan alt strukturu qismində
çıxış edir (12, s.75).

İ.F.Xarlamov hesab edir ki, şəx -
siyyətin vətənpərvərliyi mürəkkəb,
çoxölçülü haldır, onun məzmunu
şəxsiyyətin mənəvi hisslərindən,
şəxsiyyətin tələbat-motivasiya dünya -
sın dan, vətənpərvər düşüncəsindən,
vətənpərvərlik davranışından ibarətdir.
Vətən pərvərliyin məzmununun daşı -
yıcıları kimi çıxış edən psixoloji struk-
tur komponentləri aşağıdakılardır:
şəxsiyyətin tələbat-motivasiya, intel-
lektual-emosional, davranış və iradə
komponentləri və s. (18, s. 352-353).

Vətənpərvərlik dəyərlərinə aşağı -
dakıları aid etmək olar:

– insanın doğulduğu və böyüdüyü
yerlərə bağlılığı; 

– ana dilinə ehtiramlı münasibət; 
– vətənin maraqlarına qayğı; 
– vətəndaş hisslərinin təzahürü və

vətənə sədaqətin saxlanması; 
– onun sosial və mədəni nailiy -

yət lərinə görə qürur; 
– onun azadlığının və müs tə qil -

liyinin qorunması;
– vətənin tarixi keçmişinə və ondan

miras qalmış ənənələrə ehtiramlı
münasibət; 

– öz əməyini, qüvvəsini və bacarıq -
larını vətənin çiçəklənməsinə
həsr etmək cəhdləri və s. 

Vətənpərvərlik dəyərlərinin inkişaf
etdirilməsində tələbat-motivasiya si-

steminin çox böyük rolu vardır.
A.N.Leontyev və onun ardıcılları
şəxsiyyətin semantik struktur kon -
sepsiyasında dəyərlərin forma laş ma -
sında mənaların yaradılmasının rolunu
yüksək qiymətləndirirlər. Burada in -
sanın şəxsiyyətin yaranmasına yönəl -
miş fəaliyyəti, habelə onun fəaliyyətini
yönləndirən motivlər daxil olan, fərd
üçün dəyərə malik olan ətraf aləmə
münasibətində fəaliyyətdə reallaşan
gerçəklik obyektlərinə münasibətinin
fərdi düşüncədə əks olunması kimi
şəxsiyyət mənası anlayışı mərkəzi yer
tutur . Mənaların dərkedilmə dərəcəsi
müxtəlifdir – onlar həm dərk edilmiş,
həm də tamamilə dərk edilməmiş ola
bilər (13).

Vətənpərvərlik meylləri sistemi
eyni anda yaranmır, tədricən, bütün
ontogenez dövr ərzində formalaşır.
Də yər meylləri sisteminin yaranma
me xanizmi psixologiyada sosial də -
yərlərin şəxsiyyət tərəfindən inte -
riorizasiyasında öz əksini tapır. Onun
ineteriorizasiyası üçün ailədə vətən -
pərvərlik tərbiyəsinin gerçək ləş di -
rilməsi vacibdir. Bunun üçün Vətənin
ayrı-ayrı guşələrinə ekskursiyalar təşkil
edilməsi, milli qəhrə man lardan filmlər
seyr edilməsi, bədii qiraətdə qəhrə -
man lıq ideyalarına müraciət edilməsi
və s.lazımdır. 

B.İ.Dodonov göstərir ki, dəyərin
şəxsiyyət üçün əhəmiyyətli olmasından
əvvəl o, ictimai dəyər qismində dərk
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edilir. Baxışı ətrafdakılardan öz dav -
ranışında və fəaliy yəti n də yö nəlməyə
layiq olan dəyərli bir şeyə yönəltməklə
insan bununla özündə əvv əllər olma -
yan tələbatın əsaslarını qoya bilər (9,
s.48). 

Vətənpərvərlik dəyərləri sisteminin
formalaşması gənclik yaşlarında,
həyati, sosial, peşə və mənəvi özünü
təyinetmə tələbatının yarandığı,
həyatda öz yerinin axtarışı, insanın
daxili mövqeyinin və dünyagörüşünün
əsasları kimi həyat dəyərlərinin seçimi
zaman baş verir. Y.A.Vasina qeyd edir
ki, gənclik dəyərləri həm insanın ta -
mamilə özünü reallaşdırmasının əsası,
onun həyatının mənasının təcəssümü,
həm də böhranın mənbəyi ola bilər
(7,s.60). Dəyər sistemi müəyyən
dövrün vacib ideallarını və ideyalarını,
Vətənpərvərlik dəyərləri isə insanın
mənsub olduğu xalqın qəhrəmanlıq
tarixini, mədəniyyətini, etnik qürurunu
və s. əks etdirir.

Aparılmış tədqiqatılar göstərir ki,
XX əsrin 30-50-ci illərində keçmiş
sovet gənclərinin dəyər ierarxiyasında
birinci yerdə romantika və əmək se -
vərlik dururdu. Görünür bunun başlıca
səbəbi həmin dövrlərdə əməyə verilən
qiymətin yüksəkliyi ola bilərdi. XX
70-80-ci illərdə birinci yerdə praktiklik
və inadkarlıq, 80-90-cı illərdə isə
fərdi insanın mövcud olmasına yönəl -
miş dəyər meylləri üstünlük təşkil
etmişdir. Geniş insan cəmiyyətinə

istiqamətlənmiş meyllər hesabına
dəyişikliklər baş verdi və bu də yi şik -
lik lər vətənpərvərlik dəyərlərindən
yan keçmədi (7, s. 132). 

D. A. Leontyev qeyd edir: “Ehtimal
etmək olar ki, böyük sosial qrupların
və cəmiyyətlərin dəyərlərinin mənim -
sənilməsi həmişə fərd üçün referent
olan kiçik qrupların dəyərləri vasitəsilə
ifadə edilmişdir”. Lakin alimin fik -
rincə, dəyərlərin dərk edilməsi və on-
lara müsbət münasibət dəyərin şəx -
siyyət üçün əhəmiyyətli olması üçün
kifayət etmir. “Bu transformasiyanın
zəruri şərti subyektin müvafiq dəyər -
lərin reallaşmasına yönələn kollektiv
fəaliyyətə praktik şəkildə daxil
edilməsidir” (14, s. 154). Bütün bunları
ümumiləşdirib belə bir nəticəyə gələ
bilərik ki, Vətənpərvərlik dəyərlərinin
inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri
kifayət qədər araşdırılmamışdır. Vətən -
pərv ərlik dəyərlərinin inkişaf istiqa -
mətləri ailədən başlayır və sosial in-
stitutlar vasitəsilə inkişaf etdirilir.
Nə zərə almaq lazımdır ki, vətən pər -
vərlik dəyərləri sisteminin forma laş -
ması gənclik yaşlarında, həyati, sosial,
peşə və mənəvi özünütəyinetmə tələ -
batının yarandığı, həyatda öz yerinin
axtarışı, insanın daxili mövqeyinin
və dünyagörüşünün əsasları kimi həyat
dəyərlərinin seçimi zaman baş verir,
insanın özünügerçəkləşdirmə tələbatına
çevrilir. Hesab edirik ki, vətənpərvərlik
dəyərlərinin inkişaf etdirilməsi üçün
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təlim-tərbiyə prosesindən və kütləvi
informasiya vasitələrinin təsirindən,

maarifləndirmə işindən effektiv istifadə
etmək lazımdır.

Ədəbiyyat:



Психологические особенности развития 
патриотических ценностей

Абстракт

В статье исследуются разные факторы, оказывающие влияние на
формирование в современную эпоху системы патриотических ценностей.
Подчеркивается, что рост интеграционного процесса, слияние культур
и т. п. новшества в мире способствовали изменению всистеме ценностей,
особенно в системе патриотических ценностей. Подход к патриотизму
как к ценности создает необходимость, с одной стороны, открытию на-
правлений формирования национального сознания чувства достоинства
у молодежи и подростков, а с другой стороны, определения места
отдельно взятой патриотической ценности в системе ценностей. Автор
приходит к выводу, что формирование системы патриотических ценностей
происходит в юношеском возрасте, как возникновение требования жиз-
ненного, социального, профессионального и нравственного самоопре-
деления, поиск своего места в жизни, основа внутренней позиции и ми-
ровоззрения человека, во время выбора жизненных ценностей. В конце
автор приходит к выводу, что для активизации патриотических чувств
необходимо формирование его эмоциональных механизмов и ценностей.
Система патриотических стремлений возникает не одновременно, а
формируется во весь период онтогенеза. Механизм образования системы
ценностных стремлений в психологии находит свое отражение в инте-
риоризации личностью социальных ценностей. Дляееинтериоризации
необходимо осуществить в семье патриотическое воспитание. 

Psychological characteristics of patriotic values

Abstract

Various factors that affect to the formation of patriotic value systems
in the modern age are investigated in the article. It is noted that, the increase
of the integration process in the world, joining of the different cultures and
other innovations have created some changes in the value systems, especially
in patriotic values. Approaching to the patriotism as a value make it
indispensable to open the trends of formation of national consciousness
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among young people and adolescents on one hand and the determination of
patriotic value taken separately in the value systems on the other hand. The
author comes to the conclusion, that the formation of patriotic value systems
occurs during the selection of life values as bases of the internal position and
outlook of people, the search of his (her) position in the life, the establishment
of vital, social, professional, and spiritual self-determination demands in the
youth ages. Finally, the author comes to the conclusion that it is important to
develop the emotional mechanisms and values in order to stir up patriotic fe-
elings. System of patriotic trends is not formed at once, it is formed gradually,
during the whole ontogenetic period. Formation mechanism of value trend
system is reflected in interiorization of social values by a personality in
psychology. It is important to realize the patriotic education in the family for
its interiorization. 

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №05)

Rəyçi M. H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 26 dekabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Подростковый возраст яв-
ляется наиболее коротким,

сложным и динамичным периодом
в формировании личности человека.
С точки зрения социальной позиции
подростки относятся к младшей
возрастной группе молодежи, ко-
торая обладает большими потреб-
ностями и потенциалом в процессе
формирования представлений о ре-
альности, довольно мобильным ин-
теллектом, развивающимся в кон-
тексте достижений современных
технологий. Подростковый возраст
представляет собой некую соци-
ально-биологическую целостность,
состоящую из ряда компонент и
возникающих между ними отно-
шений. К таким компонентам от-
носятся демография, здоровье, об-

разование, нередко начало трудовой
деятельности, активизация участия
в культурных, гражданских и ду-
ховно-нравственных процессах.
Каждая из данных компонент влияет
на выбор подростком той или иной
социальной роли, определяет тип
поведения.

С давних пор пубертатный пе-
риод (т.е. подростковый возраст)
считают фактором, который сти-
мулирует злокачественное развитие
девиантности. В становлении лич-
ности человека это один из этапов
кризиса. В наших обсуждениях лич-
ность можно рассматривать как фе-
номен развития общества, система,
в динамике непрерывно взаимо-
действующая меж собой с помощью
определенных отношений, свойств
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и действий, которые складываются
в процессах онтогенеза человека,
особенности личности - как об-
условленные социально личностные
элементы.

Таким образом, проблема деви-
антного поведения подростков –
одна из актуальных психолого-пе-
дагогических проблем.

Проблема девиантного поведе-
ния впервые была раскрыта в работе
французского социолог Эмиля
Дюркгейма, написавшего работу
«Самоубийство» (1897), он счита-
ется одним из основоположников
современной девиантологии. Он
ввел понятие аномии, – это состоя-
ние запутанности и дезориентации
в обществе во время кризисов или
радикальных социальных перемен.
Дюркгейм объяснил это на примере
увеличения количества самоубийств
во время неожиданных экономи-
ческих спадов и подъемов. После-
дователь Дюркгейма, американский
социолог Роберт Кинг Мертон в
рамках своей теории структурного
функционализма создал одну из
первых социологических класси-
фикаций поведенческих реакций
человека, именно он впервые под-
нял проблему девиации подростков.

Проблемы девиации рассматри-
вали многие ученые. Е. И. Холо-
стова характеризует девиантное по-
ведение «как поведение, которое

отклоняется от ценностей, норм,
установок и ожиданий общества
или социальной группы». В.В. Ко-
валев рассматривает девиантное
поведение как «поведение, откло-
няющееся от нравственных норм
данного общества». Я. И. Гилинский
под отклоняющимся поведением
понимает «поступок, действие че-
ловека, не соответствующее офи-
циально установленным или фак-
тически сложившимся в данном
обществе нормам» (4, c.21).

Таким образом, при всем мно-
гообразии определений и характе-
ристик, девиантное поведение можно
трактовать как пренебрежение об-
щепринятыми нормами социально го
взаимодействия, приобрело в на стоя -
щее время массовый характер (4).

Особенно остро встала проблема
изучения девиантного поведения в
последние годы, так как именно в
последнее десятилетие современная
наука столкнулась с появлением
но вых факторов влияющих на фор-
мирование поведенческих девиаций.
Это во многом связано с экспансив -
ным развитием ме диа пространства,
которое формирует совершенно
иную реальность определяющую
многие социальные процессы.

К основным формам девиант-
ного поведения в традиционном
широком смысле Я.И. Гилинский
и В.С. Афанасьев относят: 
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1) алкоголизация и другие фор-
мы аддикции; 

2) осознанное совершение пра-
вонарушений; 

3) суицидальное поведение; 
4) проституцию; 
5) сексуальные девиации. 
Иногда к ним добавляют игро-

манию и другие зависимости гра-
ничащие с психическими расстрой-
ствами. Все многообразие форм
отклоняющегося поведения можно
подразделить на три группы: собст-
венно девиантное, делинквентное
(криминальное, преступное) и ад-
диктивное (3, c.71-73).

Сегодня педагоги, психологи и
социальные работники серьезно
обеспокоены появлением девиантов
в раннем подростковом возрасте,
что проявляется в эмоциональной
не устойчивости, резкими колебания -
ми настроения, быстрыми пере хо -
да ми от экзальтации к субдепрес-
сивным состояниям, бурными аф фек-
тивными реакциями, неадекватным
поведением даже определен ной час -
ти младших школьников. Наб лю де -
ния показывают, что пик эмоцио-
нальной неустойчивости у мальчиков
отмечается к 11-13 годам, у девочек
- к 13-15 годам. Отношение к учеб-
ной деятельности у таких детей пе-
дагоги характеризуют как негативное.

Нами было организовано экс-
периментальное исследование вос-

приятия учебного материала у де-
виантных подростков на базе обще -
образовательной школы-лицея при
Бакинском Славянском Универси-
тете города Баку, Насиминского ра -
йона по адресу улица Сулеймана
Рагима, 145. 

В исследовании приняли участие
учащиеся старших классов школы
в количестве 15 подростков в воз-
расте 12–15 лет. В нашем исследо-
вании принимали участие старшие
подростки, учащиеся данной шко-
лы, состоящие на педагогическом
учете. 

Физическое и психическое раз-
витие данных подростков соответ-
ствует норме, отклонений не на-
блюдается. 

Не все подростки воспитываются
в полных, благополучных семьях.

В ходе исследования использо-
вались такие методы исследования
как анонимное анкетирование, пе-
дагогическое наблюдение.

Результаты анкетирования по-
казали, что среди детей из группы
социального риска (малообеспе-
ченные, неполные семьи, иммиг-
ранты, социально-неблагополучные)
высокого уровня восприятия учеб-
ного материала не обнаружено.
Каждый из участников исследова-
ния не стремится выполнять все
предъявляемые школой требования,
следовать всем указаниям учителя,
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быть добросовестным и ответствен-
ным, не переживает из-за неудов-
летворительных оценок или замеча-
ний педагога.

Высокий уровень восприятия
учебного материала имеет лишь
небольшое количество детей под-
росткового возраста. При ответах
на вопросы такие дети выражали
определенную неудобную им за-
висимость от жестких требований
и школьных норм, что не помешало
им выразить поддержку и уважение
даже строгим учителям (6, c.114).

Почти 50% учащихся, принявших
участие в исследовании, признали,
что школа привлекает их в основном
не учебой. Такие дети достаточно
благополучно здесь себя чувствуют,
но ходят в школу больше для об-
щения с друзьями, либо с учителем.
Многим из них нравится статус
ученика, но познавательная (учеб-
ная) мотивация у таких детей недос -
таточно сформирована, а сам учеб-
ный процесс - малопривлекателен.

В результате диагностики склон-
ности к отклоняющемуся поведе-
нию (СОП), были получены сле-
дующие результаты:

– результаты исследования по
шкале «Установка на социальную
желательность» показали: 60 % (9
человек) при заполнении опросника
давали социально-желательные от-
веты в умеренной тенденции. 33

% (5 человек) склонны к умыш-
ленному стремлению показать себя
в лучшем свете, о настороженности
по отношению к ситуации обсле-
дования;

– по шкале «Склонность к пре-
одолению норм и правил» 93 % (14
человек) готовы преодолевать ка-
кие-либо нормы и правила, склонны
к отрицанию общепринятых норм
и ценностей, образцов поведения,
склонны противопоставлять собст-
венные нормы и ценности группо-
вым, способны «нарушать спокой-
ствие», искать трудности, которые
можно было бы преодолеть. Чрез-
вычайно выражены нонконформист-
ские тенденции лишь у 1 подростка;

– результаты по шкале «Склон-
ность к аддиктивному поведению»
свидетельствуют о том, что 100 %
(15 человек) предрасположены к
уходу от реальности посредством
изменения своего психического со-
стояния, решают личные проблемы
иллюзорно-компенсаторным спо-
собом. Кроме того, респонденты
ориентированы на чувственную
сторону жизни;

– по шкале «Склонности к само -
повреждающему и саморазрушаю-
щему поведению» результаты 100%
(15 человек), свидетельст вуют о низкой
ценности собственной жизни, склон-
ности к риску, выраженной потреб-
ности в острых ощущениях;
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– результаты исследования по
шкале «Склонности к агрессии и
насилию», свидетельствуют о на-
личии агрессивных тенденций у 67
% (10 человек). Показатели 33 %
(5 человек), свидетельствуют об
агрессивной направленности лич-
ности во взаимоотношениях с дру-
гими людьми, о склонности решать
проблемы посредством насилия, о
тенденции использовать унижение
партнера по общению как средство
стабилизации самооценки, о нали-
чии садистических тенденций;

- по результатам шкалы «Воле-
вой контроль эмоциональных ре-
акций» у 73 % (11 человек) выра-
жена слабость волевого контроля
эмоциональной сферы. Подростки
не способны контролировать по-

веденческие проявления эмоцио-
нальных реакций, склонны реали-
зовывать негативные эмоции не-
посредственно в поведении. У 27
% (4 человека) результаты сви -
детельствуют о жестком самоконт-
роле любых поведенческих эмо-
циональных реакций;

– по шкале «Склонность к де-
линквентному поведению» у 100%
(15 человек) наблюдаются делинк-
вентные тенденции, а также низкий
уровень социального контроля.

Далее, нами была использована
методика выявления уровня агрес-
сии с помощью опросника А. Басса
– А. Дарки.

При проведении методики были
получены следующие результаты,
приведенная в таблице:
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Количество человек, в %

Рисунок 1. Показатель агрессивности и раздражительности cреди учащихся



Как мы видим, высокий уровень
агрессивности был выявлен у боль-
шинства подростков. Для них ха-
рактерна открытая враждебность
по отношению к взрослым и сверст-
никам, проявляющаяся часто в асо-
циальном поведении. На уроках ве-
дут себя агрессивно по отношению
к взрослому, выкрикивают с места,
говорят обидные слова. Проявляют
агрессию к другим школьникам без
видимой причины. Проявляют вер-
бальную, а некоторые физическую
агрессию к обидчику, при этом, за-
частую, их не останавливало при-
сутствие взрослых или других детей.
Проявляли негативизм и агрессию,
испытывали тревогу по поводу при-
нятия себя другими детьми.

У испытуемых со средним уров-
нем агрессивности и враждебности
в поведении наблюдались агрес-
сивные реакции на случайные дей-
ствия других детей, проявлялась
привычная враждебность к своим
одноклассникам.

У испытуемых с низким уровнем
агрессивности и враждебности сла-
боразвиты волевые качества, в по-
ведении наблюдались подвержен-
ность влиянию лидера, подчинение.

Педагогическое наблюдение по-
казало, что для учащихся с призна -
ка ми девиантного поведения харак -
терна невнимательность, вы со кая
отвлекаемость, ослабленный конт-

роль своего поведения, обидчи-
вость, конфликтность и т.п. До-
машние задания они, как правило,
не готовят, а если выполняют их,
то наспех, небрежно. У них отсут-
ствует потребность к познанию,
потребность к интеллектуальной
активности. Установлено, что такие
школьники учатся, как правило,
под влиянием принуждения со сто-
роны взрослых (родителей), учи-
тельского коллектива. В учебной
деятельности у них доминируют
мотивы, связанные с избеганием
неприятностей, порицания, явного
неуспеха в связи с запущенностью
учебного материала, неподготов-
ленности к урокам. Свой неуспех
в деятельности они стремятся пред-
восхитить девиантными формами
поведения. Вследствие постоянно
накапливающихся неуспехов в учеб-
ной деятельности у них формиру-
ется устойчивое субъективно-не-
гативное отношение к последней
(1, c. 201; 5, c. 434).

На основании анализа поведения
и деятельности таких учащихся,
изучения особенностей их личности
мы пришли к заключению о том,
что составляющими структуры
субъективно-негативного отноше-
ния учащихся к учебной деятель-
ности являются: 

1) мотивы лично-престижной
направленности на успех, на вы-
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сокое социальное положение в клас-
се при ярко выраженной неподго-
товленности, педагогической за -
пущенности, при отсутствии
лич ностного и профессионально-
ориентированного перспективного
целеполагания (престижно-асоци-
альная мотивация); 

2) адекватно низкая самооценка,
проявляющаяся в низком уровне
притязаний, низкой целеустремлен-
ности и настойчивости, адекватно
низкой уверенности в успехе и
оценке достигнутого результата; 

3) слабое развитие интеллекту-
альной, эмоционально-волевой, ком-
муникативной сфер личности (2,
c. 192).

Названные особенности лично-
сти учащихся, являясь устойчивыми
характеристиками субъективно-не-
гативного типа отношения к дея-
тельности, приводят к нарушениям
субъект-субъектного и субъект-объ-
ектного взаимодействия, к стабиль-
но низкой результативности учебной
деятельности.
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Deviant davranış formalı yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən tədris edilən
materialın mənimsənil məsinin eksperimental-psixoloji təd qiqi

Abstrakt

Annotasiya. Məqalədə yeni yet mə yaş, yuxarı sinif şagird lərin deviant
davranışları təsvir edilir və anonim anketlər, testlər və pedaqoji müşahidələr
əsasında deviant dav ra nışlı yeniyetmələr tərəfindən tədris materialının
mənimsəmələrinin eksperimental və psixoloji tədqiqatı apa rılması qeyd
olunmuşdur. Deviant şa girdlərin davranış və fəaliyyətlərinin təhlili əsasında,
onların şəxsiyyətlərinin xüsusiyyətlərini öyrənərək, şagirdlərin təhsil
fəaliyyətlərinə dair subyektiv-mənfi münasibət strukturu haqqında xülasələr
hazırlanmışdır.

Experimental and psychological study of perception 
of educational material among deviant adolescents

Abstract

Annotation. Teens, abludent behavior of teenagers, are described in the
article, and also the experimental psychological research of perception of
educational material is undertaken for deviant teenagers based on anonymous
questionnaires and tests as well as teacher observations. Based on the
analysis of the behavior and activities of deviant schoolchildren, studying
the characteristics of their personality, conclusions were drawn about the
structure of the subjectively negative attitude of teens to learning activity.

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №4)

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 21sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Важное место среди основ-
ных категорий и понятий,

раскрывающих структуру лично-
сти, занимает понятие ментально-
сти. Это понятие было введено во
французской исторической школе
«Анналы» (М.Блок, Л.Февр). В
понимании термина «менталите-
та» существует значительный раз-
брос толкований, что, вероятно, и
является одной из причин игнори-
рования данного понятия многими
исследователями, склонными за -
ме нять его другими, более при-
вычными, терминами (националь-
ный характер, психический склад,
«дух народа», тип мышления и
культуры, поведенческие установ-
ки и т.п.). На наш взгляд, при всей
сложности, «неуловимости» со -
дер жа ния менталитета и несо-

мненной его связи с отмеченными
понятиями, термин ментальность
не только имеет право на суще-
ствование в научной литературе,
но и занимает существенное мес -
то. Представляется, что ядро мен-
талитета, как относительно устой-
чивого образования в природе
человека как личности, состав-
ляют специфические стереотипы
мышления, поведения, свойствен-
ные определённым социальным
общностям. К последним следует
отнести не только общности по
национальным критериям (нация,
народность), но также общности,
выделяемые по критериям про-
фессии, пола, возраста и т.д. В
частности, известны определён-
ные особенности поведения и
мышления (выражающиеся и в
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речевом общении) у военных, у
моряков, у живущих в ту или
иную эпоху, в том или ином регио-
не, у горожан и жителей сельской
местности, у старшего поколения
и молодёжи. 

На современном этапе все
чаще употребляется слово «мента-
литет», охватывающее совокуп-
ность именно национальных осо-
бенностей. Это относится к эмо-
циональной и когнитивной сфере
каждого народа. По этому поводу
Р.И. Алиев пишет: «Если обратим
внимание на понятие «ментали-
тет», которое используют люди, то
сможем увидеть различия. Если из
общественного сознания исклю-
чить то, что относится человече-
ству в целом, то остальное можно
называть национальным ментали-
тетом, присущим этому обществу.
Любовь к Отчизне, потеря близ-
ких людей, ненависть виновному
в их смерти – общие человеческие
чувства. Здесь невозможно найти
что-то специфичное для какого-то
народа. Вместе с тем кровную
вражду, месть за такую вражду
каждый народ осознает и оценива-
ет по-разному» (1, 32).

Следовательно, менталитет
свя зан с общим, национальным и
индивидуальным сознанием. То
есть характерная для общества
форма сознания и поведения, в

той или иной степени, принимает-
ся всеми его членами. 

Исследователи отмечают, что
явление общественного сознания
превращается в структуру лично-
сти, в компонент её сознания.
Психологи считают, что на этот
процесс влияет механизм психо-
логической установки.

Важней шее место в структуре
менталитета занимает мировоз-
зренческо-нравственные установ-
ки, способ восприятия (видения) и
оценки окружающей действитель-
ности, специфические социокуль -
турные, психологические, личност -
ные черты и качества как внутрен-
него мира, так и поведения, и дея-
тельности, характерные тем или
иным типам социальных общно-
стей, прежде всего, этносам и
нациям, а также социальным груп-
пам, различающимся по полу, воз-
расту, роду занятий, месту прожи-
вания и т.п. Ментальность пред-
ставляет собой исторически пере-
работанные архетипические пред-
ставления, через призму которых
происходит восприятие основных
аспектов реальности: простран-
ства, времени, искусства, полити-
ки, экономики, культуры, цивили-
зации, религии. Ментальность –
это способ видения мира.

Общеизвестно, что научно-тех-
нический прогресс, интеграция с
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развитыми государствами мира, а
также национальное самосознание
основательно влияют на отдельных
людей, на их общение и сис тему
взаимоотношений, в том числе и на
семейную среду. А все эти влия-
ния в свою очередь, в комплекс-
ном виде, находят свое отражение
в образе мышления и поведения
людей. Происходящие в обще-
ственной среде внешние влияния
меняют внутренний мир человека,
его потребностно-мотивационную
сферу. 

Изменения, обновления по-раз-
ному влияют на отдельных людей.
В то же время они проявляют себя
и во внутрисемейных отноше-
ниях. Исследования Э. Экриксона,
Г.Томе и др. показывают, что взрос -
лое поколение с трудом, а моло-
дежь относительно легко адапти-
руется к обновлениям. 

Каждый, в частности, сравни-
тельно старшее поколение, перио-
дически встречается с такой
дилеммой: как сохранить свое «я»
и психологическую стабильность.
Конечно, некоторые умеют адап-
тироваться требованиям обновле-
ния, а у других это не получается.
То есть, социальная идентифика-
ция представляет индивидуаль-
ную сущность, однако она также
обуславливается социальной ролью,
статусом и позицией индивида.

Как видно, социальная иденти-
фикация, составляя основу когни-
тивно- мотивационной сферы лич-
ности, в зависимости от условий
меняется, носит динамический
характер.

Каждый субъект выполняет в
обществе различные роли. В соот-
ветствии с их требованиями каж-
дое лицо периодически задает
себе вопрос: Кто «я»? В чем сос -
тоит моя роль в жизни? При соот-
ветствии «Я» индивидаегосоциаль -
ной идентификации у него форми-
руется внутреннее спокойствие и
чувство уверенности в себе.

Очевидно, что психическое
раз витие, направленность личнос ти,
эмоциональная сфера и т.д. зависят
от материальных возможностей.
Все это можно сгруппировать сле-
дующим образом: 

– материальные трудности семьи,
отсутствие условий, необ ходимых
для развития психики и личности
находят свое отражение в разви-
тии детей и молодежи. При этом
дети и молодежь затрудняются в
усвоении национально-духовных
ценностей и культурного насле-
дия; 

– суровые реалии, неустроен-
ность, одним словом, негативные
стороны жизни легко оказывают
влияние на взгляды материально
необеспеченных людей;
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– малообеспеченные люди за -
трудняются в организации об ще -
ния и отношения. Психическое и
интеллектуальное развитие, как
правило, оказывается на низком
уровне.

Хотя описанная закономер-
ность является следствием соци-
ально-экономических проблем, но
проявляется она как психологиче-
ская проблема.

Когда бремя, которое ложится
на подростков и молодежь, а в
семье на родителей, и, вообще,
людей, превышает их физические
и психические возможности, они
испытывают фрустрацию, и это
создает трудности в их адаптации
к жизни. Такое положение иногда
является причиной нарушения
психики и невроза. 

В условиях взаимовлияния гло-
бализации и национальностности
друг на друга, социальная иденти-
фикация личности, пересмотр тра-
диционных форм межличностных
отношений,становятся причинами
изменений во внутрисемейных
отношениях и ведут к обновлению
как в сфере самоутверждения, так
и в сфере самореализации. 

В результате проведенного
исследования выявлено, что в
усло виях взаимовлияния глобали-
зации и национальностности, кри-
зис в идентификации проявляется,

главным образом, в двух аспектах:
а) потеря внутренней гармонии -
ут рата своего места в жизни; б)
социальная идентификация с
целью адаптации к новым усло-
виям: «Я должен найти свое место
в жизни, или как мне найти свое
место?»

Естественно, что изолировать
оба аспекта друг от друга и рас-
сматривать по отдельности невоз-
можно. То есть, оба аспекта спо-
собны проявляется в одно и то же
время у одного индивида. Само-
утверждение, самопознание каж-
дого индивида формируется под
влиянием общественного устрой-
ства, идеологии и экономической
системы. Изменять и адаптиро-
вать их к новому сложно. Челове-
ку, и сформированному в усло-
виях одной общественно-эконо-
мической формации, привыкшему
к ее требованиям и правилам,
трудно привыкнуть к условиям и
порядкам другой, новой форма-
ции. Таким же образом, в усло-
виях обновления, представляют
значительную трудность измене-
ния в отношениях между поколе-
ниями и их взаимопонимание.
При этом проявляются взаимные
недостатки и противоречия. 

Старшее поколение, которое
всегда оценивало рекомендации,
советы, предложения старших,
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упрекает молодежь за то, что она
не прислушивается к их мнению.
В то же время молодежь, стремя-
щаяся к самостоятельности, к лич-
ной свободе, не может мириться с
этим желанием старших, стремя-
щихся эту свободу контролиро-
вать. Люди, которые в прежней
системе завоевали определенный
авторитет и достигли успеха, сей-
час во многих случаях затруд-
няются в самоутверждении и не
желают принимать новшества.

Исследователи отмечают, что
явления общественного сознания
перерабатываются и превращают-
ся в структуру личности, в компо-
нент ее сознания. Психологи счи-
тают, что здесь влияет механизм
психологической установки.

Данный вопрос исследуется и
российскими учеными. О сложно-
сти принятия глобализации гово-
рят и данные ИКСИ РАН, полу-
ченные в ходе исследования пони-
мания российским обществом
сущности глобализации. Выявлен-
ные различия во мнениях респон-
дентов и экспертов обусловлены
разным наполнением информа-
ционного канала поданной про-
блеме, вследствие чего неодинако-
во будут восприниматься и пос -
лед ствия. Так, свыше четверти рес -
пондентов (28 %) и почти полови-
на экспертов (44 %) считает, что в

целом процессы глобализации
открывают для развития человече-
ства позитивные перспективы;
пессимистично смотрят в будущее
18 % респондентов и 27 % экспер-
тов; затруднились определиться со
своим мнением 54 % респонден-
тов и 29 % экспертов. Таким обра-
зом, пока глобализация создает в
массовом сознании преобладаю-
щие настроения неопределенно-
сти и слабых оптимистических
ожиданий; эксперты более опти-
мистично смотрят вперед, но в
целом налицо дефицит позитив-
ных ожиданий относительно дан-
ного процесса.

В процессе глобализации про-
являются противоположные тен-
денции — к возрастанию взаимо-
связей в глобальном масштабе, с
одной стороны и дальнейшей
фрагментации и обособленности,
с другой. Глобализация устанав-
ливает разнообразные типы свя-
зей, создавая то, что У. Ханнерц
назвал «глобальной ойкуменой»,
лишенной границ. Системность
или единство этого глобального
образования представляет собой
результат взаимодействия локаль-
ных субъектов с глобальными
структурами.

От глобализации невозможно
укрыться. Глобальные процессы
все больше влияют на локальные,
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и даже наиболее почвеннические
режимы, несмотря на очевидное
сопротивление, вынуждены в той
или иной степени идентифициро-
ваться с глобальной системой.

Глобализация вносит измене-
ния не только в социальную орга-
низацию, но и в осознание мира.
Дж. Арриджи считает глобализа-
цию одним из звеньев процесса
эволюционного изменения миро-
вой капиталистической системы.
Однако, такое понимание явно
недостаточно, так как сводит все
богатство и сложность мировой
истории к одному системному
образованию – капитализму.

Явление глубоко противоречи-
вое, оно не только соединяет, но и
разъединяет, не только обогащает,
но и существенно ограничивает.
Глобализация влечет за собой стя-
гивание, столкновение локальных
культур, которые должны пере-
определяться в этом столкновении
локальностей. Отсутствие границ
для финансовых, торговых и ин -
формационных потоков оборачи-
вается усиленной фиксацией мес -
та жизни и деятельности для мно-
гочисленных групп населения.
Для многих людей это несет соци-
альную деградацию, утрату пуб-
личных пространств: удаленность
мест их проживания от единых
глобальных центров лишает их

возможности самим участвовать в
выработке социальных смыслов, в
принятии решений. Они становятся
пассивными реципиентами смы-
слов и значений, продуцируемых
где-то далеко. Можно говорить о
своего рода пространственной
сег регации, об установлении и
прогрессирующем росте дистанции
между глобальными элитами и
населением стран. Дж.Сорос пи -
шет: «Глобальная капиталистиче-
ская система поставила страны
мира в неравные условия. Про-
пасть между богатыми и бедными
расширяется. А система, не даю-
щая никакой надежды и не под-
держивающая проигравших, тол-
кает их на совершение деструк-
тивных поступков, продиктован-
ных отчаянием, и потому рискует
быть подорванной изнутри».

Глобализация, как ее ни оцени-
вать, представляет собой факт
современного существования,
«необратимый процесс, неотвра-
тимую участь мирового развития;
глобализация не может быть пло-
хой или хорошей.

Понятие «глобализация» очень
многопланово. Ценность его для
социальной науки в том, что оно
фокусирует внимание на процес-
сах, превращающих мир в единое
целое – глобальную систему.
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Şəxsiyyət və cəmiyyət qlobalizasiya şəraitində

Abstrakt

Müasir inkişaf mərhələsi ictimai həyatın bütün sahələrində baş verən inte-
qrasiya və qloballaşma ilə səciyyələnir. Azərbaycan və əcnəbi alimlərin bu
ob yektiv ictimai hadisələri müxtəlif aspektlərdən araşdırmaları müasir bəşər
cəmiyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qlobalaşmanın insanların adapti
və təbiətinə və daxili aləminə psixoloji təsiri böyükdür. Şəxsiyyət öz ma hiy -
yə  t inə görə sosialdır. Mentalitet hər bir insanın sosial mühiti, mə də niy yəti, ənə -
 nələri əsasında formalaşır. İnsan şəxsiyyəti isə milli mentalitet əsa sın da formalaşır.

Personality and Mentality in the context of globalization
Abstrakt

The present stage of human development is charactarized by the processes
of globalization and integration, taking place in all spheres of public life.
The study of these objective social phenomena by Azerbaijani and foreign
scientists is essential to modern society.Globalization has a great psychological
impact on people’s ability to adaptation and their psychological life. The
person is the social creation by its nature. The person’s social environment,
culture and traditions are the basis the mindset is formed on. In its turn, the
personality is formed on the basis of national mindset. 
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Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 15 sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur

Литература: 



Психолоэийа jурналы 2017, №4

Ümumi psixologiya

34

Azərbaycanda ailə institutu həm
tarixi milli dəyərlər əsasında,

həm də dini zəminə istinad edərək
təşəkkül tapmış bir konsepsiyadır. Bu
qanunların digər xalqlarda olan
ənənələrlə oxşar tərəfləri olmaqla
yanaşı, özəllikləri də mövcuddur.
Valideynlərə olan ehtiramın ifadəsi,
“böyüklərin bir sözünü iki etməmək”
prinsipinə sadiqlik, qərarların qəbul
edilməsində son qəti fikrin böyüklər
tərəfindən irəli sürülməsi, dəstək lən -
məsi və s. bu kimi yanaşmaları, nəinki
təkcə azərbaycanlıların adət-ənə nə -
lərində, eyni zamanda türk xalqlarının
əksəriyyətinin həyat fəlsəfəsində və
mədəniyyətlərində, ümumiyyətlə, Şərq
dünyasında açıq-aydın görmək olur.
Lakin yuxarıda sadalanan meyarların
zaman-zaman hökm formasında həyata

keçirilməsi də cəmiyyəti inkişafdan
geri qoymuş, yeni təşəbbüslərin,
ideyaların gerçəkləşməsinə imkan
verməmişdir [1, s.26].

Təkzibolunmaz faktdır ki, istənilən
cəmiyyətdə və mühitdə heç kim mütləq
azadlığa malik ola bilməz. Hegelin
dediyi kimi, azadlıq dərk olunmuş
zərurətdir. Əsas məsələ bu zərurətin
hüdudlarını məqsədyönlü şəkildə
müəyyənləşdirməkdir.

Tarixən müxtəlif tərbiyə sistemləri
formalaşmış və uyğunluq etalonları
nəzərə alınmaqla müəyyən yerlərdə
tətbiq olunmağa başlanılmış və bu
proses davam etməkdədir. Lakin
məqsəddən asılı olaraq bizim müxtəlif
məzmunlu tapşırıqları həyata keçirən,
yoxsa yaradıcı insan formalaşdırmaq
istəyimiz konkretləşdirilməlidir. Qeyd
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olunanların hər birinin ərsəyə gətiril -
məsi üçün müvafiq üsul və vasitələr
vardır [3, s.29]. Böyüklərin tapşırıq -
la rına qeyd-şərtsiz əməl edən, sözə
qu laq asan, nizam-intizam qayda la rı na
həssas yanaşan, təyin olunmuş yolla
gedən və bunu həyat tərzinə çevirən
tərbiyəli şəxs obrazı bizə yaxşı məlum -
dur. Dikbaş, böyüklərin yanında fikir
söyləməkdən çəkinməyən, müəllim -
lər lə mü ba hisə edən, qaydaları poz -
maqda maraqlı olan, «ipə-sapa yatma -
yan» tərbiyəsiz və ya «çətin tər biyə
olunan» uşaq obrazı da tez-tez rast
gəlinən real faktlardandır [5, s. 27] .

Azərbaycan dilçisi, türkoloq-alim
Tofiq Hacıyevin “Ana kitab” ad -
landırdığı “Kitabi-Dədə Qorqud”da
da irəli sürülən fikirlər, ideyalar, öyüd
və nəsihətlərdə də valideynlərə ehtiram
göstərilməsi, təmənnasız qayğı və
diq qət göstərilməsinin mütləqliyi öz
əksini tapır [2, s.34]. Bu cür keyfiy -
yətlərin insanlarda önə çəkilməsi və
gələcək nəsillərə aşılanması çox
təqdirəlayiq haldır. Bu mənada, Azər -
baycan xalqının bu gün də öz ənənə -
lərini qoruyub saxlaması və gələcək
əsrlər üçün örnək ola biləcək addımlar
atması təqdirəlayiqdir. Ailə dəyərləri
cəmiyyətin saf təməllər üzərində bər -
qərar olması üçün ən vacib şərtlər -
dəndir. Həyatın bir çox sahələrində
sürətlə gedən dəyişikliklər, yeniliklər
xalqların və millətlərin həyata qarşı
baxışlarına, sosial mühitə uyğun -

laşmaları və subyektlərlə münasibət -
lə rinə də öz təsirini göstərir [2, s.38]. 

Xalqın bütün kateqoriyalarında
gedən fasiləsiz inkişaf meyilləri
uşaqların hərtərəfli formada yetiş mə -
sindən birbaşa asılıdır. Uşaq məktəbdə
şagird olduğu kimi, evdə də ailənin
bir üzvü – övladıdır. Deməli, uşağın
öz hüquq və vəzifələrini dərindən
bilən, həyatın çətinliklərindən qox-
mayan bir şəxsiyyət kimi yetişməsində
ailə mühitinin də əvəzsiz xidməti
vardır. Təcrübə göstərir ki, şagirdin
həssas və ehtiyatla yanaşdığı tərəf,
əsasən, ailədir. Bu hal uşağın ailəsi
ilə münasibətlərində xüsusi təsir pred-
meti kimi hər zaman çıxış etmiş olur[3,
s.18]. Uşaqlar qarşılaşdıqları çətin -
lik lərdən qaynaqlanaraq yaranan
problemləri çox zaman valideynlərdən
gizli saxlamağa çalışırlar. Həmin və -
ziyyətə görə övlad tərəfindən mü na -
sibətin bu cür təqdim edilməsi ailədə
qarşılıqlı ünsiyyətin düzgün qurul -
ma  masından, tərəflər (ata, ana və
övlad) arasında hökm sürən inam sız -
lıqdan, uşağın daxili tələbatından do -
ğan qayğı, nəvaziş və diqqətin olma -
masından qaynaqlanır. Xeyirxah və
mərhəmətli bir övlada sahib olmaq
üçün sevgi ilə dolu bir ailə həyatı
təşəkkül tapmalıdır. Uşaqlarını sevərək
onları sağlam böyütməyə borclu olan
ana və atalar, eyni zamanda öz övlad -
larına dəstək olmağın vacibliyini dərk
etməlidirlər[4, s. 42]. Ailədə uşaqlarla
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tərbiyə işinin təşkili valideynlərin za-
man qıtlığı, həvəsin, marağın olmaması
və bu kimi səbəblərdən asılı olmayaraq
ən əsas prioritet vəzifəsi kimi qiy -
mət ləndirilir. Burada tərbiyə verənlərin
xarakterik xüsusiyyətləri önəmli rol
oynayır. Uşaqlar valideyn lərin yaxşı
cəhətlərindən qidalanaraq müxtəlif
faydalı keyfiyyətlər və qabiliyyətlər
qazana bilərlər. Ümumiyyətlə, övlad -
lar  valideynlərini model olaraq görür
və bunu özlərinə örnək kimi qəbul
edirlər[5, s.12].

Qarşılıqlı hörmət və məsuliyyət
üzərində qurularaq məqsədəuyğun
formada yaşayan ailələrin sayının çox
olması təkcə arzuolunan hal deyil,
eyni zamanda yaradıcı təfəkkürlü yeni
nəslin yetişməsini şərtləndirən əsas
amillərdəndir. Çünki cəmiyyət özü
bütövlükdə qaydalarla idarə olunur,
yəni öz fəaliyyət planına uyğun
yaşayır. Lakin daxilində bir sıra
boşluqların, çatışmazlıqların təzahür
etdiyi ailələr də hər bir dövr üçün xa-
rakterik olub. Bu tipli ailələrdə övladla
valideynin münasibətləri üzrə yaranan
bir çox maneələr nəticədə onlar
arasında sədd kimi dayanır[3, s. 28]. 

Valideynlərindən birinin öz məsu -
liyyətindən irəli gələn məsələlərə
biganə yanaşılması ailələrdə rast gəli -
nən xarakterik hallardan biridir. Daha
çox ailə başçısının, yəni atanın bu tip
vəziyyətləri nümayiş etdirməsi xa-
rakterikdir. Atanın öz öhdəliyindən

boyun qaçırması ikitirəliyə, inamsız -
lığa, qarşıdurmaya gətirib çıxarır. Bu
zaman yük ailədə, əsasən, qadının
üzərinə düşür. Nəticədə, qadının kişiyə
qarşı münasibətində dəyişiklik baş
verə bilir. O, ailəsində meydana gələn
təbii və real problemlərin həllini çox
zaman özü həyata keçirdiyindən həyat
yoldaşına (kişiyə) qarşı vermiş olduğu
dəyər aşağı düşür. Yaranmış bu neqativ
hal isə evdə balansın pozulmasına,
ziddiyyətə və sonda ailə dağılmasına
gətirib çıxara bilir[3, s.8]. Digər
tərəfdən, uşaq da yaşadığı ailədə atanın
tutduğu mövqeyi görür, təhlil edir və
yaranmış vəziyyətə görə məyus olur.
Çünki hər bir övlad öz ailəsinin
möhkəm və ona hər zaman dayaq ol -
ma sını istəyir. Atanın laqeydliyi ilə
üzləşən uşağın məktəbdə özünü apar -
masında, müəllimlərlə münasibətində
problemlər ortaya çıxa bilir. Bu çatış -
mazlıqlar uşağın normal inkişafı üçün
real təhlükə mənbəyi rolunu oynayır.
Övlad ailədaxili gərginliyin onun psi -
xikasına vurduğu zərbənin “qi sas”ı nı,
bir çox hallarda məktəb yol daş larından,
müəllimlərdən, ümu miy  yətlə, pedaqoji
prosesin iştirak çı larından çıxmağa
çalışır[4, s.15]. Yaranmış gərginlik
həm müəllim-şagird, şagird-şagird
münasibətlərinə, həm də uşağın
tədrisdəki nailiyyətlərinə mənfi təsir
göstərir. A.S.Makarenko deyirdi:
“Tərbiyə işinin əsl mahiyyəti, heç də
sizin uşaqla təklikdə söhbət etmə yi -
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niz dən, uşağa müstəqim təsir göstər -
məyinizdən ibarət deyil, bu ailənizin,
şəxsi və ictimai fəaliyyətinizin düzgün
qurulmasını, övladınızın həyatının
təşkilini əhatə edir”.

Qarşılıqlı münasibətlərdən mey-
dana gələn anlaşılmazlıq valideynlərin
yanlış addımıdır və bunun fəsadları
danılmazdır. Bu tip anlaşılmazlıqlar
uşaqda gərginlik yaradır və bu da
onun psixologiyasına ağır təsir edir.
Xarakter uyğunsuzluğu, maddi çətinlik,
sosial statusun fərqli olması və bu
kimi amillər ailədə kişi-qadın mü na -
sibətlərinin tənzimlənməsində mühüm
rol oynayır. Qeyd olunan əngəllərin
aradan qaldırılması ailə iqliminin nor-
mal vəziyyətə gətirilməsinə xidmət
et məlidir və bu da ən əsas uşağın psi -
xikasının təsirlərdən azad olmasına
istiqamətlənməli və bu prosesi
sürətləndirməlidir[5, s.27]. 

Ailədə ziddiyyət yaradan mə qam -
lardan biri də böyüklərin davamlı
hökmranlığına əsaslanan idarəetmə
üsulu və bu səbəbdən inkişafda olan
gənc nəzslin azad şəkildə yaşama,
müstəqil qərar qəbuletmə imkanlarının
məhdudlaşdırılmasıdır. Ənənə halını
alan bu yanaşma çox zaman inkişafın,
müstəqilliyin, sərbəst fəaliyyətin və
bötüvlüyün qarşısını alır. Lakin ailə
dəyərləri, soykökə bağlılıq, nizam -
lanmış böyük-kiçik münasibətləri fo-
nunda belə ciddi münaeənin törətdiyi
fəsadlar bir çox hallarda göz önünə

gətirilmir. Amma bu fakt olaraq qalır.
Fikrimizi əsaslandırmaq üçün ailələrdə
baş verənlərin fonunda bir neçə
nümunəyə müraciət edə bilərik:

Müəyyən ailələr var ki, onlarda
uşağın valideynləri ilə yanaşı, baba
və nənə də yaşayır. Babanın təfək kü -
ründə nəinki nəvəsi, hətta onun oğlu
hələ də uşaq olaraq qalır. Bu da onun
öz oğlu və ailənin digər üzvləri ilə
mü nasibətlərində açıq hiss olunur.
Bəzən həyat fəaliyyətlərində ortaq ol-
mayan fikirlər və ziddiyyətlər ata-
oğul arasında olan ünsiyyətə öz mənfi
təsirini qaçılmaz edir. Lakin “Böyüyün
sözündən çıxmaq olmaz” devizini
əsas tutaraq həyatlarını bu cür davam
etdirmək məcburiyyətində qalanlar
isə ömür boyu bu kimi çətinliklərlə
qarşılaşmalı olurlar. Bu tip ailələrdə
atanın öz övladını tərbiyə etməsinə
mane olan onun övladının əksər hal-
larda ərköyün olması olur. Həmin
vəziyyət isə ,əsasən, baba və nənənin
uşağın tərbiyə edilməsi prosesində
göstərdikləri təsirdən qidalanaraq
formalaşır[3, s.41]. Xüsusi diqqət və
qayğı ilə əhatələnən uşaq, nəinki öz
üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirir,
eyni zamanda özünə rahat olan şərtlər
daxilində yaşamağa üstünlük verir.
Nəticədə, tənbəllik hissi baş qaldırır.
Ümumilikdə, uşaq-şagirdin tədrisdəki
nəticələri də onda meydana gələn xa-
rakterik cəhətlər hesabına dəyişə bilir.
Uşaqda yaranan arxayınlıq məhz baba
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və nənənin ona olan hədsiz qayğısın -
dan, nəvazişindən qaynaqlanaraq onu
süstləşdirir, hərəkətliliyini aşağı salır.
Bu da onda öyrənməyə, mənimsəməyə
olan həvəsi azaldır, əvəzində digər
fəaliyyətlərə meyili artmış olur. Uşaqda
ailə ənənələrindən bəhrələnməklə
təşəkkül tapan cəhətlər təlim-tədris
prosesində ondan gözlənilən nəticələrə
mühüm təsir göstərərək onu aşağı
səviyyəyə endirir. Bu situasiyada ya -
ranmış problemin həlli üzrə əsas yük
valideynin üzərinə düşmüş olur. Lakin
burada öz müdaxiləsini əsirgəməyən
tərəf kimi baba ( bəzən də, nənə)
obrazı ortaya çıxmış olur. Nəvəsinə
olan sonsuz sevgisi və bağlılığı
zəminində öz ovladı ilə qarşı-qarşıya
gəlməyə belə çəkinməyən baba də -
yərlərə sığınaraq nəvəsini müdafiə
etməklə ata tərbiyəsinin əsaslı təsirinə
mane olan bir qüvvəyə çevrilir. Bu
da bir çox neqativ hallara gətirib çı -
xarır. İlk öncə, bu cür yanaşma ailədə
ikitirəliyə rəvac vermiş olur. Nəticədə,
uşağın bu formada tərbiyəvi məz -
mun da istiqamətləndirilməsi onda
arxa yınlığın, məsuliyyətsizliyin geniş
vüsət tapması üçün münbit şərait
yaradır[4,s.46]. 

Digər tərəfdən, ən ağır hal uşağın
təlim-tədris prosesində göstərdiyi
nəticələrin qənaətbəxş olmaması, öy -
rənmənin, mənimsəmənin səviyyə -
sinin aşağı düşməsidir. Bu da təbiidir.
Çünki uşaq-şagirdə qarşı tətbiq edilən

nəvazişli təsirlərin belə bir nəticə ilə
təzahür etməsi gözlənilən olmalıdır[2,
s. 37].

Şagird təhsil mühitində də bu im-
tiyazdan sui-istifadə etməyə cəhd
göstərir. Yaranan problem müəllimlə
şagird arasında olan münasibətlərə
də təsirsiz ötüşmür. Belə vəziyyətlərdə
şagird öz məsuliyyətindən yaxa
qurtarmağa çalışır, fənn müəllimlərinin
təlim proqramı üzrə verdikləri
tapşırıqlara dırnaqarası baxır. Tədrisdə
baş verən ciddi geriləmələrin qarşısını
almaq üçün fənn müəllimləri və
məktəb rəhbərliyi tərəfindən çalınan
həyəcan təbilinə cavab reaksiyası kimi
valideynlərin (ata və ya ananın)
gördüyü tədbirlər onların ailədə
“səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması”
səbəbindən əsaslı effektiv təsirini
göstərə bilmir. Prosesin belə davam
etməsi şagirdin inkişafca digərlərindən
çox geridə qalması, məktəbdə tədris
olunan fənlər üzrə mənimsəmə sə -
viy yəsinin qabarıq formada dəyişməsi
ilə nəticələnir[1, s.12]. 

Lakin yuxarıda qeyd olunan
personajların ailədəki fəaliyyətlərinin
müsbət tərəfləri də çoxdur. Bunları
qeyd etmədən böyüklərin ailə mü hi -
tin dəki əhəmiyyətini hərtərəfli olaraq
müəyyən etmək mümkün deyil. Bö -
yüklər (baba və nənə) öz nəvəsinə xe -
yirxahlığı öyrədir, mehribancasına dav -
ranmanı mənimsədir. Uşaq baba ilə
küçədə gəzişərkən belə ondan gərəkli
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tövsiyələr alır və bu da onun gələcək
həyatında yardımçı rolunu oynamış
olur. Digər tərəfdən, baba və nənə
ailə  də nəvənin mənəvi dayağı obra -
zın da çıxış edərək ona dəstək verirlər.
Elə hallar olur ki, uşaq ailədə ata və
anadan çəkindiyindən öz istək və
təşəbbüslərini açıq formada nü mayiş
etdirə bilmir. Belə vəziyyətlərdə baba
ailədəki nüfuzu hesabına nəvə sində
ya ranan mənəvi boşluğu aradan qal -
dır maq gücünə malik ola bilir. Nəvələri
ilə birlikdə çox zaman keçirən və bunu
özünə təkcə bir borc kimi deyil, həm
də rahatlıq gətirən anlar kimi də yər -
ləndirən bir baba ilə söhbət aparıldı.
O, qeyd etdi ki, nəvələri ilə birlikdə
gəintiyə çıxarkən çalışır ki, nəqliy -
yat dan istifadə etməsin. Məqsəd nə -
və lərində hələ uşaq yaşlarından yol
hə rəkəti qaydalarına riayət etmədə ma -
rağı formalaşdırılmaqdır. Söhbət apa -
rı lan baba onu da qeyd etdi ki, o,
nəvə lərini qənaət etməyə də öyrədir
və bunu onlarda vərdiş kimi aşılamağa
çalışır. Bir sözlə, uşaqların mənə vi-
tər biyəvi inkişafında, böyüklərin (baba
və nənənin) əsaslı təsiri göz önündədir.

Təhsilverənlə təhsilalanın münasi -
bət lərini tənzimləyən əsas faktorlardan
biri kimi uşağın ailədəki davranışı,
digərləri ilə qarşılıqlı münasibətləri
əvəzsiz əhəmiyyət kəsb edir. Bu mə -
nada, evdəki münasibətlərdə “bö yük -
lər”dən gələn hegemon mövqeyin
nümayişi şagirdə öz mənfi təsirini

qaçılmaz edir. 
Görkəmli Amerika pedaqoqu Fillip

Şlexti özünün «XXI əsrin məktəbi.
Təhsil islahatının prioritetləri» əsərində
yazır ki, o, sahibkarlarla, iş adamları
və məktəb funksionerləri ilə çoxsaylı
sorğular aparmış və onlardan belə bir
suala cavab istəmindir? «Siz mək -
təb dən nə istəyirsiniz?» – cavab isə
be lə olmuşdur: «Bizə elə insanlar la -
zımdır ki, onlar müstəqil, sərbəst
öyrənməyi bacarsınlar». Müəllif bu-
nunla demək istəyir ki, əgər şagird
müs təqil öyrənməyi, məqsədinə çat -
maq üçün yollar tapmağı, bu və ya
digər problemləri həlletməyi və pro-
blemin həlli üçün müxtəlif informasiya
mənbələrindən istifadə etməyi baca -
rırsa, onda peşəkarlıq səviyyəsini
yük səltmək onun üçün çox asan
olacaqdır.

Həyatın bütün sahələrində durma-
dan gedən sürətli inkişafın, dəyişik -
liklərin ümumi tələbi müstəqil, sərbəst
öyrənməyi, düşünməyi və tətbiq et -
məyi bacaran insanı formalaş dır maq -
dır. Fiziki, mənəvi, psixoloji tərəflərdən
müdafiə olunmuş uşaq belə bir insan
kimi yetişə bilər. Ailə həyatı bu mə -
sə lədə böyük rol oynayır.

Problemin aktuallığı: Valideyn-
məktəb-müəllim üçbucağının fəaliy -
yə tinin sistemli olaraq işləkliyi hesa -
bı na ailə mühitindən qaynaqlanan
problemlərin həll edilməsi 

Problemin elmi yeniliyi: Ailədə
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baş verən daxili qarşıdurmaların uşağın
psixologiyasına və tədrisdəki nəticə -
lə rinə təsiri və bunun aradan qaldırıl -
ması yolları

Problemin praktik əhəmiyyəti.

Ailə mühitinin müəllim-şagird münasi -
bət lərinə təsirinin öyrənilməsi və bun-
dan irəli gələrək müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsi

1. Əliyev B, Cabbarov B. Təhsildə

şəxsiyyət problemi. Bakı-YYSQ-2014
2. Əlizadə Ə., Müasir Azərbaycan

təhsilinin psixoloji problemləri. Bakı,
2004

3. Xəlilov H. “Uşaq və yeniyet -
mə lərin inkişafının sosial-psixoloji
məsələləri”. Qafqaz Universiteti Nəşri,

Bakı: 2012 
4. Bayramov Ə.S, Əlizadə Ə.Ə

“Psixologiya”. Bakı: 2002
5. Rzayev O.H, Məmmədov S.M,

İsmayılov Ş.N. “Təhsilin idarə olun -
masının əsasları”. Bakı: 2010

Роль семьи в формировании личности

Абстракт

Процесы, происходяшие внутри семьи, непосредственно влияют на
качество обучения в школе. Не зная климат и среду в которой воспиты-
вается ребенек, невозможно оказывать и решать проблемы ученика в
школе. С этой точки зрения надо изучить и анализировать все внутри-
семейные отношения, чтобы формировать механизм обучения и воспи-
тания ученика в школе. Семейные отношения имеют большое значение
для решения конфликтных ситуаций. Основной вопрос - проанализировать
конфликты, которые могут возникнуть между сторонами, и принять не-
обходимые меры в соответствии с полученными результатами. С этой
целью следует изучать и изучать взаимосвязь между членами семьи и
другими представителями, участвующими в организации педагогического
процесса. Вовлечение личности в общественную деятельность расширяет
сферу коммуникации и регулирует отношения с другими. Это также
создает реальную основу для самоорганизации. Социализация в фор-
мировании личности является важным фактором. Когда студент становится
социальным, его привычки становятся еще более продвинутыми. Семья
и школа должны сплоченно сотрудничать в успешной реализации со-
циализации.
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The role of the family in shaping personality

Abstract

The head of the class action are of particular importance in the management
of the school. These individuals are required to create an environment of
mutual communication and establishing a system administrator and information
transmission mechanisms work properly and as in desirable. Family-school
relationships have a great importance in addressing conflict situations. The
main issue is to analyze the conflicts that may arise between the parties, and
to take the necessary measures in accordance with the results obtained. To
that end, the relationship between family members and other representatives
involved in the organization of the pedagogical process should be studied
and studied. Involvement of personality into social activities extends the
sphere of communication, and regulates relations with others. It also creates
a real basis for self-organization. Socialization in the formation of personality
is an important factor. When a student becomes social, then his / her habits
become even more advanced. Family and school should work together in a
cohesive way in the successful implementation of socialization.



İntihar-sosial və psixoloji özgə -
ləşmənin son həddi, görünən

tərəfi olub, insanın özünə qarşı
yönəlmiş dağıdıcı davranış formasıdır.
İntihar təlabatların deyil, emosiyaların,
daxili aqressiyanın boğulması və xarici
aləmə qarşı olan etirazın özünə
yönəlmiş forması kimi təzahür edir.
Xarici aləmə qarşı olan, lakin özünə
yönəlmiş etirazın şəxsiyyətin deqra -
dasiyasına gətirən bir sıra formalarını
fərqləndirmək olar: itaət və ya “Mən”in
cılızlaşması, şəxsiyyətin ikiləşməsi,
nevroz, əsəbi gərginlik, özünə qa pan ma,
ölümdə ölümsüzlük axtarışı, ölü mün
mükkəməl olan kimi qəbul olunması.
İntihara gətirən səbəblər, prob lemlər,
intiharetmə məqamında olan insanın
sosial və psixoloji və ziyyəti başlıca təsir -
etmə amilləri kimi xüsusi analiz tələb
edir. Bu baxımdan suisidal davranışın

tədqiqinə dair müx təlif yanaşmaların
təhlili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Hələ qədim dövrlərdən tədqiqat -
çı lar suisidin hər hansı bir nəzəri əsas -
larını verməyə çalışmışlar.Suisidal
dav ranışın tədqiqinə nəzər salsaq
görərik ki, onun nəzəri əsasları üç
istiqamətdə yer tutur: psixopatoloji,
psixoloji və sosioloji.

1. Psixopotoloji konsepsiya belə
bir fərziyyədən irəli gəlir ki,bütün
özünə qəsd edənlər ruhi xəstə olan
adam lardır. Suisidal hərəkətlər kəskin
və xroniki psixi pozğunluqların mey-
dana çıxmasıdır. Bu konsepsiyanın
tərəfdarları N.P.Bruxan ski, V.K.Xo -
roşko, L.A.Prozerov və başqaları psi-
xiatrlar olmuşlar. Onlar bu problemi
təbabət üçün ənənəvi metodlarla, etio-
logiya baxımından patogenez və kliniki
xəstəliklər kimi öyrənirdilər.
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2. Psixoloji konsepsiya tərəfdarları
belə hesab edirlər ki,suisidal hərəkətləri
psixi xəstələr kimi,sağlam adamlar
da edə bilər (A.Q.Ambrumova). Prob -
lemlərin həlli variantlarından biri bu
hadisəyə psixoloji aspektdən yanaş -
maq dır. Psixoloji konsepsiyaya görə,
şəxsiyyətin suisidal davranışının for -
malaşmasında psixoloji amillər aparıcı
rol oynayır(V.T.Kondraşenko).

Suisidal davranışın ilk psixoloji
nəzəriyyəsi ilk dəfə XX əsrin əvvəl -
lərində Avstriya psixoloqu Z.Freyd
tərəfindən verilmişdir.O, intiharın tam
bir izahının heç bir yolla verilə bil -
mə yəcəyini qeyd edirdi. Buna görə
də Freyd və onun davamçıları sadəcə
intihara zəmin yaradacaq psixi du -
rumları öyrənməyə çalışıblar.

Z.Freyd intiharı xarici aqressiyanın
bir təzahürü, başqasını öldürmək
istəyinin özünə qarşı yönəlməsi kimi
göstərir. Psixoanaliz konsepsiyasında
intiharın səbəbi kimi subyektin xarici
aləmə neqativ (mənfi) münasibəti əsas
götürülür ki, nəticədə “ali Mən”-in
tə siri altında aqressiv reaksiyaların
xarici aləmdən dəyişərək, özünə
yönəlməsi baş verir. İntihar hərəkətin
həm subyektini, həm də obyektini
əks etdirməklə, eləcədə sıx əlaqədə
olan qatil və mərhum rollarını özündə
cəmləşdirir. Subyektin aktivliyini
tərənnüm edən psixoanaliz göstərir
ki, öldürmə aktının baş verməsi əslində
aqressivlik əlamətinin olması ilə

bağlıdır. Bundan başqa, insanın suisidal
davranışı nevrotik əlamətlərlə eynilik
təşkil etməklə, ziddiyyətli səylərin toq -
quşması nəticəsində əmələ gəlir. 

Ziqmund Freyd intiharı sosial
mühitdə olan savaş və narazılıqlarla
əlaqələndirirdi. Özünəqəsdi şəxsiyyətin
mühitlə konfliktinin nəticəsi hesab
edirdi. Freyd intiharı məhz “cavabı
verilməmiş emosiya” adlandırırdı. Bir
sözlə, o özünəqəsdi təmin olunmamış
təəssüratların, arzu, istək və meyllərin
nəticəsi hesab edirdi. Onu da deyək
ki, Freydin bu nəzəriyyəsini bir çox
alimlər psixologiyada inqilab kimi
dəyərləndirdilər (1, s.56).

O, “ölüm instinkti”nə inanırdı
vəyeniyetmələrdə suisidə anadangəlmə
instinkt kimi baxırdı. Freyd intiharı
aqressiyaya əsasən autoaqressiya ilə
ifadə olunan ölüm instinktinin təzahürü
kimi qiymətləndirmişdir. Nəticədə
bələ qənaətə gəlmişdir ki, insan psi -
xikasının təməlində iki əsas meyl du-
rur:

1) Həyata olan meyl – Həyat in-
stinkti (Eros)

2) Ölümə olan meyl – Ölüm in-
stinkti (Tanatos)

Freydə görə, bu intiharların
araşdırılmasını və təhlilini bir xeyli
asanlaşdırır. Bununla əlaqədar olaraq
o, deyirdi ki, əgər insan canlı varlıq
olaraq cansızdan törəyibsə (burada
Adəmin torpaqdan yaranması nəzərdə
tutulur) onun ölümə meyli realdır.La-
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kin, qeyd etmək lazımdır ki, psixoa-
nalitik mövqedə dayanan müasir su-
isidoloqlar Freydin köhnəlmiş baxış -
larını, əsasən də, onun autoaqressiyaya
aqressiv instinktin təzahürü kimi
yanaşmasını dəstəkləmirlər.

Bu sahədə aparıcı tədqiqatçılardan
A.Q.Ambrumova suisidal davranışı
insanın mikrososial konfliktlər şə rai -
tində yaranan sosial-psixoloji dez -
adap tasiyasının nəticəsi hesab edir.
Adaptasiya,ümumiyyətlə,canlı sistemlə
xarici şərait arasında uyğunluğun
olmasıdır. Dezadaptasiya anlayışı isə
orqanizmlə mühit arasında uyğun suz -
luğun müxtəlif dərəcə və keyfiy yət -
lərini əks etdirir. Tam uyğunluq inkişafı
sürətləndirir,tam uyğunsuzluq isə həyat
fəaliyyəti ilə bir araya sığışmır. Bu
iki qütb arasında yerləşən aralıq
vəziyyətində olan sistemlər üçün isə
həm adaptasiya, həm də dezadaptasiya
terminləri eyni dərəcədə qəbul edilir.
Bütün bu ümumi vəziyyətlər insanın
spesifik adaptasiya forması olan so-
sial-psixoloji adaptasiya üçün də qəbul
edilir. İnsan öz inkişafını ətraf mühitə
passiv uyğunlaşma yolu ilə deyil,
gerçəkliyin təbii və sosial şərtləri ilə
aktiv münasibətlərdə olması nəticə -
sində təmin edir (2, s.92).  

İnsanın sosial-psixoloji adapta si -
yasının müvəffəqiyyətlilik meyarları
onun adi və ekstremal situasiyalarda
davranışından asılıdır. Vəziyyətin
ekstremallığı onun subyekt üçün nə

dərəcədə əhəmiyyətli olmasını əks
etdirir. Ekstremal şəraitlərdə müxtəlif
adamlar öz uyğunlaşma taktikalarını
eyni cür qurmur.Daha dözümlü,
möhkəm olan adamlar plastikliyin və
ehtiyat fondun hesabına adaptasiyanın
əvvəlki səviyyəsini saxlaya bilir. Bə -
zilərində uyğunlaşma səviyyəsinin
müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi
müşahidə olunur.

Dezadaptasiya özünü ilk növbədə
şəxsiyyətin autizm haləti ilə, yəni
ətrafdakılarla ünsiyyətdən, təmasdan
yayınaraq, öz hisslərinə, öz dünyasına
qapanması kimi büruzə verir. Özünə -
qapanmanı mənəvi-psixoloji gərgin -
liklə müşayiət olunan intihara gətirən
xüsusi psixoloji halət kimi xarakterizə
etmək olar. Müəlliflərdən psixol.ü.f.d.
S.Şabanovun qeyd etdiyi kimi, məhz
özünəqapanma vəziyyətində “suisi-
dentin emosional halında intensiv ola-
raq mənfi reaksiyalar yaranaraq, idrak
imkanlarını poza bilir. Suisident
tərəfindən zamanın təhrif olunaraq
qavranılması, onun affekt halı ilə
çulğalaşaraq, ona edilən psixi zədənin
təsiri nəticəsində keçirdiyi emosional
hal böhranlı vəziyyətə gəlib çıxır.
Onun daxili aləmində belə bir halın
heç vaxt bitməyəcəyi təsəvvürü yara -
nır, onun idrak proseslərinin stuktu-
runda əhəmiyyətli dərəcədə də yi şiklik
əmələ gəlməklə, şəxsiyyətinin iden -
ti fikasiyası pozulur, “Mən” obrazı
təh rif olunur” (1, s.78).
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Şəxsin davranışı impulsiv və qey-
ri-produktiv olmaqla, dezadaptiv xa-
rakter daşıyır. Tədqiqatçılardan
A.Q.Ambrumova, V.A.Tixorenko və
L.L.Berqelson dezadaptasiyanın bir-
biri ilə əlaqəsi olan obyektiv və sub-
yektiv əlamətlərini fərqləndirərək, hər
bir suisidentdə bu əlamətlərin mü -
şahidə edildiyini göstərirlər. Müəl lif -
lərin qeyd etdiyi kimi, “dezadaptasiya
patoloji və qeyri-patoloji formalarda
təzahür edir. Patoloji dezadaptasiya
psixopatoloji pozuntulara səbəb olaraq,
şəxsiyyətin dəyər-ya naşma və kom-
munikativ fəaliyyətinin pozulmasına
gətirir. Suisidlə nəticələnən sosial-
psixoloji dezadaptasiyanın hər iki
formasında iki faza-predispazision və
suisidal seçilir. Bilavasitə ikinci faza
susidlə nəticələnir” (3, s. 95). 

Müəlliflər dezadaptasiyanı şəxsiy -
yətin həll etməkdə çətinlik çəkdiyi
daxili və xarici konfliktlərin təzahürü
kimi xarakterizə edirlər. Eyni zamanda
dezadaptasiya şəxsiyyətin autsayder,
yəni daxil olduğu qrupa uyuşmazlığı
səbəbindən qrupun üzvləri tərəfindən
qəbul edilməməsinin səbəbi də ola
bilər. Ünsiyyətdə yaranan baryerin
müəyyən forması kimi təzahür edən
şəxsiyyətin sosial cəhətdən mənfi
qiymətləndirilməsi, onun üçün mü -
qəd dəs olan hiss və duyğularına həqa -
rətlə yanaşılması, insanın şəxsi im -
kanlarını həyata keçirməyə mane olan
psixi baryer və s. frustrasiya halətinə

gətirib çıxarır. Uğursuzluq, kədər və
sarsıntı (stress) nəticəsində yaranan
və ikiqat əsəb gərginliyi ilə müşayiət
olunan frustrasiya insanda xarakterin
dəyişməsinə, özünəinamsızlığın yaran -
masına səbəb olur. Belə insanlarda
çox vaxt depersonalizasiya, yəni insanı
şəxsiyyət kimi xarakterizə edən psi-
xoloji və davranış xüsusiyyətlərinin
itirilməsi haləti və bunun nəticəsi ola-
raq yaranan depressiya, şəxsiyyətin
normal psixoloji və sosial durum
strukturunun pozulması ilə müşahidə
olunur. Beləliklə, həm psixoloji, həm
də sosial gərginlik vəziyyətində olan
şəxsiyyət ruhi pozğunluq halı – böhran
keçirir. Psixoloji böhran halətində
olan şəxsiyyətdə mənfi emosiyaların
təsiri altında motivasiya sahəsinin
koqnitiv təsəvvürləri dəyişir, ümumi
davranış passivləşir. Çox vaxt ağır,
uzun sürən depressiya vəziyyəti özü -
nəyönəlmiş destruktiv davranışa – in-
tihara səbəb olur.

3. Sosioloji konsepsiyanın ən
görkəmli nümayəndələrindən biri
fransız fikir adamı Emil Dürkheymə
görə, suisidal davranışın əsasında
sosial inteqrasiyanın qeyri-sabit və
aşağı səviyyədə olması durur. Özünü
öldürmənin sıxlığı isə fərdin cəmiyyətə
hansı səviyyədə inteqrasiya olunma -
sından asılıdır. Onun fikrincə, özünü
öldürmə istənilən halda fərdin sosial
mühitlə qarşılıqlı münasibətləri kimi
başa düşülməlidir. Çünki bu münasi -
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bət lərdə sosial amillər aparıcı rol
oynayır. Bu konsepsiyanın əsas çatış -
mayan cəhəti sosial mühitlə qarşılıqlı
münasibətlərdə şəxsiyyətin rolunun
nəzərə alınmamasıdır.

Onun intihar mövzusunda apardığı
araşdırmaların üstündən 100 ildən
çox vaxt keçmişdir. Bu sahədə klassik
tədqiqatçılardan hesab olunur. O, inti -
har anlayışını izah edərkən qeyd edir
ki, “İntihar-bilavasitə və ya bila vasitə
qurbanın özü tərəfindən müsbət və ya
mənfi hərəkət kimi yerinə ye ti rilmiş
hər cür ölüm hadisəsidir” (3, s.74).

Sosial inteqrasiyanın azalması
(məs., insanın vacib olduğu sosial
qrupdan təcrid olunması) şəxsiyyət
tərəfindən həyatı bir maneə kimi qəbul
edilərək (frustrasiya şəraiti), suisid -
qabağı şəraitdə insanda həyacan və
depressiya halının yaranmasına gətirib
çıxarır. 

Əgər E.Dürkheym sosioloji mək -
təbi intiharı subyektin cəmiyyətlə olan
əlaqəsinin qanunauyğun reaksiyası
kimi görürsə, yəni cəmiyyət suisid
davranışın əsas və təhrikedici kom-
ponenti kimi çıxış edirsə, psixoanalitik
konsepsiyaya görə isə, əksinə olaraq
suisidal davranışın baş verməsində
əsasən subyektin daxili aktivliyinə,
daxili mənbəyinə istinad edilir. Suisidal
davranışın son illərki tədqiqi isə, su-
isidal davranışın yaranma səbəbləri
kimi həm daxili, həm də xarici
determinantları əsas götürür.

Emil Dürkheymə görə, intiharın
əsas səbəblərindən biri fərdlə ictimai
dəyərlər, normalar arasında yaranan
vakuumdur. O, bunu anomiya adlan -
dıraraqqeyd edirdi ki, bu kimi va-
kuumlar keçid dövrlərində daha çox
rastlanır. Bu, elə bir dövrdür ki, əvvəlki
normalar fərd üçün öz qüvvəsini itirib,
yeniləri isə hələ formalaşmayıb.
Deməli, intihar həm də fərdi inqilabdır.
Bu qəbil intiharlar tibdə parasuisid
adlanır. Bu zaman intihar edən şəxs
bir növ ətrafdakıların diqqətini ya
özü nün, ya da toplumun hansısa prob -
leminə cəlb etməyə cəhd edir. Bunun
əksi isə şüurlu və doğruçu intihardır.
Bu zaman insan öncədən hazırlaşır,
onun məqsədi kimsənin- doğmaların,
dostların nə hiss edəcəyini göz önünə
almadan, nəyin bahasına olursa olsun
intihar etməkdir. O, tərəddüd etmir,
həyatdakı missiyasının başa çatdığını
sakitcə dərk edir və qərar verir. Bu
həmin haldır ki, onu müdriklik ad -
lan dırmaq olar.

E.Dürkeym suisidal təsnifatlarda
iki kriteriyanı – sosial inteqrasiyanı
və sosial requlyasiyanı əsas gətirərək,
suisidal davranışın əsas 4 növünü ayırd
edirdi. Birinci 2 növ – eqoistik (sosial
inteqrasiyanın müəyyən dərəcədə
azalması) və alturistik (sosial inteq -
rasiyanın müəyyən dərəcədə artması)
özünüöldürmələr sosial inteqrasiyaların
(yəni, insanın cəmiyyətə bağlılıq
dərəcəsi) pozulması ilə birbaşa bağlıdır.
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İkinci növ - anomik (sosial requlya -
siyanın azalması) və fatalist (sosial
requlyasiyanın artması) özünüöl dür -
mələr isə birbaşa sosial requlyasiyanın
(yəni, cəmiyyətin əsasən məhdudlar
vasitəsi ilə individə müəyyən təsirinin
dərəcəsi) pozulmasından asılıdır.

– Eqoistik suisid – öz sosial qrupu
ilə vəhdət hissini itirmiş və ona görə
də ailəvi, dini, ictimai nəzarətə tabe
olmayan şəxslər tərəfindən törədilir.

– Alturistik suisid – öz həyatını
so  sial motivlər naminə qurban verən
və bununla yüksək dərəcədə qrup
iden tifikasiyasına malik şəxslərdə
təsadüf edir.

– Anomik suisid – sosial və siyasi
dəyişikliklər dövründə cəmiyyətlə so-
sial requlyasiyanın azalması ilə bağlı
şəxslərdə təsadüf edilir.

Fatalist suisid sosial və siyasi
dəyişikliklər dövründə cəmiyyətlə so-
sial requlyasiyanın artması ilə bağlı
şəxslərdə təsadüf edilir.

Eqoistik halları “insanın kəskin
fərdiləşməsi” kimi izah edən müəllif
qeyd edirdi ki, alturizm eqoizmin tam
əks mənasını ifadə edir. “Mən” insanın
özünə aid olmayanda, özü deyil,
başqası ilə birləşdikdə onun fəaliyyət
mərkəzi öz varlığına deyil, həmin
fərdin daxil olduğu qrupa aid olur.
E.Dürkheym məcburi alturist intihar,
fakultativ alturist intihar, təmiz alturist
intiharı fərqləndirərək qeyd edir ki,
məcburi alturist intihar borc naminə,

fakultativ alturist intihar fərdi inamlar
naminə, təmiz alturist intihar isə heç
bir səbəb olmadan özünü qurban
vermək, tərifəlayiq hesab edildiyi
üçün yerinə yetirilir. 

Anomal intiharı cəmiyyətin mə -
nəvi-əxlaqi böhranı ilə əlaqələndirən
müəllif, bu vəziyyətin tənzimlənməsi
yolunda ictimai rəyin əsaslı rola malik
olduğunu vurğulayır. Müəllif anomik
intiharın əksi olan fatalist intihar
növünü təqdim edərək, fatalist intiharın
səbəblərini “nizamlamanın həddən
artıq çoxluğu nəticəsində gələcəyin
amansızcasına qapadılması, ehtirasların
nizam-intizam vasitəsilə ciddi şəkildə
qanuniləşdirilməsi” ilə izah edir (3, s.93).

E.Dürkheym fərqləndirilən intihar
növlərinin baş vermə səbəblərini
aşağıdakı kimi təqdim edir:

Eqoist intiharın əsas səbəbləri –
uzun müddətli melonxoliya, xarici
mü hitə uyğunlaşma imkanlarının
itirilməsi, həyatın mənasının itirilməsi,
həyata məhəbbətin itirilməsi, əzab -
lar dan xilas olmaq istəyi ilə bağlı
olur.

Alturist intiharın əsas səbəbləri -
ağıl və iradənin birliyindən doğur,
borcdan irəli gəlir, inam və entuziazma
qapanma nəticəsində baş verir .

Anomal intiharın əsas səbəbləri –
qəzəb və təəssüf, məqsədin itirilməsi,
iradə zəifliyi, həyata nifrətlə bağlıdır.
Anomal intihar proqressiv və reqressiv
xüsusiyyətlərə malikdir. 
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E.Dürkheym qarışıq intihar növləri
də təqdim edir. Bu sırada:

1. Eqoistik-anomik intihar - ehtiraz
və ehtiraslılığın, fəaliyyət və xəyal -
pə rəstliyin nəticəsi kimi əmələ gəlir. 

2. Anomik-alturist intihar - ehtiraslı
fədakarlığın nəticəsində baş verir.

3. Eqoistik-alturistik intihar - əx -
la qi ciddilik tərəfindən məhdud laş -
dırılmış melanxoliyanın nəticəsidir. 

E.Dürkheym statistik məlumatlar
əsasında faiz dəyişkənliyinə görə yu -
xarıdan aşağıya ardıcıllığına uyğun
olaraq, intiharın sosial səbəblərinin
aşa ğıdakı təsnifatını təqdim edir:

1) Yoxsulluq, var-dövlətin itiril məsi;
2) Ailə faciəsi;
3) Məhəbbət, qısqanclıq, pozğun -

luq, məqsədsiz həyat;
4) Müxtəlif xoşagəlməz hadisələr;
5) Psixi pozğunluq;
6) Vicdan əzabı, cinayətə görə

lənətdən qorxu hissi;
7)  Digər səbəblər, aydın olmayan

səbəblər;
8) Fiziki əzab;
9) Ailədə xoşagəlməz hadisələr;
10) Əyləncəli oyunlara ehtiraz, al-

koqolizm;
11) Dini çaşqınlıq;
12) Çılğın əsəbi vəziyyət;
13) Həyata nifrət.
E.Dürkheym intiharın ilkin sosial

əsaslarını – 1. Cəmiyyəti təşkil edən
fərdlərin təbiəti; 2. Onların assosiasiya
olunması vasitələri, yəni sosal təş ki -

latların təbiəti; 3. Kollektivlərin ana-
tomik quruluşuna toxunmadan kol-
lektiv həyatın axarını pozan təsadüfi
şərait, milli və iqtisadi böhranlar və s.
ilə bağlayır (4, s.32).

Bundan əlavə, insanın həyatla
hesablaşması məqsədi daşıyan “sadə
suisid”, özünə qəsd edərkən yaxınlarını
da özü ilə aparmağa meyilli şəxslərdə
“genişlənmiş suisid” (məsələn,
suisiddən əvvəl azyaşlı uşağını guya
əzab dan qurtarmaq üçün öldürmüş
qadının hərəkəti), eyni zamanda birgə
intihar etmək üçün razılığa gəlmiş
qrup larda təsadüf edilən “kollektiv
suisid” (belə hallara dini təriqət nü -
mayəndələrində və psixiatriya xəs -
təxanalarının pasiyentlərində rast
gəlinir.) növləri ayırd edilir (5, s.230).

Son illər geniş vüssət alan susidal
nəzəriyyəsi - suisidal davranışın koq-
nitiv nəzəriyyəsidir. Tədqiqatçılardan
R.Baumeysterin “qaçma” nəzəriy yə -
sinə görə intihar spesifik “koqnitiv
dağılma”nın nəticəsidir ki, bunun da
yaranma səbəbi - reallıqdan qaçmaq
arzusu ilə şüurda olan əzablı fikirləri
çıxarmaqdır. Bu nəzəriyyəyə görə in-
tihar – həyati problemləri həll etməkdə
bir acizlikdir. “Qaçma” nəzəriyyəsi 6
pilləli (dərəcəli) suisidqabağı davranışı
ayırd edir:

– İndividal həyati problemlərlə və
çətinliklərlə toqquşması nəticəsində
reallıqdan uzaq yüksək, ali gözlə mə -
lərin kəskin formada aşağı enməsi;
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– Özü haqqında neqativ təsəvvür -
lərin yaranması, günah hissinin du -
yulması; 

– Özünü ali varlıqlarla eyniləşdirmə;
– Qeyd olunan eyniləşdirmə nəticə -

sındə mənfi (neqativ) emosiyalar 
– kompleksinin formalaşması;
– Koqnitiv dağılma halı subyektin

əzablı fikirlərindən azad olmaqla bü -
tövlükdə kömək etmir.

Problemlərdən qaçmaq üçün ən
effektiv üsul – özünüöldürmədir. 

Yuxarıda sadalanan pillələrin hər
birinə şərait yaradılanda intihar halları
baş verə bilir. Koqnitiv dağılma kon -
sepsiyasının əsas anlayışı subyektin
xoşagəlməz hisslərdən, yəni özünün
natamamlığı hissindən azad olmağa,

özündə olan psixoloji müdafiədən
(inkaretmə, qəbuletməmək və s.)
istifadə etməsinə can atması, eləcə
də zaman məkanından kənara çıxma,
gələcəyə qoyulan məqsədlərdən və
problemlərin konstruktiv həllindən
imtina etmək deməkdir (6, s.130).

İntihar mövzusuna psixoloji aspekt -
dən baxarkən nəticə olaraq belə qeyd
etmək olar: insan yaşamaq üçün doğu -
lur və yaşamalıdır. Bütün yaşadığı
so sial-iqtisadi və digər problemlər
qarşısında aciz qalmamalıdır. Və qal -
dığında da bu problemlərdən çıxış
yolu axtarmalıdır. İntihar çıxış yolu
deyil. İntihar, insanın özünü bir çox
gözəlliklərdən – bunun ən əlası olan
“yaşamdan” məhrum etməsidir.

Ədəbiyyat:
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Oсновныетеоретические направления исследования 
суицидного поведения

Aбстракт

В данной статье автор отмечает что, самоубийство истекает не из
необходимости, а является формой подавления внутренней агрессии,
эмоций и возражения против внешнего мира. Сначала раскрывается
важность проблемы самоубийства, а дальше отмечается основные тео-
ретические направления исследования проблемы. Таким образом, три
направления психопатологических, психологических и социологических
аспектовсистематично иобширно анализируются.

Maintheoretical Features of Suicide Behavior Research

Abstract

In this article, the author notes that suicide does not flow out of necessity,
but is a form of suppression of internal aggression, emotions and objections
to the outside world. First, the importance of the suicide problem is revealed,
and then the main theoretical directions of the problem research are noted.
Thus, three areas of psychopathological, psychological and sociological
aspects are systematically and clearly analyzing.

Məqalə AMEA Fəlsəfə İstitututunun Sosial psixologiya şöbəsinin iclasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №03)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 19 sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Müasir dövrün ən aktual
məsələlərindən biri gender

problemidir. İnsan anadan olduğu
gündən gender rolu formalaşmağa
başlayır. Bu istiqamətdə “Hakimiyyətin
dördüncü qolu adlandırılan” Kütləvi
informasiya vasitələrinin də üzərinə
müəyyən vəzifələr düşür. İnsanlar
KİV vasitəsilə dünyada baş verən
hadisələr haqqında qısa bir zamanda
məlumat alırlar. KİV məlumat çat -
dır maqla yanaşı insanların düşün cə -
lərinə, siyasi hadisələrə, əxlaqi dəyər -
lərə münasibətlərinə və yaşayış tərzinə
də təsir göstərir. Media çox təsirli və
inandırıcı ünsiyyət gücünə malik dir
və onun ilkinlik effekti yüksək səviy -
yədə olur. Media sürətli informasiya
yayımı funksiyasını yerinə yetirərək
geniş auditoriayaya bu və ya digər
dərəcədə təsir göstərir. KİV mətbuat,

radio, televiziya, internetdən ibarətdir.
Bunlardan televiziya və internet daha
geniş kütləni cəlb edir. Televiziya
həm görüntü, həm də səs vasitəsilə
bir başa təsir göstərir. Bəzi insanlar
bilik və dünya haqqında təcrübəni
da ha çox media vasitəsilə əldə edir.
Te leviziya verilişləri, filmlər, video
oyunlar, reklamlar müəyyən mənada
reallığı təqdim edir. KİV informasiyanı
çatdırmaqla bərabər onları təhlil edərək
insanların fikir və düşüncələrinə fərqli
istiqamətdə təsir göstərə bilir. Belə
ki, KİV ictimai rəyi çaşdıra da bilir. 

Müasir dövrdə ən aktual mövzu -
lardan biri olan gender məsələsi KİV-in
də daha çox təqdim etdiyi məsə lə lər -
dən biri kimi diqqət mərkəzindədir.
Cə miyyətdə KİV-in gecə-gündüz
fasiləsiz təsiri nəticəsində gender his -
siyyatı, gender asimmetriyası və ya
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cəmiyyətin harmoniyası formalaşır.
Bu təsir o vaxt uğurlu hesab edilir ki,
jurnalistlər, reklamçılar öz fəaliyyət -
lə rində obyektivlik nümayiş etdirib,
gender dəyərlərini və prioritetlərini
düzgün əks etdirib, gender problem -
lərini və çətinliklərini həll etmə
yollarını tapa bilsinlər [1, s.253]. 

Bütün dünyada olduğu kimi
Azərbaycanda da KİV-in cəmiyyətin
və mədəniyyətin formalaşmasında,
bəra bərliyin, o cümlədən də gender
bərabərliyinin təmin olunmasında
böyük təsiri vardır. İngilis ilindən
belə bir məsəl var: “Söz bir fikri ifadə
edir, şəkil min”. Biz kütləvi informa-
siya vasitələrinin vasitəsilə öz beyni -
miz də kişi və qadın stereotiplərini
for malaşdırırıq. Kütləvi informasiya
vasitələrinin təsirindən danışarkən
reklamları xüsusilə qeyd etmək la -
zımdır. Hələ eramızdan əvvəl hər
hansı məsələni çatdırmaq üçün in -
sanların çox toplaşdığı yerlərdə mis
və gümüş üzərində yazılmış yazıları
ucadan oxuyurdular. A.Lebedev-Ly-
ubimovun fikrincə, reklamlardan çox
istifadənin əsas səbəblərindən biri
reklamın güclü psixoloji təzyiq gös -
tərmə təsirinin olmasıdır. Psixoloqlar
tədqiq etmişdilər ki, insanın əsas
diqqəti reklam olunan əşyanın üzərində
cəmlənir. Psixoloqlara görə, reklamın
təsirinin ən mühüm mexanizmlərindən
biri sərbəst diqqətin qeyri-sərbəst
diqqətə çevrilməsidir. Keniq hesab

edir ki, reklam obyektinə diqqət
insanın iradəsi təsir etmədən baş verir
və reklamdan alınan təsir müşahi də -
çinin şüuruna daxil olur, sonra iradi
diqqətə məruzqalır. Gender rollarının
da reklamlarda öz əksini tapması
insan ların beynində qeyri-iradi olaraq
stereotiplər formalaşdıraraq onların
davranış tərzinə də təzyiq göstərir.
Gender probleminin işıqlandırılmasına
kütləvi informasiya vasitələri mühüm
təsir göstərir. Əvvəlki illərlə müqayi -
sədə sosial münasibətlərin statusunda
baş verən dəyişikliyi radio və televi-
ziyada olan verilişlərdən, reklamlardan,
internetdən də aydın şəkildə görə bilə -
rik. Gender stereotiplərinin forma laş -
masında KİV-in rolu böyükdür. Belə
ki, onlar müxtəlif kişi və qadın
obrazları təqdim etməklə mövcud
reallıqları həm olduğu kimi, həm də
bir neçə dəfə böyütməklə çatdıra bilər.
İnsanlar isə televiziyadan geniş istifadə
edir və burda təqdim olunan obrazlar
insanların beyninə asanlıqla daxil olur.
Tanınmış biheviorist Albert Bandura
televiziyanın təqlid üçün rol modelləri
mənbəyi olaraq valideynlərlə və
müəllimlərlə rəqabətə girə biləcəyi
ideyasını irəli sürmüşdü. Vandeberq
və Strekfuss (Vandeberg & Streckfuss,
1992) ən əlverişli efir vaxtı üç ən iri
Amerika kanalından birində iki həftə
ərzində translyasiya edilən 116 tele-
viziya proqramını təhlil etmişdi.
Onların hesablamalarına görə həmin
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proqramların heç birində kişi və qadın
rollarının nisbəti 2:1 ( yəni 65% kişi
və 35% qadın) ötməmişdi. İşləyən
qadınlar çox seyrək təsvir olunur [6,
s.293]. Bu isə, cəmiyyətdə iş yerlərində
əsas vəzifələri kişilərin tutduğu fikrini
formalaşdırır. Televiziyada təqdim
olunan reklam çarxlarında kişi və
qadınlar təsvir edilərkən cins-rol
stereotipləri və rol inversiyası da nə -
zə rə alınır. Gender rolları cəmiyyətdə
qə bul olunmuş gender ideallarına uy -
ğun formalaşmadıqda cəmiyyətə mənfi
təsir göstərir. Gender rolu de dik də
mas kulinlik və feminlik ba rədə for -
ma laşmış təsəvvürlər əsa sında qəbul
edilmiş davranış modeli, rəftar tərzi,
rol gözləmələrinə əməl edilməsi nə -
zərdə tutulur. D.Mayersin fikrincə,
davranış gözləmələrindən kişi və
qadınlar üçün “gender rolları” forma -
laşır. O, göstərir ki, gender rolları
mədəniyyətdən və epoxadan asılıdır
[2, s.280].

Kütləvi informasiya vasitələrində
gender problemini araşdırarkən belə
bir qərara gəlmək olar ki, kişilərin
həyat və fəaliyyəti ictimai sfera ilə,
qadınlarınkı isə daha çox özəl həyatla
(ailə, ev, uşaqların tərbiyəsi və s) bağ -
lıdır. Reklamlar zamanı da kişi və
qa dın rollarına diqqət yetirsək bunu
görmək olar. Bu cür təqdimatlar isə
insanların davranışına neqativ təsir
edir. Əslində ən önəmli məsələlərdən
biri KİV-in də köməyi ilə insanların

ənənəvi qadın və kişi rolları haqqında
fikirlərini dəyişməkdir. Belə ki hər
hansı bir proqram zamanı kişiləri daha
çox amiranə, məsələn, biznes məh -
sulları və investisiyalarla bağlı işlərdə,
qadınları ev işləri görən kimi təqdim
etməkdənsə, hər hansı bir vəzifədə
məsələn hüquq məsləhətçisi rolunda
kişi təqdim edilərkən onun opponenti
kimi də qadın təsvir edilməsi və bu
kimi digər obrazların təqdim edilməsi
gender bərabərliyinin təmin olunma -
sında ənənəvi ideyaların transforma-
siya olunmasına istiqamətləndirə bilər.
Reklamlar zamanı o qədər seksist is -
marışıar ötürülür ki, qadınlar özləri
də hiss etmədən bəzi gender stereotip -
lərinin yaradıcısı olurlar. Məsələn,
qadın paltaryuyan maşından istifadə
edərkən hər hansı bir problemlə üzləşir
və həmin maşının istehsalçı firma -
sın dan yardım istəyir. Firmanın kişi
nümayəndəsi öz iti ağlı ilə maşını
dərhal təmir edir və maşın sahibini-
qadını problemdən azad edir (rek -
lam dakı kişi və qadın rollarının başqa
cür ifası kimsənin ağlına gəlmir). Belə
vəziyyət bioloji cinslərin əsas götü -
rülüb heteroseksual patriarxal ideo -
logiyanın formalaşmasına şərait yaradır
[1, s.46]. Reklamlarda ən ideal qadın
obrazı evdar qadın kimi, ən ideal kişi
obrazı isə vəzifədə, ən mühüm işləri
görməyə qadir olan obraz kimi təqdim
edilir. Halbuki, cinsindən asılı ol-
mayaraq qabiliyyəti, yaradıcığı olan
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hər bir kəs həmin vəzifənin öhdəsindən
gələ bilər. KİV hər kəsin, eyni zamanda
uşaqların gender ideyalarına daha
dərindən təsir göstərir. Onlar həmin
rollara əsasən kişi və qadın imicini
formalaşdırırlar. Reklamların təsiri ilə
uşaqlarda ən yaxşı kişi imici kom -
pyuterə, ən bahalı maşına, yüksək
vəzifələrdə işləyən, ən yaxşı qadın
isə ev işləri görən, ailəsinin qayğısına
qalan, özünün bütün istəklərini ailəsinə
qurban verən bir obraz kimi formalaşır.

Media cəmiyyətdə sosial yönə liş -
liyin yaranmasında mühüm rola ma-
likdir və bu da öz növbəsində hər bir
kəsin düşüncəsindən asılı olaraq
onların münasibətində özünü göstərir.
Böyüklərlə müqayisədə uşaqların dav -
ranışında reklamların təsiri nəti cə -
sində imitasiya prosesinin daha güclü
olduğunun şahidi oluruq. Kütləvi in-
formasiya vasitələrinin, xüsusən də
reklamların təsiri ilə cəmiyyətdə kişi
və qadın rolları haqqında stereotiplər
yaranmaqla yanaşı, həm də onların
peşə seçimi haqqında da müəyyən
fikirlər formalaşdırır. İşçi seçimində
qadın və ya kişi olmaq bəzi işlərdə
əsas meyarlardan birinə çevrilir.
“İstedadlı, yaradıcı adamlar-cəmiyyətin
“duzudur”, onlarsız həyat “adiləşir”.
Lakin bu “duzu” tapmaq, aşkarlamaq,
cilalamaq onu formalaşdırmaqdan,
istedadını üzə çıxartmaqdan asan deyil.
Başqa sözlə, digərlərindən hər hansı
fərqləndirici, fərdi xüsusiyyətlərinə

görə seçilən adamların axtarışı və
aşkarlanması, insandan çoxlu qüvvə
və enerjini tələb edən yüz faiz yaradıcı,
səmərəli və olduqca mürəkkəb fəaliy -
yətdir”- Professor S.Seyidovun qeyd
etdiyi bu fikirlərdən belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, istedad, yaradıcı olmaq
hər bir sahədə önəmlidir, əsas fikir
veriləsi meyardır, əksinə cinsi fərqlər
qoyulması cəmiyyətdə gender pro-
bleminin həllini daha da kəskinləşdirir
[7, s.159]. 

Kütləyə təlqin olunan ideyaların
necəliyindən asılı olmayaraq onlar
yalnız ən qəti və sadə forma kəsb et -
dik də üstünlük qazana bilər. Bu halda
həmin ideyalar obrazlar şəklində
təsəvvür olunur və yalnız bu formada
kütlə onları qəbul edir [4, s. 196].
Rek lamlarda da gender rolları obraz-
larla təqdim olunmaqla insanların
beynində müəyyən fikrilər forma -
laşdıra bilir.

KİV gender rollarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. II dünya
müharibəsi dövründə çox məşhur bir
reklam insanların diqqətini özünə cəlb
edirdi. Müharibəyə gedən kişilərin iş
yerlərini əvəz etməkdən ötrü həmişə
evdə oturub ailəsinin qayğısına
qalmağı qadınlara təlqin edən dövlət
bu dəfə onları kişi işlərinə ruhlan -
dırmaq məqsədi ilə reklamlardan
istifadə edirdi, əks halda zavod və
fabriklərdə iş dayanmalı idi. İnfor-
masiya vasitələrində çox populyar bir
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şəkil öz əksini tapırdı: Başında qırmızı
ləçək və əzələli qollarını çırmalamış
qadın təsvir edilirdi və aşağıdakı sözlər
yazılırdı: “ Biz bunu bacarırıq”. 

“Qadınlar, vətənin sizə ehtiyacı
var”, “Qələbə sizin əlinizdədir” kimi
devizlərlə dövlət qadınları ruhlandırırdı
və qadınlar ərlərinin, atalarının,
qardaşlarının iş yerlərində bacardıqları
kimi fəaliyyət göstərirdilər. Bu reklam
vasitəsilə KİV-in insanların beyninə
necə təsir etdiyini görmək olar. KİV
cəmiyyətdə hətta kişi işi və qadın işi
stereotipi formalaşdırmaqla insanları
inandırır və bunun əksini görmək isə
böyük təəccübə səbəb olur [1, s.253].

KİV-keçmiş adət-ənənələrin yaşa -
dıl masında, həmçinin yeniliklərin
təqdim olunmasında və cəmiyyətdə
ictimai rəyə əsasən formalaşan stereo -
tiplərin yaranmasında xüsusi rol
oynayır. Ənənəçilik özünü ayrı-ayrı
fərdlərdən çox ictimaiyyətin müzaki -
rə sində daha kəskin şəkildə büruzə
verirdi, fərdlər hər hanı bir yeniliyi
qəbul etsələr də, çoxluğun arasında
qınaq obyekti ola bilmələrindən çəki -
nərək özlərini ənənələrə meyilli kimi
göstərirlər. Bu, xüsusilə gender prob -
lematikasında, cinslərin fərqliliyi
zəminində qaldırılan məsələlərdə hiss
edilir. KİV bu və ya digər hadisəyə
münasibətdə hökmran, adətən, geniş
yayılmış kişi arqumentinə söykənən
mövqeyi işıqlandırır. Bütün bunlar
fərdin öz mövqeyini gizlətmək cəhdi

ilə nəticələnir. Bu növ susmalar
ictiamiyyətin fikrinə yanlış təsir edir.
Susma spiralının təsiri ailədə rolların
bölünməsində, uşaqların üzərindəki
mə suliyyətində, peşə seçimində, ka-
ryera qurma məsələsində, zorakılığa
olan münasibətində, ailədə yol verilən
aqressivlikdə və s.də kəskin hiss edilir
[1, s.45]. 

KİV-də gender bərabərliyi haq -
qında maarifləndirici proqramlar təşkil
edilməsi, Qadınların hüquq və azad -
lıq larının təmin olunması haqqında
müxtəlif sənədlərin və konvensiyaların
media vasitəsilə cəmiyyətə təqdim
olunması əsas vasitələrdən biri hesab
olunur. Belə ki, bəzi rayon və kənd
yerlərində qadınlar öz hüquqları
haqqında dolğun məlumata malik
deyillər. Qadınların ictimai həyatın
mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində
və cəmiyyətin inkişafında mühüm
rola malik olduğunu nəzərə alaraq
KİV-in köməyi ilə maarifləndirici pro-
qramlar təqdim etməklə gender bəra -
bərliyinin təmin olunması sahəsində
müəyyən irəliləyişlər əldə etmək olar.
Televiziya ilə yanaşı müasir dövrdə
internet də məlumat mənbəyi və əlaqə
vasitəsi kimi qadınlar tərəfindən günü-
gündən daha çox istifadə edilməkdədir.

İnternet yarandığı vaxtlar ən çox
istifadəçilər kişilər idi. Müasir dövrdə
isə internetdən istifadə edən qadınların
sayı artmaqla və internet gender
stereotiplərinin formalaşmasında əsas
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vasitələrdən birinə çevrilmişdir. İnter -
net də feminizm nəzəriyyəsi və təc rü -
bəsi istiqamətində kiberfeminizm kimi
yeni cərəyan əmələ gəlmişdir. Onun
təşəbbüsçüləri İllinoys universitetinin
sosioloji fakültəsinin tələbə qızları
olmuşlar. Onlar öz fakültələ rində sek-
sizm hadisələri təsvir olunmuş qrup
anonim kompyuter gündəliyi aparmağa
başladılar. Tələbə qızlar kom pyuter
gündəliyinə feministik ideyaların
yayılma strategiyası və qadınların in-
formasiya məkanını fəth etməsi kimi
baxırdılar. Beləliklə, virtual dünya
gender konfliktlərinin əkset diricisi
oldu. Elektron kommunikasiyalar
sahəsində işləyən fransız qadınları
tərəfindən yaradılmış “İnternettes”
(İnternet qızları) saytına bax maq
kifayətdir. Ümumilikdə, kiberfeminizm
aşağıdakıları yaratmağa can atır: 

– ictimai fikrin yaranmasında bö -
yük təsiri olan və ya qərar qəbulunda
məsuliyyətli qadınlar arasında şəbəkə
yaratmaq;

– qadın liderliyinin və qadınların
iqtisadi müstəqilliyini inkişaf etdirmək;

– qadın inkişafı üçün dəyişikliklər
ideyası və strategiyasını irəli çəkmək

– qadınların təbii və pozitiv hü -
quqlarını təmin etmək;

– qadınların KİV-dən sərbəst isti -
fadəsini təmin etmək və s. [5, s.16].

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən də
göründüyü kimi qadınlar KİV-də ya
hər hansı bir əşyanı reklam etməklə

cəlbedici kimi, ya da onların xarici
görünüşü və mənfi xüsusiyyətləri ilə
bağlı materiallar təqdim etməklə geniş
tamaşaçı kütləsini cəlb etsə də, əslində
cəmiyyətdə, gender bərabərliyinin,
cinsi ayrı seçkiliyin təməlini qoyur.
Reklamlarda və bir çox televiziya
proqramlarında qadın bu və ya digər
təqdimat üçün əşya kimi istifadə edilir.
Bütün bunlar gün ərzində fasiləsiz
təkrarlandığı üçün özümüz də bilmə -
dən şüurumuzda müəyyən izlər yaran -
masına səbəb olur. Müasir dövrdə
gender probleminin geniş vüsət alması
ailədə uşaqların tərbiyəsində ananın
rolunun artmasına, atanın rolunun bu
və ya digər dərəcədə azalmasına da
təsir göstərmişdir. Qadın ailənin və
onun gələcəyinin təmin edilmə sində
əsas yükü öz üzərinə götürür. Buna
görə də qadının savadlı, iste-dadlı,
ya ra dıcı, qabiliyyətli olması, öz hüquq -
larını bilməsi ailənin, bü-tövlükdə
cə miyyətimizin təhsilli olması
deməkdir. 

Gender məsələsi ilə bağlı xəbərlərin
təqdim olunması zamanı da maksimum
dərəcədə peşəkar yanaşmaq, jurnalistin
şəxsi fikirlərinin təsiri olmadan,
şişirdilmədən, reallığın olduğu kimi
təqdim olunması KİV rəhbər orqanları
tərəfindən nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Bu gün qadınlarla bağlı problemlər
(məsələn, zorakığa məruz qalmış
qadınlar) bəzi televiziya verilişlərində
şou kimi təqdim olunmaqla tamaşaçı



diqqəti cəlb edir. Bu problemi təqdim
edərkən şou deyil, maarifləndirici
istiqamət seçilməlidir. Ümumiyyətlə,
Kütləvi informasiya vasitələri cəmiy -
yətə əsaslı dərəcədə təsir göstərdiyi
üçün onları düzgünlük, dəqiqlik, qərəz -

sizlik prinsiplərini əsas götürməklə
məlumatlarla təmin etməli və hər bir
cəmiyyətin mövcud qayda və prinsip -
lə rinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstər -
məlidirlər və sosial normalara riayət
etməlidirlər. 
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Ədəbiyyat:

СМИ как один из ключевых факторов, влияющих 
на гендерную проблему

Абстракт

В современном мире, где наука и техника достигли своего развития,
вряд ли найдется человек, который смог бы избежать воздействия
средств массовой информации. СМИ оказывает глобальное влияние на
возникновение, основанных на общественном мнении стереотипов, на
гендерную социологию, формирование полового сознания, продолжение
древных обычаев и традиций, а также на доносение новшеств. Представляя



различные мужские и женские образы, они могут доносить существующие
реалии, как есть или несколько в преувеличенной форме. Средства мас-
совой информации, пропагандируя в обществе равенство полов, имеют
глобальное значение для распространения материалов и информаций,
не ставящих никаких гендерных различий между членами общества, а
также для обеспечения равноправия в гендерной печати. В начале
третьго тысячилетия влияние СМИ на формирование общественного
сознания и рост интереса к гендерной проблематике требует еë подробного
освещения во всех видах средств массовой информации.

Mass media as one of the key factors affecting 
the gender problem

Abstrakt

No society members in the science and technology developped modern
world can exist without media influence. The mass media plays an important
role forming gender steretypes according with public opinion, sociology of
gender, the formation of the sexual consiciousness, survival of old traditions
and delivering innovations. They can bring the current realities as well as,
but alsomay increase a few times, by presenting different images of men and
women. The broadcast and publication of information materials that promotes
equality of men and women among members of society and don᾽t discriminating
these members is veryportant. At the beginning of the third millennium the
impact of the media on the formation of social consciousness and the
increased interest in the issue of gender in the modern era demands its
widely reflect in all types of media.

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №05)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 25 dekabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur
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Müasir sosial psixologiyada
şəxsiyyətin formalaşmasına,

onun ətrafdakılarla qarşılıqlı münasi -
bətinə təsir göstərən müxtəlif amillər
nəzərdən keçirilir. Şəxsiyyətin inki -
şa fına ailə, sosial mədəni mühit, mək -
təb təsir göstərir. Şəxsiyyətin müna -
sibət sistemi xüsusən də ünsiyyət,
bir gə fəaliyyətin forma və vasitələıri
uşağın sosial vəziyyətinin mühüm
komponentini təşkil edir, onun inki -
şafını müəyyən edir. Uşaq məktəbdə
emosional təcrübə əldə edir, ünsiyyət
və fəaliyyətin müxtəlif formalarına,
davranış normalarına yiyələnir.
Şagirdin şagirdə münasibəti onun
mövqeyinə, təlimə təsirinin isti qa -
mətinə təsir göstərir. Təlimə mü na -
sibətdə şəxsiyyətin mövqeyi emosional
komponentlərlə sıx şəkildə əlaqədardır. 

Müasir təhsil prosesində şəxsiyyət
özünün və ətrafdakıların hərəkət və
rəftarına emosional münasibəti öyrənən
fəal yaradıcıdır. Təlim prosesində
emosional münasibət mühüm rol
oynayır. Emosional münasibət şagirdin
fənni qiymətləndirməsinə təsir edir.
Əgər şagirdin təhsilə emosional
münasibəti «müsbətdirsə», onda onun
biliyə yiyələnmə fəallığı artır; əgər
münasibət «mənfidirsə» onun təhsildə
fəallığı aşağı düşür. Şagirdin təhsilə
emosional münasibəti mənfi olarsa,
onda o dərsə gecikəcək, dərsdən
yayınmağa, dərsdə iştirak etməyəyə
çalışacaqdır.

Yeniyetmələrdə təlimin uğurlu nə -
ticəsi böyüklərin emosional qiy mə -
tin  dən asılıdır. Mənfi emosional mü -
nasibət, mənfi emosional qiymət

EMOSİONAL MÜNASİBƏTLƏRİN TƏLİM FƏALİYYƏTİNƏ
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yeniyetmələrdə ruh düşgünlüyü yara -
dır, təlimə marağı azaldır. Prof. Əbdül
Əlizadənin fikrincə, müəllim-şagird
arasında fikri, emosional maneə
yarandıqda təlim öz-özünə əhə miy -
yətini itirir. (1;s.251).

Rus psixoloqu Aleksandr Lazur-
skinin fikrincə, münasibət insanın
həyat hadisələrinin obyektinə emo-
sional reaksiyasında görünür (3;səh.9).
B.Myasişev emosional münasibəti in-
san fəaliyyətinin reflektor hadisəsi ki -
mi qeyd etmişdir (5;səh.7). Emosio nal
müasibət bilavasitə impulsivdir. İn -
sa nın emosiyası tez düşünmədən re-
aksiya verir. Bu bilavasitəlik insanın
gerçəkliyə emosional münasibətinin
spe sifik xüsusiyyətidir. «Klassik»
yanaşmada təfəkkür və intelekt bütöv -
lükdə vasitəli, emosiya isə daha çox
bilavasitə, impulisiv, irrasional olaraq
fərqləndirilir. Bu mənada şüurlu rasio -
nal münasibət «daha doğrudur». Emo-
sional münasibətin psixoloji məzmunu
özündə obyekt və onun spesifik qiy -
mə tini ehtiva edir. Emosional mü na -
sibətləri tətqiq etmək üçün istifadə
olunan metodikalardan bir də M.Lüşer
testidir(4). Şagirdin rənglərlə fənnə,
müəllimə münasibəti onun emosional
münasibətnin xüsusiyyətini açmağa
imkan verir. Şagirdin fənnə, müəllimə
müvafiq olaraq seçdiyi rənglər asosi a -
siyası onun emosional münasibətini
əks etdirir. V.Vundta görə rəng emosi -
yadır, emosiya isə rəngdir (2). 

Rənglər asossasiyası psixi mənaya
malikdir. Obyektin qırmızı, sarı, yaşıl,
göy rəngi seçməsi müsbət emosional
münasibəti bildirir. Bənövşəyi rəng
neytraldır. Öz növbəsində qara, qəh -
vəyi, boz rənglər mənfi emosional
mü  nasibəti əks etdirir. Şagirdlərin tə -
lim prosesinə emosional münasi bət -
ləri M.Lyüşerin rənglər testi vasitəsilə
öyrənilmişdir. Eksperimentə VIIb və
VIIc sinif şagirdləri cəlb olun muşdur.
Şagirdin təlim prosesinə emosional
münasibəti “mənfi-müsbət” fakta görə
məhdudlaşmır. Hər bir rəng simvola
malik olduğundan rənglər assosasiyası
şagirdlərin psixoloji xü susiyyətin verə
bilər. Verilən hər bir rəng favori və
qeyri-favori aspektində araşdırılır.
Şagirdlərdən hər bir fənni rəng seçimi
ilə qruplaşdırmaq tələb olunur. Se çil -
miş rənglərə uyğun sinifdəki şəx siy -
yət lərarası, emosional münasi bət lər
təd qiq olunub. Səkkiz rəng palit ra -
sın da araşdırılan müəllim-şagird mü -
nasibətlərində maraqlı faktlar aşkar -
la nıb. Belə ki, şagirdlərin önəm
ver  dikləri fənlərin seçimi zamanı göy,
yaşıl, qır mızı, sarı kimi rənglərə üs -
tünlük verilib. Ən çox sevilən 4 fənn
ki mi Azər baycan dili, ədəbiyyat, riya -
ziyyat və coğrafiya seçilmişdir və on -
lara uy ğun göy və yaşıl rənglərə üs -
tün  lük ve rilmişdir. Qeyd edək ki,
Lyü şer testinə görə favori rəng kimi
göy rəngin se çil məsi özünəgüvənin
və şəfqətin gös təricisidir. Emosional
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ra hat lığı ifadə edən bu rəngin müəllimə
aid seçilməsi şəxsiyyətlərarası müna -
si bətlərin sakit və yumşaq, müəllim-
şagird ünsiyyə ti nin xoş olmasını ifadə
edir. Yaşıl rən gi favori kimi qiy mət -
lən dirən şagirdlərin fikrincə, fənn
müəl liminin özünəinamı, hörmət və
özü nü qiymətləndirməsi kifayət qədər
yüksəkdir.

Şəxsiyyətarası münasibətlərdə
qırmızı rəngə üstünlük verənlərin
emo sional əhvalı yaxşı olur. Onlar uğur
qazanmağa can atır, bəzən isə agres-
sivlik nümayiş etdirərək qarşı tərəfin
üzərinə gedirlər. Sarı rəngə üstünlük
verənlər münasibətlərdə azadlığa,
sərbəstliyə meyilli olurlar. Rahatlıq,
dəyişikliklərə meyilli olmaq sarı rəngi
seçənlər üçün spesifik xüsusiyyətlərdən
hesab olunur. Qeyd edək ki, seçilən
rənglər hər bir dərsdə müəllimin dərsə,
şagirdlərə, onlar arasındakı emosiomal
münasibətə möv qeyini ortaya qoyur.

Rənglər sa yəsində demək olar ki, bu
fənləri təd ris edən müəllimlər dərsdə
ünsiyyətcil, qayğıkeş, səmimi, me-
hriban, gülərüz, şagirdlərə fərdi ya -
naşmağı bacaran, fərdi münasibətlərdə
heç bir aqressiv davranış tərzi gös -
tər məyən, yüksək peşəkarlıq və şəxsi
keyfiyyətlərə sahib olan bir sözlə
sağlam dərs mühiti for malaşdıran ka-
teqoriyaya aiddir. Qeyd edək ki, hər
bir fənnin spesifik xü su siyyətindən
asılı olaraq rəng seçimi də dəyişir.
Göründüyü kimi istər oğ lan ların,
istərsə də qızların riya ziyyat fənni
üz rə üstünlük verdik ləri rəng qır mı -
zı dır. Qırmızı rəngi seçənlər ida rə et -
məyi sevən, hökmü əlinə almağa can
atırlar. Fikrimizcə riyaziyyat fənninin
özündə bir hökm var. Riyaziyyat elm -
lərin şahıdır deyimi nahaq deyilməyib.

VI b sinif qızlarının Lüşer testinə
əsasən sevilən ilk 3 fənn üzrə gös tə -
riciləri şəkil 1-də verilmişdir.
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Şəkil 1.Lüşer testi üzrə VI b sinif qızlarının göstəriciləri sevilən ilk 3 fənn üzrə



Qeyd edək ki, Lüşer testində qız
və oğlanlar seçimdə eyni rənglərə
üstünlük versələrdə, seçim faizində
eynilik gözlənilmir. Məsələn, coğrafiya
fənni üzrə qızlarda yaşıl, göy və
bənövşəyi ilə eyni faiz göstəricisinə
malik olsada, oğlanlarda yaşıl rəng
nəzərə çarpan dərəcədə yüksəkdir. Bu

həm də oğlan və qız psixologiyasındakı
emosional həssaslıq, emosional ya -
şan tılar, emosional sfera ilə bağlı his -
lər, eləcədə ünsiyyət probl em lə rindəki
fərqlərlə əlaqədardır.

VI b sinif oğlanlarının Lüşer testinə
əsasən sevilməyən ilk 3 fənn üzrə gös -
təriciləri şəkil 2-də verilmişdir.

VIb sinifində oğlanların sevmə -
dikləri fənlərə münasibətini Lüşer
testi vasitəsilə araşdırarkən ən çox
seçilən rəngin qara olduğu müəyyən -
ləşib. Sevmədiyi fənni qara rənglə
oğ lanların 50%-i seçib. Bu rəng musiqi
və texnologiya fənlərində daha qabarıq
şəkildə özünü göstərir. Seçimə görə
qara rəng xoşa gəlməyən qismində
seçilibsə, şəxs kənardan sakit və özü -
nə inamlı görünsədə, aqressiyanı da -
xilinə ataraq özünü üzür. Və bu onun
şəxsiyyətlərarası münasibətlərində,
emosional sferasında, davranışında,
ünsiyyətində biruzə verir. Nəticədə
müəllimə kobudluq, eləcədə bu müəl -
limin tədris etdiyi fənnə qarşı aqres-

siya, hirs kimi mənfi hallar dərsin
keyfiyyətini aşağı salır. Musiqi
dərsindən fərqli olaraq rəsm dərsində
oğlanların bir qismi ikinci rəng kimi
boz rəngi seçib. Sevmədiyi fənni boz
rənglə seçən şəxs, proaktivdir. Prin -
sip lərinə uyğun hərəkət edir. Konkret
məqsədi olur. Sabaha inanır. Şagird -
lərin bir qismi müəllim dərsi maraqsız
keçməsinə, çəkilən rəsmə görə aşağı
qiymət verməsinə baxmayaraq bu
fənlə sinifdən xaric məşğul olurlar.
Fənni tədris edən müəllimin aqressiv
davranışları, düzgün qur ma dığı şəx -
siyyətlərarası münasibətlər nəticəsində
fənni qəbul edə bilmirlər. Sinif mü -
hitində rəsmlə maraqlanmasalarda,
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Şəkil 2. Lüşer testi üzrə VI b sinif oğlanlarının göstəriciləri sevilməyən ilk 3 fənn üzrə



sinifdən xaric mühitdə rəsmlə bağlı
konkret məqsədləri olur. Özləri üçün
rəsm çəkməyi sevirlər. Biologiya
fənnində ikinci ən çox seçilən rəng
sarıdır. Bu rəng xəyal qırıqlığını gös -
tərir. Şagird bu rəngi seçibsə, müəllimə
qarşı inamsızdır. Emosional vəziyyəti
stabil deyil. Şəxsiyyətlərarası münasi -
bət lərdə gərginliklər, çox zaman kon -

fliktlər yaşayır. Texnologiya fənni üz rə
oğlanların üstünlük verdiyi ikinci rəng
qəhvəyidir. Bu rəng emosional sferanı
gərilmiş simə bənzədir. Şagird bu rən gi
seçibsə emosional hiss və mü na si -
bətləri basdırmağa çalışır. VI b sinif
qız larının Lüşer testi əsasında sevil -
məyən ilk 3 fənn üzrə göstəriciləri
şəkil 3- də verilmişdir.

Oğlanlardan fərqli olaraq qızların
seçimində bənövşəyi və qırmızı rəng
üstünlük təşkil edir. Sevilməyən 4 fən -
nin musiqi, rəsm, texnologiya və
biologiyanın hər birində bu rəng sütunu
var. Rəsm dərsində qızların 60%-i
bənövşəyi rəngi seçir. Şagird bu rəngi
seçibsə, dərsdə gözə görünməməyə
çalışır. Dərs onun nə maraq nə də
emosional sferasına xitab etmir.
Qırmızı rəngin seçimi şagirdin dərsdə
əsəbi və hər şeyə qıcıqlanmasını gös -
tə rir. Bu bir tərəfdən müəllimin sər -

gi lədiyi qeyri-peşəkar, davranış xü -
su siyyətlərdən, emosional həssas lıq -
dan və situasiyadan, eyni zamanda
şa girdlərdə şəxsiyyətlərarası müna si -
bətlərdən də asılıdır. Qeyd edək ki,
rəsm fənnində qırmızı rəngin faiz gös -
təricisi texnologiya və biologiya fənni
ilə eyniyyət təşkil edir. Oğlanların
se çimində ilk pillədə olan qara rəng
qızların seçimində üçüncü yerdədir.
Oğlanlardan fərqli olaraq qızlar pro-
blem situasiya zamanı sakit davranış
sərgiləmirlər. Onlar daha tez ünsiyyətə
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Şəkil 3. Lüşer testi üzrə VI b sinif qızların göstəriciləri sevilməyən ilk 3 fənn üzrə



girir, problemin həllinə çalışırlar.
Oğlanlardan fərqli olaraq qızlar emo-
sional hisləri cilovlamaqda çətinlik
çəkirlər. Qızlar aqressiyanı daxilə at -
mırlar, onu anındaca uzaqlaşdırmağa
çalışırlar. Bu həmdə oğlan və qızların

psixi və fizioloji quruluşundan da ası -
lıdır.

VIc sinfində oğlanların Lüşer testi
əsasında sevdikləri ilk üç fənn şəkil
4-də göstərilmişdir.

VIc sinfində qızlarının Lüşer testi
əsasında sevdikləri ilk üç fənn şəkil

5-də göstərilmişdir.

VIc sinfində oğlanlarının Lüşer
testi əsasında sevmədikləri ilk üç fənn

şəkil 6-da göstərilmişdir.
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Şəkil 4. Lüşer testi üzrə VIc sinfində oğlanları sevdikləri ilk üç fənn

Şəkil 5. Lüşer testi üzrə VIc sinfində qızların sevdikləri ilk üç fənn



VIc sinfində qızların Lüşer testi
üzrə sevmədikləri ilk üç fənn şəkil 7-

də göstəril göstərilmişdir. 

Qeyd edək ki, uğurlu təlim fəa liy -
 yəti şagirdin yalnız intellektual fəa -
liyyəti deyildir, həm də onun sosial
mü hitə, özünə emosional münasi bə -
ti  dir. Rəng assosasiyalarının kö mə yi lə
emosional münasibətlərin diaq nos ti -

kasının nəticələrinə görə aşa ğıdakıları
qeyd edə bilərik: 1) hər bir rəng müəy -
yən emosional münasibəti əks etdirir,
ifadə edir. 2) şagirdin rənglər asso sia -
 siyasıla fənnə mü nasi bəti, obyektiv
olaraq bu fənnə və müəl limə onun
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Şəkil 6. Lüşer testi üzrə VIc sinfində oğlanları sevmədikləri ilk üç fənn

Şəkil 7. Lüşer testi üzrə VIc sinfində qızların sevmədikləri ilk üç fənn



emo  sio nal müna sibəıtini müəyyən et -
məyə imkan verir. 3) Müəllimin düz -
gün seçilmiş emosional sferada şəx -
siyyətlərarası müna si bətləri gözlə məsi
şagirdlərin şəxsiy yət kimi for malaş ma -
 sına şərait yaradır. 4) Müəl limin təd ris
etdiyi fənni sev dirməsi onun dərsdə
sər gi lədiyi müəl lim-şagird münasi bə -
tindən ası lıdır. Bir çox hallarda şagirdlər
müəllimin məhz şəx siyyətinə hörmət
olaraq onun fənnində yüksək nai liyyətlər
əldə edirlər. Müəllimin şəxsi keyfiy -
yət ləri, şagirdlə ünsiyyət qurmaq ba -
carığı, şagirdlərə fərdi ya naşması şa -
girddə fənnə qarşı maraq yaradır.

Tədqiqatın gedişatı aydın şəkildə
gös tərdi ki, məktəbdə təlim key fiy yə -
tinin yüksəlməsi və şagirdlərin ka mil

şəxsiyyət kimi formalaşması şagird
kollektivində pozitiv emosional mü -
na sibətlərin formalaşmasından, təlim
prosesində bu münasibətlərin müəllim
tərəfindən ustalıqla fəal laşdırılaraq
düzgün yönləndiril mə sin dən əhəmiy -
yətli dərəcədə asılıdır. Məqalənin elmi
yeniliyi. Məqalədə müasir dövrdə müəl -
 lim-şagird emosional münasi bət ləri,
psixoloji xüsu siyyətləri ilk dəfə tədqiq
edilmişdir. Təlim keyfiy yətlərinin
yüksəldilməsi, təlim fəa liy  yətində uğur
qazanılması müəllim-şa gird emosional
münasi bət lərinin əhə    miyyəti təsvir
edilmişdir. Məqa lə  nin praktik əhə -
miyyəti və tətbiqi. Məqalədən əldə
olunmuş nəticələr tə lim-tərbiyə pro -
sesində istifadə oluna bilər.
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Ədəbiyyat:

Влияния психологические особенности эмоциональных 
отнощений в учебной деятельности

Абстракт

В статье рассмотрено проблема диагностика эмоциональное отношения
учеников к учебной деятельности, Статья посвящена результатам
изучения в группе цветового теста отношений.Цветового теста отношений



является психодиагностическим методом, пред назначенным для изучения
эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него
людям и отражающим

Исследование проводилось при помощи цветового теста Макса Лю-
шера, который свидетельствует о том, что выбор цвета отражает на-
правленность человека на определенную деятельность, настроение,
функциональное состояние, а также раскрывает наиболее устойчивые
черты его личности. В результате проведенного исследования выявляются
эмоциональные связи, симпатии и антипатии учеников к учебной дея-
тельности,Также были выявлены закономерности влияния позитивного
личностного ресурса педагога на интенсивность переживаемых учениками
во время уроков эмоциональных состояний.

Emotion Attitude The Affect Psychologi̇cal Influence
In Educational Activity

Abstract 

The article reviewed the problem of the diagnostic students emotion
attitude to educational activity. The article is devoted to the results of
studying in the color test group relationships. The color test of the relationship
is a psychodiagnostic method designed to study the emotional components
of a person’s relationship to people relevant to him and reflecting The study
was conducted with the help of color test by Max Luscher that indicates that
the choice of color reflects the direction of the person to a specific activity,
mood, functional status, and reveals the most stable features of his
personality.The study revealed an emotional connection, sympathies and an-
tipathies students to educational activity.We also revealed patterns of influence
of teacher’s positive personal resource on the intensity of the emotional
states experienced by students during lessons.

Məqalə AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Sosial psixologiya şöbəsinin ic -
la sında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №10)

Rəyçi Rəşid Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 25 oktyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur
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Впсихологической литературе
для каждого возрастного

этапа определяется ведущая форма
деятельности. По этому поводу в
педагогической психологии особое
внимание уделяется иерархии, дей-
ствующей силе деятельности, взаи-
мозамены видов деятельности в
онтогенезе. Важную роль, в целе-
направленном формировании лич-
ности молодежи, играет механизм
и определение закономерностей
форм ведущей деятельности. Важно
различать и изучать обе стороны
деятельности состоявших в един-
стве. Одна сторона деятельности
связана с материальной, практиче-
ской, познавательной, а другая сто-
рона с взаимосвязями и общением.
Л.С. Выготский эту особенность
деятельности оценивал как важный

фактор развития психических про-
цессов. В процессе деятельности в
первую очередь должны учиты-
ваться мотивы, цели, система взаи-
моотношений и воздействия на раз-
витие психики. Практическая
сторона деятельности обеспечивает
интеллектуальность, взаимоотно-
шения - развитие социальной ак-
тивности, а взаимозамена форм
деятельности является основой фор-
мирования личности. По словам
Л.С.Выготского: Определенные сто-
роны личности выдвигаются как
бы в центр развития, они растут
особенно усиленно. До этого и
после этого они сдвигаются на пе-
риферию развития.

В психологическом плане, значе-
ние социальной активности состоит
из ведущих мотивов составляющих

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Мамедова К.К.
ARTİ-nin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı

Email: kama_madatova@mail.ru

Açar sözlər: sosial fəallıq, formalaşma, şəxsiyyət, fəaliyyət, kollektiv,
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сознательное понимание своего
гражданского долга перед коллек-
тивом и обществом. В то же время
социальная активность создает ог-
ромные возможности для самореа-
лизации и самоутверждения лич-
ности, студент творчески подходит
к общественной работе. 

Психологи, Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн,
А.В. Петровский и др., движущую
силу деятельности, видят в единстве
двух ее сторон – психического раз-
вития, взаимоотношения и обще-
ния.

По мнению С.Л. Рубинштейна,
деятельность влияет на личност-
но-психологические особенности
человека, а также на психические
процессы. Реализация возможно-
стей - это первый уровень способ-
ностей, а затем создаются условия
для более высокого уровня развития.
Социальная активность личности
сочетает в себе оба аспекта дея-
тельности. Тем не менее, студенты
в юношеском возрасте предпочи-
тают взаимные отношений. Соци-
альная активность открывает для
этого широкие возможности. Соз-
даются реальные условия для уча-
стия в жизни общества и коллек-
тива, а также для самореализации
и определения своего социального
положения. Социальная активность
также означает расширение сферы

общения. Взаимоотношения и об-
щение, в свою очередь, влияют на
внутреннюю структуру деятельно-
сти и определяют направленность
личности. Развитие взаимоотноше-
ний влияет на мотивационную сфе-
ру студента. Потребности, мотивы
и цели с одной стороны влияют на
деятельность, другими словами, со-
циальную активность, а также фор-
мирование психических процес-
сов.

Обобщая вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о том, что соци-
альная активность в первую очередь
связана с социальными мотивами.
Это усиливает направленность идей
студентов и повышает их актив-
ность.

Анализ психологической лите-
ратуры показал, что проблема ак-
тивности личности занимает важное
место в их исследованиях. Многие
психологические школы рассмат-
ривали данную проблему с разных
точек зрения. В начале двадцатого
века проблема активности личности
привлекла внимание австрийского
психиатра и психолога З. Фрейда.
По мнению З. Фрейда, активность
человека носит инстинктивный ха-
рактер и унаследована от предков.
Отмечается, что каждый психиче-
ский акт служит определенной цели.
З. Фрейд считал, что движущей си-
лой психического развития является
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бессознательность и инстинкты.
Согласно этой теории, все челове-
ческие усилия и культурные до-
стижения связаны только с сексу-
альными желаниями. Фрейд не
принимал во внимание индивиду-
альные различия и социальную сре-
ду влияющие на мотивацию. А это
означало биологизацию индивида.
З.Фрейд выделил три основных
слоя психики:

1) бессознательный; 2) подсо-
знательный; 3) сознательный;

В первой инстанции рождаются
психические силы, которые невоз-
можно контролировать самостоя-
тельно. К этим силам относятся: же-
лания, стремления, страсть и
аффект.

Вторая инстанция- подсознание,
слой психики, который находится
между сознанием и бессознатель-
ным. Взаимодействие с окружаю-
щим миром происходит с помощью
сознания, но принятие решений,
различного рода реакции контро-
лируются нашим подсознанием.
Третья инстанция- является лока-
лизацией сферы сознания и входя-
щих в нее событий. 

Те, кто не принял данную точку
зрения Фрейда и возразил ему, были
его же собственные ученики. Уче-
ник Фрейда, создатель «индивиду-
альной психологии», А. Адлер не
признавал существование антаго-

низма и острого барьера между
бессознательным и сознанием.

K.Хорни, Г.Салливан и Э.Фромм
комментировали бессознательное,
которое формирует ядро человече-
ской психики с точки зрения соци-
альной среды.

По словам К.Хорни, основу че-
ловеческой деятельности составляют
не только биологические и бессозна -
тельные побуждения, но и инстинк-
ты безопасности и самозащиты. 

Многие психологи пытались
синтезировать гуманистическую
психологию с психоанализом. Среди
них особо следует отметить
Э.Фромма и Э.Эриксона. Э.Эриксон
считает, что не только иерархия
структуры личности, но и социаль -
ная среда и культурные условия
играют ключевую роль в развитии
личности. По мнению Эриксона,
личность ищет способы приобще-
ния к общественной жизни и со-
циально-историческим процессам.
Таким образом, он пытается раз-
решить внутри личностный кон-
фликт и противоречия между субъ-
ектом и обществом. 

Э.Эриксон отмечает, что иден-
тификация личности связана с кон-
кретной социальной системой, и
это обуславливает его психическое
здоровье.

Мы считаем, что эта теория
Э.Эриксона важна, особенно с точки
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зрения, понимания сущности со-
циальной активности студентов.

Эриксон связывает человеческий
организм, психологию и развитие
личности с социальной средой и
условиями. И это продолжается на
протяжении всей его жизни. Эрик-
сон выделяет восемь важных этапов
развития личности. Переход от од-
ного этапа к другому вызывает кри-
зис, и человек на протяжении всей
своей жизни пытается его устра-
нить. Он уделяет особое внимание
кризису подросткового и юноше-
ского периода. В этот период про-
исходит биологическая и психологи -
ческая трансформация. Воз никают
изменения в теле и в образе собст-
венного «Я».

Исходя из задач нашего иссле-
дования, мы подробно остановимся
на пятом и шестом этапах. Пятый
этап охватывает возраст от 14-ти
до 20-ти лет. На этом этапе про-
исходит ролевая идентификация
или неопределенность. В этот пе-
риод основным фактором развития
является общение со сверстниками,
выбор специальности и жизненного
пути. Данный период обусловлен
адекватностью познания себя, зна-
нием роли в жизни и выявлением
способностей. 

Шестой этап охватывает возраст
от 20-ти до 35-ти лет. В этот период
повышается интерес к близким,

окружающим, особенно к проти-
воположному полу. Отсутствие
близких и тесных контактов с дру-
гими людьми приводит к изоляции
личности. 

Бихевиоризм занимает особое
место в понимании активности,
деятельности, а также социальной
активности человека. Бихевиористы
(Дж.Уотсон, Э.Торндайк и др.) из-
учали влияние окружающей среды
и реакцию организма, иными сло-
вами, поведение и его психологи-
ческую сущность. Их основная идея
заключается в том, что психическое
развитие основано на адаптации к
окружающей среде.

Исследования К.Леви имеют
особое значение для изучения ак-
тивности личности. Он изучает
психологическую сущность чело-
веческих потребностей и поведения.
Указывается, что основу поведения
человека составляет влияние раз-
личных потребностей. Потребности
изолированно проявляются в струк-
туре человеческой личности. Левин,
также отмечает, что как повышен-
ный, так и заниженный уровень
требований затрудняет отношения
человека с окружающей средой. 

Исследования К.Левина в обла-
сти групповой дифференциации и
типологии стилей общения также
важны с точки зрения изучения со-
циальной активности человека. Он
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предлагал рассматривать группу
как динамическую систему, как
психологическое поле личности.
Социальное поведение человека в
группе, отношения внутри группы,
традиции группы формируются сти-
лем общения. Иными словами, ак-
тивность и деятельность группы
зависят от общих функций соци-
ального поля и группового пове-
дения. То есть, поведение напрямую
связано с психологическим полем
и функцией потребностей. 

Помимо этого, К.Левин опреде-
лил стили общения, конфликты и
их типы. В то же время изучение
лидерства группы также связано с
его именем.

Естественно, мы рассмотрели
не всю деятельность К.Левина, а
лишь его идеи касательно проблемы
нашего исследования. 

Представители психоанализа,
а также бихевиористы не смогли
полностью раскрыть сущность че-
ловека. Психологи (Г.Олпорт, Р.Мей,
A.Maслоу, K.Роджерс и т.) утвер-
ждали, что недостаточно мотивации
адаптации человека к окружающей
среде. Способность преодолевать
воздействие ситуации чаще всего
встречается у людей. Для исследо-
вания этих аспектов проблемы было
создано новое направление − гу-
манистическая психология. Гума-
нистическая психология началась

с изучения взаимодействия лично-
сти с обществом, а также влияния
социальной среды на личность.
Представители гуманистической
психологии не согласились с идеей
о том, что психоанализ имеет про-
тиворечия между индивидом и
окружающей средой. В то же время
они обращались к психоанализу
для изучения вопросов взаимоотно-
шения между личностью и обще-
ством и проблем общения. 

Согласно исследованиям Г.Ол-
порта, одному из создателей гума-
нистической психологии, общество
способно как развивать, так и за-
держивать определенные качества
личности. Таким образом, со вре-
менем формируется совокупность
качеств, составляющих основу «Я».

А. Маслоу считает, что адапта-
ция к окружающей среде ограничи-
вает самоактуализацию человека и
даже устраняет ее. Поэтому по-
пытки к развитию, личностное раз-
витие, т.е. самоактуализация, со-
ставляет основу развития человека
и общества.

По мнению А.Маслоу, каждый
человек рождается с характерными,
свойственными ему качествами и
способностями, и это является осно -
вой его «Я». Каждый должен знать
эти возможности и использовать их
в своей жизни и деятельности. Вот
почему человеческую личность
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формируют не инстинкты, а осоз -
нан ные мотивы и попытки. Но по-
пытка самоактуализации сталки -
вает ся с рядом препятствий окру -
 жающей среды. По этой причине
некоторые люди отказываются от
желаемого, сталкиваясь с трудно-
стями. А это не проходит бесследно,
предотвращает развитие, вызывает
невроз.

С.Рубинштейн же, отмечает, что
социальные отношения играют важ-
ную роль в формировании лично-
сти. Подчеркивает, что отношение
человека к другим людям состав-
ляют основу его собственной жизни,
а социальный характер деятельно-
сти является важным стимулом для
развития личности. 

Исследования показывают, что
в процессе социальной деятельно-
сти, отношения, взаимопомощь,
развивают такие качества личности
как солидарность, ответственность,
трудолюбие и т. д. Отношение и
активность в коллективе постепенно
формируют характер личности. 

Новый конкретный индивидуум
становится не только субъектом, но
и объектом взаимной деятельности.
Формирование структуры личности
зависит от его общественных связей,
в частности от его деятельности в
разных социальных группах.

А.С. Макаренко на практике убе-
дительно доказал влияние коллек-

тива на личность. Важным резуль-
татом его опытов является то, что
коллектив развивается более эф-
фективно, в том случае, когда его
члены заняты общественно-полез-
ной и значимой деятельностью. 

Важно обратиться к методоло-
гической основе деятельности для
более точного понимания природы
социальной активности и ее ком-
понентов. Методологическую ос-
нову деятельности составляют пси-
хологические идеи таких видных
психологов как Л.С.Выготский,
С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев,
А.В. Петровский и т.д. Л.С.Выгот-
ский положил основу идеи зависи-
мости высших психических функ-
ций от социальных условий, а
психического развития от культур-
но-исторического развития.
Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев С.Л.Ру-
бенштейн утверждали, что основу
активности личности составляет
единство сознания и деятельности.
Из их теоретических идей следует,
что активность личности направ-
лена на изменение окружающей
среды и осуществляется через раз-
личные формы деятельности. По
мнению С.Л.Рубинштейна деятель-
ность− это особая форма челове-
ческой активности. Однако, в не-
осознании активности личности
недостаточно проанализировать
лишь его объективную сторону.
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Также важно учитывать внутренние
побудительные (субъективные) фак-
торы, отражающиеся в потребно-
стях, мотивах, интересах, установ-
ках. Иными словами, активность
личности зависит от объективных
(внешних) и субъективных (внут-
ренних) факторов состоящих в диа-
лектическом единстве.А.Н. Леонтьев
раскрывая структуру деятельности
в общем виде, определяет следую-
щие ее составляющие. Это, во-пер-
вых, определенные (особенные)
деятельности, выделяющиеся по
критерию побуждающих их моти-
вов, во-вторых, действия – процес-
сы, подчиняющиеся социальным
целям, в третьих, операции, которые
непосредственно зависят от условий
достижения конкретной цели. Так,
процесс, рассмотренный со стороны
мотива, получает специфическую
характеристику в качестве особен-
ной деятельности: со стороны усло-
вий осуществления действия в ка-
честве операции. Эти структурные
компоненты деятельности связаны
между собой отношениями, за ко-
торыми скрываются внутренние
переходы и переживания.

В психологических исследова-
ниях личность проявляется как
субъект деятельности. Отмечается,
что направление деятельности и
личности зависит от уровня разви-
тия общества. В исследованиях В.В.

Давыдова, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лу-
рия, А.В.Петровского и других от-
мечается, что в зависимости от про-
цесса формирования личности
формируются его отрицательные и
положительные качества. 

Понятия, представленные
А.Н.Леонтьевым под названием:
«деятельность», «движение», «опе-
рация», тесно взаимосвязаны, а мо-
тивы деятельности приобретают
личное значение. В различной
иерархии мотивов один из них яв-
ляется ведущим, а другие играют
роль стимула. Стоит отметить, что
«мотив» и «стимул» - это разные
понятия. Стимул - внешняя побуж-
дающая сила. Будучи реальной по-
буждающей силой, он превращается
в мотив. 

Известно, что схожие мотивы
по-разному влияют на поведение.
В то же время разные мотивы внеш-
не могут выглядеть очень схожими. 

Например, участие одного сту-
дента в общественной работе про-
исходит от конкуренции, его жела-
ния получить влияние среди своих
товарищей или быть первым, а уча-
стие другого студента - от желания
принести пользу коллективу. Формы
деятельности внешне могут быть
схожи, но их мотивы различны. В
первом случае преобладают эгои-
стические, а во втором случае кол-
лективистские мотивы.
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Социальная активность - это не
только удовлетворение материаль-
ных и моральных потребностей, в
то же время она является важным
фактором формирования личности.
Как с теоретической, так и практи-
ческой точки зрения социальная
активность имеет личный смысл.
Рассмотрение проблемы в этом
аспекте выявляет связь социальной
активности с потребностями, с са-
мореализацией личности. 

Психологи (Ф.Д.Фельдштейн,
Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев и др.)
выделяют три важных компонента
активности личности: 

– внутренние побуждения;
– социальная направленность;
– сверхнормативность деятель-

ности личности.
В психологической литературе

отмечается, что социальная актив-
ность сочетает в себе интеллекту-
альные, моральные и волевые ка-
чества.

Некоторые исследователи
(Ф.Д.Фельдштейн, А.В.Петровский,
А.Г.Ковалев и др.) высказали, что
в сущности социальной активности
важным показателем является ха-
рактер отношения личности к дея-
тельности. В это время, как крите-
рий социальной активности, за
основу берется эмоциональное от-
ношение студента к общественной
деятельности, к коллективу. 

Мы считаем, что социальная ак-
тивность студентов и зависимость
между ними имеют большое значе-
ние. Изучение направления социаль -
ной активности может определить
его характер и уровень. Наряду с этим
невозможно игнорировать мотивы
как внутреннюю ведущую силу. 

Социальная активность учащих-
ся и их деятельность в этой области
обеспечивают формирование лич-
ности в положительном направле-
нии, и способствует развитию у
них коммуникативных навыков. 
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Şəxsiyyətin formalaşması problemin xarici psixoloji-pedaqoji 
ədəbiyyatda qoyuluşu

Abstrakt

Psixoloji ədəbiyyatda fəaliyyətin yaş dövrləri, növləri, hər bir yaş dövrü
üçün aparıcı fəaliyyət forması müəyyənləşdirilir. Yeni konkret fərd qarşılıqlı
fəaliyyətin yalnız subyekti yox, həm də obyekti olur. Psixoloji ədəbiyyatın
təh lili göstərir ki, şəxsiyyətin fəallığı problemi bütün tədqiqatlarda başlıca
yer tutur. Məqalədə, şəxsiyyətin sturukturunun formalaşması onun ictimai
əla   qələrindən, konkret olaraq müxtəlif sosial qruplardakı fəaliyyətindən ası -
l ı lığı vurğulanır.

Statement of the problem of the formation of personality
in the foreign psycho-pedagogical literature

Abstract

Psychological literature defines the age, types, and types of activities for
each age.The new concrete individual is not only the subject but also the
object of mutual activity.The analysis of psychological literature shows that
the problem of personality engagement is a major concern in all researches.The
article emphasizes the role of the identity of the person in his public relations,
particularly in his various social groups.

Məqalə Azərbaycan Respublikasinin Təhsil Problemleri İnstitunun Psixo -
logiya və yas fiziologiyası söbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa məs -
ləhət görülmüşdür (protokol №06)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 15 sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Müasir dövrdə yeniyetmələrdə
peşə seçiminə münasibətin

formalaşmasının psix o   loji cəhətlərinin
araşdırılması hər şeydən öncə cə -
miyyətdə mövcud olan dəyərlər siste -
mində peşələrin tutduğu yerə diqqət
yetirmək, yeniyetmənin dəyə rlər
sistemində baş verən dəyişikliklərə
nəzər salmaq zəruridir. Qeyd etmək
lazımdır ki, həyat planlarını müəy -
yənləşdirmək, əmək və ictimai fəaliy -
 yətə müstəqil başlamaq yeniyetmə və
gənclərin yeni xüsusiyyətləri olub,
şəxsiy yətin kamilləşməsində müstəsna
rola malikdir. Bu zaman ortaya çıxan
peşə seçimi yeniyetmələrin həyatında
verdiyi ən əhəmiyyətli qərarlardan
biridir. Düzgün pe şənin seçilməməsi
onların bu sahədə özünü təsdiq edə
bilməməsinə gətirib çıxarır ki, bu da
həyatın mənasının tapılmasını çətin -
ləşdirir, peşənin sevilməsinin qarşı -
sı nı alır. 

Yeniyetməlk yaş dövründən başla -
yaraq hər bir yeniyeyetməni hansı
pe şəni seç ə cə yi, hansında uğur qaza -
nacağı fikrləri düşündürür. Düzgün
peşə seçmiş insa nın öz yaradıcılığına
meylliliyi güclənir və hətta öz pe şə -
sinin mütəxəsisinə də çevrilə bilir.

Müasir dövrdə gənclər peşəni
seçərkən hansı sahənin daha çox pristij
gətirə cəyi haqqında fikirləşirlər. Peşə
təkcə pul qazanmaq, dolanışıq məqsədi
ilə yox, həm də özünü ifadə etmək,
doğrultmaq üçün seçilməlidir. Peşənin
insan həyatında rolu yüksəkdir.Peşə
insanın gələcəyini təmin edir.Ona görə
də hər kəs peşə seçərkən düzgün
seçim etməlidir.

Tədqiqatlar (3,5,8,12) göstərir ki,
bu gün yeniyetmələrin çox hissəsi
valid ey n lərinin istəyi ilə seçirlər. Belə
bir vəziyyətdə yeniyetmənin gləcək
peşədə özünü akt uallaşdırması sual
qarşısında qalır. 
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YENİYETMƏLƏRDƏ PEŞƏ SEÇİMİ VƏ
ONUN TƏDQİQİ İSTİQAMƏTLƏRİ

Sevinc Orucova

BDU-nun Sosial və pedaqoji psixologiya
kafedrasının doktoranrtı

Açar sözlər: yeniyetmələr, peşəseçimi, tədqiqi istiqamətləri, peşəyönümü

Ключевые слова: подростки, выбор профессии, направления иссле-
дования, профориентация.

Keywords: teenagers, a trade choice, a research directions, vocational
guidance.



Peşə seçimində əsas problemlərdən
biri də məhz valideynlərlə bağlıdır.
On lar övladlarını öz istədikləri ixti-
sasda görmək istəyirlər. Amma övlad -
larının fikirl ərini öyrənmirlər, onların
qabiliyyətini nəzərə almırlar. Uşağın
öz seçimi olduğu halda vali de yinin
istəyi ilə başqa peşə seçməli olurlar.
Belə olan halda valideyinin istəyi ilə
seçilən peşədə uşaq heç bir uğur qa-
zana bilmir,çünki uşağın bu peşəyə
sevgisi olmur.

Peşə seçimi sahəsində aparılmış
tədqiqatlar (E.A.Klimov, İ.S.Kon, A.Y.
Qolomştok, N.S.Pryajnikov, N.N.Çist -
yakov, A.D.Sazonova və b.) göstərir
ki, peşəseçimi yeniyetmə və gəncin
həyati əhəmiyyətli problemlərindən
biridir.E.A.Klimov peşəyönümü işinin
əhəmiyyətini vurğulayaraq yazır:
“Yeniyetməyə peşə dünyasında geniş
və lazımi istiqamət almaqda hər cür
kömək etmək lazımdır. O, öz həyat
yolunun layihəsinin müəllifi və bu
yolun qurucusu olmalıdır” (13, s.
150). Tədqiqatçı «peşəyönümü» və
«peşə özünütəyini” anlayışları arasında
nisbəti nəzərdən keçirərək qeyd edir
ki, «peşəyönümü məktəblinin «isti -
qa mət ləndiril məsidir», peşə baxı mın -
dan özünütəyin isə özünü təyin edən
subyekt rolunda çıxış edən şagirdin
“özünü istiqamətləndirməsi” ilə daha
çox əlaqəlidir» (13, s. 151).

N.S.Pryajnikov hesab edir ki,
peşəyönümü işi bütün təhsil prosesinin

əsa sını təşkil edir. Məhz peşə baxı -
mından və şəxsiyyət kimi özünü tə -
yinetmənin xüsusi təşkil olunmuş
müşayiəti kimi başa düşülən peşə yö -
nümü məktəbliyə onun ümumiyyətlə
nə üçün oxuması sualına cavab
verməkdə kömək etməlidir (25, s.12).

«Peşəyönümü» termini ilk dəfə
XX əsrin əvvəllərində Fransada və
Belçikada istifadə olunmağa başlayıb.
Peşəyönümü ideyası dünyada geniş
yayılmış, inkişaf etmiş ölkələrin dövlət
siyasətinin mühüm elementi olmuşdur.
Ancaq insanların müxtəlif fəaliyyət
sahələri üzrə bölgüsü məsələlərinin
ən optimal həllini tapmaq cəhdləri
bundan çox əvvəl yaranmışdı. Hələ
çox əvvəllər Platon yazırdı: “Hər bir
ayrıca fərd dövlətə lazım olan və bu-
nunla belə, özünün təbiətən daha çox
qabiliyyəti olduğu işlə məşğul olma -
lıdır”(26, s.57). Beləliklə, günümüzə
qədər olan təqribən 2,5 minillikdə
Platon cəmiyyətin inkişafı prosesində
əməyin bölünməsinin, insanların
fəaliyyətinin keyfiyyətli fərqləndirilmə -
sinin, hər bir insanın fərdi xüsusiy -
yətlərinin istifadə olunmasının zə ru -
riliyini düzgün şəkildə üzə çıxarmışdır.

Respblikamızda peşəyönümü elmi
problem və praktik tədbirlərin müəy -
yən məcmusu kimi dərin tarixi köklərə
malikdir. XII əsrdə dahi Nizami
Gəncəvi peşəyönmümü haqqında da -
nışır, hər bir peşənin gərəkli olduğunu
vurğulayırdı.

Психолоэийа jурналы 2017, №4

Ümumi psixologiya

78



N.A.Rıbnikov «Psixologiya və
peşə seçimi» kitabında peşəyönümü
işinin vəziyyətini qiymətləndirərək qeyd
edir: «Müasir cəmiyyətdə məşğuliyyət,
peşə seçimi sırf təsadüfi xarakter daşı -
yır. Bu sahədə tamamilə xaos hökm
sürür. Bu, onunla izah olu nur ki, qa-
zanc əldə etmək zərurəti qarşıya çıxan
ilk işdən yapışmağa vadar edir. Belə
vəziyyətdə cəmiyyət əmək bölgüsünün
daha düzgün təş kilində şəxsi y yətn
verə biləcəyi xeyrin heç bir hissəsini
də almır. Ən böyük zərərə isə şəxsin
özü uğrayır,… çünki yaradıcılıqsız əmək
köləlikdir. İnsan çox zaman yalnız ona
görə uğursuz olur ki, vaxtilə ona öz
yerini tapmaqda kömək etməyiblər,
halbuki o, yara dıcılıq baxımdan aşkar
edə, istedadı olduğu əməklə məşğul
olmağın sevinc və sərbəstliyini yaşaya
bilərdi” (28, s. 53–54).

Keçmiş SSRİ-də peşəyönümü
yalnız 20-ci illərin ortalarından əmək
idarələrinin strukturunda inkişaf
etməyə başladı. Bu prosesdə xalq təh -
sili or qan ları da iştirak edirdi. Bu za-
man İ.N.Şpilreyn qərb nümunəsi üzrə
peşə yönü münü də özündə birləşdirən
psixotexnika yaratdı. Ancaq o, on
ildən az bir müddət ərzində mövcud
olduq dan sonra qadağan edildi. Bu
qadağa, şübhəsiz ki, yerli psixologiya
və pedaq ogikanın elm kimi inkişafına
da təsir göstərdi.(29)

Keçən əsrin 70-ci illərindən
başlayaraq peşəyönümü bərpa olundu.

Bu, tanın mış psixoloq E.A. Klimovun
əməyi sayəsində mümkün oldu. Məhz
o, profess ioqrafiya və peşə seçiminin
nəzəri və metodiki əsasları ilə ciddi
şə kildə məşğul oldu. Peşələrin Klimov
təsnifatı indiyə qədər faktiki standart
kimi xidmət edir (əməyin predmeti
üzrə peşələrin tipləri: «insan», «texni -
ka», «işarə sistemi», «bədii obraz»,
«tə biət»; peşə maraqlarının aşkarlan -
ması üçün məşhur differensial-diaq -
no s tik sorğumetodikası və s.) (13, s. 69).

Respublikamızın 90-cı illərdən
başlayaraq öz müstəqilliyini bərpa
etməsi peşə siyasətində ciddi dəyişik -
liklərə ona gətirib çıxardı. Bu zaman-
dan etibarən gənclərin peşəyönümü
probleminə diqqət yetirilməməyə baş -
lanıldı. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə
əlaqədar dövlət öz vətəndaşlarının
təhsili və işə düzəlməsi sahə sində
plan laşdırma və zəmanətdən imtina
etdi, işsizlik əmələ gəldi.

Əsas diqqət peşəyönümü işinə dey-
il, işə düzəlmədə köməklik gös tə -
rilməsinə yönəldilmişdi. 90-cı illərin
ortalarında məktəblərdə profilli siniflər
yaradılmağa başladı. Məktəbdə peşə -
yönümü işinə tələbələrin sayının lazımi
qaydada artırıl masında maraqlı olan
orta və ali peşə təhsili müəssisələri
daha fəallıqla qoşulmağa başladılar.
Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, belə
şəraitdə məktəbdə peşə yönümü işinin
aktivləşməsi üzrə fəaliyyət yalnız
başlanğıc mərhələdədir. Hələ vahid
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sistem yoxdur – onun yalnız ayrı-ay -
rı hissələri və bir çox hallarda öz-
özü nə yaranan elementlər mövcuddur.

Psixologiya lüğətində “peşəyö -
nümü” peşə seçimində gənclərə yardım
edil məs inə yönəlmiş tədbirlər sistemi”
kimi tərif edilir» (27, s. 297). O, öz
mahiyyə ti nə görə gənclərdə onların
maraqlarına, istəklərinə, meyllərinə,
bacarıqlarına müvafiq olaraq və
müxtəlif profilli mütəxəssislərə olan
ictimai tələbat nəzərə alınmaqla peşə
baxım ın dan özünütəyinin, şüurlu və
əsaslandırılmış peşə seçiminə hazırlığın
form alaşm asına yönəldilmiş tədbirlər
sistemini təşkil edir. Bununla əlaqədar
əsas anlayışların - «peşə» və «ixtisas»
anlayışlarının təyin edilməsi mühüm
əhəmiyyət daşıyır.

Peşə (latın sözü “professio”dan
əmələ gəlib, “öz işim elan edirəm”
de məkdir), insanın əmək fəaliyyəti,
məşğuliyyət növü olub, müəyyən
hazırlıq tələb edir və mövcudluq
mənbəyidir (6, s.164). Hər bir konkret
hadisədə peşənin adı işin xarakteri
və məzmunu, tətbiq edilən əmək alət -
ləri və ya əşyaları ilə təyin edilir.
“Pe şə” anlayışı ilə yanaşı «ixtisas»
an la yışı da mövcuddur.

İxtisas (latın sözü olan “specialis”
sözündən əmələ gəlib və xüsusi
deməkdir) – bu və ya digər peşə çər -
çivəsində müəyyən fəaliyyət növü
üçün xüsusi hazırlıq və iş təcrübəsi
yolu ilə əldə edilmiş bilik, bacarıq və

vərdiş kompleksidir. Beləliklə, ixtisas
anlayışı peşə daxilində əmək fəaliy -
yətinin fərqləndirilməsini xarakterizə
edir (6, s.164).

Hal-hazırda respublikamızda
peşəyönümü işi sisteminə aşağıdakı
istiqa mət lər üzrə fəaliyyət daxildir.
Peşə tərbiyəsi – şagirdlərdə borc,
məsuliyyət, peşə şərəfi və ləyaqəti
hisslərinin formalaşmasını qarşısına
məqsəd qoyur.Peşə özünütəyinini
peşəyönümü işinin nəticəsi kimi
nəzərdən keçirməzdən əvvəl peşə özü -
nütəyininin əsas komponentləri
arasında qarşılıqlı əlaqəni başa düşmək
lazımdır.

Peşə özünütəyini bir çox tədqiqat -
ların obyektidir. Yerli psixoloqlar və
pedaqo qlar insanın tələbatlarına onun
fəaliyyət funksiyası kimi baxır,
ehtiyacları fəaliyyətin vadaredici gücü
hesab edirlər. A.N.Leontyev qeyd edir
ki, «… tələbat daxili güc kimi yalnız
fəaliyyətdə gerçəkləşə bilər» (18,
s. 133).

Tələbat ümumi mənada hansısa
dəyərə ehtiyac, müəyyən obyektə və
ya fəaliy yət prosesinə meyl, məm -
nuniyyətsizlik və çatışmazlığı hiss
etmə, bu çatışmazlığın yerini doldur-
maq cəhdi kimi müəyyən edilir (14,
s.102).

`Bir sıra tədqiqatçıların (F.N. Qo-
nobolin, Q.İ. Şukin, O.V. Yeryomkin)
fikrincə, peşə fəaliyyətinin müxtəlif
sahələrində şagirdlərin maraqlarının
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inkişafı peşə özünütəyininin mühüm
komponentlərindən biridir. Peşəyə
maraq şəxsiyyətin peşə baxımından
özünütəyini prosesində əsas yer tutur.
Marağın nəzərdən keçirilməsinə
çoxsaylı psixoloji-pedaqoji yanaşma
mövcuddur.

F.N. Qonobolin maraq və meylləri
tələbatlarla əlaqələndirir. F.N. Qono-
bolin qeyd edir ki, tələbat və maraqlar
şəxsiyyətin fəallıq mənbəyidir, yəni
onun bu tələbatları və maraqları təmin
etmək məqsədi ilə fəaliyyətə canatması
tələbatlar əsasında yaranaraq yeni
tələbat və meyllərin yaranmasına
səbəb ola bilər. “İnsanlarda tələbatlar
əsasında maraqlar və meyllər yaranır.
Maraq dedikdə insanın nəyəsə diqqət
yetirmək, hansısa əşya və hadisəni
dərk etmək istəyi başa düşülür. Hər
hansı fəaliyyətə can atma meyl
adlandırılır” (11, s.293).

B.M.Teplov qeyd edirdi ki, tələ -
batlar insan fəaliyyətinin başlanğıc
motivləri olsa da, yeganə və əsas mo -
tivləri deyil. İctimai həyat prose sində
tələbatlar əsasında insanın maraqları
yaranır və bu maraqlar onun fəaliy -
yətinin motivləri kimi çıxış edir.

Tələbatlar və maraqlar dəyər
istiqamətlərinin sonrakı formalaşması
üçün şərtdir. «Öz gələcəyini plan laş -
dıraraq, konkret hadisələri – plan və
məqsədləri nəzərdə tutaraq insan hər
şeydən əvvəl şüurunda olan dəyərlərin
müəyyən ierarxiyasına əsaslanır. Fərd

sosial dəyərlərin geniş spektrində
istiqamət alaraq on la rın arasından
onun üstünlük təşkil edən tələbatları
ilə daha sıx bağlı olanları seçir. Bu
tələ batların predmetləri şəxsiyyət
tərəfindən dərk olunaraq onun aparıcı
həyati dəyərlərinə çevrilirlər»  (27,
s. 258–259).

Dəyərlərin palitrası deyil, məhz
iyerarxiyası, prioriteti fərdi dəyər istiq -
a mət lərin in formalaşmasına həlledici
təsir göstərir. “Amma nəzərə almaq
lazımdır ki, həm ictimai, həm də şəxsi
dəyər aspektləri daha çox ümumi ləş -
dirilib və maraq və qabiliyyətlərlə
mü qayisədə adətən çox sonra for -
malaşır” (6, s.197).

Dəyərlər, öz növbəsində, motivi
təşkil edir. “Dəyərlər fərdi həyat
fəaliyyətinin prizması vasitəsilə öz
məzmununu dəyişərək fəaliyyətin mo-
tivasiya mənbələrindən biri olan şəxsi
dəyərlər formasında şəxsiyyətin psi-
xoloji strukturuna daxil olur lar” (27,
s.219).

Peşə seçimi motivlərinin üzə
çıxarılması məhz nəyin şagirdi bu
əmək növünü seçməyə sövq etdiyini
bilməyə kömək edir. Bu, şəxsiyyətin
dəyərlərə münasibətini aydınlaşdır -
mağa imkan verir.Tədqiqatçılar
A.N.Leontyev, V.S. Merlin, K.K.Plat -
on ov, D.N.Uznadze motivasiya sa -
həsini peşə fəaliyyətində əlaqələndirici
vasitə hesab edirlər. Bu əlaqələndirici
va sitə insanın hərəkətlərinin məqsəd -
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yön lü, şüurlu xarak terini şərtlən dirir.
Motivə (latın sözü olan movere
sözündən əmələ gəlib hərəkətə
gətirmək deməkdir) özünü fəaliyyətə
və ya hərəkətə sövq edən və ya yönəl -
dən maddi və yaxud ideal predmet
kimi tərif vermək olar (15, s. 63).

Fəaliyyətin həmişə motivi vardır
(«əsaslandırılmamış» fəaliyyət – mo-
tivi subyektin və ya müşahidəçinin
özündən gizlədilən fəaliyyətdir).
V.S.Merlin motivi konkret şəraitdə
konkret hərəkətə meyl kimi müəyyən
edirdi (19, s.191).

P.K.Anoxin, A.N.Leontyev, B.F.Lo-
movun işlərində fəaliyyətin struktu-
runun psixoloji təhlili nəticənin
obrazının fəaliyyətin əsaslandırıcı
komponenti ilə mürəkkəb qarşılıqlı
əlaqəsinin idarəedici təsiri altında
formalaşan və yenidən təşkil olunan
hərə kət lərin dinamik sistemi kimi ve-
rilir. İstənilən fəaliyyət müəyyən
motivə cavab verən hərəkətlər siste-
midir. Məhz motiv əsas rol oynayaraq
bir fəaliyyəti digərindən fərq ləndirir,
onun spesifik keyfiyyətini müəyyən
edir.

Motiv fəaliyyətə meyl və istiqa -
mətlənmə funksiyasından başqa, həm
də mən a yara dıcı funksiyanı yerinə
ye tirərək məqsədlərə müəyyən şəxsi
məna verir (16, s. 67).

Fəaliyyətin səmərəliliyi və onun
baş verməsinin keyfiyyət xüsusiyyət -
ləri çox zaman bu fəaliyyətə hansı

motivlə həvəsin oyadıldığından asılıdır.
Motivin özü bir qayda olaraq dərk
edilmir. O, bu və ya digər obyekt və
ya hadisənin emosional çalar ın da,
onların şəxsi mənasının əks olunması
formasında təzahür edə bilər.

A.N.Leontyevə görə, motiv-
məqsədlərə çevrilmiş və dərk edilmiş
motivlər istisna olmaqla, motivlər çox
zaman dərk edilmədiyi üçün fəaliy -
yətin necə inkişaf etməsi haqqında
təsəvvürə malik olmaq lazımdır. Motiv
fəaliyyətə sövq edir, məqsəd isə onu
yönəldir.

Beləliklə, şəxsi tələbatların dərk
edilməsi prosesi baş verir, onların
iyerarxiyası qurulur, üstünlüklərin
bölgüsü aparılır, maraqlar yaranır ki,
onlar da öz inkişaf din amika sında
meyllərə çevrilə bilər, dəyərlər
formalaşır, motivlər tərtib olunur,
məq səd lər müəyyən edilir, məqsədə
çatmağa kömək edəcək və ya mane
olacaq xarici şərait öyrənilir. Daha
sonra fəaliyyətlə bağlı qərar qəbul
edilir, yəni özünütəyin baş verir.

Hesab ediurik ki, peşəyönümü
işinin hərtərəfli təşkili üçün nəzərə
almaq lazımdır ki, şagirdin tələbat la -
rına təsir etmək çox çətin, onları
dəyişdirmək isə daha da mürəkkəbdir.

Tələbatlardan fərqli olaraq dəyərlər
doqma deyil, daimi xarakter daşımırlar.
Onlar zamanda və məkanda, insanın
bütün həyatı boyunca dəyişirlər.
Dəyərlər milli əlamətə görə fərqlənirlər
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və cəmiyyətin bir sosial-iqtisadi for -
masiyasından digərinə keçidi zamanı
dəyişirlər. Dəyər istiqamətləri sistemi
nə isə tamamilə qaydaya salınmış və
hərəkətsiz sistem deyil, o, ziddiyyətli
və dinamikdir.Həm şəxsiyyətin dünya
ilə qarşılıqlı əlaqəsinin əsas, əhə miy -
yətli və mühüm dəyişikliklərini, həm
də cari, ötəri, müəy yən dərəcədə təsa -
düfi həyati vəziyyətlərin dəyişməsini
əks etdirir (13, s.15). Onların əhəmiy -
yətli dərəcədə yenidən istiqamətlən -
di rilməsi dəyərlər sisteminin dəyiş -
məsi, dəyərlərin təkrar qiymət  ləndi -
rilməsindən xəbər verir. Gənclərin
hər yeni nəsili cəmiyyətdə mövcud
olan dəyərlərin başqa sisteminə
(ierarxiyası) münasibətdə şəxsi və
peşə özünü təyinini həyata keçirir.
Demək olmaz ki, yeniyetmə və gənc
yaşlarında artıq dəyişməz dəyərlər si-
stemi mövcuddur, həmçinin yeniyet -
mənin «dəyərlər xaosunda» yaşadığını
da söyləmək olmaz. Məktəbin vəzifəsi
şagirdlərə dəyər istiqamətlərini xüsusi
qeyd etməkdə, onların prioritetlərini
müəyyən etməkdə və bununla da on-
lara peşə özünütəyini prosesində
kömək etməkdir.

Motivlər və məqsədlər dəyərlərlə
müqayisədə daha çox hərəkətlidir.
Buna görə də məktəbdə peşəyönömü
işi maraqların inkişafına, dəyərlərin,
motivlərin təshih edilməsinə və
məqsədlərin formalaşmasına yönəl -
dil məlidir. Bu kontekstdə peşə yönü -

mü işində məktəblinin şəxsiyyətinin
öyrənilməsinə xüsusi diqqət ayrıl -
malıdır. Yuxarı sinif şagirdinin hansı
dəyər istiqamətlərini rəhbər tutmasını,
peşə seçimində onun motivlərinin nə
olduğunu, qabiliyyətini, peşə ma raq -
larını vaxtında aşkar etmək lazımdır.

Y.İ. Qolovaxın ədalətli olaraq hesab
etdiyi kimi, şagirdlərin peşəyönümü
onların dəyər istiqamətləri ilə üzvi
surətdə əlaqəli olmalıdır (8, s.124).
Axı dəyərlər insanın davranışını,
fəallığını, onun üçün əhəmiyyətli olan
hərəkətlərin istiqamətini müəyyən
edən əsas amillərdən biridir. Dəyər -
lərdə şəxsi və ictimai birləşir, üstün -
lükl ər sıraya düzülür. Şəxsi ziddiyyət
yaratmırsa, sosial mühitlə münaqişəyə
səbəb olm ur sa, daha çox üstün tutulur
(8, s.163). 

Hər bir şəxsiyyət onun məqsəd və
maraqlarına ən çox uyğun olan də -
yərləri mənimsəməyə can atır. A.D.Sa-
zonov insanının peşə fəaliyyətinə
uyğun olaraq aşağıdakı dəyərləri ayırır:

Cəmiyyətdə, ən yaxın sosial mü -
hitdə özünü təsdiq etmə;

– əmək kollektivində nüfuz;
– tanışları, dostları tanıma;
– özünü təkmilləşdirmə və özünü

ifadə – maraqlı iş;
– öz bilik, bacarıq və qabiliyyətini

tətbiq etmə;
– əməyin yaradıcı xarakteri;
– maddi-praktik, əməli dəyərlər –

yaxşı qazanc;
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– şəxsiyyəti məmnun edən vəzifə,
vəzifədə irəliləmə perspektivi. (23, s.84)

A.D.Sazonovun fikrincə, peşə
seçiminin motivlərinin öyrənilməsində
onların növü və xarakteri aparıcı rol
oynayır. Peşə seçiminin motivlərini
nö vünə görə altı qrupa bölmək olar:
ümumi əsaslandırma; peşələrin roman -
tikası; idrak xarakterli motivlər; peşə -
nin ictimai əhəmiyyətinin vurğulandığı
motivlər; nümunəyə istinad; əsasla -
ndırılmamış seçim. 

Xarakterinə görə bütün motivləri
dörd qrupa bölmək olar:

– əmək fəaliyyətinin bu istiqa mə -
tinin seçiminin məqsədəuyğunluğunu
dəqiq və əsaslı şəkildə əsaslandıran
motiv;

– aydın olmayan, kifayət qədər
əsas landırılmamış motivasiya;

– mütərəddid, əsassız motivasiya;
– heç cür əsaslandırılmamış moti-

vasiya. (23, s.85)
Peşə baxımından özünütəyin məq -

sədi ilə məktəblinin şəxsiyyətinin
öyrənilməsi prosesində onun peşə -
ma raqları böyük əhəmiyyət kəsb
edir.Peşə marağı dedikdə peşəyə
bilavasitə emosional əməli-idraki
münasibət başa düşülür və bu mü -
nasibət əlverişli şəraitdə şəxsiyyətin
motiv və məqsədləri üst-üstə düşən
konkret peşə fəaliyyətinə istiqa -
mətlənməsinə keçid edir (12, s.37).
Belə ki, peşə marağı fəaliyyətdə ya -
ranır və inkişaf edir, buna görə də

onun mühüm xarakteristikalarından
biri şəxsiyyətin məqsədyönlü fəaliy -
yətidir. 

Peşə marağı şəxsiyyətin peşə
istiqamətinin formalaşmasına imkan
yaradır. Peşə istiqaməti şəxsiyyətin
fəaliyyətini istiqamətləndirən sabit
motivlərin iyerarxiyası və ya məcmusu
kimi müəyyən edilir(19, s.107).

Ancaq məlum olduğu kimi, şəx -
siyyətin fəaliyyəti yalnız sözün əsl
mənasında meyllərlə–tələbatlar, mo -
tivlər, məqsədlər, maraqlarla deyil,
həm də bilik, bacarıq və vər diş lərlə
müəyyən edilir. İnsanın qabiliyyəti
bilik, bacarıq və vərdişlərə mün asibət -
də müəyyən imkan kimi çıxış edir.
İlkin peşə diaqnostikası insanın meyl
və qabi liy yəti kimi keyfiyyətlərinin
üzə çıxardılmasını nəzərdə tutur.
Peşəyönümü işinin effektivliyini
müəyyən etmək üçün şagirdlərin peşə
baxımından özünütəyinini dinamikada
(«girişdə» və «çıxışda» vəziyyət)
nəzərdən keçirmək, yeniyetmənin və
gənc oğlanın (qızın) şüurunda hansı
əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş ver-
diyini görmək lazımdır. Dəyərlərin,
motivlərin və məqsədlərin formalaş ma -
sı, maraqların və qabiliyyətlərin inki -
şafı prosesinin necə getdiyini izləmək
vacibdir. İ.S.Kona görə, peşə se çimi
uşaqlıqda başlanır və erkən gənclikdə
başa çatır və bu zaman in sanın bütün
sonrakı həyatına təsir edə cək qərar
qəbul etmək lazımdır (15). 
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Məktəb mərhələsinin hər bir
dövründə peşəyönümü işinin müxtəlif
məqsədlərinin gerçəkləşdirilməsi
zəruridir:

– ibtidai məktəb (1–4) – peşə dün -
yası, müxtəlif fəaliyyət növlərində
iştirak vasitəsilə insanın həyatında
əməyin rolu anlayışı haqqında tə -
səvvürlərin formalaşması;

– əsas məktəbin birinci pilləsi (5–
7-ci siniflər) – peşə seçimi ilə bağlı
maraq və qabiliyyətlərin inkişafı;

– əsas məktəbin ikinci pilləsi (8–
9-cu siniflər) – peşə motivasiyasının,
əsas qabiliyyət və meyllərin şəxsən təh -
lil olunmasına hazırlığın formalaş ması;

– yuxarı siniflər (10–11-ci siniflər)
– özünütəyinin dəyər-məna cəhətinin
formalaşması, şagirdlərin peşə planları
və niyyətlərinin təyini, ayrı-ayrı fən -
lərin dərinndən öyrənilməsi vasitəsilə
qabiliyyətlərin inkişafı.

N.S.Pryajnikov müxtəlif yaş qrup -
ları üçün real peşəyönümü üzrə kö -
məyin form a lar ını nəzərdən keçirir
(24, s. 21).

Peşəyönümü işi həm dərsdə, həm
də ondan kənarda həyata keçirilə bilər.
Praktik olaraq bütün tədris fənləri
şagirdləri müxtəlif peşə fəaliyyəti
haq qında məl umat landıra bilər. Məhz
dərsdə pedaqoq şagirdlərə peşələrə
dair müəyyən biliklər bar ədə məlumat
verməli; peşələrin sosial, iqtisadi və
psixoloji tərəflərini açmalı; şagirdləri
seçilmiş peşələrə yiyələnmə yolları

haq qında məlumatlandırmalı; dəyər
istiq amətləri, davamlı peşə maraqları
və peşə seçiminin motivlərini forma -
laş dırm alı dır. Dərsdə peşəyönümü
işinin uğuru bir çox hallarda müəllimin
peşəyönümü materialını proqram
materialı ilə əlaqələndirmək, yuxarı
sinif şagirdlərində bu və ya digər
fəaliyyət növünə müsbət münasibət
formalaşdırmaq bacarığından, onun
biliyindən və təlim metodlarına yi -
yə lənməsindən asılıdır. Dərsdən kənar
söhbətlərin, ekskursiyaların, bu və ya
digər peşənin nümayəndələri ilə
görüşlərin təşkili müm kündür. Vali -
deynlərlə iş məktəbin peşəyönümü
işində vacib halqadır. Təcrübə göstərir
ki, yuxarı sinif şagirdlərinin peşə
özünütəyini problemləri çox zaman
onların şəxsiyyət kimi inkişaf
etməməsinin nəticəsidir ki, bunun da
əsasında ailə tərbiyəsinin çətinlikləri
– valideynlərin böyüməkdə olan
uşaqlarla bağlı öz vəzifələrini dərk
etmə məsi, valideynlərin avtoritar
təzyiqə və hiperqəyyumluğa meylli
olması durur ki, bu da şəxsiyyətin
inki şafını ləngidir və ən başlıcası,
peşə baxımından özünü təyin etməs -
inə mane olur. Adətən valideynlər öz
uşaqlarının həyat və peşə planlarının
təyin olun masında fəal iştirak edirlər.
Bununla yanaşı, peşə seçimi və təhsil
yollarının müəyyən edilməsi məsələləri
həm şagirdlərin özləri, həm də onların
valideynləri üçün çətin vəzifədir.
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İ.S.Konun qeyd etdiyi kimi, vali -
deynlərin birbaşa psixoloji təzyiq
yolu ilə peşə seçimi prosesini sürət -
lən dir mək cəhdləri, bir qayda olaraq,
mənfi nəticələr verir. Uşaqlarda hə -
yə cana, bəzən isə hər cür özünü təyin -
dən və ya ümumiyyətlə nə isə seç -
məkdən imtinaya səbəb olur.
Vali deynlərin «düz gün» seçim haq -
qında təsəvvürləri çox zaman real
hə yatdan geri qalır və daha çox ölkə -
nin artıq geridə qalmış sosial-iqtisadi
inkişaf dövrləri ilə əla qələndirilir.
Bunun səbəbi əmək ba za rında çoxlu
sayda yeni peşənin ya ranmasındadır
(15, s. 200).

Aparılmış tədqiqatların (1,2,4,5)
təhlili göstərir ki, peşə seçimi gənclərdə
onların maraqlarına, istəklərinə, meyl -
lərinə, bacarıqlarına müvafiq olaraq
və müxtəlif profilli mütəxəssislərə olan
ictimai tələbat nəzərə alınmaqla peşə
baxım ın dan özünütəyinin, şüurlu və
əsaslandırılmış peşə seçiminə hazırlığın
form alaşm asına yönəldilmiş tədbirlər
sistemidir.Yeniyetmələrdə peşə seçimini
istiqamətləndirmək üçün ilk nöbvbədə
onların maraq və meyllərinin nəzərə
alınması və özünüaktuallaşdırma mo-
tivinin inkişaf etdirilməsi nəticəsində
daha adekvat seçimlərin həyata
keçirilməsinə zəmin yaratmaq lazımdır.
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Проблема выбора профессии у подростков и 
направления ее исследования

Абстракт

Статья посвящена изучению проблемы выбора профессии у подростков
и направлений ее исследования. Здесь говорится о проявлениях выбора
профессии в подростковом возрасте, указываются способы и средства
ее адекватного формирования. В статье анализируются исследования,
посвященные профориентации, системно изучаются психологические
стороны выбора профессии. Отмечается, что работа по профориентации
может осуществляться как на уроке, так и в неурочное время. Практически
все учебные дисциплины могут информировать школьника о различных
видах профессиональной деятельности. В заключение автор статьи
приходит к выводу, что для того чтобы придать направление выбору
профессии у подростков, прежде всего необходимо учитывать их
интересы и наклонности, создавая почву для реализации более адекватных
выборов в результате развития мотива самоактуализации.

Trade choice problem at teenagers and a directions of its research
Abstract

The article is devoted to studying of a trade choice problem at teenagers
and directions of its research. Here it is spoken about displays of a choice of
a trade at teenage age; ways and means of its adequate formation are
specified. In article the researches devoted to vocational guidance are
analysed, is system psychological aspects of a choice of a trade are studied.
It is noticed, that work on vocational guidance can be carried out as at a
lesson, and at an inopportune time. Practically all subject matters can inform
the pupils on various kinds of professional work. In summary the author of
article comes to conclusion, that to give a direction to a choice of a trade at
teenagers, first of all it is necessary to consider their interests and bents,
creating conditions for realisation of more adequate elections as a result of
development of self-actualisation motive.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №2)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 08 dekabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



İnformasiyanın sürətlə artdığı
müasir cəmiyyətdə yeniyetmə -

lə rin özünü təyinin peşəyönümünə
təsirinin psixopedaqoji məsələlərinin
araşdırılması mühüm bir məsələ kimi
ortaya çıxır. Yeniyetməlik yaş dövrü
şəxsiyyətin inkişafında çətin və
mürəkkəb dövr olduğu üçün problemin
həllinə və işin təşkilinə dair pedaqo-
ji-psixoloji mənbələrə və faktlara is-
tinad edilmədən yeniyetmələrdə pe -
şə yönümünü istiqamətlərini müəy yən
etmək olmaz. Başqa bir tərəfdən
müasir yeniyetmələrdə özünütəyinin
istiqamətlərini müəyyən etmək üçün
əvvəlki tədqiqatların və stati sti ka nın
araşdırılması zəruridir. Yeniyetməlik
yaşını çox zaman “cəmiyyətdə mövqe
qazanmağa gedən yol” kimi qəbul
edirlər. Bir sözlə, bu yaşı cəmiyyətə
daxilolma dövrü hesab edirlər.

Yeniyetmə mənəvi cəhətdən kamil -
ləşdikcə cəmiyyətdə mövqe qazanmaq
gücü olan varlığa çevrilir. Tədqiqatlar
göstərir ki, yeniyetmələrin adekvat
özününü təyinində və yeniyetmə
şəxsiyyətinin formalaşmasında demək
olar ki, mənəvi tərbi yənin rolu çox
böyükdür. Mənəvi tərbiyə çoxsahəli,
həm də mürəkkəb bir pr o s esdir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, yeniyetmənin
mənəvi tərbiyəsi düzgün quru l ma d -
ıqda, o fiziki gücünü fetişləşdirə bilər.
Elə bu baxımdan da yeniyetmə oğlan
və qızlarlarda nəinki cinsə məxsus
keyfiyyətlər, həm də onların mənəvi
məz mu nu haq qında düzgün təsəvvürü
yaratmaq lazımdır. Mənəvi-psixoloji
tərbiyə özü nü tə yi nin istiqamətlərinin
düzgün formalaşmasında mühüm
əhəmiyyətə mal ik dir. Yeniyetmələrdə
özünütəyinin istiqamətlərinə yaşlılıq
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hissinin inkişafı və meylliliyi də önəmli
təsir göstəir. Yaşlılıq hissinin inkişafı
və meylliliyi yeni yet məni gələcək
həyata hazırlamaq üçün ictimai cə -
hətdən zəruridir. Bu xeyli vaxt tələb
edən mürəkkəb prosesdir, lakin ta -
mamilə mümkündür. 

Azərbaycan psixoloqu Q.Əzimov
yazır: “Yaşlılar, valideynlər, müəl lim -
 lər, psixoloqlar yeniyetmənin müs tə -
qilliyini hüquq və vəzifələrini geniş -
ləndirməli, həy at və fəaliyyətin müx təlif
sahələrində yaşlı adam kimi iştirak
etmək-yaşlılar aləminə daxil olmaq
üçün ona şərait yaratmalı, bilavasitə
köməklik göstər məli dir lər. Əks halda
yeniyetmə bu aləmə onların köməyi
olmadan daxil olur. Belə halda onlara
yoldaşları, dostları, başqa yaşlılar kö -
mək göstərirlər.Yaşlılar yeniyetmələrə
öz münasibətlərini dəyişmədikdə,
onların arasında müxtəlif səviyyələrdə
ixtilaflar yaranmağa başlayır. Yaxşını
pisdən seçməyi bacaran yeniyetmə
valideyn lərin mənəvi həyatından
qidalanır və pöhrələnir, mənəviyyatca
saflaşır” (3,s.38).

Problemi araşdırarkən yeniyetmə
şəxsiyyətinin formalaşmasında və
tərb iyəs ində üstünlük (dominantlıq)
təşkil edən bir sıra məqamları nəzərə
almaq laz ım dır.Belə ki, yeniyetmənin
həyatında cinsi yetişkənliyin başlan -
ması kimi fizioloji proseslər (reaksi -
yalar) xüsusilə ciddi təsir göstərir. Bu
dövrdə oğlanlar kişiləşir, qızlar isə

qa dınlaşır. Aparılmış tədqiqatlarda
(1,2,13,17) yeniyetmənin özünü -
təyinin də rast gəlinən əsas xüsusiyyət -
lər aşağıdakılardan ibarətdir.

– Özünü yaşlı adam kimi aparmaq
hissi və meylinin formalaşması;

– Yeni tip qarşılıqlı münasibətlərin
yaranması;

– Sərvət meylinin təşəkkülü;
– Özünüqiymətləndirmənin forma -

laş ması;
– Mənlik şüurunun inkişafa baş -

lan ması;
– Ünsiyyət qurmaq meylinin

güclənməsi.
Görkəmli Ukrayna pedaqoqu

A.S.Makarenko qeyd etmişdir ki,
uşaqlar ailədə qeyri-cinsi məhəbbət
təcrübəsi əsasında, cinsi məhəbbətə
hazırlıq alırlar. Bu hazırlıq onlara
sonrakı mərhələlər üçün lazım olur.
A.S.Makarenko yazır:“Ailə həyatında
valideynlər arasında söz-söhbət olur.
Mübahisəli məsələləri mütləq uşaq -
lardan kənarda həll etmək lazımdır,
valideynlər uşaqları öz söz-söhbətlərinə
cəlb etməməlidirlər. Xüsusilə uşaqların
yanında başqaları haqqında ədəbsiz
söz söyləmək, kobudluq etmək, şit,
nalayıq lətifələr danışmaq olmaz.
Digər tərəfdən də qızlarda da oğlanlara
qarşı bir yoldaş dost səmimilik kimi
diqqətli və qayğılı münasibət tərbiyə
etmək lazımdır” (6, s.-358).

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir
insanın həyatında peşə fəaliyyəti
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mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Peşə-
əmək fəaliyyəti növü insanın bilik,
bacarıq və vərdiş lər lə müəyyən fəa -
liyyət sahəsinə hazırlıq prosesidir.
Peşə insan cəmiyyətində yaran mış -
dır. Texniki tərəqqinin inkişafından
asılı olaraq peşələrin xarakteri dəyiş -
məs idir.

Məktəbdə təhsil və onun səviyyəsi,
fənlərə seçici münasibət peşə seçi -
mində zəruri faktlar kimi inkişaf edir.
Uşaqların nəyə maraq göstərməsi,
hansı sahədə qabiliyyətlərin olması
da əsas götürülür. Yeniyetməlik döv -
ründə peşəyönümü emosional çalar -
larla özünü büruzə verir. “Mən həkim,
yaxud müəllim olacağam” fikrini
özünəməxsus halda izah edirlər. IX
sinifdən sonra bir qrup məktəb li lərdə
peşə seçimi aktual xarakter kəsb edir.
Orta ümumtəhsil tam məktəbi biti -
rənlərdən peşəni təsadüfi seçənlər də
olur. Kim olmalı? sualı onları hər an
düşündürür narahat edir. Bu prosesdə
yeniyetmələrin fərdi-psixoloji xüsu -
siy yətləri nəzərə alınmalıdır.

Yeniyetməlik yaş dövrü özünün
məzmununa və inkişaf istiqamətinə
görə insanın yetişməsinin olduqca
mürəkkəb pilləsidir. Bundan başqa
yeniyetmənin yaşadığı və inkişaf etdiyi
sosial mühiti və təlim-tərbiyə şəraiti,
özünütəyinin yeni səviyyəsinin
formalaşması üçün katalizatordur. O,
cümlədən göstərilən səbəblər arasında
yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaş ma -

sının başlanğıcında informasiya ko -
mm unikasiya texnologiyalarının inki -
şafını, yeniyetmənin koqnitiv və yeni
şəraitə uyğun psixososial inkişafı və
baş verən hadisələri, yeni yanaşmaları
aid etmək olar.

Yeniyetmələrin özünütəyini kimi
problem sosial-psixoloji aspektlərdən
elmi yanaşma, in san cə miyyətinin
özünün yarandığı dövrdən etibarən
problemin formulə edilməsi qədim
tarixə malikdir.

Müasir şəraitdə yeniyetmələrdə
özünügerçəkləşdirmənin xarakteri və
səviy yəsi əvvəlki illərə nisbətən kəskin
dəyişməyə məruz qalmışdır. Bunu
aparılmış bir sıra tədqiqatlar da sübut
edir. Özünütəyinin xarakteri və sə -
viyyələri şəxsiyyətin real və potensial
imkanlarının istiqamətlənməsinə,
“Mən”in gerçəkləşdirilməsinə ciddi
təsir göstərir.Yeniyetmələrdə özü nü -
təyin onların özünüqiymətləndir mə -
sində, özünü dərkində, özünügerçək -
ləş dirməsində mühüm rol oynayır (7).

Yeniyetmələrdə özünütəyin prosesi
yeniyetmənin kollektivdəki mövqeyi,
eyni zamanda ictimai münasibətlər
sis temində tutduğu vəziyyətdən asılı
olaraqöz istiqamətini dəyişə bilər. Be -
lə ki, onlar bu yaşda “kiçik” uşaqdan,
böyük “uşağa” çevrilir. Bu yaş döv -
ründə onlarda şəxsiyyətin inkişafı, bu
sahədə özünü göstərən dəyişikliklər,
onda yaşlılıq hissinin formalaşması,
yeni tip qarşılıqlı münasibətlərin mey-
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dana gəlməsi, sərvət meyllərinin
təşəkkülü, özünüqiymətləndirmənin
form alaş ması, mənlik şüurunun inki -
şafa başlaması özünütəyinetməyə təsir
göstərərək onun potenisal imkanlara
uyğunluğunu təzahür etdirir.

Bu yaş dövründə yeniyetmə şəx -
siyyətin strukturunda nəzərə çarpan
və özünütəyin prosesinə hərtərəfli
təsir göstərərn əsaslı dəyişik liklər dən
biri özünü dərket mənin inkişafında
keyfiyyətli irəliləyiş baş verməsindən
ibarətdir. Psixoloji tədqiqatlardan
məlumdur ki, yeniyetmənin özünüdərk
etməsində baş verən dəyişikliyi, eləcə
də yaşlılıq hissinin yaranmasını yeni -
yetməlik dövrü başlanğıcının psixoloji
meyarı hesab edirlər. Yaşlılıq hissi öz
mənşəyinə görə sosial xarakter daşıya
bilər. O, elə bir şəraitdə yarana bilər
ki, uşaq bu vaxt hələ faktiki olaraq
yeniyetməlik yaşına çatmamış olsun,
lakin yaşlılarla münasibətində o, heç
də uşaq mövqeyində dayanmır. Yeni -
yetmənin fəaliyyətində yaşlılara məx -
sus bir sıra işlər diqqəti cəlb edir.
Yaşlı adamlarla birgə fəaliyyət, onların
etimadını qazanmaq uşaqda obyektiv
sosial yaşlılıq statusu yaradır və onun
özü haqqında təsəvvürləri tamam
dəyişir. 

Yeniyetmədə əmələ gələn xüsusi
yaşlılaşma hissi onun şəxsiyyətinin
strukt urunda nəzərə çarpan başlıca
psixoloji törəmə olub yeniyetmənin
adamlara, ətraf aləmə olan fəal həyat

mövqeyini ifadə edir; xüsusi sosial
fəallığın, meyl və təəssür at lar siste-
minin istiqamət və məzmununu müəy -
yənləşdirir. Bu da yekun un da yeni -
yet mənin sosial fəallığı yaşlılar aləmi
və onların münasibətlərində mövcud
olan davranış tərzləri, tələbləri və
nor malarının mənimsənilməsini
yüksək surətdə dərk etmək qabi liy -
yətində özünü göstərir. Yeniyetmənin
sonrakı inkişafı üçün bu xüsusiyyət -
lərin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır.
Eləcə də yeniyetmələrin özünü tə yi -
net məsində Ə.Ə.Qədirovun apardığı
tədqiqatlar onu deməyə əsas verir ki,
onlar özünün bütün rəftar və davra -
nışlarında yaşlılara oxşamağa, onların
hüquq və vəzifələrini mənimsəməyə
çalışırlar (5). 

Peşə seçiminə aliənin üzvlərinin,
xüsusilə də valideynlərin təsiri böyü -
kdür. Hələ valideynlər kiçik yaşlardan
başlayaraq uşaqların gələcəkdə hansı
peşə dalınca getmələri haqda fikirləşir,
onların gələcək talelərini düşünürlər.
Peşəni düzgün seçmək yeniyetmə
gənclərin gələcək talelərini həll edir.
Kim olmalı, sualı onları daim düşün -
dürür, narahat edir. Valideynlər yeni -
yetmələrin potensial imkan larından
və maraqlarından çıxış edərək onları
peşə seçiminə istiqamətlən dir mə li -
dirlər.

Tədqiqatlar göstərir ki, yeniyet -
mə   lərin aşağıdakıtemperament tip lə -
rinə uy ğ un peşə seçimi etməsi həyatda,
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istehsalatda və cəmiyyətdə onların la -
zımi uğur qazanmasına səbəb ola bilər:

1. Sanqviniklər - menecer, müəllim,
həkim, sürücü, dispetçer, pilot, tibb
bacısı, psixoloq, tərbiyəçi, təşkilatçı,
satıcı, ofisiant və s.

2. Xoleriklər - kaskadçı (Sirkdə
at dan düşmə, üsul), professional id -
mançı, televiziya müxbiri, artist, dip-
lomat, jurnalist, djey, sahibkar və s.

3. Melanxoliklər - incəsənət xadimi,
rəssam, dərzi, modelyer, rəngsaz,
şəkil lə rin surətini çıxaran, bəstəkar,
yazıçı, baytar, həkim, geoloq, aqronom,
zoo texnik, mühasib, maşın ustası,
çilingər, xarrat, radiomexanik və s.
peşələrini seçməsi töv siyə olunur(8,
s.150). Deməli bir sıra amillərlə yanaşı
temperament xüsusiy yətl əri də peşə -
seçi minə ciddi təsir göstərir. Bu amil
mütləq nəzərə alınmalıdır.

Görkəmli rus psixoloqu E.A.Kli-
mov peşəni şəxsiyyətin ifadəsi,
fəaliyyəti, cəmiyyətin tarixi inkişafının
məcmusu kimi xarakterizə edir.
E.A.Klimovdan fərqli olaraq
V.Q.Pryajnikov peşəni nisbətən dar
mənada xarakterizə edir: peşə-insanın
cəmiyyət həyatında iştirakı vasitəsilə
fəaliyyətin icra olunmasıdır.Bu key -
fiyyətlər nəzərə alınaraq, seçilmiş
peşə sahəsində uğur qazanmaq olar.
Bu zaman peşənin normativ səviyyəsi
psixoloji keyfiyyətləri və xüsusiy yət -
ləri, fəaliyyət üçün zəruri keyfiyyətləri
nəzərə alınmalıdır (9, s.65).

Peşədə insanın sosial rolu (statusu)
kollektivə uyğunlaşması (adaptasiyası)
vacibdir. Peşə adaptasiyasında şəxsin
sosiallaşması və sosial identikliyi pro-
sesi baş verir. Peşə situasiyaları
dəyişdikdə yeni psixoloji keyfiyyətlər
də formalaşır və şəxsiyyətin struktu-
runda əsaslı dəyişiklik yaranır.Bu za-
man yeni tələblər üzə çıxır “Peşə -
ailə - sosial - iqtisadi şərait”.

Statistik rəqəmlər göstəir ki, yer
üzündə 20 mindən çox peşə vardır.
Hər bir peşənin isə özünəməxsus
xüsusiyyətləri diqqəti cəlb edir. Peşə
seçiminin, yaxud peşə oriyentasiya -
sının elmi prinsiplərinin müəyyən
edilməsinə müxtəlif yanaş ma lar olsa
da, onları ümüumi məxrəcə gətirən
prinsiplər mövcuddur.Onları aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:

1) Şüurluluq prinsipi.Peşəni daha
yaxşı və dərindən bilməkdir. Hansı
psixo fizi oloji tələbləri vardır? Nə kimi
əhəmiyyəti vardır? Perspektivi neçə -
dir?

2) Müstəqillik prinsipi.Yəni məs -
ləhətlərlə yanaşı, məktəblinin müstəqil
olaraq peşə seçməsidir. 

3) Peşənin azad və sərbəst seçilməsi
prinsipi. İnsanlar öz fərdi-psixoloji key -
f iyyətlərinə uyğun cəmiyyətin marağını
əsas götürərək peşə seçirlər. Lakin
bu seç im kortəbii xarakter daşımır.
Peşənin ağırlığını, çətinliyini nəzərə
almalıdırlar.Bu prinsiplər yeniyetmələri
düzgün istiqamətləndirir.
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Aparılmış tədqiqatların(1,5,7,8,12)
təhlilindən çıxış edib peşə oriyent -
asiyas ının təşkilinin diaqnostik və tər -
biyəvi aspektlərini qruplaşdıra bilərik:

1. Diaqnostik aspekt. Şəxsiyyət
key fiyyətlərinin əməyin növlərinə,
peşəyə yönəlməsidir. Burada pedaqoji
müşahidə: əmək məhsullarının toplan -
ması və təhlili, inşa yazıları, uşaqların
məktəbdə hərəkətlərinin təhlili, ictimai
yerlərdə söhbət, intervü xarakteristi ka -
 ların ümumiləşdirilməsi, statistik me -
tod, test, pedaqoji eksperiment variant -
 larından istifadə olunur. Diaqnostik aspekt
daima prosesin gedi şində ifadə olunur.

2. Tərbiyəvi aspekt - diaqnostik
aspektlə əlaqədardır. Peşə maraqları,
niyyə tlə ri, motivləri tərbiyəvi xarakter
daşıyır. Peşə-seçmə yaradıcı fəaliyyət
olduğunu nəzə rə alsaq, bu proses
uşaqlıq illərindən başlayır. Görkəmli
psixo loq L.S.Viqotski deyirdi ki, onlar
bu dövrdə yeni hərəkətlər, yeni ob-
razlar yaradır.

Psixoloji ədəbiyyatlardan (7,8,9)
məlum olmuşdur ki, peşə seçmədə
bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir.

1. Məktəblilərlə peşə və onun əhə -
miyyəti haqqında söhbətlər aparıl ma -
lıdır.

2. Peşə texniki məktəblərə, iş yerlə -
rinə ekskursiyalar təşkil olunmalıdır.

3. Peşəyönümə dair test tapşırıqları
həyata keçirilməli (məktəb praktik
psixoloqları tərəfindən).

4. Məktəblərdə yüksək peşəkarlıq

göstərən işçilərin əmək fəaliyyətini
səciyyələndirən sərgi düzəldilməlidir.

5. Məzunlarla qabaqcıl əmək
adamları, əmək qəhrəmanları ilə,
müəllim və alimlərlə, sənət adamları
ilə görüşlər təşkil olunmalıdır.

Peşə psixologiyasının öyrənilməsi -
nin görkəmli tədqiqatçısı E.A.Klimov
peşələri insan əməyinin predmeti ol-
maqla 5 əsas tipə bölmüşdür.

1. “İnsan - insan” əmək predmeti
in sandır. (məs. müəllim, həkim və s.).

2. “İnsan – texnika” - əməyin pred -
meti maşın, dəzgah, aparat, alət və s.
(məs. traktorist - mexanizator, uzist -
həkim, linqvistik, maşinist və s.).

3. “İnsan- təbiət - əməyin” predmeti
torpaq, su, heyvan (geoloq, zootexnik,
baytar, aqronom və s.).

4. “İnsan - tanış sistem” predmeti
şərti işarələri, formullar, söz (məsələn
mühasib, korrektor, proqramçı, ste-
noqrafist, makinaçı və s).

5. “İnsan - bədii obraz”. Əməyin
predmeti bədii obraz, obrazın ele -
mentləri (məs. zərgər, suvaqçı, aktyor,
rəssam, bəstəkar).(8).

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən
tiplərə uyğun peşə seçimini şagirdlərin
arzu və maraqlarını, qabiliyyətlərini
nəzərə almaqla müxtəlif psixoloji
tədqiqat metodları vasitəsilə öyrənmək
mümkündür. 

Psixoloqlar peşə seçiminin bir sıra
komponentlərini (ünsürlərini) də
müəyyən etmişlər.
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l) Peşə maarifləndirmə işi sistemli
halda aparılmalıdır. Peşələr haqqında
onun əhəmiyyətliliyi, cəmiyyətdə
mövqeyi, əraziyə yaxınlığı və s. izah
olunmalıdır.

2) Peşə məsləhəti - mühüm kom-
ponent kimi diqqəti cəlb edir. Peşə
istiqaməti, maraqları formalaşır.

3) Peşə məsləhəti - məlumatlı, pe-
daqoji, psixoloji xarakterli olub,
şagirdlərin çoxsaylı suallarına cavab
vermək iqtidarında olmalıdır.

4) Peşə seçimi - motivlər əsasında
düzgün istiqamətdə seçim edilməlidir.

5) Peşə adaptasiya (alışma, uyğun -
laşma) - Peşə sahəsində şərait yara -
dılmalıdır ki, psixofizioloji adaptasiya
prosesi baş versin. Əməyin xarakteri,
şəraitin yara dıl ması, peşənin insanın
ürəyincə olması və s. amillər peşəyə
adaptasiyanı stimu llaş dı rır (8).

Peşə hazırlığına yeniyetmələrin
bilik, bacarıq; şəxsi keyfiyyətləri daxil
edib, onu şüurlu fəaliyyəti kimi
nəzərdən keçirərkən onun strukturuna
aşağıdakıların daxil edilməsi zənni -
mizcə, məqsədəuyğundur:

– Seçilən peşəyə münasibət - mo-
tivasiya - qiymət komponenti;

– Zəruri biliklər - koqnitiv kom-
ponent (əmək şəraitindəki müvafiq
dəyiş kənlik ləri təsəvvür etmək, bilik -
lərə yiyələnmək və s.);

– Fəaliyyətə adekvat tələblər, pe -
şədə xarakter xüsusiyyətləri, qabiliy -
yətlər, qavrama, təfəkkür, emosional

və iradi proseslər - əxlaqi komponent
və emosional - iradi davamlılıq;

– Kommunikativ komponent-əlaqə
yaratmaq qabiliyyəti, empirik qabi -
liyyət.

Bütün bunlar göstərir ki, şəxsiy -
yə tin sərvət meyli ilə idealları onun
tə ləbatlar sistemi, xüsusən də fəaliyyətə
təhrikedici amillərlə-yəni fəaliyyətin
motivasiyası ilə sıx surətdə bağlıdır.
Konkret fəaliyyət növü ilə əlaqədar
ola raq həmin sistemə diqqət yetirmək,
nə zər salmaq nəinki elmi, həm də prak -
tik cəhətdən çox böyük əhəmiyyət daşıyır.

Təlim fəaliyyətinin xüsusiyyət lə -
rinin dərk edilməsində, təhsil – strateg -
iya ları nın peşəseçmədə yeniyetmələrin
bütünlüklə qabiliyyətlərinin öyrənil -
məsi, aşkar edilməsində psixoloqların,
müəllimlərin, yeniyetmələrin özlərinin
və eləcə də valideynlərin köməyi
danılmazdır. Məsləhət və tövsiyələrlə
onları müsbət istiqa mətə yönəldə bilər.
Ən əsası da yeniyetmələrə məsləhət
verər kən onlarda öz gücü nə inamı
formalaşdırmaq mümkündür. Tədris
prosesində və sinifdən xaric işlərdə
yeniyetmələrə veriləcək psixoloji
tövsiyələr, iqtisadi biliklər və tərbiyə
işi ayrı-ayrı siniflər üzrə yaş dövrünü
nəzərə almaqla sistemləşdirilməli,
ümumiləşdirilməlidir. Belə ki, yeni -
yetmələrə tədris pro sesində təşəb büs -
karlıq, məsuliyyətlilik, təvazökarlıq,
dö zümlülük, yerinə yetiri lən isə
könüllü, ürəklə şüurlu olaraq həvəslə
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yanaşmaq, qətiyyətli və məqsədyönlü
ol maq kimi keyfiyyətlər aşılanmalıdır.
Yarı şa, rəqabətə davamlı, əmək bəhs -
ləşm əs inə yaxından qoşulmağa cəhd
göstər mə yə yeni yetmələrdə inam
yaratmağı bacarmalıdır. Bir həqiqət
də vardır ki, məktəbdə təh sil və onun

səviyyəsi, fənlərə seçici münasibət, pe -
şə seçimində zəruri faktlar kimi inki -
şaf edir. Uşaqların nəyə maraq gös tər -
mə si, hansı sahədə özünü gerçək -
  ləş dirməsi, qabiliyyətlərinin olması,
özünütəyini də nəzərə alınan məsə lə -
lərdəndir.
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Особенности самоопределения и выбора 
профессииу подростков

Абстракт

В статье исследуются особенности самоопределения и выбора про-
фессии у подростков, определяются направления самоопределения,
особое внимания уделяется на факторы, влияющие на выбор профессии,
указываются необходимые пути и средства в выборе профессии. Отме-
чается, что чувство взрослости, половая зрелость, самопознание и са-
моуверенность оказывают серьезное влияние на направления само-
определения у подростков. А также интересы и мотивы подростков
доводятся до центра внимания. Исследование показало, что формирование
интереса к профессии зависит от удач и неудач подростков и обуслав-
ливается профессиональной идентичностью и представлениями о ней.
Все это показывает, что склонность к богатству и идеалы личности
тесно связаны с ее системой потребностей, в частности, с факторами,
провоцирующими деятельность, т.е. с мотивацией деятельности. Обра-
щение внимания на эту систему, рассмотрение ее в связи с конкретным
видом деятельности имеет огромное значение не только с научной
точки зрения, но и с практической. Рекомендуется, что воспитания
интереса и любви к выбранной профессии у подростков можно добиться
путем формирования у них правильных представлений о содержании и
общественном значении работы в этой сфере деятельности, закономер-
ности ее развития.
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Factors that have impact on the formation of professional 
direction of teenagers 

Abstract

Factors that have impact on the formation of professional direction of
teenagers are investigated and the development directions of self – determination
are studied in the article. It is noted that professional self – determination
during teenage years is mainly characterized by the moral attitude towards
different labor types of a teenager. The formation of a personality’s value
system occurs in this period of age which determines the teenager’s selective
attitude towards different professional and specialty fields. Personal qualities
which are more noticeable in the professional direction of teenagers comprise
the psychophysiological trends in the development, demands, meeting them,
educational and training issues, skills, talents and abilities. Realizing potential
opportunities is quite difficult during the teenage years and also, the level of
cognitive development doesn’t enable it. Therefore, teenagers use existing
stereotype and orientation in the professional direction and they prefer to
select prestigious areas which have leading positions in society. In this case,
the opinions of parents, comrades, psychologists, as well as, teachers are im-
portant though partially. The study has shown that social factors have more
impact on the professional direction of teenagers. However, among these,
the most important ones are imaginations about profession and its social
status in the society. In addition, imaginations of teenagers about themselves
have a leading position. The motivation opportunities, abilities andemotional
and volitional characteristics of a teenager based on the model “I want – I
can – I need” occupy one of the central places in the professional direction.
Parents, teachers and psychologists must take this into consideration. 

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 10 oktyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Bacarıqlı kadr hazırlığıbugünali
təhsil müəssisələrinin qarşısına

qoyulmuş mühüm vəzifələrdəndir. Bu
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün
təbləbələr hazırda cəmiyyətdə da ha
çox aktual olan sahələr üzrə praktik
bacarıqlara yi yə  lənməlidir. Bu, kadr
hazırlığının in no va siyalı forması, peşə
bacarıqları hesab olunur. Ona görə
də tələbələrin tədris-peşə fəaliy yə ti
zamanı praktik tədqi qat  lar aparılmalı,
praktik bacarıqlar təcrübədə formalaş -
dırılmalıdır.

Tələbələrdə praktik bacarıqların
inkişafı üzrə aparılan işlər, tətbiq edi -
lən  tex ni ka lar, hər şeydən əvvəl, on-
larda praktik təfəkkürü inkişaf etdirir,

aparılan işin mexanizm lərinə yiyələn -
mək, bu sahədə özünün fərdi li yinə,
yaradıcılıq imkanlarına münasib gələn
ən uğurlu sahə seçməyə imkan verir.
Tələbələrin prak tik təfəkkürü onlarla
təlimati-məş ğələlər zamanı tapşırıq -
ların həlli, prob lemli situasiyaların
həlli, rol oyunları, imitasiyalı oyunlar,
diskussiyalar, reflek siya, layihələrdə
fəaliyyət göstərmək və s. yollarla
formalaşır.

Tələbələrdə peşə bacarıqlarının
təlim prosesində ixtisas sahəsi üzrə
yaradılmış prob lemli situasiyalarda
daha yaxşı formalaşdığı artıq sübut
edilib. Ə.S.Bay ramov, Ə.Ə.Əlizadə
(1), R.İ.Əliyev (2), A.M.Matyuşkin
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(2), L.Ş.Əmrahlı (3), L.A.Kazanseva
(4), R.X.Şakurov (5), V.İ.Zaqvyazin -
ski (6)və b. tədqiqatlarındabu məsələ
ilə bağlı müxtəlif nöqteyi-nə zər dən
mülahizələr yürüdülür. 

Aydın olub ki, tələbələrdə problemli
situasiyalar haqqında konkret təsəv -
vürlər olsa da onlardafən lər üzrə on -
la rın həlli yolları ilə bağlı hazır strate -
giyalar olmur. Strategiyaların qu  rul  ması
müd  dəti və səmərəliliyi tələbənin koq-
nitiv üslubundan və koqnitiv bacarıqla -
rın  dan asılıdır. 

«Problemli situasiyaları həll etmək
üçün tələbələr yalnız hazırkı situasiya
üçün deyil, bir sıra problemli situa-
siyalar üçün də əlverişli olan fikri
konstruksiyalardan ya rar  lan malı olur-
lar. Bu isə onlardan operativ hafizənin,
məntiqi və abstrakt təfək kürün və d.
koqnitiv proseslərin birgə (assosiativ)
əlaqəsini zəruri edir. Ona görə də tə -
lə bələrə pro b lemin həllinə motiv ləş -
mək, düşünmək, həll yolları axtarmaq
üçün vaxt və istiqa mət  lən mə lazım
gəlir. 

«Tələbələr problemli situasuyaları
həll edərkən yalnız konkret bu situasiya
üçün qo yulmuş məqsədə mərkəzləş -
mir, həmçinin situasiyanın həyati
məqsədlər üçün gərək li li yini də
dəyərləndirirlər. Ona görə də koqnitiv
fəaliyyətdə yaranan (və ya yara dı lan)
prob lemli situasiyalar onların peşə
bacarıqlarının inkişafına xidmət
etməlidir.

Tələbələrdə peşə bacarıqları ixtisas
üzrə təhsil illərində iştirakçısı olduqları
təlim prosesində formalaşır. Ona görə
də bu bacarıqlar təlim fəaliyyətində
yaranan bacarıq lar dır. Təlim fəaliyyəti,
bildiyimiz kimi, ayrı-ayrı hərəkətlərdən
qurulur. R.İ.Əliyev bildirir ki, “fə aliy -
yətin tərkib hissələri, onun ayrı-ayrı
aktları hərəkət adlanır. Hərəkət özü
də müəy yən məqsəddən doğur, bu və
digər motivlə şərtlənir. Hərəkət tam
və ya qismən dərk oluna bilər. Tam
dərk olunan hərəkət məqsəd aydınlı -
ğından doğur. Bu za man hərəkət si-
stemli ol maqla, hansısa konkret nə ti -
cənin alınmasına yönəlir” (2, s. 140).

Göründüyü kimi, hər hansı fəaliy -
yət tələbələrdə peşə bacarıqları forma -
laşdıra bil məz. Bunun üşün şərtlər
var:

– fəaliyyət motivləşməlidir;
– fəaliyyətin məqsədi olmalıdır; 
– fəaliyyətdə yerinə yetirilən hərə -

kətlər subyekt tərəfindən tam dərk
olun malıdır.

Yalnız bu halda, yəni şüurla tən -
zimləndiyi zaman peşə fəaliyyəti üzrə
yerinə yetirilən hərəkətlər bacarıqların
yaranmasına səbəb ola bilər. O halda
təlim prosesində tələbələr üçün konkret
situasiyalar yaradılmalıdır. Konkret
situasiyalar çərçivəsində fəallığın
davranış strategiyaları və müxtə lif
formaları müəyyənləşdirilməlidir. Belə
problemli situasiyalara elələri aid
edilir ki, onlardan bəzilərinin ümu mi
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qanunauyğunluqları vardır. Bu tipli
situasiyaların həlli üçün xüsusi hərəkət
vasi tə ləri tələb olunur. Həmin qanu -
nauyğunluqlar bir halda nəzəri mahiy -
yət, digər halda hə rə kət prinsipi kimi
çıxış edir. Geştaltpsixologiyada is ti -
fadə edilmiş belə problemli situ asiya -
lardan eksperimental tədqiqat larda
(A.V.Bruşlinski, N.A.Men çinskaya,
İ.S.Yaki man skaya və b.) geniş is tifa -
də edilmişdir. 

A.M.Matyuşkin sub yekt tərəfindən
problem situasiyanın həllinə, yenilərin
açılmasına kömək edən tə lə batları
ayırd edir. Obyekt tərəfindən isə o,
yaranmış problem situasiyalarda sub -
yektin qarşılaşdığı, aydınlaş dırılmasına
ehtiyac olan məlum olmayanları aid
edir. Problem situasiyanın psixoloji
quruluşu üç mühüm elementdən
ibarətdir (3, s. 77): 

a) dərket mə tələbatı;
b) məlum olmayan; 
c) subyektin dərketmə imkanları. 
A.M.Matyuşkinə görə, belə bu

mexanizm, çox mühümdür. Belə ki,
o, prob lemli situa si yanın dərketmə
tipinin yaranma imkanlarını müəyyən -
ləşdirir. Real fəaliy yətdə baş ve rən
sti mual reaksiyalar dərketməyə müna -
sibətdə “qaranlıq” ola bilər. Tap şırıqda
fikri proses lər mümkün olmadıqda o,
açıq şə kil də təqdim edilən situasiya
problem mahiyyətini itirir.

L.Ş.Əmrahlı koqnitiv fəaliy yətdə
yaranan bacarıqların psixoloji mahiy -

yətini aşağıdakı kimi izah edir: “Ba -
carıq” pedaqoji elmlər sistemində ən
geniş yayıl mış anlayışlardan dır. Onun
quruluşu psixoloji məzmun kəsb et -
məklə özündə bir sıra poseslərin
nəticə lərini bir  ləşdirir. Ba carıq dedikdə
- insanın (sub yek tin - şagir din, müəl -
limin) hərəki və ya əqli im kanlara
yiyələnməsi üçün ic ra etdiyi hərəkətləri
müvafiq qaydada yerinə yetirməsi ba -
şa düşülür. “Koqnitiv bacarıq” (dərk -
etmə) bacarığın bir növü dür. Burada
söh bət bilavasitə in sa nın dərketmə
sahəsinə aid olan bacarıqlarından
gedir. Ona görə də koq ni tiv ba ca -
rıqlara daha çox əqli keyfiy yət lərə
şa  mil olan bilik, ba ca rıq və vərdişlər
sistemi kimi ya naş maq daha düz -
gündür” (4, s. 8-9).

Əgər söhbət ixtisas üzrə peşə
bacarıqlarının formalaş dı rıl masından
gedirsə, burada baza müəəssisələrinin
rolu önə çıxır. Belə müəssisələr rolun -
da, ya ali təhsil müəssisə sinin özünün
nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisas -
yö nümlü mü əssisələr, ya da ayrılıqda
fəaliyyət göstərən dövlət və xüsusi
müəssisələr. Tabeçi liyin dən asılı ol-
mayaraq, tələbə ha zırlığında problemli
situasiyaları həlletmə bacarıqlarının
formalaşdırıl ma sında müəs sisələrlə
yanaşı bir sıra təşkilatlar da yaxından
iştirak edir:

– baza – istehsalat müəssisələri; 
– digər ixtisas məktəbləri;
– hazırlıq və ixtisasartırma kursları;
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– təcrübə müəssisələri;
– reklam şirkətləri;
– əlaqədar təşkilatlar:sosial yardım

mərkəzləri, QHT-lər, tələbə təşkilatları
və s.

Eyni zamanda, nəzərə almaq
lazımdır ki, tələbələrin problemli si -
tu asiyaları həl let mə bacarıqlarının
(koqnitiv, intellektual, praktik) onun
fəa liy yətinin xarakteris tikasına görə
qiymətləndirilməsi hələ kifayət qədər
ye tər li deyildir. “Elə cə də, tələbələrin
peşə bacarıqlarını onların şəxsi-peşə
keyfiyyətlərinə, dəyər-motivasi yasına
görə də formalaşdırmaq lazımdır. Bu-
nun üçün nəzarətin quruluşunda onun

icra et diyi fə aliyyətə mü nasibətinin
şəx si-peşə göstəricilərinin qiymətlən -
diril məsi üçün də sistem yerləşdiril -
məlidir. Bu mü nasibət tələbələrin peşə
üzrə inki şa fında şəxsiyyətin isti qa -
mətinin indikatoru kimi çıxış edə cək -
dir” (9). Bu xarakteristikalar içərisində
aşağıdakılar ayırd edilir:

– maraqların təzahürü; 
– müvafiq sahə üzrə kurs material -

larının mənimsənilməsində fəallıq və
təşəbbüs karlıq;

– biliklərin müstəqil axtarışına
hazırlıq;

– biliklərin dərinləşdirilməsinə
tələbat və s.
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Tələbələrdə problemli situasiyaları
həlletmə bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi üçün bir sıra tələblər vardır.
Bu tələblər ali təhsil müəssisəsinin
rəhbərliyindən başlayaraq professor-
müəllim heyətini, ka fed ra və fakültələri
əhatə edir. Vəzifələrin necə paylan -
malı olduğunu dəqiqləşdirmək üçün
həmin bacarıqların detal la rı nı nəzərdən
keçirək.

Peşə fəaliyyətində üzləşə biləcəyi
problemlərin həlli üzrə müstəqil və
çevik şə kildə bilik, bacarıq və vər -
dişlərə sahib olmaq. 

Təhsil sistemində çalışan, pedaqoji
işçilər kateqoriyasına daxil olan digər
həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək. On-
lara özünün peşə fəaliyyətinin
xüsusiyyətləri, təh sil sistemin də yeri
və rolu ilə bağlı zəruri informasiyalar
vermək, əməkdaşlıq vasi tə ləri seçərək
tətbiq etmək. Onlarla qarşılıqlı
münasibətləri tənzimləmək, qrupda,
kol  lek tivdə özünü qə bul etdirmək.

Peşə bacarıqlarına daxil edilməli
olan konstruktların standartlarını
müəyyənləşdimək, mərhə lələr üzrə
onların elementləri üzrə altbacarıqlara
yiyələnmək:

– fəaliyyəti öyrənmək, axtarmaq,
düşünmək, əməkdaşlıq etmək, işə qo -
şul maq, və uy ğunlaşmaq;

– bacarıqlarin tətbiqi sahələrini
ayırd etmək;

– bu sahələr üzrə bacarıqların
tətbiqi üçün əlavə biliklərə yiyələnmək.

Peşə fəaliyyəti üçün iş yerinə
uyğun uğurlu vasitələrdən səmərəli
yararlanmaq qabi liy yəti. Bu halda
peşə səriştəliliyi məlum “bilik-bacarıq-
vərdiş” triadasından kə na  ra çıxaraq
özündə formal və qeyri-formal ele -
mentləri, bilikləri birləşdirir (davranış,
faktların təhlili, qərar qəbulu, infor-
masiyalar üzərində işləmək). 

Müasir çətin şəraitdə peşə fəaliyyəti
göstərmək üçün inteqrasiyalı bilik,
baca rıq və ustanovkalara sahib olmaq. 

Bu halda tələbənin peşə bacarıqları
yalnız öz ixtisasına xas olan çevrə -
dən kənara çıxaraq daha geniş sahələri
əhatə etmiş olur. Hətta, bu bacarıqlara
tə ləbənin özünüqiymətləndirməsi və
özünütəhlili də daxildir. 

Çoxsaylı müzakirələrdən sonra
aydın olub ki, tələbələrdə peşə üzrə
formalaşdı rıl malı olan əsas bacarıqlar
peşə fəaliyyətində onlara bir sıra im-
kanlar verir:

– mürəkkəb məsələləri həll etmək
(bir sahədəki müxtəlif məsələlər);

– müxtəlif sahələrdə fəaliyyət gös -
tərmək (müxtəlif peşələr üzrə);

– mürəkkəb mental təşkiletməyə
nail omaq (intellektual və emosional
keyfiyyətlər);

– mürəkkəb şəkildə qurulmaqla
onun reallaşdırılması bütöv bacarıqlar
naborunun formalaşmasını tələb edir
(ən sadədən ən mürəkkəbə qədər).

Problemli situasiyaları həlletmə
bacarıqlarının formalaşdırılması ilə
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məşğul olan təhsil müəssisələrində
bu işlər iki istiqamətdə aparılmalıdır:

1) ümumi mədəni (universal,
ümumi-fəlsəfi, sosioloji);

2) peşə-ixtisas (spesifik – peşə,
peşə ixtisaslaşması üzrə). 

T.N.Knyazeva, L.E.Cemyonova
bu qənaətdədirlər ki, bütün bunlar
heç də peşə bacarıqlarının artırılması
üçün yetərli deyildir. Burada əsas
amil tələbənin peşəkarlıq üçün vacib
olan şəxsi keyfiyyətləridir. Tələbələrdə
şəxsi-peşəkar keyfiyyətlərin inki şa  fı
üçün təd ris proqramlarının yaradılması,
məzunların peşə bacarıqlarının model -
ləş dirilməsi vacibdir (9).

Müəlliflər peşə modelində ixtisaslar
üzrə tələbələrin fəaliyyətinin məzmu -
nunu, xarakterini əhatə edən problem -
lərin cəmləşdirilməsinin lazım gəldi -
yini bildirir lər. Peşə mode li  nin praktik
mahiyyəti yalnız tələbələrin peşə
sahəsi üzrə va cib olan bu və digər
baca rıq ların ümumiləşdirilmiş mode-
lini vermək deyildir. Məqsəd, həm
də tə li  min məzmu nu nu, qiymətlən -
dir mə vasitələrini ayırd etməkdir.

Qənaət budur ki, peşə model ləş -
diril məsi nin əsa sın  da tələbələrin fəaliy -
yət istiqa mət ləri durmalıdır. Bu fə a -
liy yət növlərinin məz munu müxtəlif
sosial sahələrdə vəzifələrin həlli ilə
şərtlənir. Belə liklə, müxtəlif sahələrdə
kadrların (tədqiqatımızda: psixoloq,
filoloq, riyaziy yatçı) funksiyaları yaxın
məz munda olacaqdır. Bu sahədə əsas

məsələ həll edilən prob lemin xarak -
terinə görə qiymətləndirmək üçün
tapşırıqlar sistemini işlə məkdir. Bu
məq sədlə problemi öyrənməkdən ötrü
qiy  mət ləndirməyə imkan verən kon -
kret sahələr, kurslar üzrə bütün baca -
rıqların forma laşmasına imkan verən
daha adekvat olan intellektual, prak -
tik (koqnitiv) model qurularaq tətbiq
edilir. 

Ali təhsil pilləsində tələbələrdə
pe şə bacarıqlarının formalaşdırıl ma -
sın da həyata keçirilən tədbirlərdən
birincisi onlarda praktik metodlara
yiyələn mə təcrübəsinin yaradılması -
dır. “Yunan sözü olan «me tod» anlayışı
burada psi xolo ji nəzə riy yələrin tət bi -
qi üsulları, “prak tik psixoloqun psi -
xoloji problemlərin həl lində uğur lu
nəticələrə nail olmaq üçün istiqa mət -
lən diyi yol» kimi götürülür. Hansısa
bir prob lemin həllində hər hansı bir
məqsədin qoyu luşu, onu hə yata
keçirmək üçün nə zə ri ba xımdan, eləcə
də istifadə edi lən texnika və ya pro -
se durlar əsaslandırılmalıdır. Ənə  nəvi
me todlara psixoloji təmayüllü fakül -
tələrdə təhsil alan tələbələrlə müxtəlif
me tod lar la iş apa rılır: mü hazirə, se-
minar, söhbət, mü za kirə, diskus si ya,
tre ninq, rol oyun ları və s.” (4, s. 27).

N.S.Pryajnikov müasir metodlara
tələbələrin fəallaşdırılmasına istiqamət -
lən di ril miş professional metodları aid
edir. Həmin metodların tətbiqi qay -
da ları və istifadə edi lən mate rialların
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məzmununda iştirakçıları aktivləş -
dirərək özünün peşə bacarıqlarını tə -
yin etmək üçün səy göstərmək, onları
stimullaşdırmaq, peşəkar kimi
həyatipers pek tiv  lərini görə bil mək
nəzərdə tutulur. Tələbələri fəallaşdıran
şəxsi və professional me todlar bir
sıra xüsu siy yətlərinə görə ənənəvi
metodlardan fərlənir (5, s. 127). 

Nəticə budur ki, yalnız praktik
təc rübə üzərində qurulan təhsil
prosesində tələbə lərdə ilkin peşə
bacarıq ları formalaşdırmaq mümkün -
dür. Onların peşəkar bacarıqlarına,
digər ix  tisas müəssələrində hazırlanan
kadrlardan fərqli olaraq, ilk növbədə
psixoloji mədəniyyət daxil edilməlidir.
İn kişaf, insan tər biyəsi və yaradıcılıq
proseslərində mü asir kadrların rolu
dərk edilməli, qiymətləndirilməlidir. 

Mü asir təhsil sisteminin, yeni sosial
mühitdə dünyanın inkişaf ənənələrin -
dən geri qalma ması üçün, istehsal
müəs sisələri yüksək peşə bacarıqlarına
malik olan ixtisaslı kadrlarla təmin
olun malıdır. Onların peşəkar fəalliy -
yətə hazırlanması üç baza elementi
əsasında həyata keçirliməlidir: 

1) ali təhsil müəssisələrinin mühiti
tələbəni öyrətməyə qabil olmalıdır;

2) mü əllim heyəti onların peşəkar
inkişafına cavabdehlik daşımalıdır; 

3) tələbələr tədris ma terialının
məzmununu mənimsəməli, onu
yenidən hasil edərək təcrübəyə köçür -
məli dir; 

4) tələbələr təcrübəyə tətbiq edil -
məli olan bacarıqların ümumi sistemi
ilə ta nış ol malı, onu özünəməxsus
qaydada tətbiq etməlidir. 

Bir sözlə, hər bir yeni bacarığın
formalaşdırılması lazım gəl dik də onun
əsasında duran bilik, bacarıq və
vərdişlər ak tual laşdırılır. Bacarığın
daha dəqiq və mükəmməl ol ması
üçün onun qu ru luşuna aid olan bütün
elementlər tədrici dəqiq ləşmə lər lə,
va sitələrin təkmilləşdirilməsi ilə möh -
kəmlən dirilir. De mə li, təlim fəaliy -
yətində bacarıq ların formalaşma  sında
tək rarlar sayəsin də yaranan vər diş -
lərin də rоlu nə zərə alın ma  lı dır.
Bacarıq vər dişlər sa yəsində for malaşır.
Bacarı ğın for malaş ması tələbələrdə
özünə nə zarəti ar tırır, hə rəkətlərin
hazır nümunələr əsasında idarə
edilməsini asanlaşdırır. Bacarıqları
daha asan forma laş dırmaq üçün
tələbələr tərə findən öz lə ri nin re al
hərə kət lərini müqayisə et mə yə imkan
verən hazır ob raz lar olmalıdır. Bu
obrazlar isə, bilavasitə praktik
təcrübədə yaranır.
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Характер и условия разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе когнитивной деятельности студентов 

Aбстракт

Полученные результаты говорят о том, что образовательный процесс,
основанный только на практическом опыте, может сформировать лишь
начальные профессиональные навыки. Студенты должны быть обучены
умению применять соответствующие практические методы для форми-
рования профессиональных навыков. Чтобы современная система об-
разования в новой социальной среде не отставала от мировых традиций,
производство должно быть обеспечено квалифицированным персоналом
с высокими профессиональными навыками.
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İssues of professional skills formation in students 
in problem solving process

Abstrakt

The result is that to form the primary professional skills on students is
only possible in the educational process based on the practical experience. In
order to form professional skills students should be trained to acquire
appropriate practical methods. That is why production facilities should be
provided with qualified staff with high professional skills to ensure that the
modern education system does not fall behind the traditions of the world in
a new social environment. 

Məqalə SDU-nun Pedaqogika və psixologiya kafedrasının iclasında mü -
zakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №2)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 08 dekabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Вначале беременности важ-
ными изменениями функ-

ционирования центральной нервной
системы женщины являются пони-
жение возбудимости коры головного
мозга и относительное повышение
возбудимости подкорковых обра-
зований. При этом у беременных
отмечается некоторая заторможен-
ность, повышается потребность во
сне. Подобные изменения носят
адаптивный характер, так как при-
водят к благотворному для диады
снижению активности женщины,
к увеличению времени, отводимого
на отдых и сон, к ограничению
контактов беременной с внешней
средой. Физиологические измене-
ния, связанные с беременностью,
влияют на эмоции женщины и в то
же время частично обусловлены
переменами в аффективной сфере,
характеризующимися лабильностью
и нередко противоречивостью. С

одной стороны, женщина испыты-
вает радость, удовлетворение и чув-
ство гордости в связи с состоявшим-
ся материнством, с другой – страх
взросления, опасения осложнений
течения беременности и родов, со-
мнения в своей материнской ком-
петенции и состоятельности. При
длительных стрессовых состояниях
в крови матери образуется избы-
точное количество стероидных гор-
монов, проходящих плацентарный
барьер и влияющих на формирую-
щийся мозг ребенка. Величина и
характер эмоционального контакта
между матерью и плодом, возмож-
но, являются самым решающим
фактором из влияющих на возни-
кающую психику. Существуют сви-
детельства того, что ребенок разде -
ляет эмоции матери. Бе ре менность
для женщины является стрессовым
событием, т.к. создаются новые
условия жизни, к которым женщина
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должна адаптироваться. Нормаль-
ная, без осложнений соматического
характера, без социальных и лич-
ностных проблем беременность яв-
ляется для женщины эустрессом,
(конструктивный стресс - является
защитной реакцией организма, про-
текает без существенных потерь
для организма. Происходит нор-
мальный процесс адаптации.Бере-
менность же протекающая на не-
благоприятном фоне: заболевания,
проблема взаимоотношений, внут-
ренний конфликт, выступает как
дистресс. Деструктивный стресс
подрывает защитные силы орга-
низма. И естественно, отрицательно
влияет на развивающийся плод.Бе-
ременность, действуя как неспеци-
фический стресс, проявляется у
женщин по-разному, в зависимости
от особенностей их личности. К
наиболее значимым психосоциаль-
ным стрессам относится: конфлик-
ты между супругами, неудов лет -
ворен ные материально-бытовые
ус ловия. Они увеличивают риск
возникновения акушерских ослож-
нений. Вынашивание нежеланного
ребенка вообще, нежеланного по
полу ребенка, способствует разви-
тию акушерских осложнений в ро-
дах, а также нарушению психиче-
ского развития будущего ребенка.
Каждый период беременности жен-
щина переживает по-разному. Су-

ществует шесть вариантов стилей
переживания беременности: адек-
ватный, эйфорический, тревожный,
амбивалентный, отвергающий, иг-
норирующий. Пять из которых, яв-
ляются негативными, они могут
оказать отрицательное влияние на
родовой и послеродовой период.
Процесс родов и послеродовой дея-
тельности матери требует высокого
уровня ее физической, интеллек-
туальной и эмоциональной актив-
ности. Исследования и данные об
эффективности психологической
подготовки к родам свидетель-
ствуют, что переживание родов и,
в частности болей схваток, зависит
от психологического настроя жен-
щины. У беременных с хроническим
психоэмоциональным стрессом воз-
никают патологии сле дую щего ха-
рактера: токсикоз первой половины
беременности, раннее развитие ге-
стозов, хроническая плацентарная
недостаточность в III триместре,
новорожденные рождаются в со-
стоянии гипоксии различной сте-
пени, беременность заканчивается
срочными родами, преждевремен-
ными родами, выкидышами. То
есть у беременных с хроническим
психоэмоциональным стрессом на-
рушается формирование родовой
доминанты. Беременная, хорошо
осведомленная о родах, наученная
родовому поведению, знающая о
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внутриутробной жизни ребенка,
создает благоприятные условия для
его рождения. В результате реали-
зации программы по антенаталь-
ному воспитанию происходит ре-
дукция негативного эмоционального
фона, страхов, тревог и других при-
знаков стресса. Сегодня доказано,
что при стрессе гормоны надпо-
чечников матери выбрасывают в
кровь катехоламины (гормоны
стресса), а во время положительных
эмоций (радости, успокоения) ги-
поталамические структуры выра-
батывают эндорфины (гормоны
радости), которые, проникая через
пла центарный барьер, непосред-
ственно воздействуют на плод.
Следовательно, мать и ребенок
представляют собой единый ней -
ро гуморальный организм, и каждый
из них в равной степени страдает
от неблагоприятного влияния внеш-
него мира, которое записывается в
долговременной памяти, оказывая
воздействие на всю последующую
жизнь ребенка. Позитивные мате-
ринские эмоции вызывают усиление
роста плода, спокойствие и возрас-
тание уровня сенсорного восприя-
тия плода. Ее стресс приводит к
низкому весу плода, увеличению
процента смертности, ослаблению
когнитивного развития.Результатом
стресса, в связи с вызываемым у
женщины нарушением плацентар-

ного кровообращения может быть
токсикозы и гестозы, угроза выки-
дыша. Также, стресс является фак-
тором преждевременного отхода
околоплодных вод, преждевремен-
ных родов, быстрых родов, отсут-
ствия крика при рождении у ре-
бенка.

Плод мужского пола, как пра-
вило, крупнее плода женского пола,
ему требуется больше ресурсов от
матери, и, следовательно, в случае
стресса существует более высокая
вероятность выкидыша. Кроме того,
плод мужского пола менее приспо-
соблен к тому, чтобы адаптироваться
к развитию в стрессовых условиях
в утробе матери. Помимо этого,
идет обучение эмоциям. Разумеется,
эмоции не передаются от матери к
ребенку через плаценту – пере-
даются только гормоны. Исследо-
ватели считают, что мать в состоянии
стресса вырабатывает избы точное
количество гормонов стресса, на-
зывающихся «катехоламинами», ко-
торые, в свою очередь, воздей-
ствуют на эмоции плода.В опытах
на животных, когда катехоламины
брали у испуганного животного и
вводили другим, реципиенты тоже
испытывали страх. Ученые пред-
полагают, что эти химические стрес-
соры передаются через плаценту и
«пугают» развивающуюся нервную
систему плода. Если это происходит
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достаточно часто, плод привыкает
к состоянию хронического стресса.
Его организм привыкает бурно реа-
гировать на стимулирующие воз-
действия. У детей, которые роди-
лись с уже перегруженной нервной
системой, чаще обнаруживаются
эмоциональные расстройства и на-
рушения работы пищеварительной
системы, и это закрепило за ними
репутацию «склонных к коликам».
Так, достоверные исследования по-
казывают, что проблески сознания
появляются у ребенка именно со
второй половины беременности.
Сильный стресс на третьем или
четвертом месяце беременности бу-
дет иметь скорее последствия для
нервной системы, мозг ребенка еще
недостаточно зрел, чтобы перевести
информацию, поступающую от ма-
тери, в эмоцию. Эмоция включает
в себя не только ощущения, но и
придание смысла этому ощущению.
К шестому месяцу беременности
он способен перевести ощущения
в эмоции, внутренняя реальность
будущего ребенка начинает фор-
мироваться под влиянием эмоцио-
нальной информации от матери. С
наибольшей вероятностью от ма-
тери ребенку передаются такие эмо-
циональные состояния как страх,
агрессия и плаксивость. Следова-
тельно, можно сделать вывод о ве-
роятности прямого научения этим

эмоциям.Особенно это влияет на
девочек. Девочка, прожившая эмо-
ционально неблагополучную внут-
риутробную жизнь, накопит во вре-
мя рождения и в раннем детстве
опыт, который будет оказывать влия-
ние на течение беременности и ро-
дов, когда она сама станет матерью.
Тревожные переживания беремен-
ной женщины оказывают суще-
ственное влияние на развитие ре-
бенка первых месяцев жизни. Дети
матерей с высоким уровнем тревоги
характеризуются в неонатальном
периоде тенденцией к угнетению
центральной нервной системы, эмо-
циональной неустойчивостью, на-
рушением качества сна, имеют
более низкие баллы по пси хо мо -
торному развитию, нарушение ком-
муникативных функций в виде
неполноценного «комплекса ожив -
ления». Исследования показали:
дети матерей, находившихся в де-
прессии или тревожном состоянии
во время беременности, имеют по-
вышенную концентрацию кортизола
при рождении и в подростковом
возрасте. У них также снижены
когнитивные способности, присут-
ствуют проблемы с развитием и
психические отклонения.Помимо
этой опасности, ранее было дока-
зано, что стресс во время беремен-
ности, вне зависимости от сроков,
пагубно влияет на развитие ребенка.
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У малыша, рожденного от женщи-
ны, испытавшей стресс во время
беременности, возникают проблемы
с обменом веществ, ослабевает им-
мунная и эндокринная системы.
Страдают и когнитивные процессы
ребенка.Стресс во время беремен-
ности влияет и на самочувствие
самой женщины: появляется утом-
ляемость, бессонница, что может
привести и к осложнению в проте-
кании самой беременности. Стресс
на последних месяцах может при-
вести к преждевременным родам.
Стресс на ранних сроках беремен-
ности - к выкидышу. К тому же
стресс на первых неделях беремен-
ности провоцирует и усиливает
токсикоз. Дети, рожденные от такой
матери, подвержены тревогам и
страхам, не говоря уж и об ум-
ственных отставаниях.В большин-
стве случаев психосоматические
нарушения в акушерстве не вызы-
вают какого-либо структурного по-
вреждения органа. Функцио -
нальный и фазовый характер
ре продуктивной системы и эмоцио -
нальной атмосферы, окружающей
ее создают ситуационный физио-
логический стресс. Биологи ческие,
эмоциональные и функциональные
модификации этого физиологиче-
ского стресса могут легко транс-
формировать нормальную ситуацию
в ситуацию патологического стрес-

са, создавая условия психосомати-
ческого риска. Конфликты между
супругами, родителями и детьми,
отсутствие мужа, неудовлетворен-
ные материально-бытовые условия
являются психосоциальными стрес-
сорами современного общества,
увеличивающими риск возникно-
вения акушерских осложнений. Ка-
ган и Леви отмечают, что имеется
три типа реакций, вызываемых пси-
хосоциальными факторами: пове-
денческие, эмоциональные и физио -
логические. Такие эмоциональные
реакции, как возбуждение, депрес-
сия или страх, вызываемые психо-
социальными стрессорами, ведут
к самоубийству, фригидности и,
возможно, трудным родам. При
действии стрессовых факторов че-
ловек отвечает, главным образом,
эмоциональными реакциями и про-
блема стресса является, в основном,
проблемой эмоционального стресса.
К.В.Судаковым было показано, что
наиболее реактивным к действию
экстремальных и повреждающих
факторов является эмоциональный
аппарат, который первым включа-
ется в стрессовую реакцию. Это
связано с тем, что эмоции включены
в архитектонику любого целена-
правленного поведенческого акта.
При стрессе может изменяться дея-
тельность не только гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой, но
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и гипоталамо-гипофизарно-тирео-
идной и других систем.

Таким образом, изучение небла-
гоприятных стрессогенных фак -
торов, влияющих на психосомати-
ческий статус беременных и
функ  циональную активность матки,
нам представляется актуальным.
Многими исследователями подчер-
кивается неблагоприятное влияние
эмоционального стресса матери на
беременность и роды. Выделяются
внутриутробная гипоксия, наруше-
ния плацентарного кровоснабжения,
аномалии родовых сил и течения
родов .Поскольку эндокринная си-
стема начинает формироваться
очень рано, ребенок на гормональ-
ном уровне переживает, все состоя-
ния матери.Одновременно ребенок
испытывает все больший недостаток
кислорода, из-за сужения под влия-
нием «гормонов беспокойства» со-
судов, кровь которых доставляет
кислород тканям плода, в том числе
и нервным клеткам мозга. Дли-
тельный недостаток кислорода (ги-
поксия) не безразличен для нервной
системы плода, вызывая характер-
ного после рождения повышенную
чувствительность к духоте, запахам,
шумам, яркому свету и солнцу, лег-
кость возникновения головокруже-
ний и обморочных состояний. Сами
же катехоламины приводят к из-
лишней подвижности, неустойчи-

вости нервных процессов, тревож-
ности, расстройствам настроения,
эмоциональной возбудимости, на-
рушениям ритма сна и бодрство-
вания. Из-за стрессового состояния
матери при отрицательном отно-
шении к беременности у ребенка
уже внутриутробно повреждена ре-
активность – защитные силы орга-
низма. Закономерным следствием
стресса от нежелательной беремен-
ности могут быть: угроза раннего
выкидыша, осложненные и преж-
девременные роды, масса тела меньше
нормы, беспокойство и возбуди-
мость ребенка, нарушения аппетита,
обмена веществ, поражение кожи
ребенка. Нежеланные дети легко
расстраиваются, повышенно обид-
чивы и капризны, беспокойно спят,
много плачут и долго не могут
успокоиться, тем более без пустыш-
ки, соски, к которым они имеют
пристрастие, так же как к сосанию
пальца. Нежеланные дети более за-
вистливы и труднее переносят про-
фессиональные успехи других и
их счастье в личной жизни. Отсюда
недоброжелательность, колкость,
ироничность. Ученые выявили, что
характерными патологиями бере-
менных с хроническим психоэмо-
циональным стрессом являются
токсикоз первой половины бере-
менности, раннее развитие гестозов.
Изучены некоторые аспекты мате-
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ринского гомеостаза при стрессе и
функциональное состояние фето-
плацентарной системы. Выявлено
следующие особенности патогенеза:
нарушение иммунного гомеостаза;
депрессия антиоксидатной защиты;
нарушение гормонального гоме-
остаза. На фоне перечисленных

осложнений формируется хрони-
ческая плацентарная недостаточ-
ность в III триместр. Это доказы-
вает, что психологический стресс
несет с собой целый комплекс пе-
ринатальных проблем, требующих
серьезного внимания к психологи-
ческой сфере беременных женщин.

Литература:

Qadının hamiləliyə uyğunlaşması və
stressin dölə təsiri

Abstrakt

Müasir dövrdə hamilə qadınların psixosomatik vəziyyətinə və uşaqlığın funk-
sional fəaliyyətinə təsir göstərən əlverişsiz stress faktorlarının öyrənilməsi olduqca
aktualdır. Bir çox tədqiqatçılar anaların emosional stressinin hamiləlik və doğum
proseslərinə mənfi təsirini vurğulayırlar. Bu baxımdan uşaqlıqdaxili hipoksiyanı,
plasentar qan dövranının pozulmasını, dəridə olan xalların və doğuşun gedişinin
qeyri-normal olmasını qeyd etmək olar.
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Adaptation of a woman to pregnancy and the impact
of stress on the fetus

Abstract

The study of the unfavorable stress factors affecting the psychosomatic
status of pregnant women and the functional activity of the uterus seems to
us relevant. Many researchers emphasize the adverse impact of emotional
stress on mothers on pregnancy and childbirth. Intrauterine hypoxia, violations
of the placental blood supply, abnormalities of the birthmarks and the course
of labor are distinguished.

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №4)

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 25 sentyabr 2017-ci ildə daxil olmuşdur



Məlumdur ki, somatik xəstə -
liklər xüsusilə, xroniki so-

matik xəstəliklər insan həyatına ciddi
təsir göstərən, ancaq psixi problemlərlə
əlaqəsi olmayan, insanların fiziki,
emosional, psixoloji və sosial həyatına
mənfi təsir göstərən xəstəliklərdəndir.
Bu xəstəliklər böyüklərlə yanaşı,
uşaqlarda da tez-tez rast gəlinir. Xü -
susilə son zamanlar kiçik mək təb lilər
arasında müxtəlif somatik xəstəliyi
olan uşaqların sayı artmaq dadır. Xro-
niki somatik xəstəliklərin uşaqlar
arasında yayılma nisbətinə nəzər
salarkən məlum olur ki, somatik
xəstəliyi olan insanlar 30% təşkil edir -
sə, onun 10%-i uşaqlardır. (1, s.125)
Xroniki uşaq xəstəlikləri müxtəlifdir:
doğuşdan anomaliyalar, anadangəlmə
ürək qüsurları, epilepsiya, böyrək
çatışmazlığı, onkoloji xəstəliklər, he-
mofiliya, şəkərli diabet, dəri xəs -

təlikləri, tənəffüs sistemi xəstəlikləri
və s. Bu xəstəliklər insanda qorxu,
həyə can, ölüm təhlükəsi və digər
narahatlıqlara səbəb olmaqla xəstənin
sağalmağına mənfi təsir göstərir. 

Məqalədə xroniki somatik xəstə -
lik dən əziyyət çəkən uşaqların yaşın -
dan, xəstəliyin patogenezi və klinik
gedişindən asılı olaraq psixikanın
inkişafında təzahürlərinin təhlili
aparılmışdır.

Faktlar göstərir ki, somatik xəstə
uşaqların sosial adaptasiyasının
psixoloji xüsusiyyətlərinin qiymətlən -
di ril məsi və onların cəmiyyətə adap -
tasi ya sına mane olan amillərin müəy -
yənləşdirilməsi mühüm praktik
əhə miyyət kəsb edir. Yeni həyat şərai -
tinə adaptasiya prosesi çox mürəkkəb
xarakterə malikdir. Müxtəlif stres -
sorların təsirinə məruz qalma uşaqların
psixoloji vəziyyətində ciddi fəsadlar
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yarada və cəmiyyət üçün yararlı
vətəndaş yetişdirilməsi işinə əngəl
törədə bilər. Onlarda diskomfort hissin
yaranması və cəmiyyətin digər üzvləri
tərəfindən qəbul edilməməsi göstəri -
lənlərin ilkin əlamətləridir. Bütün bun-
lar isə öz növbəsində uşaqlarda mə -
yusluğun və çaşqınlığın yaranmasına
gətirib çıxarır. 

Doğrudur, son vaxtlar somatik xəstə
uşaqların sosial adaptasiyası ilə bağlı
qəbul edilmiş dövlət proqramları, so -
sial tədbirlər bir sıra problemləri ara dan
qaldırsa da orqanizmə ciddi təsir gös -
tərən psixoloji amillərin təsir dərəcəsi
hələ də onların fəaliyyətinin səmərəli
təşkilinə mane olur. Bütün lüklə bu
istiqamətdə psixoloji vəziy yə tin
öyrənilməsi ilə bağlı elmi təd qi qat
istiqamətli və praktik yönümlü iş lərin
həyata keçirilməsinə ehtiyac var.

Qeyd etmək istərdik ki, istənilən
somatik xəstəliklər zamanı, xüsusilə
də xroniki və ya uzun müddət davam

edən xəstəliklər psixi pozuntularla
müşayiət olunur. Bu fikir N.M.Ma-
nuxina, Q.V.Morozova, M.S.Lebe-
dinskiy, V.A.Zaxarin, R.A.Luriya,
E.Şə fiyeva, N.İsmayılov, F.N.İsma -
yılov və başqalarının tədqiqatlarında
öz əksini tapmışdır.

Ürək-damar sistemi, tənəffüs siste -
mi, həzm sistemi, şəkərli-diabet, on-
koloji, uroloji və ya dəri-zöhrəvi xəs -
təliklər kimi xroniki xəstəliklər
uşaqlarda normal inkişafı əngəlləyir.
Xroniki narahatlığı olan uşaq koqnitiv,
fiziki və psixososial inkişaf mərhə lə -
lərində müəyyən çətinliklərlə yanaşı,
eyni zamanda bu xəstəliklərin nəticəsi
olaraq pəhriz saxlamaq, tez-tez xəs -
təxanaya getmək, çətin müalicə pro -
se durları, ölüm qorxusu, ailədən və
dostlardan uzun müddətli ayrı qal ma
və ya sosial təcrid olunma kimi hal -
larla da qarşılaşmaq məcbu riy yə -
tindədir. Bu hallar qismən aşağıdakı
şəkildə göstərə bilərik:
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Şəkil 1. Xroniki somatik xəstəliyi olan uşaqlarda özünü göstərən xüsusiyyətlər



Xroniki somatik xəstəliyi olan
uşaqlar yaşından asılı olaraq xəstəlik
diaqnozunu öyrənərkən müxtəlif
mərhələlərdən keçirlər. İlkin mərhələdə
təəccüb və inkar, ikinci mərhələdə
isə qəzəb və özünə qapanma özünü
göstərir. Bu özünü günahlandırma,
adaptasiya problemləri və depressiyaya
qədər uzanan bir çox problemlərə
gətirib çıxarır. 

1 yaşına qədər olan uşaqlarda ana-
dan ayrılmaq, yeni rejim dəyi şik lik -
lərinə reaksiyalar, yuxu və yemək re-
jiminin pozulması kimi əlamətlər
meydana çıxır və hətta anaklitik dep -
ressiyanın (anadan və ya ananı əvəz
edən qadından birdən-birə ayrılan
uşaqda yaranan depressiya) yaran -
masına səbəb olur.

1-3 yaş arası olan uşaqlarda ayrılma
qorxusu ilə bağlı əlamətlər meydana
gəlir. (ağlama, öz hisslərini coşqun
bir şəkildə büruzə vermək, etiraz
etmək və ya həddən artıq adaptasiya,
autizm və psixosomatik əlamətlər)

3-6 yaş arası olan uşaqlarda isə
xəstə olma və ya xəstəxanaya yatırılma
günah, cəza, xəstəlik və ölümlə bağlı
real olmayan xəyal və qorxulara səbəb
olur. Bədənlərinə zərər verilə biləcəyi
narahatlıqları, tərk edilmə hissləri
əsasən, onların aqressiv davranışlarında
özünü göstərir.

6-12 yaş arası olan uşaqlarda isə
xəstə olma və ya xəstəxanaya yatırılma
sosial maraqların azalmasına, dərs

müvəffəqiyyətlərinin aşağı düşməsinə
səbəb olur. Xəstəliklə bağlı narahat -
lıqlar və neqativ düşüncələr uşağın
özü nü bacarıqsız və yararsız hiss
etmə sinə, müalicəyə müqavimət və
aqressiv davranışlar göstərməsinə,
yaşıdları ilə ünsiyyətdə soyuqluq,
özünə qapanma, tourette sindromu
(tik xəstəliyi), kəkələmə, pəltəklik və
bir sıra nitq qüsurlarına gətirib çıxarır.

Somatik xəstəlikləri olan uşaqların
psixi inkişaf mərhələləri xəstəliyin
növü və dərəcəsindən asılı olaraq
sağlam uşaqlardan fərqlənir. Bu uşaqlar
inkişaf baxımından yaşıdları ilə eyni
səviyyədədirlər, ancaq onlar həyatlarını
davam etdirə bilmələri üçün davamlı
dərman istifadəsinə, mütəmadi olaraq
xəstəxanada stasionar şəraitdə müa -
licəyə və xüsusi tibbi dəstəyə ehtiyac
duyurlar. Xəstəliyin başlanğıcında
qoyulan erkən diaqnoz uşaq, ailə və
yaşadığı ictimai mühit üçün çox əhə -
miyyətlidir. Erkən diaqnoz xəstəliyin
doğum və ya körpəlik dövründə təyin
olunması, həmçinin fərq edildiyində
nəzarət altına alınması və lazımlı mü -
daxilə ilə müalicəyə başlanılması üçün
vacibdir. Erkən müdaxilə xəstəliyin
gedişatını və daha yüksək səviyyəyə
çatmasının qarşısını alaraq, ailənin
xəs təliklə mübarizə apara bilmək
gücünü daha da artırır. (2, s. 8)

Psixoloji baxımdan xəstə uşaqlara
yaş kateqoriyalarına uyğun yanaşma
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,
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0-1 yaş qrupundakı xəstələrin ana qu -
ca ğında müayinə edilməsi vacibdir.
Çünki, körpə ana qucağında özünü
güvəndə hiss etdiyi üçün müayinəyə
münbit şərait yaranır. Bununla yanaşı,
müayinə otaqlarında uşağın marağını
cəlb edə biləcək oyuncaqların, sevdiyi
əşyaların, rəsm və s. Olması gərəklidir.
İlkin mərhələdə körpələrlə ünsiyyət,
göz kontaktının qurulması müayinəyə
müsbət təsirini göstərə bilər. Ağrılı
bölgəyə toxunmadan öncə uşağın qorx -
maması üçün bədənin fərqli bölgələ -
rinə toxunmaq, daha sonra ağrılı
bölgəni müayinə etmək lazımdır.

5 yaşından yuxarı olan uşaqların
müayinəsində isə uşaqlara xəstəliklə
bağlı sadə bir şəkildə məlumat vermək
lazımdır. Bu qrupa daxil olan uşaqlar
ağrıyan nahiyyəsini göstərə bilər. Dia-
qnostika üçün uyğun kommunika-
siyadan istifadə edilərsə müalicənin
müsbət effektinə müəyyən qədər nail
olmaq olar.

Diqqəti çəkən məsələlərdən biri
də hər bir uşağın ayrı-ayrı fərdi xüsu -
siyyətlərindən asılı olaraq öz xəstə -
liklərinə verdiyi reaksiyasıdır. Əlbəttə
ki, bütün uşaqlar sağlamlıq problemi
ilə bağlı yanında edilən söhbətləri
eyni şəkildə qəbul etmir. Lakin çox
həyəcanlı və emosional olan uşaqlar
xəstəliklərinin simptomlarını psixoloji
olaraq artıra bilər və sağalsalar belə
özlərini xəstə kimi hiss edərlər. Yəni
psixoloji olaraq xəstəliyi davam etdirir -

lər. Bu belə uşaqlarda tez-tez baş ve -
rən bir haldır. Xüsusilə də emosional
uşaqlar adətən valideynlərinin qayğı
və diqqətini cəlb etmək üçün öz xəs -
tə liklərindən istifadə edirlər. Daha
çox qayğı görmək üçün sağalmış ol-
salar da özlərini xəstə kimi hiss edər,
hər hansı bir fizioloji səbəb olmadan
baş ağrısı, qarın ağrısı kimi ipoxondrik
şikayətlər edə bilərlər. Psixi mənşəli
ipoxondrik əlamətlərdən fərqli olaraq
xroniki somatik xəstə uşaqların ipo-
xondrik şikayətləri reallığa uyğundur
bə bir qədər şişirdilmiş formada
müşayiət olunur. Adətən bu tip ipo-
xondrik şikayətlər hiperhimayə olunan
ailələrdə müşahidə olunur. Bu da
uşağın sosiallaşmasına, əməyə alışma -
sına mane olar və onlarda müəyyən
mənfi xarakterik xüsusiyyətlərin
(tənbəllik, passivlik, emosional dö -
zümsüzlük və s.) yaranmasına səbəb
olar. Məhz bu səbəbdən də həkimlər
uşaqların ciddi sağlamlıq problemləri
ilə bağlı valideynləri məlumatlan dı -
rar kən, eləcə də ailə üzvləri öz arala -
rında müzakirə etdikdə uşağın işti-
rakının olmaması psixoloji baxımdan
daha məqsədəuyğundur. Ona görə də
uşağın fizioloji sağlamlığı ilə bağlı
məsələlərdə valideynlər və həkimlər
tərəfindən həssas davranılmalı və
uşağın yanında xəstəlik haqqında
mənfi yönümdə danışılmamalı, lü-
zumsuz təfərrüatlara girilməməlidir.
(3, s. 161) Biz klinik psixoloqların
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vəzifəsi isə uşaqlarda müəyyən xa-
rakterik əlamətlərin formalaşmasına
xidmət edən psixoloji iş aparmaqdır.

Ailələr adətən uşaq xəstə olarkən
onların üzərinə çox düşür, normadan
artıq həssaslıq göstərirlər. Uşaq sağal -
dıq dan sonra isə ailə həmin diqqəti,
qay ğını ona verə bilməyəcək. Məhz
bu səbəbdən xəstəlik dövründə uşağa
yanaşma şişirdilmiş formada olmama -
lıdır. Ümumiyyətlə, ailənin xroniki
xəstəliklər zamanı uşağın hər hansısa
bir mütəxəssis tərəfindən psixoloji
dəstək almasını təmin etməsi son dər -
əcə əhəmiyyətlidir. Çünki, mütəxəssis
dəstəyi ilə uşağa yaxınlaşmaq, onu
mənfi düşüncələrdən azad etmək, sağ -
lam bir şəxsiyyət kimi inkişaf et mə -
sinə yardım etmək lazımdır.

Uşağın xəstəliyi ailənin həyat
tərzinə ciddi təsir göstərərək ailə üzv -
lərinin bir-biri ilə əlaqəsini dəyiş dirir,
valideynlərə birbaşa və ya dolayı ola-
raq təsir edir və yeni vəziyyətə adap -
ta siyanı təmin etməyə məcbur edir.
Aparılan araşdırmalara görə uşağın
xroniki xəstəliyi ailədə münasibətlərin
pozulmasına, ən pis halda isə boşan -
malara belə gətirib çıxarır. (4, s.12)
Xroniki somatik xəstəliyi olan uşaq -
ların ailələri arasında aparılan araşdır -
malara nəzər salarkən bir qrup ailələrdə
birlik, həssaslıq, şəfqət, empatiya,
hörmətin artdığını, ancaq əksər ailə -
lər də şəxsiyyətlərarası münasi bət lərdə
mənfi təsirlərin yarandığını, qardaş-

bacı arasında isə qısqanclıq, rəqabət,
hirslilik və ya özünə qapanma kimi
hisslərin yaranması ilə müşahidə olu-
nur. Uşaqların xroniki xəstəliklərinin
ailəyə təsiri ilə bağlı aparılan araşdır -
malara görə daha çox analar mənfi
təsirə uğrayırlar. Bu anaların sağlam
uşaqlara sahib analarla müqayisədə
daha depressiv və əsəbi olduğu məlum
olmuşdur.

Bəzi tədqiqatçıların araşdırmalarına
görə (Sexson S, Madan-Swain.A və
basqaları) xəstəxanada yatma uşağın
təhsilinə, məktəbdəki uğurlarına mənfi
təsir edir. Uşağı xəstəxanaya yatırt -
ma dan əvvəl onun bu mərhələyə
böyük lərin köməyi ilə hazırlanması
çox vacibdir. Çünki, uşağın mövcud
vəziyyətə hazırlanması prosesi uzun -
müddətli mənfi emosional və davranış
problemlərinin yaranmasının qarşısını
almaqda kömək edir. Əvvəlcədən xəs -
tə xanaya hazırlanmayan uşaqlarda
müalicəyə müqavimət, təşviş, əsəbilik,
yuxu və iştah pozuntuları kimi hallar
müşahidə olunur.

Bugün dünya əhalisinin psixi
sağlamlığı vacib əhəmiyyət kəsb edir
və getdikcə daha da aktuallaşır. Hətta
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə
bir şüar irəli sürüb: “Psixi sağlamlığı
olmayan insan heç vaxt fiziki cəhətdən
sağlam ola bilməz.” Psixi sağlamlıq
fərdin ətraf mühitə adaptasiyasına im-
kan verən funksional qabiliyyətlərin,
yönəlişlərin və keyfiyyətlərin məc -
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mu sudur. (5, s. 9) Məhz psixi sağlam
olan insan öz daxili potensialını, ak-
tivliyini həyata keçirə bilər. Nəzərə
alınmalıdır ki, istər ailədə, istərsə də
məktəbdə və ya dostları arasında uşa -
ğın sosial statusu onun mənəvi, psixi
sağlamlığı ilə birbaşa bağlıdır. Uşağın
psixoloji inkişafı, ətrafdakılarla mü -
nasibətdə psixoloji durumu, emosional
vəziyyəti, əhval-ruhiyyəsi, intellektual
potensialı - hamısı psixi sağlamlıqla
bu və ya digər formada əlaqədardır.
Müasir dövrümüzdə psixologiya el-
minin və psixosomatik konsepsiyanın
müasir inkişaf mərhələsində somatik
xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların
psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilmə -
sinin və onlarla aparılan psixoloji işin
çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
müşahidə edirik. Bu mənada respubli -
kamızda müxtəlif somatik xəstəlikdən
əziyyət çəkən uşaqların psixoloji
yardıma ehtiyac duymasını diqqətdə
saxlamaq lazımdır. Belə ki, xəstəliyin
yaratdığı sosial-psixoloji vəziyyət
şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyət-
lərinin formalaşmasında öz təsirini
göstərir və şəxsiyyətlərarası münasibət-

lərinin xarakterini səciyyələndirir. Bu
isə öz növbəsində şəxsiyyətin davra-
nışında bir sıra psixoloji dəyişikliklərin
baş verməsinə gətirib çıxarır. Ona
görə də bugün somatik xəstə uşaqların
psixoloji reabilitasiyası və psixokor -
reksiyası bu uşaqların müalicəsinin
zəruri bir hissəsidir. (6, s. 323)

Somatik xəstəliklər uşağın sosial
mü hitdəki statusuna mənfi təsir gös -
tərərək onun psixi imkanlarının aşağı
enməsinə, digər insanlarla ünsiy yətinin
məhdudlaşmasına, obyektiv aləmdə
baş verən proseslərə marağın itməsi və
öz daxili aləmi ilə ətraf mühit ara sın -
da kı əlaqələrin pozulmasına səbəb olur.

Beləliklə, somatik xəstə uşaqlara
tibbi-psixoloji dəstək ilə yanaşı,
valideynlərin, qohum və yaxın ətrafın
sosial dəstəyinin rolu mühüm əhəmiy -
yət kəsb edir. Eyni zamanda xəstə
uşaqların yaxınlarının da psixoloji
dəstəyə ehtiyac duyduğunu nəzərdən
qaçırmaq olmaz. Bu baxımdan psi -
xoloqların yalnız xəstə uşaqlarla deyil,
həm də xəstələrin yaxınları ilə psixoloji
söhbət aparması müsbət nəticələrin
əldə olunmasına yardım etmiş olar.
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Воздействие хронических соматических заболеваний 
на детскую психику

Абстракт

В статье рассматриваются особенности социальной адаптации детей
с хроническими соматическими заболеваниями, факторы, которые
мешают их адаптации в обществе и как соматические заболевания
серьезно влияют на физическое, эмоциональное, психологическое и со-
циальное благополучие детей. В то же время эти заболевания могут вы-
зывать беспокойство, депрессию, угрозы смерти и многое другое и от-
рицательно влиять на исцеление и поведение пациента.

В статье также приводятся реакции детей с хроническими сомати-
ческими заболеваниями на диагноз заболевания в соответствии с их
возрастными характеристиками. Это, в свою очередь, влияет на образ
жизни семьи, отношения членов семьи друг с другом и адаптацию к
новой ситуации.

В статье также рассматривается негативное влияние хронического
заболевания на школьную жизнь детей и позитивное воздействие соци-
альной поддержки. Поэтому важно, чтобы родители, преподаватели
или близкие люди были проинформированы об этом.
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Effect of Chronic Somatic Diseases on Children’s Psyche

Abstract

The article examines the features of social adaptation of children with
chronic somatic diseases, and factors that prevents their adaptation in society
and how somatic diseases seriously affect the physical, emotional, psychological
and social well-being of children. Meanwhile, these diseases can cause
anxiety, depression, death threats and much more and adversely affect the
healing and behavior of the patient.

The article also presents the reactions of children with chronic somatic
diseases to their diagnosis in accordance with their age characteristics. This,
in turn, affects the lifestyle of their family, the relationship of family
members with each other and the family’s adaptation to the new situation.

The article also discusses the negative impact of this chronic disorder on
children’s school life and the positive impact of social support to such
children. Therefore, it is important for parents, relatives or teachers to be
informed about this.

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

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 17 sentyabr  2017-ci ildə daxil olmuşdur

Психолоэийа jурналы 2017, №4

Xudanlı A.

123



Психолоэийа jурналы 2017, №4124

Гейд цчцн



Психолоэийа jурналы 2017, №4 125

Гейд цчцн



Психолоэийа jурналы 2017, №4126

Гейд цчцн



Психолоэийа jурналы 2017, №4 127

Гейд цчцн



Р Е Д А К С И Й А   Щ Е Й Я Т И

Баш  редактор:
Ялийев Б.Щ. (АМЕА-нын мцхбир цзвц, психол. цзря е.д., проф.)

Баш редакторун мцавиnи:    

Сейидов С.И. (психол. цзря е.д., проф.)

Ялизадя Щ.Я. (пед. цзря е.д., проф.), Ялийева К.Р. (психол. цзря е.д., проф.),
Ялийев Р.И. (психол. цзря е.д., проф.), Бахшялийев Я.Т. (психол. цзря е.д., проф.),

Гурбанова Э.К. (психол. цзря е.д., проф.), Худйаков А.И. (психол.е.д., проф.,
Русийа), Гядирова Р.Щ. (психол. цзря е.д., prof.), 
Ибращимбяйова Р.F. (психол. цзря фялс. д., дос.),

Ъаббаров Р.В. (психол. цзря фялс. д.), 
Мустафайев М.Щ. (психол. цзря фялс. д., мясул катиб).

Редаксийанын цнваны: АЗ 1069, Бакы шящяри, З.Бцнйадов 38, ЫЫ мяртябя.
Телефон: 4390112, 5629961

Лисензийа: АВ№022487. Гейдиййат нюмряси В 287, 19 апрел 1999-ъу ил.
Азярбайъан Республикасы Мятбуат вя Информасийа  Назирлийи 

web sayt: www.psixologiya.net

Форматы 70х100 1/16. Физики чап вяряги: 8,0. 
Тираж: 300. Сифариш 197.
Гиймяти мцгавиля иля.

“Тящсил” няшриййатынын мятбяясиндя чап едилмишдир.

© “Тящсил”, 2017



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


