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GİRİŞ

Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyə -
tinin artırılması, təlim fəaliyyətinin
təş kili, yaradıcı şəxsiyyətin, tənqidi
təfəkkürün formalaşdırılması və digər
məsələlər geniş müzakirə edilmək-
dədir. Müzakirələrin əsas məqsədi
bütün şagirdlərin dərin biliyə, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnməsini təmin edə
biləcək təlim fəaliyyətini təşkil et -

mək dir. Təlim necə təşkil edilməlidir
ki, hər bir təhsilalan öz potensial im -
kanları aşakar edə bilsin və aşkar
etdiyi imkanlarını uğurla da gerçək -
ləş dirsin. Şəxsiyyətin özünügerçək -
ləş dirməsinin təmin edilməsi müəllim -
dən və geniş mənada onun həyata
ke çir diyi tərbiyədən asılıdır. Ənənəvi
təhsil bu məqsədə tam nail olmağa
imkan vermir ona görə ki, burada
təlimin mərkəzində dayanan əsas fəal
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Məqalədə təhsilalanların id rak fəaliyyətinin emosiyalarla qarşılıqlı
əlaqəsi və bunun təlim fəaliyyətinə təsirinin psixoloji xüsu-

siyyətləri araşdırılır. Təlim fəaliyyəti prosesində idrak fəallığının artırıl ma -
sına təsir edən psixoloji amillər, təhsilverənlə təhsilalanın qarşılıqlı mü -
nasibətləri, dərsə münasibət, id dia səviyyəsi, uğur və uğursuz lu ğun təlim
idrak maraqlarının təşəkkülünə təsiri təhlil edilir. Emosiya fəaliyyət də həm
onun gedişatını, həm də nə ti cəsinin qiymətləndirilməsi funksi ya sını yerinə
yetirir. Bununla da emo  siya ilkin motivləşdirici amil kimi fəaliyyəti təşkil
edir, sti mul laş dırı və istiqamətləndirir.
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subyekt müəllimdir. Müəllim öz bilik,
bacarıq və vərdişlərini sanki lövhəyə
köçürürmüş kimi təhsilalanların
beyninə köçürməyə və bu işi yaxşı
gör məyə çalışır. Belə bir təəssürat
yaranır ki, uşaq beyninin “ağ lövhə”
olması ideyası təlim fəaliyyətinin
mahiyyətini təşkil edir. Halbuki təlim
fəaliyyəti apa rıcı fəaliyyətə çevrilərək
təhsila la nın idrak tələbatını və im -
kan larını təmin edərək onun özü nü -
in kişafına yönəlməlidir. Xüsusilə də
ibtidai sinif şagirdlərinin ixtiyari
hərəkətlərinin hələ kifayət qədər
möhkəmlənmədiyini nəzərə alaraq,
onları “sözəbaxan”, “sa kit oturan”,
“müşahidə edən iştirakçıdan” fəal
yaradıcıya, yeniliyi özü kəşf edən
tədqiqatçıya çevirmək lazımdır. Burada
Konfusinin bir kəlamını da xatırlamaq
yerinə düşərdi: “Mən eşitdiyimi unu-
duram. Gördüyümü yadda saxlayıram.
Etdiyimi başa düşürəm”. Bu kəlamın
hikməti, həm də ondan ibarətdir ki,
insan fəal surətdə özünün əldə etdiyini,
yaşadığını dərk edərək, sosiallaşır və
kamilləşir. 

İDRAK FƏALİYYƏTİ VƏ
TƏLİM MOTİVİ

Təlim fəaliyyəti təlim prosesi və
onun məzmunu ilə bağlı olaraq idrak,
dərketmə motivi yaradır. Təlim özü-
özlüyündə gerçəkliyin qanunauyğun -
 luq  la rının, əlaqə və asılılıqlarının aş -

kar edilərək dərkinə yönəlmiş fəa liy -
yət dir. Bu fəaliyyət zamanı subyekt
obyektlə qarşılıqlı təsirə digər subyekt
vasitəsilə daxil olur. Bununla bağlı rus
psixoloqu Lev Semyonoviç Vıqot ski -
nin bir fik rini vurğulamaq istərdik.
O, hesab edirdi ki, uşağın mədəni in -
kişafında hər bir ali psixi funksiya
iki dəfə səh nədə görünür. Birinci də -
fə sosial, yəni insanlar arasında
inter psi  xoloji kateqoriya kimi, sonra
isə psixoloji-daxildə intrapsixoloji
kateqoriya kimi özünü biruzə verir.
İnsa nın psixi fəaliyyətinin inkişafı
onun cəmiyyətdə toplanmış və konkret
mədəniyyətlə şərtlənmiş təcrü bə  ni
mə  nimsəməsi nəticəsində mümkün -
dür. Təcrübənin mənimsə nilməsi
şəxsiy yə tin fəal münasibətini tələb
edir və zahirdə mövcud olan fəaliy -
yət pro se  sində formalaşaraq daxilə
keç mək lə idrak fəallığını forma laş -
dı rır. Məsələ burasındadır ki, qavra-
ma prosesi da xi lən şərtlənərək mə -
nim səmə prosesinin məzmun və sə -
viyyəsini müəy yən edir. Bu daxili
şərt lənmə fizioloji əsaslara malik
olsa da, mahiyyətcə on lardan fərqli -
dir. Qavrama prose sin də qavranılan
cisim və hadisə qav ra yan tərəfindən
mə nalandırılaraq yaşanma lıdır. Qav -
ra nılan zaman obyekt maraq do ğur -
mursa, emosional rəng kəsb et mir sə,
onun dərk edilməsi çətinləşir. Bu
pro sesdə dərk edənin, öyrənin mo ti -
va siyası xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
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İdrak motivasiyasını səciyyələndi -
rən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki,
şəxsiyyətin idrak maraqları yeni bilik -
lərin, yeni məlumatın əldə edilməsinə,
yeni bir şeyin özü üçün kəşfinə yönəlir.
Burada heç bir məcburiyyət yoxdur
və iradi səy qarşıya qoyulmuş məqsədə
nail olmaq üçün bütün imkanları
səfərbər edir. Subyekt bu fəaliyyətdən
zövq alır, mənəvi rahatlıq tapır.

Sosial motivasiya şəxsiyyətin cə -
miyyətdə, öz sosial mühitində müəy -
yən sosial mövqe əldə etməsinə yönəl -
mişdir. Çünki həm subyektin özünün
cəmiyyətdən, ətrafdakı insanlardan
müəyyən gözləntiləri var, həm də dərk
edir ki, ətrafındakı insanların da ondan
müəyyən gözləntiləri var. Bu göz lən -
tiləri doğrultmaq üçün əsas vasitə
cəmiyyətdə müəyyən sosial mövqeyə
malik olmaqdır. Sosial mövqe özünə -
hörmətin, ətrafdakıların insana hörmə -
tinin səviyyə və xarakterini şərtləndirən
psixoloji amillər dəndir.

Emosiyalar psixi proses və psixi
vəziyyət kimi şəxsiyyətin tələbatları,
motivasiya sahəsi ilə əlaqəlidir. Sub-
yekt öz hərəkətlərinə, davranışına xa -
 rici və daxili amillərin təsirinə emo -
si  yaların tənzimləyici funksiyası
əsa sında nəzarət edir. Edvard Stouns
yazır ki, “öyrənmə öyrənənin emo-
sional və ya affektiv vəziyyətindən çox
asılıdır” (8, s.64). Onun fikrincə, öy -
rə nənin emosional vəziyyəti təlim pro -
sesində ona ya həvəsləndirici, möh -

kəmlən di rici, ya da cəzalan dır ma tə -
si ri göstərir. O, həmçinin qeyd edir ki,
təlim və öyrənmənin uğurlu olması
ilk növ bə də müəllim və şa gird ara sın da
qar şı lıqlı hörmətdən ası lı dır. E.Stoun   -
sun fikir lərini ümu miləşdir dik də be lə
bir nəticəyə gəlmək olar ki, təlim fəa -
 liyyəti və bu fəaliyyətidə təhsil ala  nın
idrak fəallığını şərtlən di rən da ha iki mü -
hüm amil var. Bunlar aşağı da kılardır:

– təhsilalanın emosional vəziyyəti
və onun keçirdiyi hisslər,

– təhsil mühitinin emosional fonu
və ya sosial-psixoloji iqlim.

Bu iki amil bir-biri ilə sıxı bağlıdır
və təlim motivasiyasının möhkəmlən -
dirilmə sində mühüm əhəmiyyətə ma -
likdir. 

Təlim prosesindəki müşa hi də lər
və sorğuların nəticələri göstərir ki,
tə  ləbənin və ya şagirdin dərsə müna -
si bəti, konkret fənnə münasibəti və
mə nim səmənin səviyyəsi əksər hallar -
da şa girdin müəllimə olan müna si -
bətindən asılıdır. Belə ki, müəllimə
olan müsbət münasibət və hörmət
təh  silalanda təlimə həvəs, pozitiv mü -
nasibət yaradır və onu möhkəmləndirir.
Dərslərə yaxşı hazırlaşmaqla, yeni
biliklərə yiyələn məklə təhsilalan müəl -
limə və onun tədris etdiyi fənnə rəğ -
bətini nümayiş etdirir. Diğər tərəfdən
isə, müəllimin şəxsiyyətinə bəslənən
hörmət, məhəb bət, onun kimi olmaq
hissləri təlimdə uğur qazanmağın əsas
səbələrindəndir. 
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Muxtar Həmzəyev yazır: “Əvvəla
bunu qeyd etmək lazımdır ki, şagirdləri
oxumağa məcbur etmək olar, lakin
onları idraki fəallığa, dərketməyə məc-
bur etmək olmaz. İdrak fəaliyyəti za -
manı şagirdlərin bilikdən aldığı sevinc
hissi, özünəinam idrak fəallığının
motivinə çevrilir” (2, s.141). Əlbəttə,
idrak fəallığının səviyyəsi təhsilalanın
təlimə münasibəti, yaşadığı hisslərlə
şərtlənir. Ona görə də ilk növbədə
təli  mə, biliyə müsbət münasibətin
yara dılmasının yol və vasitələri düşgün
seçilməlidir. Bunu etmədən idrak fəal -
lığının səmərəli təşkili və idarə edil -
məsi mümkün deyil. Burada ida rəetmə
dedikdə, təlim fəaliyyəti pro se sində
müəllimin həyata keçirdiyi idarəetmə
və nəzarət funksiyasının təhsilalanın
özünüidarə və özünənəza rət mexa -
niz minə keçməsini nəzərdə tuturuq.
İdrak fəaliyyətinin fəallaşdırıl ması
dedikdə, məhz şəxsiyyətin dərk edən
subyekt kimi özünü fəallaşdırması
başa dü şülməlidir. 

Təlim fəaliyyətinin uğurlu təşkili
bütün amillərin vəhdətinin nəzərə
alınmasını tələb edir. Amma əsas amil
şəxsiy yətin özünün fəallığıdır. Ger -
çək liyin səmərəli dərki, onun qavranıl -
ması, mü nasibətin bildirilməsi üçün
şəxsiyyət ilk növbədə idrak obyektinə
maraq göstərməlidir. 

Qeyd edtdiyimiz kimi, idrak ma -
raq larının təşəkkülü, təlimə müsbət
mü nasibət müəllim-tə ləbə qarşılıqlı

münasibətlərindən, emo sional vəziy -
yət dən əhəmiyyətli dərəcədə ası lıdır.
Müəllimin tələbəyə qarşı diq qətcil
olması, bərabərhüquqlu şəxsiyyət kimi
münasibəti, xoş-əhval ruhiyyəsi, eyni
zamanda tələbkarlığı müsbət əh val-
ruhiyyə yaradır, stenik hissləri fəallaş -
dı rır, gerçəkliyin dərkinə, biliyə ehti -
ya cı artır və təlimə müsbət münasibət
yaradır. Təsadüfi deyil ki, humanist
pedaqoqikanın nümayəndəsi Şalva
Amonaşvili hesab edir ki, idrak fəallığı
intellektual-emosional və əxlaqi-iradi
komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi çər -
çi vəsində formalaşa bilər (4, s.17-22).

Emosiyanın insan həyatında mü -
hüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, ətraf
alə min dərk edilməsinin əsas mexa -
nizm lərindən olduğunu bəzi eksperi -
ment lərin nəticələri də təsdiq edir (3,
s.128). Həmin eksperimentlər də 4 gün -
 lükdən 5 aylığa qədər olan uşaqlara
insanın sifətinin təsviri olan iki şəkil
göstərilir və onlardan hansının üzərində
uşağın öz baxışını daha çox saxlaması -
nın müddəti ölçülür. Eksperimentdə
üç sifət forması istifadə edilmişdi: 1)
“real” təsvirin (insan sifətinin əsas
elemetlə rinin təsviri: gözlər, qaşlar,
burun və ağız), 2) təhrif edilmiş təsvir
(üzdəki əsas elementlərin təbii yer -
ləş məsi dəyiş dirilmiş), 3)heç bir əlamət
olmayan sifət (gözlər, qaşlar, burun
və ağız yoxdur). Eksperimentin nəticə -
ləri göstərdi ki, uşaqlar öz qavra yış -
la rını daha çox “real” təsvir üzərində
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saxlayırlar. Buradan da belə nəticəyə
gəlinmişdi ki, körpələrdə forma qav -
rayışı qismən anadangəlmə xarakter
daşıyır. Çünki 4 gün kifayət deyil ki,
körpədə perseptiv təcrübə əmələ gəlsin.
Digər eksperimentlərin də nəticələri
göstərdi ki, hətta 1 saat əvvəl doğulmuş
körpələr “real” təsvir üzərində baxış -
larını daha uzun müd dətə saxlayır lar,
nəinki digər təsvirlərin. Bütün bu
tədqiqatların nəticələri belə şərh edilirdi
ki, insanın görmə qav ra yışının bəzi
cəhətləri anadangəl mədir və bioloji
meyillidir. Amma bu fikirlər yalnız
analizatorların fəaliyyəti baxı mın dan
qismən görmə qavrayışının əsasını
təşkil edən fizioloji proseslərə şamil
edilə bilər. Ona görə ki, insan bioloji
varlıq kimi fərd olsa da, heyvan
fərdindən tamamilə fərqlidir. İnsan
bioloji deyil, biososial varlıqdır və o,
təkcə bioloji təkamülün yox, həm də
mədəni-tarixi təkamülün məhsuludur.
Bu baxımdan da bioloji instinktiv
davranışla yanaşı, yeni anadan olmuş
körpə həm də artıq sosial çalarlı
davranış nümayiş etdirir. Bizim bu
fikrimiz həm də ona əsaslanır ki,
fərdin istənilən fəallığı onun emo-
siyaları ilə müşaiyət olunur və tələbatın
ödənilməsinə yönəlmiş dav ranış və
psixi fəaliyyətin tənzim ləmə mexaniz -
mi kimi çıxış edir. Tələbatların ödə -
nilməsi zamanı siqnal funksiyasını
yerinə yetirən emosiyalar ya müsbət
müna sibəti inikas etdirərək ona olan

təsiri möhkəmləndirməklə fərdə
təcrübə qazandırır və yaxud da ona
təsir edən cisim və hadisələrə mənfi
münasibət yaradaraq həmin təsirlərdən
qaçmağa kömək edir. Beləliklə də
emosiya fərdin ətrafa aləmlə qarşılıqlı
təsir pro sesində müsbət və mənfi
möhkəm ləndirmə funksiyasını yerinə
yetirərək onun özünü və ətraf aləmi
dərk etmə sinə və səmərəli, uğurlu uy -
ğunlaşmasına imkan verir. Emosiya
həm fəaliyyətin gedişatını, həm də
nəti cəsinin qiymətləndirilməsi funksi -
yasını yerinə yetirəcə fəaliyyəti təşkil
edir, sti mullaşdırır və istiqamətləndirir.

Deyilənlərin əsasında belə bir
fərziyyə irəli sürmək olar ki, yeni do -
ğulmuş körpələr onlara təqdim edilən
insan sifətini forma kimi qavramır,
əslində üzdəki ifadə vasitəsilə ətraf
aləmlə bilavasitə qarşılıqlı əlaqəyə
girərək yeni mühiti dərk edir, ona uy -
ğun laşır və orqanizmlə mühit arasın -
dakı müvazinəti tənzimləyir. 

Atkinson və Mak-Klellandın frus -
tra siya və təxəyyül arasındakı asılılığın
tədqiqinə yönəlmiş eksperimentlərinin
nəticələri də böyük maraq doğurur
(3,13). Onlar eksperiment iştirakçılarını
ac qalmağa məcbur edirlər. Sonra on-
lara müxtəlif yeməklər təsvir edilmiş
şəkillər təqdim edərək bu şəkillərin
onların fan ta ziyalarına necə təsir et-
diyini araş dı  rırlar. İlk günlər onlar
şəklə baxaraq orada təsvir edilmiş
müx təlif yeməklər haqqında söhbət
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edir və bu zaman zəngin təxəyyül nü -
mayiş etdirirlər. Lakin sonrakı günlər
yemək təsvir edilmiş şəkilləri gördükdə
onlar nəinki yemək haqqında danışmır
və xəyallarında yeməkləri canlandır -
mır, əksinə, güclü aqressivlik nümayiş
et di  rirlər. Bütün bunlar belə bir faktı
təs diq edir ki, orta dərəcəli frustrasiya
fan ta ziyanı fəallaşdırdığı halda, güclü
frus trasiya təxəyyül prosesini ləngidir
və bunu aqressivliklə əvəzləyir. Bu eks   -
perimentdə də emosiya ilə idrak pro -
sesi arasında əlaqənin və bütövlük də
idrak proseslərinin fəallaşdırıl ma sın -
da emo siyaların müstəsna əhə miy yə tə
malik olduğu müəyyən ləş  di ril   mişdir. 

Tamara Dembo tərəfindən frustra-
siya və ona olan reaksiyanın motiva-
siyaya təsiri araşdırılmışdır. Eksperi-
men iştirakçısı asandan çətinə doğru
tərtib edilmiş tapşırıqları həll etməlidir.
Məlumdur ki, çətin tapşırıq həyacan
və narahatlığı artırır. Tapşırığın yerinə
yetirildiyi şərait daxilində onun həllinə
yönəlmiş cəhdlər uğursuzluqla nəticə -
ləndikdə subyektin narahatlığı artmağa
başlayır və bəzi hallarda aqressiv
davranışla nəticələnir. Sonralar belə
vəziyyət subyektdə qorxu hissi yaradır
və o, çətin məsələlərin həllindən “ya -
yınmağa” çalışır. Belə vəziyyətdə sub -
yektdən mürəkkəb məsələnin həllinin
tələb edilməsi onda qəzəb, nevrotik
hal lar yarada bilər. Çünki müvəffə -
qiy yətsizlik özünüqiy mət ləndirmənin
aşağı düşməsinə, insanın öz imkan -

larını qeyri-adekvat qiymət ləndir mə -
sinə, özünə inamsızlığa və özü nə hör -
mətin zəi f lə məsinə gətirib çıxarır. 

Təlim fəaliyyəti prosesində təhsi-
lalan ardıcıl surətdə sadədən mürək -
kəbə doğru tapşırıqları yerinə yetir -
məklə nəzəri biliklərə yiyələnir və
bununla da özünün psixi inkişafının
fəal təşkilatçısına çevrilir. Müəllim
bu prosesdə yalnız köməkçidir. Daxili
motivasiya, daxili təkanverici güc isə
subyektin özüdür və inkişafın hərəkət -
verici qüvvəsi şəxsiyyətdən kənarda
mövcud deyil. Təlim prose sində emo-
siya fəaliyyətin tənzimləyici və mo-
tivasiyaedici mexanizmi kimi çıxış
edir. Subyektin emo sional vəziyyəti,
hadisələrin və obyektlərin emosio-
nal-şəxsi mənalan dı rıl ması mo tivasi -
yanı müəyyənləş dirən qüv vədir. 

Təlim prosesində yara nan ən böyük
problemlərdən biri də ondan ibarətdir
ki, fərdi-psixoloji xüsu siy yətləri və
id rak imkanları nə zərə alınmadan
təhsil alan mütamadi olaraq çətin didak -
tik materiallarla yükləndirilir, məsələni
həll etmədiyi, mənimsəməni başa
çatdıra bilmədiyi halda, yeni və daha
çətin tapşırıqlar alır. Verilmiş tapşı -
rıq ları həll edə bil mədiyi və yeni çə -
tin  liklərlə üzləşdiyi üçün təhsilalan
frus trasiya vəziyyətinə düşür. Frustra -
siya koqnitiv fəaliyyətin ləngimə sinə
və təlimə mənfi münasi bətin möh -
kəm  lən dirilməsinə səbəb olur. Aka-
demik göstəricələrin pisləş məsi eyni
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zamanda şəxsiyyətin özünü ak tuallaş -
dırmasına və özünügerçək ləş dir məsinə
də ciddi xələl gətirir. Bir çox hallarda
isə belə bir vəziyyət “uğursuz şəx -
siy yətin” formalaşmasına səbəb olur.

Mühüm bir cəhəti də diqqətdə sax-
lamaq lazımdır. Məsələ həlli zamanı
mənfi emosiyalar ən xırda incəliklərə
də diqqəti yönləndirdiyi halda, müsbət
emosiyalar xırda cəhətlərə deyil, ümu -
mi cəhətlərə diqqəti cəlb edir. Müsbət
emosiyaların əsas funksiyası şəxsiyyə tin
koqnitiv imkanlarının möhkəmlən -
dirilməsi və kreativliyin artırılma sın -
dan ibarətdir. Amma yadda sax   la   maq
lazımdır ki, müsbət, pozitiv emosiya
və ya emosional vəziyyət, yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, müəy yən həddə
öz müsbət nəticəsini verir. Bəzi hal-
larda isə onun intensivliyinin, gücünün
artması əks təsir lərə səbəb ola bilər.
Mə sələn, sabahkı dərsdə yüksək qiy mət
almaq istəyi müəyyən dərəcədə nara -
hatlıq yaradaraq tələbə nin idrak fəa -
liy yətini səfərbər edir və o, ciddi-
cəhd  lə hazır laşır. Lakin bu hə yəcan,
narahatlıq artarsa, fərdi dö zümlülük
həddini keçərsə, onda idrak fəaliy yə -
tinin səmə rəli təşkili pozulacaq və
nəhayət, hazırlaşmaqdan imtina edilə -
cəkdir. Başqa sözlə desək, qarşı laşdı -
ğı mız çətinlik bizi öz arzumuzu, tələ -
batımızı gerçəkləşdirməkdən imtinaya
sövq edir. Deməli, məcburi qay dada
tələ batın ödənilməsindən imtina frust -
ra si yadır. Lakin heç də həmişə tələbatın

ödənilməməsi frustrasiya yaratmır.
Həmçinin frustrasiyaya dö zümlü yün
aşağı və yuxarı hədləri də var ki, bun -
 lar da dəyişə bilər. Təlim fəaliy yə tin -
də fərdi yanaşma bu fərdi xüsusiyyəti
nəzərə almağı zəruri edir. 

Emosiyalar özümüzdə və ətraf
aləmdə baş verənlərə subyektiv bir
rəng verir ki, bu da fərqli insanlar tə -
rə findən eyni hadisəyə tamamilə fərqli
reaksiyaların göstərilməsi deməkdir.
Məsələn, sevdikləri komanda uduzan -
da azarkeşlərdə xəyal qırıqlığı müşa -
hi də edildiyi halda, rəqib koman da -
nın pərəstişkarlarının sevinc hissi
yaşadıqlarının şahidi oluruq. Bəzi hal-
larda yaşanan emosiyalar davranışın
idarə edilməsini çətinləşdirir və hətta
aqressiv davranışa da səbəb olur.
Müəyyən bir sənət əsəri də müx təlif
insanlarda fərqli emosiyalar yaradır. 

Hisslər keçmiş və ya mövcud ha -
di sələrlə yanaşı gələcəkdə baş verə cə yi
ehtimal olunan hadisələrin də proq noz -
laşdırılmasına (vaxtı olmadığı na və ya
hər hansısa səbəbdən dərsə ha zır laş -
ma mış tələbənin imtahanda gözlədiyi
nəticə), qiymətləndiril məsinə kömək edir.

İDRAK PROSESLƏRİNƏ
HİSSLƏRİN TƏSİRİ

Hisslərin təsiri ilə bütün idrak pro -
seslərinin gedişi dəyişə bilər. Orta və
yüksək intensivlik dərəcəsi hisslərin
idrak proseslərində fərqli dəyişik lik -
lərə səbəb olur.
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Məlumdur ki, idrak intuisiya və
hiss ilə birlikdə daha yaxşı fəaliyyət
göstərir. Qərar qəbulu proseslərinin
yalnız bir hissəsi şüur lu dur. Bir şəxs
müəyyən bir məsələni həll edərkən
əhval-ruhiyyədən asılı ola raq müxtəlif
nəticələrə gələ bilər. Emosiya və
hisslər idrak pro seslərinin tənzimlən -
mə sində ən mühüm amildir: qərar qə -
bulu prosesləri də daxil olmaqla, zehni
pro seslərin baş verdiyi müəyyən bir
məkandır. 

Bəzən güclü mənfi emosional və -
ziyyətdə olan adam qısa zaman ərzində
çevik qərar vermək məcburiyyətində
qalanda və buna hazır olmadıqda, ste-
reotipik reaksiyalardan istifadə etməyə
məcbur dur. Amma onu da qeyd etmə -
liyik ki, yaxşı əhval-ruhiyyə və müsbət
emosiyalar düşüncə və orijinal ideya -
ların inkişafının rahatlığına kömək
edir. Müsbət emosiyaların əsas funk-
siyası fərdin bilik mənbələrini geniş-
ləndirərək gücləndirmək və yaradıcılığı
inkişaf etdirməkdir. 

Problemin həllinə yanaşma əsasən
şəxsdə mövcud olan əhval-ruhiyyə
ilə müəyyən edilir. Beləliklə, opti -
mist lər (pessimistlərdən fərqli olaraq)
bir problemə yönəldilmiş strategiya-
lardan istifadə etməyə daha çox meyilli
olurlar. Problemi pozitiv şəkildə həll
edə, çözə bilmədikləri zaman isə ya -
ranmış vəziyyəti qəbul etmək qabiliy -
yəti nümayiş etdirirlər. Onlar nadir
hallarda “imtina” və “qaçma” müdafiə

mexanizmlərinə müraciət edir və
xoşagəlməz vəziyyətlərdə də müsbət
bir cəhəti görməyə, müsbət bir şey
tapmağa çalışırlar. 

K.İzard yazır: “Emosiya – qavra -
yışı, təfəkkürü və hərəkətləri motivləş -
dirən, təşkil edən və yönləndirən hiss
kimi yaşanan bir şeydir” (7, s.27).
Bu tərifdən görünür ki, emosiya idrak
proseslərini motivləşdirən psixoloji
mexanizm kimi səciyyələndirilir. 

Emosiyanın motivləşdirici rolu
haq qında fikri ilk dəfə R.Liper emosi -
yaların motivasiya nəzəriyyəsində
irəli sürmüşdür. Onun fikrincə, emo-
sional proseslər fəallığı oyatmağa,
təşkil və idarə etməyə imkan verdiyi
üçün ilkin motivləşdirici amildir (11).

Oleq Tixomirov təfəkkür psixolo -
giyasını araşdıraraq belə nəticəyə gəlir
ki, idrak prosesi emosional akti va -
 siya sız mümkün deyil (9). Hə min təd -
qi qatlarda affektiv və koqnitiv proses -
lərin qarşılıqlı təsiri ilə əlaqəli olan iki
fenomen müəyyən edilmişdir: 1) “həl -
lin emosional tapılması”, 2) “prob le -
min emosional tapılması”. Yaradıcı
fəaliyyətin strukturunda emosiya tən -
zim ləyici və evristik funk siya ları ye -
rinə ye tirir.

NƏTİCƏ

İdrak fəaliyyətinin səmərəli təşkili
və idarə edilməsi ilk növbədə şəx siy -
yətin özünün və başqalarının emosiya -
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la rını düzgün anlamasından və qiymət -
ləndir məsindən asılıdır. Şəxsiy yətin
emosional intellektinin inkişafı onun
uğurlu fəaliyyətinə, fəaliyyətinin bü -
töv lükdə səmərəli təşkilinə və idarə
edil məsinə əlverişli şəarait yaradır.
Ona görə də emosional intellekt və
onun təlim fəaliyyətinə təsirinin psi-
xoloji xüsusiyyətlərinin eksperimental
tədqiqi bir çox məsələlərin həlli baxı -
mından əhəmiyyətlidir.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алиев Б. Г.

Абстракт

В статье рассматриваются некоторые аспекты психологии формиро-
вания учебной мотивации и активизации познавательной деятельности
в процессе обучения. На основе анализа литературы отмечается, что
одним из важных аспектов формирования учебной мотивации является
вопрос о взаимосвязи учебной мотивации и эмоций обучаемого. Рас-
крывается психологический механизм влияния эмоций на реализацию
имеющихся у обучаемых мотивов и поставленных целей. Эмоции акти-
визируют познавательной деятельность, обеспечивают ее организацию
и управление, и тем самым выступает как первичная мотивация учения.

SOME ASPECTS OF THE INFLUENCE OF EMOTIONS 
ON THE FORMATION OF LEARNING MOTIVATION 

AND COGNITIVE ACTIVITIES
Aliyev B.H.

Abstract

The article discusses some aspects of the psychology of the formation of
learning motivation and enhancing cognitive activity in the learning process.
Based on the analysis of the literature, it is noted that one of the important
aspects of the formation of learning motivation is the question of the
relationship between learning motivation and the emotions of the learner.
The psychological mechanism of the influence of emotions on the realization
of the motives and goals set by the students is revealed. Emotions activate
cognitive activity, provide its organization and management, and thus act as
the primary motivation for learning.
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GİRİŞ

Müasir dövrdə insanın bir
şəx  siy yət kimi təşəkkülünü

təh sil prosesin dən kənarda təsəvvür
etmək çətindir. Təlim fəaliyyətində
insan həm yeni bilik, vərdiş və baca -
rıqlara yiyələnir, həm də sosial nor -
ma ları, sosial rolları, dəyərləri, xüsu -
silə də sosial vər dişləri mənim sə yir.
Yüksək əqli in tellekt o zaman böyük
imkanlar ya ra dır ki, insan yük sək
emosional və sosial intellek tə malik
olsun. Özü nün və başqa la rı nın emo -
si yalarını düz gün dərk edə rək on -
ların fikir və istəkləri ilə əlaqə lən dir -
mək, yönlən dir  mək və idarə etmək
bacarığı is təni lən fəaliy yətin, xüsu sən
də “in san-in san” mü nasi bət ləri sis  te -
mi ni əhatə edən fə a liyyət növ lərinin
uğur la icra edil mə sində bö yük əhə -
miy yətə malikdir.

Emosional intellektin insan həya -
tındakı əhəmiyyətini nəzərdən keçirər -

kən onu da xatırlatmaq yerinə düşərdi
ki, uşağın ətraf aləmlə əlaqəsi, ətraf
aləmin dərki ana ilə emosional ünsiy -
yətdən, münasibətdən başlayır. Emo-
siya subyektə imkan verir ki, ətraf
aləmi daha dolğun qavrasın, ona bələd-
ləşsin və bunun nəticəsində mühitə
nəin  ki səmərəli uyğunlaşa bilsin, həm
də onu məqsədəuyğun dəyişdirsin.

Emosional intellekt probleminə
yanaşmalar

Emosional intellekt məsələsinə
son illər artan maraq onu göstərir ki,
həyat fəaliyyətində münasibətlərin və
birgə fəaliyyətin səmərəliliyi bir çox
hallarda insanların özlərinin və baş -
qalarının hisslərini dərkindən, eləcə
də onun tənzimlənməsindən əhəmiy -
yətli dərəcədə asılıdır. Psixoloji ədə -
biy yatda, ümumi şəkildə, emosional
intellekt dedikdə, insanın özünün və
başqalarının emo si ya larını dərk və
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anlamağa imkan ve rən mental qabi -
liyyətləri başa düşür lər.

Ümumiyyətlə, təlim fəaliyyəti ali
məktəb tələblərinin əsas fəaliyyəti
olduğu üçün onların bütün həyatı bu
sahədəki uğurla sıxı əlaqəlidir. Təlim -
dəki uğur tələbə şəxsiyyətinin inki -
şa fı na, onun özünü dərkinə, özünüqiy-
mətləndirmə nin adekvatlı ğına, məq -
səd yönlü fəaliyyətinə təsir edən əsas
amillərdəndir. Hər bir fəaliyyət kimi
təlim fəaliyyəti də şəxsiyyətə müəyyən
tələblər verir. Yeni biliklərin mənim -
sə nilməsi emosional fonda baş verir
və bu prosesdə tələbələr müəyyən
emo sional hallar yaşayırlar. Xüsusilə
də tələbənin biliyini həm dərs, həm
də imtahan zamanı qiymətləndirərkən
istər-istəməz stress vəziyyəti yaşanır. 

Azərbaycanın görkəmli psixoloqla -
rından Əkbər Bayramov və Əbdül
Əlizadə yazırlar ki, “eyni bir obyektiv
nəti cəni (16 halqadan 10-nu atmaq)
bir adam özü üçün müvəffəqiyyət,
başqa birisi isə uğursuzluq kimi
qiymətləndirə bilər. Bundan başqa,
eyni bir nəticənin bir şəraitdə müvəf -
fəqiyyət, başqa bir şəraitdə isə müvəf -
fəqiyyətsizlik kimi qiymətləndirilməsi
mümkündür” (1, səh. 231). Burada
mü hüm, diqqəti çəkən odur ki,
nəticənin hissi olaraq yaşanmasının
xarakter və səviyyəsi gerçəkliyin
dərkini determinə edən əsas amilə
çevrilir. Çünki yaşanan hiss baş vermiş
hadisənin nəticəsi de yil. Baş verən

hadisə ona olan müna sibətlə qarşılıqlı
əlaqədədir. Uilyam Ceyms emosiya-
lardan bəhs edərkən qeyd edirdi:
“Adətən, belə bir fikir qəbul edilmişdir
ki, kobud formada emosiya obyektin
təsiri altında yaranan psixi təəsürat
kimi bizdə emosiya adlanan ruhi
vəziyyət yaradır və bu da öz ardınca
məlum bədən hərəkətlərini əmələ
gətirir. Mənim nəzəriyyəmə görə isə,
əksinə, bədən oyanması onu əmələ
gətirən faktın qavranılma sından dərhal
sonra baş verir və bu oyanmanı baş
verdiyi zamanda dərk etməyimiz isə
elə emosiyadır”(7, səh. 238). U.Ceym-
sin yanaşmasını təhlil edərkən iki sual
cavablandırılmalıdır. Birinci sual ondan
ibarətdir ki, emosiya orqanizmin qı -
cıq landırıcıya təsirindən sonra ya -
ranır, yoxsa emosiya nəticəsində orqa -
niz min cavab reaksiyası olan hərəkətlər
təzahür edir? İkinci sualı isə belə
ifadə etmək olar ki, insanın fikri ilə
onun hissləri arasındakı əlaqə necədir
və ilkin olaraq bilik yaranır sonra isə
hisslər, yoxsa, əksinə? 

Əlbəttə, U.Ceymsin fikrin təhlil
edərək demək olar ki, sosial fəaliyyət
prosesində fərdin inkişafını şərtləndirən
amillər dərk edilmədən inkişafa yönələ
bilməz. Bu dərketmənin özü isə emo-
siyadan başlayır. Deməli, öyrənmə
prosesində fərdin emosiya və hissləri
cilalanaraq onun ətraf aləmə bələdləş -
mə sini, dəyişməsini və həmin mühiti
dəyişməsini təmin edir. Burada qeyd
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etməliyik ki, əgər intellekt insanın
müxtəlif məsələləri həll etmək, ətraf
mühitə daha əlverişli uyğunlaşmaq
və nisbətən davamlı struktura malik
əqli qabiliyyətdirsə, onda emosiya da
intellektin bir növü kimi nəzərdən
keçirilə bilər. 

Təbii ki, bu fakt diqqətdən kənarda
qala bilməzdi və müxtəlif dövrlərdə
ayrı-ayrı tədqiqatçılar bu problemi
diqqət mərkəzinə gətirməyə cəhd
etmişlər. Amma bu anlayışın müasir
an lamda elmə gətirilməsi 1990-cı
illərdən başlayır. Belə ki, Peter Salovey
emosiya və davranışnı, Corc Meyer
isə emosiya və düşüncə arasındakı
əlaqəni tədqiq edirdi. Onlar özlərinin
bu sahədəki təcrübələrindən çıxış
edərək yeni bir nəzəriyyə irəli sürdülər:
emosional intellekt - gündəlik həyatda
emosiyaları effektiv tanıma, anlamaq,
istifadə etmək və tənzimləmək ba -
carığıdır.

1990-cı ildə nəşr olunan bir məqa -
lələrində onlar «emosional intellekt»
adlanan bu fenomenin mahiyyətini
açmağa çalışdılar. Bu məsələ o qədər
cəlbedici idi ki, hətta bir qədər sonra
Yel Universitetinin 23-cü prezidenti
olan Peter Salovey emosional intel-
lektin inkişaf etdirilməsi ilə məşğul
olan maraqlı yeni bir mərkəz yaratdı.
Onun rəhbərliyi altında Mərkəz elmi
araşdırmalarını genişləndirməklə ya -
naşı, emosional intellekt bacarıqları -
nın inkişaf etdirilməsi ilə məşğul olurdu. 

Sonralar bu Mərkəzə rəhbərlik
edəcək Mark Brekett 2003-cü ildə
P.Sa loveyin emosional intellekt sa -
hə  sində apardığı tədqiqatlarda iştirak
edir və bu nəzəriyyəni yeni fikirlərlə
zən ginləşdirir.

1970-ci illərin əvvəllərində emo-
sional savadlılıq proqramını hazırlamış
orta məktəb müəllimi Marvin Maurer
də bu komandaya daxil olur və onlar
yeni tədqiqatları, proqramları həyata
keçirdilər. Onlar “RULER” – tanımaq
(recognizing), anlamaq(understan-
ding), işarələmək (labeling), ifadə
etmək (expressing), tənzimləmək (re-
gulate) adlanan proqram hazırlayaraq
məktəblərdə tətbiq etməyə başladılar.
Təcrübə göstərdi ki, emosional intellekt
bacarıqlarının inkişafı həm təlimə,
həm şəxsiyyətlərarası münasibətlərə,
həm də fiziki və psixi sağlamlığa
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, uğuru
şərtləndirən əsas mexanizmə çevrilir.

Amerika psixoloqları Piter Salovey
və Corc Meyer emosional intellektin
ilk modelini işləyib hazırladılar. Bu
mürəkkəb konstrukt üç tip qabiliyyət -
dən ibarət idi:

– emosiyaların tanınması (eyniləş -
dirilməsi) və ifadəsi,

– emosiyaların tənzimlənməsi,
– emosional məlumatın təfəkkür

və fəaliyytdə istifadəsi.
Bununla da onlar emosional intel -

lektin ilkin modelində üç struktur
elementi ayırd edirdilər. Onların bu
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modeli tezliklə ciddi surətdə tənqidi
məruz qaldı. Çünki təklif edilən model
qarşıya çıxan bütün suallara cavab
vermirdi. Bunu nəzərə alaraq, onlar
özlərinin yeni yanaşmalarını irəli
sürdülər və emosional intellekti emo -
siyalardakı informasiyanın yenidən
işlənməsi kimi izah etməyə cəhd et -
dilər. Con Meyer, Devid Karuzo və
Piter Salovey onlara ünvanlanmış
tən qidləri təhlil edərək “Emosional
intellektin qabiliyyət modeli: prinsiplər
və əlavələr” məqaləsində qeyd edirlər
ki, ilk dəfə bizlərin ikisi tərəfindən
1990-cı ildə “emosional intellekt”
adlanan yeni intellekt təklif edildi və
irəli sürdüyümüz modelin tənqid
edilməsini nəzərə alaraq, emosional
intellekt haqqındakı fikrimizə yenidən
baxdıq (16, səh.290). Emosiyalar, in-
tellekt, psixoterapiya və idrak sahə -
sində aparılmış tədqiqatların nəticə -
lə rinə əsaslanaraq onlar belə bir fikir
irəli sürdülər ki, bəzi insanlar emo-
siyalar sahəsində başqalarına nisbətən
daha qabiliyyətli ola bilərlər.

Nəticədə emosional intellektin
strukturunda dörd tərkib hissəni ayır -
dılar. On ların bu yeni yanaşmalarında
həmin tərkib hissələr emosional
intellektin müəy  yən ardıcıllıq və ya
ierarxiya ilə dü zül müş qolları kimi
nə zərdən keçiri lir  di. Bu yanaşmada
mü hüm məsələ on dan ibarət idi ki,
qeyd edilən tərkib his  sə lə rin səviyələri
onto genezdə ardıcıl ola raq inkişaf

edir. Beləliklə də, yeni mo deldə aşağı -
dakı tərkib hissələr verilir:

– emosiyaların şüurlu tənzimi (ida -
rə etmək),

– emosiyaları anlamaq,
– emosiyaların təfəkkürə assimilya -

si yası,
– emosiyaları fərqləndirmək və

ifadə etmək.
Göründüyü kimi bu yanaşmada

emosional intellektin məzmunu yeni
mahiyyət kəsb edir. 

Onların bu yanaşması sonralar
tənqid edildi. Emosional intellekt
konstruktunu tənqid edən tədqiqat çı -
lar he sab edirdilər ki, emosional in -
tel lekt – emosiyaları qavramaq, anla -
maq və ida rə etmək qabiliy yə tidir
(9). Tələbə lərlə aparılmış həmin təd -
qiqatda müəyyən edilmişdi ki, emo-
sinal intelektin (EI) əqli intel lekt lə
(IQ) birbaşa əlaqəsi yoxdur. La kin
Eİ yüksək olan tələbələr özlə rinin və
ətrafdakıların emo sional vəziyyətini,
bütövlükdə hiss lərini daha yaxşı
idarə edə bilirlər və bu onlara şəxsi
münasibətlərini tən zim ləməkdə kö -
mək edir. Eyni za man da müəyyən
edilmişdir ki, IQ insanın emosiya la -
rının qavranılma sın da və ba şa dü -
şülməsində böyük əhə miy yətə ma -
lik dir (13).

Delfina Nelis və başqaları hesab
edirlər ki, emosional intellekkt (EI)
konstruktu emo sional informasiyanın
qavranılması, işlənməsi, tənzimlənməsi
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və istifadəsi sahəsində fərdi fərqdir
(10). Bir çox tədqiqatların nəticələrinə
əsaslanıb bu fərdi fərqin insanın sosial
müna si bətlərinə, fəaliyyətin səmərəlili -
yinə, əqli və fiziki sağlamlığa təsirini
nəzərə alaraq, onlar EI inkişaf etdir -
məyin müm künlüyünü araşdırmışlar.
İki tələ bə qrupu seçilmiş və onların
EI səviy yəsi ölçülmüşdür. Sonra on-
lardan biri eksperimental, digəri isə
nəzarət qrupu kimi tədqiqatın ikinci
mərhələsində də iştirak etmişlər. EI
qabiliyyətinin artırılması məqsədilə
eksperimental qrupla dörd dəfə hərəsi
2.5 saat davam edən təlimlər aparılmış -
dır. Nəzarət qrupnda isə heç bir təlim
keçirilmə miş dir. Təlimlərdən sonra
aparılan ölçmələr göstərmişdir ki, eks-
perimental qrupda EI qabiliyəti əhə -
miyyətli dərəcədə artmışdır. Nəzarət
qrupunda 6 aydan sonra aparılmış
yeni ölçmə EI qabiliyyətinin dəyiş -
mə diyini və əvvəlki səviyyədə oldu -
ğunu göstərmiş dir. Buradan da təd qi -
qatçılar belə qə naətə gəlmişlər ki, Eİ
qabiliyyəti fərdi fərqdir və onun sə -
viyyəsini məşqlərin köməyi ilə artır -
maq mümkündür. 

Kastiyo Rut və başqaları İspaniyada
məktəbli yeniyetmələrdə EI qabiliyyə -
ti nin onların davranışına təsirini, xü -
susən də aqressiya və empatiyanı
araş dırmışlar (11). 590 yeniyetmə
oğlan və qız eksperimental və nəzarət
qruplarına bölünmüşlər. Eksperimental
qrupla iki il təlimlər keçirilmişdir.

Təlimlərdən sonra aparılmış ölçmələr
göstərmişdir ki, eksperimental qrupa
daxil olan yeniyetmələrdə aqressivlik,
düşmənçilik, kin və digər hisslərin
təza hür səviyyəsi olduqca aşağı olduğu
halda, nəzarət qrupunda bu göstəricilər
xeyli yüksəkdir. Tədqiqat za manı həm
də müəyyən edilmişdir ki, qizlara
mü  nasibətdə oğlanlarda empatiya qa -
biliyyəti təlim nəticəsində da ha yük -
 sək olmuşdur. Buradan da belə nəti -
cəyə gəlinir ki, Eİ sahəsində fərdi
fərq lərlə yanaşı, gender fərqləri də
mövcuddur (11).

Qarsia-Sanço E. və başqaları
emosional intellektlə aqressivlik
arasında əlaqəni tədqiq etmişlər (12).
Onlar bu məsələyə həsr edilmiş 19
tədqiqat işini təhlil edərək, eks peri -
mentlər aparmışlar. Nəticədə müəyyən
edilmiş dir ki, emosional qabiliyyətlərlə
aqressiya arasında tərs mütənasiblik
var. EI yüksək olanların davranışında
aqressivlik ya müşahidə edilməmiş,
ya da çox aşağı səviyyədə olmuşdur.

R.Bar-On emosional intellekti
şəxsə həyatda yaranmış müxtəlif vəziy -
yətin öhdəsindən uğurla gəlməyə, onu
həll etməyə imkan verən qeyri-koqnitiv
qabiliyyət, bilik və bacarıqlar kimi
təyin edir.

D.Qoulman, R.Boyacis və E.McKee
yüksək emosional intellekti olan şəxs -
lərə məxsus iki növ bacarığı ayırır:
şəxsi bacarıqları (bacarıqları, özlərini
idarə etmək yollarını müəy yən ləş -
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dirmək) və sosial bacarıqları (ba ca -
rıqları, əlaqələri idarə etmək yollarını
müəyyənləşdirmək) (3).

Bəzi müəlliflər emosional intellek tin
aşağıdakı komponentlərini ayırd edirlər:

1) mənlik şüuru (öz daxili vəziy -
yətini, nəyə üstünlük verdiyini, imkan -
larını bilmək), 2) özünənəzarət (öz
da xili vəziyyətinə və niyyətlərinə nə -
zarət etmək), 3) motivasiya (məqsədə
çat mağı yönləndirən və ya asanlaşdıran
emosional meyillər), 4) empatiya (di -
gər insanların duyğularını, ehtiyaclarını
və narahatlıqlarını özününkü kimi
yaşamaq), 5) münasibət vərdişləri
(baş qalarında öz istəyinə uyğun reak -
siyanı yaratmaq məharəti) (4).

D.V.Lyusi emosional intellekti
«özü  nün və başqalarının emosiyalarını
anlamaq və onları idarə etmək baca -
rığı» kimi müəyyən edərək, şəxsiy -
yət daxili və şəxsiyyətlərarası intellekti
ayırd edir (11). Şəxsiyyətdaxili intellekt
insana öz hiss və emosiyalarını düzgün
dərk və idarə etməyə imkan verirsə,
şəxsiyyətlərarası intellekt qarşılıqlı
münasibətdə olduğu insanların hiss
və emosiyalarını dərketmə və tənzim -
ləmə bacarığı kimi çıxış edir. 

Əlbəttə, emosional intellektin nə -
zər dən keçirilən hər iki tərəfi yalnız
nəzəri cəhətdən ayrılıqda baxıla bi -
lər. Əslində isə onlar insan davra nı -
şının əsasını təşkil edərək bir tam,
bö lünməz va hid kimi çıxış edirlər.
İn san dü şü nərək, öz fikrini, hərəkət -

lərini ölçüb-biçib qərar verdikdən
sonra istəklərini gerçəkləşdirməlidir.
Adətən belə də olur. Amma bəzən
bizə elə gəlir ki, nə istədiyimizi dərk
etmişik. Lakin istənilən nəticə əldə
edil məyəndə onun səbəbini geriyə qa -
 yı daraq istəklərimi zin yenidən təhlili
və onların qiymət lən dirilməsi əsa -
sın da yol verilmiş səh vi araşdır mı -
rıq. Yalnız bu yolla dav ra nı şın düz gün
tənzimlənməsi mümkün dür. Çün ki
istənilən fikir informasiya təh lilinə
söykənir və bu informasiya qiymət -
lən dirilərək münasibət bil di ril  mə li -
dir. Burada emosional-qiymət lən dir -
mə mexanizmi sonrakı mərhələnin
uğurlu və səmərəli olması üçün mü -
hüm mərhələdir. İnsanın hadisəyə
emo sio nal münasibəti ilkin təhrik -
edici qüvvə kimi çıxış edir. Məsələn,
uşaq valideyinlərinin onunla mehri-
ban dav ranışını, gülümsəməsini on -
la rın arzu la rının yerinə yetirilməsi
üçün bir siqnal olduğunu düşünürlər.
Bu qənaətə gəlməyə əsas isə vali -
deyinlərin emosiya və hisslərinin
uşaq tərəfindən istə yin gerçək ləş di -
ril məsi şəraiti kimi qiymətləndirmə -
sidir. Halbuki mehri bançılıq, gülər -
üz  lülük heç də həmişə istəklərin ger -
çəkləşdirilməsinə hazır lıqdan xəbər
vermir. Burada yanlışlıq daha çox
şəxsiyyətdaxili intellektin zəif olma -
sından və buna görə də öz hiss lərini
başqalarının hissi kimi yaşamaq dan
irəli gəlir. Deməli, emosional intel-
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lekt koqnitiv, emosional və dav ranış
komponentlərindən ibarət psixo loji
hadisə kimi də nəzərdən ke çirilə
bilər.

Emosional intellektin strukturunda
aşağıdakı komponentləri ayırd etmək
olar:

1. Koqnitiv komponent:
– adekvat hörmət;
– emosional mənəviyyat (insanın

da xili duyğuları ilə «birgə yaşamaq»,
işdə və ünsiyyətdə hisslərin rolunu
yax şı başa düşmək qabiliyyəti);

– emosional keyfiyyətlərin məlu -
mat landırılması;

– əks olunma (insanın daxili dün -
yasını başa düşmək, digərini onun
«möv qeyindən» düşünərək anlamaq). 

2. Emosional komponent:
– empatiya (insanların emosiyala -

rını tanımaq, ünsiyyətdə tərəfdaşların
hisslərini, mövqeyini başa düşmək,
dünyanın mənzərəsini başqa bir şəxsin
gözü ilə təsəvvür etmək qabiliyyəti);

– «faydalı» narahatlıq (emosional
sabitlik);

– müvəffəqiyyət motivasiyası;
– emosional məsuliyyət (müxtəlif

tə sirlərə asan, tez və çevik cavab verə
bilmə qabiliyyəti). 

3. Davranış komponenti:
– emosiyalarını idarə etmək qabi -

liyyəti (onların duyğularını qəbul et -
mək və nəzarət etmək, məqsədlərinə
nail olmaq üçün emosiyalarını istifadə
etmək bacarığı);

– məhsuldar qarşılıqlı əlaqə (təmas -
ları saxlamaq və ünsiyyət qurmaq
qabi liyyəti, kommunikasiya prosesinin
səmərəliliyinə müsbət təsir etmək
bacarığı) [15, s. 105].

– əlaqələrin qurulmasında psixoloji
rahatlıq (fərqli vəziyyətlərdə fərqli
insanlar ilə ümumi dil tapmaq, fərqli
mövqelər üçün tolerantlıq, münasibət -
lər, dəyərlər, həyat tərzləri).

NƏTİCƏ

Emosional intellekt probleminin
tədqiqinə həsr edilmiş mövcud ədəbiy -
yatın təhlili belə bir fərziyyə irəli
sürməyə əsas verir ki, emosional in-
tellekt tələbələrin təlim fəaliyyətində
onların idrak fəallığına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bu təsirin psi-
xoloji mexanizm və xüsusiyyətlərini
müəyyən edərək tələbələrin idrak
fəallığının səviyyəsini yüksəltməyin
yol və vasitələrini müəyyənləşdirmək
mümkündür. 
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THE DEVELOPMENT FEATURES OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE OF STUDENTS IN COGNITIVE ACTIVITY

Aliyev B.H.
Abstract

The impact of emotional intelligence on the effectiveness of cognitive
activity in students learning process is examined in the article. Also, the
paper analysed the interaction between EI of student’s personality and success
in learning outcome, mental and physical health relating to approaches to EI
issue, EI models and components by referring to the available researches.
Although there is no direct link between EI and mental intelligence, it was
affirmed that the level of IQ has a significant role in perception and
understanding of human’s emotions and the students with high EI score
manage their and surroundings empowered emotional state better. At the
same time, this writing includes an evidence of the development of emotional
intelligence and the possibility of increasing of the level of EI’s ability by
training using cited experimental investigations. Another research examining
the impact of EI’s capacities on the behaviour of school-aged teenagers and
especially aggression and empathy proved that there is not only individual
differences but also gender distinctions. Experience has shown that the
development of EI capabilities is a major mechanism that affects success
both in education and in interpersonal relationships.The article has also
analysed the ways and the means of raising the level of cognitive activity of
students on the basis of EI as an important quality in psychological activity.



İnsanın öz xarici görünüşü, es -
tetik ideallara uyğunluğu haq -

qın da təsəvvürlərionun özünü qiy -
mət ləndirməsinə və davranış tərzinə
təsir göstərən əsas amillərdən biridir.
Müxtəlif səbəblərdən estetik cəlb -
edi ciliyin itirilməsi insanın sosial və
psixoloji dezadaptasiyasına səbəb
ola bilər. Xüsusilə, qadınlarda belə
trav matik təsir göstərən amillərdən
biri son dövrlər kifayət qədər aktual -
la şan, hətta, qloballaşan piylənmə
prob lemidir. Belə ki əsrlər boyu ənə -
nəvi olaraq qadınlar üçün gözəllik
etalonu hesab edilən endomorf bə -
dən quruluşu günümüzdə tədricən
da ha incə, gimnastbədən quruluşuna
doğru yerini dəyişmişdir [8].

Piylənmədən əziyyət çəkən qa -
dınların öz bədənin real ölçülərinin
qeyri-düzgün qavramalarına dair bir
çox məlumatlar vardır və bu da eyni
za manda təhrif olunmuş “Mən ob -

razı”nın formalaşmasına təsir gös tə -
rir [6].

“Mən obrazı” anlayışı elmi ədə -
biyyatda şəxsiyyətin dərin psixoloji
struktur və proseslərinin təsvir və təd -
qiqi ilə bağlı meydana çıxmış dır. O,
“mənlik şüuru”, “Mən-konsep si ya -
sı”, “Mən”, “Mən mənzərəsi”, “özü
haq qında təsəvvürlər” kimi an la yış -
larla birlikdə istifadə olunur [2].

“Mən obrazı” haqqında təlim Ame -
 rika psixoloqu U.Ceymsin adı ilə
bağ lıdır. O, şəxsiyyətin qlobal
“Mən”in də iki tərəfi ayırd edirdi:
dərk edən (subyekt) və dərk olunan
(obyekt) “Mən”. Birinci tərəf xalis təc -
 rübə, özünü dərketmə prosesi, ikin ci
tərəf isə bu təcrübənin məz mu nudur.
U.Ceymsə görə Mən – ob yekt kimi
3 aspektdən təşkil olunub: mənəvi-
Mən, sosial-Mən və fiziki-Mən [3].

XX əsrin ilk onilliklərində sosio-
logiyada “Mən obrazı”nın tədqiqi
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istiqamətində əsas iki müəllif Ç.X.Ku -
li və C.Q.Mid araşdırma aparmış və
“güzgü Mən” (“looking-glass self”)
nəzəriyyəsini işləyib hazırlamışdılar.
Öz mövqelərini belə bir tezislə əsas -
landırırdılar ki, “Mən obrazı”nın inki -
şaf və məzmununu məhz cəmiy yət
müəyyən edir.“Mən obrazı”nın in -
 kişafı iki sensor kanala: bir tərəf dən
bilavasitə qavrama, digər tərəf dən
isə insanın özünü eyniləşdirmək istə -
diyi digər insanların reaksiyası na, yə ni
əhəmiyyətli olan başqasının mövqe yi,
statusu, onun referent qrupu ilə iden -
tifikasiyasına əsasən baş verir. İn -
teraksionist təsəvvürlərə görə “Mən
obrazı” koqnitiv-emosional kompleks -
dir və onun əsas funksiyası dəyişən
şəraitə uyğunlaşmanı təmin etmək -
dir[2]. Lakin bu mövqedə təsvir olu-
nan proseslərin hansı daxili mexa -
nizm lər vasitəsilə dərk olunması ye -
tərincə açıqlanmır.

Koqnitiv psixologiyada isə “Mən
obrazı” proseslərə aid edilir (“Mən-
proseslər”) və şəxsiyyətin özünü dər -
kini xarakterizə edir. Burada “Mən-
konsepsiyası”nın tamlığı inkar olu-
nur və belə hesab edilir ki, şəxsiyyət
şəraitə müvafiq dəyişən çox sayda
“Mən” konsepsiyasına və özünütən -
zim  proseslərinə malikdir. Koqnitiv
cərəyanın təmsilçilərindən olan
X.Mar kusa görə “Mən-sxemlər” –
keçmiş təcrübəyə əsasən insanın özü
haqqında etdiyi ümumiləş dir mə -

lərdir və onlar vasitəsilə “Mən”lə
bağ lı məlumatın emalı yönləndirilir
və tənzimlənir [14].

Psixoanalitik məktəbin banisi
Ziqmund Freyd “Mən obrazı”na bə -
dən təəssüratları ilə sıx əlaqədə ba -
xırdı. O, psixi aktları bədənin bioloji
təbiəti ilə bağlayaraq, insanın psixi
inkişafında digər insanlarla qarşılıqlı
təsir və sosial əlaqələrin əhəmiyyə -
tini xüsusi qeyd edirdi [13].

Klassik psixoanalizdə şüursuzluq
meyillərinin və impulsların təsirinə
məruz qalan şüur və mənlik şüuruna
vahid müstəvidə baxılırdı. Mənlik
şüuru bir tərəfdən dərk edilməyən
seksual meyillərin, digər tərəfdən isə
reallığın tələblərinin təsiri altında
qalır. Mənlik şüuru bu iki səth ara -
sında “bufer” rolunu oynayır və xü -
susi müdafiə mexanizmlərinin kö -
mə yi ilə özünün funksionallığını
saxlayır. Psixodinamik yanaşma çər -
çi vəsində şəxsiyyətin “Mən ob ra -
zı”nın “Mən-konstrukt”, “Mən-ob -
yekt”, “real-Mən” kimi struktur an -
 layışları, habelə “Mən” kontekstin də
şəxsiyyətdaxili konflikt, psixoloji
müdafiə mexanizmlərinin təs nifatı
və izahı verilir.

Humanist cərəyanın nümayən də -
ləri “Mən obrazı”nı özünüqavrama
sistemi kimi dəyərləndirir və özü haq -
qında təsəvvürlərin inkişafını bilava -
sitə fərdin təcrübəsi ilə əlaqələndirir -
lər. Məhz humanist psixologiyada ilk
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dəfə “Mən konsepsiyası” anlayışı və
onun “Mən obraz”ları işlənib hazır -
lan mışdır. “Mən konsepsiyası” “Mən”-
subyekt kimi, “Mən”-obyekt kimi,
həm çinin onların qarşılıqlı münasi -
bə    tinin qavranmasını özündə cəmlə -
yir. K.Rocersə görə “Mən konsepsi -
ya”nın funksiyası insan davra nı şı na
nəzarət, insanın öz fəallıq seçi minə
tə siridir. Bu isə öz növbəsində müs -
bət və mənfi “Mən konsepsi ya sı”nın
inkişafını şərtləndirir. “Mən ob razı”
ilə real təcrübə arasında uy ğun -
suzluq olarsa, psixoloji dezadapta-
siya yarana bilər. Bu şəraitdə psixo-
loji müdafiə mexanizmləri bilava sitə
təcrübə ilə özü haqqında təsəv vür lər
arasında dissonansın dəf edil məsi
üçün istifadə olunur. Ümumiyyətlə
K.Rocers fərdin davranışını “Mən
obrazı”nın razılığının əldə ediməsi,
onun inkişafını isə koqnitiv özünü -
qiymətləndirmə sayəsində mənlik
şüurunun və özünüdərk sərhədləri -
nin genişləndirilməsi kimi şərh edir-
di. Qeyd edək ki, məhz humanist
yanaşma insan davranışı ilə özünü -
qavrama və “Mən konsepsiyası”nın
müxtəlif komponentləri arasında əla -
qəni göstərmişdir[10].

Sovet psixologiyasında “Mən ob -
razı” mənlik şüuru kontekstində öy -
rə  nilib. İlk əvvəl həyat yolunun nəti -
cəsi kimi formalaşdığı halda daha
sonra özü şəxsiyyətin inkişaf isti qa -
mətini müəyyən edir. “Şəxsiyyətin

inkişaf səviyyəsi onun mənlik şüu -
runun inkişafı ilə düz mütənasibdir”
fikrinin doğru olması bir çox təd qi -
qat çılar tərəfindən qəbul edilir [11]. 

Mənlik şüuru insan psixologiya -
sı nın ən mürəkkəb aspektlərindən bi -
ri olub, onun özünü şəxsiyyət kimi
ta nıması və dərk etməsi prosesi dir.
“Mənlik şüuru dedikdə insanın özü -
nün təlabat və qabiliyyətlərinə, fikir
və hisslərinə, davranış və fəa liy yət
mo tivlərinə şüurlu münasibət nə zər -
də tutulur” [1]. 

Mənlik şüuru fərdin özünü fəaliy -
yət subyekti kimi dərk etməsi, bunun
nəticəsində özü haqqında təsəvvür
və təəssüratların yaranması prosesin -
də tədricən formalaşır. Əsasən onun
2 komponentini ayırd edirlər: koqni-
tiv və emosional. Koqnitiv kompo-
nent özünüdərketmə nəticəsi olaraq
şəxsiyyətin özü haqqında biliklər
sistemi, emosional komponent isə
özü nə yanaşmanın nəticəsi olaraq öz
şəxsiyyətinə ümumiləşmiş münasi -
bəti kimi çıxış edir. Bəzi tədqiqat lar -
da koqnitiv və emosional kompo -
nent  lərə özünütənzimləmə də əlavə
edilir [9].

“Mən konsepsiyası”nın bir neçə
modallığı ayırd edilir: 

“Real-Mən” insanın özünün şəx -
siyyət xüsusiyyətlərini, qabiliyyət lə -
rini, motivlərini və sairəni real olaraq
necə qavramasını təmin edir; “So -
sial-Mən” insanın özünü müxtəlif
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sosial rolların və funksiyaların daşı -
yı cısı kimi hiss etməsindən, başqa
in sanlara necə görünmək istəməsi
əsa sında formalaşır; “İdeal-Mən” in -
sanın ideallarına, arzulanan şəxsiy -
yət xüsusiyyətlərinə müvafiq təsəv -
vür lərinə əsasən yaranır [1].

“Mən obrazı”nın vacib kompo nent -
 lərindən biri “fiziki Mən”dir və o,
subyektin öz xarici görünüşü, bə dəni
haqqında təsəvvürlərini, ona emo sio nal
münasibət və bunun əsa sında forma -
la şan real davranış reak siyalarını eh -
ti va edir. “fiziki -Mən” “Mən–kon -
sep siyası”nın ən erkən formalaşan tə -
rəfi olaraq, xüsusilə, uşaq və yeni yet -
məlik dövründə çox əhəmiy yət li dir.
İnsanın özünüdərki öz bədənini, müx -
təlif orqanlarını, özü nün başqa ları və
özü tərəfindən qavranılan obrazının
yaradılması ilə başlayır. “Mən” – kon -
sepsiyası sosial mühit və digər insan-
larla, xüsusilə də, öz ailə üzvləri ilə qar -
şılıqlı təsir nəticəsində formalaşır[7].

Öz xarici görünüşünün qavranıl -
masının təhrifi problemi həm psi-
xiatriyada, həm də tibbi psixologiya-
da praktik əhəmiyyətə malikdir. Belə
ki, bədən ölçülərinin qeyri-düzgün,
şişirdilmiş qavranılması piylənmə və
sinir anoreksiyası kimi xəstəliklərdə
subyekt üçün güclü psixoloji travma -
tik faktor olaraq, öz xarici görünü -
şündən kəskin narazılıq yaradır. Bu -
nu tənzimləmək üçün müxtəlif arıq -
la ma üsullarından istifadə edilir, pa -

toloji hallarda isə qidalanmadan tam
imtina olunur və ya qəbul edilmiş qi -
da qəsdən qaytarılır. Lakin aparıl mış
tədqiqatların nəticələrindən məlum
olmuşdur ki, artıq bədən kütləsi və
piylənmədən əziyyət çəkən qadınla -
rın heç də hamısında öz bədən ölçü -
lərinin qavranılması populyasiyadan
fərqli olmur. Təhrifolunmuş qavrama
ilə subyektin öz xarici görünüşünə
emo sional-dəyərli münasibəti ara sın -
da birbaşa əlaqə aşkar edilmişdir [4]. 

Zahiri görünüşlə bərabər ekspres-
siv təzahürlər – yeriş, mimika, bədən
plastikası və sairə müxtəlif şəraitlər -
də fərqli məna yükü daşıyır. İntrospek -
siya zamanı insan bir tərəfdən özü-
özünü qavrayır, digər tərəfdən isə
baş qaları tərəfindən qavranılan oby-
ekt olduğunu dərk edir. İnsanın zahi-
ri görünüşü qavrayan üçün bir növ
həmin insan haqqında informasiya
daşıyır ki, bu informasiyanın şərh
olun ması da qavrayan insanın yönə -
liş liyindən, dəyərlər sistemindən,
sim volizmdən və digər amillərdən
asılıdır. Simvolizm dedikdə müvafiq
ictimai-mədəni mühitdə bədənin sağ -
 lamlığını və normal parametr lə rini
müəyyənləşdirən qavrama, qiymət -
lən dirmə, mənalandırma nəticəsində
formalaşan obrazlar ilə təzahür et -
məsi başa düşülür. Lakin bu simvo-
lizm hər bir cəmiyyətin fərqli tarixi
inkişaf yolu olduğu üçün də kifayət
qədər təzadlı və variativdir.
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Müasir dövrdə piylənmənin xəs -
təlik simvolu kimi mənalandırıl ması
tendensiyası müşahidə edilir ki, bu
da kardiologiya və endokrino lo gi ya -
nın yeni məlumatları ilə get dikcə
daha çox dəstəklənir. Beləlik lə, artıq
bədən kütləsindən və piy lənmədən
əziyyət çəkən insanlar müasir mə də -
ni mühitdə müəyyən qiymətlən dirmə
və insanların birmənalı olma yan mü -
nasibəti ilə qarşılaşırlar.

E.S.Kreslavskinin (1984) artıq
bədən kütləsi və piylənmədən əziy -
yət çəkən qadınların öz bədən obra-
zına və sağlamlığına münasibətini
müəy yənləşdirən tədqiqatlarının nə -
ti cə ləri kifayət qədər informativdir.
Müəyyən edilmişdir ki, fiziki “Mən”
obrazı piylənmə erkən yaş dövrlərin -
də olan qadınlarda yuxarı yaşlarda
ya ranan qadınlara nisbətən daha çox
təhrif olunur. Çünki yuxarı yaşlarda
piylənmədən əziyyət çəkən qadın lar -
da erkən yaş dövründə bədən obrazı
normal formalaşır və onlar öz şəxsiy -
yətlərini piylənmə ilə identifikasiya
etmirlər, buna formal olaraq xəstəlik
əlaməti kimi yanaşırlar. Emprik
məlumatlar göstərir ki, piylənmədən
əziyyət çəkən yeniyetmə qızlar isə
uşaq yaşlarından yaşıdlarının irad,
lağ və tənələrindən əziyyət çəkmiş -
lər. Onlarda özünəhörmət kəskin
aşağı səviyyədə olmuş, psixi vəziy -
yət ləri daha çox həyəcanlı – depres-
siv kimi qiymətləndirilmişdir. Həyə -

can və depressiyanın əsas məzmu nu -
nu zahiri görkəmindən narazılıq, di -
gər insanlarla ünsiyyətin pozulması,
qidalanma vərdişlərini dəyişə bilmə -
mə sinə görə günah hissi təşkil etmiş -
dir. Onlar ictimai yerlərədə (qonaq -
lıq da, kinoteatrlarda, çimərliklərdə) az
olmağa, qida qəbulunu əhəmiy yətli
dərəcədə məhdudlaşdıraraq bə dən
çəkilərini azaltmağa çalışmış dır lar.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki,
piylənmədən əziyyət çəkən qadın -
larda “fiziki- Mən” xəstəliyin hansı
yaşda başlamasından, ailə münasi -
bət lərindən və bədən simvolizmi
haqqında təsəvvürlərindən asılıdır
[7]. Koqnitiv proseslərin “həssaslıq”
səviyyəsi aşağı olduqca subyekt eyni
bir emosional qiymətləndirici situa-
siyaya daha qabarıq təhrifedilmiş reak -
siya verir. “Mən obrazı”nda koqnitiv
komponent sadəcə affektiv təsirlərin
passiv qəbuledicisi olmayıb, eyni za -
manda özü də əks təsir göstərir. De -
məli, subyektin öz zahiri gö rü nü şünü
affektiv qiymətləndirməsi sa də cə
“fi ziki Mən”obrazı ilə məhdud laş -
mayıb, bütövlükdə ümumi “Mən
obrazı”nda özünüqiymətləndirmə,
özünəhörmət səviyyəsi, emosional
vəziyyət və dəyərlər sistemi ilə bir -
başa əlaqəlidir [4]. 

Zahiri görünüş haqqında təsəv-
vür lərin formalaşmasının əsasında
duran bu koqnitiv-affektiv model ar -
tıq bədən kütləsi və piylənmədən
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əziyyət çəkən qadınların öz prob -
leminə fərqli reaksiya verməsinin
səbəblərini izah etməyə, həmçinin
psixoterapevtik, korreksion və profi-
laktik tədbirlərin həyata keçiril mə -
sində düzgün istiqamətin tapıl ma -
sına kömək edə bilər. 
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KОНЦЕПЦИЯ «ОБРАЗА Я» И НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛА У ЖЕНЩИН

Ахмедова Г.Ш.

Абстракт

Избыточная масса тела и ожирение могут серьезно повлиять на
внешний вид, походку, мимику и другие экспрессивные проявления,
что часто приводить к искажению«образа Я», в частности, переоценки
ширины своего тела. Однако не у всех женщин страдающих ожирени-
ем наблюдалось преувеличенное восприятие размеров своего тела по
сравнению с популяцией. Установлено, что аффективные оценки внеш-
ности не ограничиваются образом физического Я, а распространяются
на все сферы самосознания: общая самооценка, уровень самоуважения,
эмоциональное состояние, мотивационно-личностное направление,
иерархия ценностей и т.д.

SELF-CONCEPT AND SOME FEATURES
OF THE PERCEPTION OF THE BODY IN WOMEN

Ahmedova G.S.

Abstract

Overweight and obesity can seriously affect the appearance, gait, facial
expressions and other expressive manifestations, which often lead to a
distortion of the self-concept, in particular, the overestimation of the width
of your body. However, not all obese women had an exaggerated perception
of their body size compared to the population. It has been established
that affective evaluations of appearance are not limited to the physical
self-concept, but extend to all areas of self-awareness: general self-esteem,
level of self-esteem, emotional state, motivational and personal direction,
hierarchy of values, etc.
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Ermənistanın Azərbaycanın Dağ   -
 lıq Qarabağ və onun ətrafın -

dakı 7 rayonun, bütövlükdə 20%
ərazisinin işğalı nəticəsində təqribən
750.000 insanın öz doğma yerlərini
məcburən tərk etməsi, məskunlaşdığı
şəraitin «yeniliyi», maddi çətinliklər
və s. məcburi köçkünlərin psixoloji və -

ziyyətinə ciddi təsir etmiş və bu gün
də həmin təsirin yaratdığı prob lemlərin
bir çoxu həll edilməmiş dir. Xüsusilə
travmanın baş verdiyi dövr lərdə psi-
xoloji köməyin olma ma sı  vəziyyətin
dərinləşməsinə, bəzi hallarda isə psi-
xoloji pozuntulara gətirib çıxarmışdır.
Bu baxım  dan məcburi köçkün ailələ -
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rin də bö yüyən yeniyet mə lərin so sial-
psi xo loji uyğun laşması mü rəkkəb psi -
xoloji şərait də baş verir.  Biz K.Xor ni -
nin belə bir müddəasını əsas götürürük
ki, valideynləri travma ya məruz qalmış
yeniyetmələrdə psixi pozuntular qa -
çılmazdır. Ona gö rə də, məcburi köç -
kün  yeni yet mə lərə və ailələ   rinə psixoji
dəstək vermək məqsədilə on ların sosial
psixoloji uyğunlaşma sı nın qiymət lən -
dirilməsi əhəmiyyətlidir. 

Tədqiqatın başlıca məqsədi: atəş kəs
xəttinə yaxın ərazilərdə məs kun laşan
məc buri köçkün ailələrində böyüyən
ye ni yet mələrin psixoloji vəziy yə tinin
qiy mət ləndirilməsi, baş verən emo sio -
nal pozuntuların müəy yənləş  diril məsi,
onların adaptasiya qabiliy yətinin azal -
 masına və passiv li yinə səbəb olan amil -
 lərin aşkar edil məsi və onların sosial-
psixoloji uyğun laşmasındakı çətinliklə rin
aradan qaldırılmasının yol və vasitələrinə
dair töv siyələrin hazırlanmasıdır.

Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan
və Ermənistan arasında atəşkəsin 24 ili
tamam olur. Amma bu na baxma yaraq
erməni ordusu mütəmadi olaraq az təş -
kəsi pozur, dinc əhalini atəşə tu tur,
azərbaycanlı uşaq və qocalar öl dürülür.
Son 10 il də 8 azər baycanlı uşaq Er -
mə nistan ordusu tərəfindən qət lə yeti -
rilib. Burada yaşayan insanlar Ermə -
nis tanın davam edən bu aqres si yasın -
dan qurtulub normal hə yata uyğunlaşa
bil mir, “köçkün” olduqları üçün tam
bə rabərhüquqlu ola bilmir, bəzən isə

yerli əhali arasında fərqli mü nasıbətə
məruz qalırlar. 

Bunlarla yanaşı, onlar həm də baba
və nənələrinin, valideyn lə rinin yaşadıq -
larının təsi rin dən qurtula bilmirlər.

Tədqiqat metodları: mü şa hidə,
sorğu, psixoloji testlər (Q.Ay zenkin
“Psixi halların özü nüqiymətlən dir mə -
si” testi, “Mövcud olmayan hey van”
testi), riyazi sta tistik metodlar. 

Tədqiqatın coğrafi əha təsi: Bərdə
və Ağdam rayonlarında məs kun  laşmış
məcburi köçkün ye niyet mə lər.

Yaş sərhədi: 12–16 yaş. 
Tədqiqatın nəticələrinin müzaki -

rə si: yaşayış şə raitinin qiy mət lən -
dirilməsi zamanı yeni yetmələr aşa ğı -
dakı cavabları ver iblər: əla – 78 nə  fər,
yaxşı – 277 nəfər, orta – 8 nə fər.

Göründüyü kimi, yeniyetmələrin
yaşayış səviyyəsi normaldır. Bu və ziy -
 yət travmanın yumşalması üçün olduqca
mühümdür. Lakin travmaların xroniki
səviyyəsi istənilən şəraitdə özü nü gös -
tərə bilir. Bunu nəzərə ala raq, ye ni -
yet mələrin sağlamlıq dərə cə sini öy -
rən məyi məqsədəuyğun hesab etdik.
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Şəkil 1. «Yaşayış şəraitini necə
qiymətləndirirsiz?» – sualına yeniyetmə

şagirdlərin verdikləri cavabların göstəriciləri



Bu zaman sağlamlığın qiymətlən -
diril məsi iki sualı əhatə edirdi. Bu sual -
lar da yeniyetmələr öz sağlam lıqlarına
subyektiv olaraq ümumi qiymət ver -
mə lidilər. Cavablardan görün düyü ki -
mi 266 yeni yet mə öz sağlamlığını əla
qiy mətlən dirmişdir. Deməli, ya şa yış
şəraiti ilə yeniyetmələrin sağ lam lığı
arasında müsbət asılılıq özünü göstərir.

Sağlamlığınızı qorumaq üçün nə
edirsiz? – sualına 237 yeniyetmə vax -
tı-vaxtında qida lanmağı və idmanla
məşğul ol mağa çalışdığını 20 nəfər heç
bir şey etmədiyini qeyd edib . 

Göründüyü kimi, yeniyetmələrin ək -
 səriyyəti öz sağlamlıqlarının qeydinə
qa lır. Lakin onların bir hissəsi bundan
kənardadır. Demək ki, onlarda dep res  siv
və frustrasiya vəziyyəti özünü gös   tə -

rir. Belə halların aradan qaldırıl ması
va cibdir. Əks halda psixi vəziyyətin qey -
 ri-adekvatlığı fonunda travmatik simp-
tomlar daha çox özünü təhazür etdirir. 

Məktəbə və oxuduqları si ni fə mü -
na sibəti öyrəndikdə, 330 nəfər yeni -
yet mə məktəb və sinifdən çox xoşu
gəldiyini, dərsləri maraq və həvəslə
oxuduğunu isə 288 nəfər yeniyetmə
şagird qeyd etmişdir.

Yeniyetmə lərin bö yük bir qismi
(224 nəfər) boş vaxtını dərslərini ha -
zırlamaqla, müəllim yanına, məş ğə -
lələrə getməklə keçirir. 129 nəfər isə
boş vaxtını dostlarla keçirir. 

Bu fakt təsdiq edir ki, yeniyet mə -
lərin müəyyən hissəsi özlərinin asudə
vaxtlarını düzgün təşkil etmir və yaxud
buna zəruri şərait yoxdur. 
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Şəkil 2. «Sağlamlıq vəziyyətinizi necə
qiymətləndirirsiniz?» – sualına yeniyetmə

şagirdlərin verdikləri cavabların göstəriciləri
Şəkil 4. «Məktəb və sinfə necə münasibət

bəsləyirsiniz?» – sualına yeniyetmə şagirdlərin
verdikləri cavabların göstəriciləri

Şəkil 5. «Boş vaxtınızı necə keçirirsiniz?» –
sualına yeniyetmə şagirdlərin verdikləri

cavabların göstəriciləri

Şəkil 3. «Sağlamlığınızı qorumaq üçün nə
edirsiniz?» – sualına yeniyetmə şagirdlərin

verdikləri cavabların göstəriciləri

dərnəyə və ya
məşqə gedirəm,
müxtəlif
tədbirlərdə
iştirak edirəm

dərs öyrənirəm,
əlavə müəllim
yanına
(məşğələlərə)
gedirəm 

dostlarımla
görüşürəm, 
gəzirəm, 
söhbət edirəm

evdə televizo-
ra baxıram,
kompüter və
telefonla
oynayı ram

Cavab
yoxdur



Tədqiqatın nəticəsinin təhlili gös -
tərir ki, 238 nəfər yeniyetmə şagirdin
asudə vaxtının təşkilində valideynləri
yaxından iştirak edir. 47 nəfər yeni -
yet mə şagird belə hesab edir ki, vali -
deynlə ri onlarla kifayət qədər vaxt
keçirmirlər. 11 nəfər ye ni yetmə şagird
isə qeyd edir ki, vali deynləri onlarla
birgə asudə vaxt keçirmirlər. 

Belə vəziyyət yeniyetmələrin sosial
psixoloji uyğunlaşmasında maneəyə
çev  rilir. Yeniyetmələrin ailə ilə birgə
vaxt keçirdiklərini araşdırarkən məlum
ol du ki, 173 nəfər yeniyetmə şagird
ailə ləsi birgə vaxtı yalnız evdə keçi -
rir. Verilən cavablar arasında təbiətə
gəzinti və qonaq getmə də üstünlük
təşkil et miş dir (148 nəfər yeniyetmə
qız və 168 nəfər yeniyetmə oğlan). 

Ətrafdakılarla necə ünsiyyət qu-
rursunuz sualına yeniyetmə şagirdlərin
böyük bir hissəsi (224 nəfər) asan -
lıq la ünsiyyət qurduğunu və 250 nəfər
ye niyetmə şagird isə xoş larına gəl -
dikləri insanlarla ünsiyyət qur duğunu
qeyd edir. 25 nəfər yeniyetmə şagird
isə nadir hallarda ünsiyyət qurduğunu
bildirir.

Göründüyü kimi, rəyi soruşulan
ye  niyetmələrin bir qismində ünsiyyət
problemi özünü göstərir. Bu problem
bir çox komplekslərdən və psixoloji
na tamamlıqlardan yarana bilər. Bu
faktın nəzərə alınması yeniyetmələrin
uyğunlaşma səviyyəsinin yüksəlməsinə
zəmin yarada bilər.

Ailə üzvləri ilə münasibətləri yeni -
yetmələr aşağıdakı kimi qiy mət -
ləndiriblər. 334 nəfər yeniyetmə şagird
ailə üzvlər ilə çox mehriban dav ran -
dıqlarını və bir birinin qay ğı sına qal -
dıqlarını qeyd ediblər. 
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Şəkil 6. «Asudə vaxtın səmərəli keçirilməsində
valideynlərin rolu» – sualına yeniyetmə

şagirdlərin verdikləri cavabların göstəriciləri

boş vaxtımın
səmərəli
keçirilməsində
yaxından
iştirak edirlər

boş vaxtımın
səmərəli
keçirilməsinə
müsbət
yanaşırlar

boş vaxtımın
səmərəli
keçirilməsinə
az maraq
göstərirlər

boş vaxtımın
səamərəli
keçirilməsinə
heç maraq
göstərmirlər

Cavab
yoxdur

Şəkil 7. «Ailənizlə birgə vaxtınızı necə
keçirirsiniz?» – sualına yeniyetmə şagirdlərin

verdıkləri cavabların göstəriciləri

Şəkil 8. «Ətrafdakılarla necə ünsiyyət 
qurursunuz?» – sualına yeniyetmə

şagirdlərin verdikləri cavabların göstəriciləri



Həyatınızda nəyi dəyişmək istər -
di   niz sualına yeniyetmələr belə cavab
verilər. 

240 nəfər yeniyetmə şagird həyat -
 larında heç bir şeyi də yişmək istə mə -
dik lərini qeyd ediblər. 116 nəfər yeni -
yetmə şagird öz əha təsində olan in     san-
ları (valideyn lərini, dost-ta nış la rını,
müəllimlərini və özlərində olan hər
han sı bir keyfiy yəti) dəyiş mək istər -
di lər. 94 nəfər yeniyetmə şagird isə
maddi vəziy yətlərini (bura daxildir
ev, ev şə raitini, əşyaları, mək təbləri)
də yişmək istəyir. Olduqca ma raqlı bir
faktdır ki, yeniyetmələr özlərindən
baş qa hər şeyi dəyişmək istəyirlər.
Bu, qeyri-adek vat yanaş madır. Belə
hallarda yeniyetmələr situasiyaya
bələdləşmək əvəzinə, özlərinə qapı -
lır lar. Bu isə onlarda depressiv simp-
tomlar yarada bilər.

Gələcəklə bağlı məqsədlərə əsasən
karyera qurmaq, yaxşı maddi vəziyyət,
yaxşı ailə və saqlamlığı qorumaq aid-
dir.

Q.Ayzenkin “Psixi halların 
özü nüqiymətləndirilməsi” 

testinin nəticələri

Bizim nəticələrə görə, 265 nəfər
ye niyetmə şagirddə həyəcan orta sə -
viyyədədir, 232 nəfər yeniyetmə şa -
girddə isə həyəcan aşağı səviyyədədir.
Həyəcan orta səviyyədən yüksək ol -
ması göstrərir ki, yeniyetmələrin əksə -
riyyətində uyğunlaşma  problemi var
və bu  aradan qaldırılmalıdır. Qız lar -
da hə yəcanlılıq oğlanlara nisbətən da -
ha yüksəkdir. Yüksək həyəcanlılıq sə -
viyyəsi 10 qızda, 4 oğlanda özünü
gös tərir. Faiz göstəricilərinin az olması
bizə imkan verir qeyd edək ki, bu
travma ilə bağlı deyil, daha çox fərdi-
psi xoloji xüsusiyyətlərdən qaynaqlanır.
Orta sə viyyə isə 139 qızda, 127 oğlanda
müəyyən edilmişdir.
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Şəkil 10. «Həyatınızda nəyi dəyişmək
istəyirsiniz?» – sualına yeniyetmə şagirdlərin

verdikləri cavabların göstəriciləri

Şəkil 11. Məcburi köçkün yeniyetmələrin
psixi vəziyyətinin göstəriciləri

Şəkil 9. «Ətrafdakılarla necə ünsiyyət qurur-
sunuz?» – sualına yeniyetmə şagirdlərin

verdikləri cavabların göstəriciləri

bir-birimizin
qayğısına
qalırıq və 
çox mehriban
davranırıq 

bir-birimizə
köməklik
edirik və
mehriban
davranırıq  

bir-birimizə
az köməklik
edirik və  o
qədər də meh -
riban deyilik

bir-birimizə
heç köməklik
etmirik və mü -
na sibətlərimiz
yaxşı deyil

Cavab
yoxdur



Nəticələrə görə, 321 nəfər yeniyet mə
şagirddə frus trasiya yoxdur, 173 nə    fər -
 də orta sə viyyədə, 13 nəfərdə isə yük -
sək səviy yədədir. Yeniyetmə lərdə frus-
trasiya mövcudluğu, eləcə də aq ressiyanın
təzahürü göstərir ki, bu pro ses daxilə
yö nəlmişdir. Deməli, trav ma amilindən
qaynaqlanır və uy ğunlaş ma  ya neqativ
tə sir göstərir. Qız larda da frus tra siya or -
 ta səviyyədə 97 nəfərdə müəy yən edi -
lib, oğlanlarda isə 76 nəfərdə. Yeni yet -
mələrdə frustra si yanın möv cud luğu, elə cə
də aqres si yanın təza hü rü göstərir ki,
bu proses daxilə yö nəlmişdir. Deməli,
travma amil lərindən qaynaqlanır və
uyğun laş maya neqativ təsir göstərir.

Nəticələrə görə, 253 nəfərdə aq res -
sivlik yoxdur, lakin 230 nə fərdə aq-
ressivlik orta səviy yədədir. Aqressivlik
oğlanlarda daha çox müəyyən edilib
nəinki qızlarda. 127 nəfər oğlanlarda,
100 nəfər qızda. 16 nəfər oğ landa aq-
ressivlik yüksək səviy yədədir.

Nəticələrə görə, rigidlik 352 nə -
fər də orta sə viyyədə, 31 nəfərdə isə
yük   sək səviy yədədir. 186 nəfər oğ lan -
 da, 169 nəfər isə qızda müşahidə
edilir. Eyni zamanda yüksək rigidlik
qızlarda daha çoxdur.

“Mövcud olmayan heyvan” testinin
nəticələrinə gəldikdə, çəkilmiş rəsm -
lərin əksəriyyətində heyvanlarda çoxlu
ayaq, əl, göz, qulaq təsvir edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, təlimat
za     manı yeniyetmələrin əksəriyyəti
tap   şırığı tam aydın başa düşmədiyi
üçün, yəni mövcud olmayan heyvanı
təsəvvür etməkdə çətinlik çəkib.

Çəkilmiş heyvanları aşağıdakı qru-
plar üzrə təsnif etmək olar:

– Real həyatda rast gəlinən hey-
vanlar – təxəyyülün kasadlığı,
intellektual, emosional pozuntu,
yüksək həyəcan lılıq;

– İnsanabənzər heyvanlar (robotlar,
kiborqlar və s.), yad planetli hey-
vanlar – ünsiyyət tələbatının ödə -
nil məməsi;

– Təbiətdə deyil, müxtəlif dövr -
lərdə, miflərdə mövcud olmuş
heyvanlar (dinozavrlar, drakon-
lar, kentavrlar, su pəriləri və s).

Çəkilmiş rəsmlərin təhlili göstərir
ki, aqressiya müdafiəedici xarakter
da  şıyır və psixoloji müdafiə mexa-
nizmi rolunda çıxış edir. Yeniyet mə -
lərin əksəriyyətin də müdafiə olunmağa
ehtiyac müşahidə edilir:

NƏTİCƏ: 

Məcburi köçkün yeni yet mə lə rin
sosial-psixoloji uyğunlaşmasında ciddi
fərqlər var.

Müəyyən olun du ki, yeniyet məlik
yaş dövrü üçün xa rakterik olan tipik
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Şəkil 12. Məcburi köçkün yeniyetmə oğlan və
qızlarda psixi vəziyyətinin göstəriciləri
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xüsusiyyətlər məcburi köçkün
yeniyetmələrdə daha qabarıq şəkildə
özünü göstərir (rigidlik, frustrasiya,
aqressiya, həyacan, özünə inamın aşa -
ğı olması, özünə qapanma, təşviş,
qeyri-adekvat özünüqiy mət lən dirmə).

Məcburi köçkün yeniyetmələrin
öz asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
üçün əlverişli şərait yoxdur və ətraf -
da kı larla ünsiy yətə girməkdə çətinlik
çəkirlər. Bu baxımdan onların sosial
kontakta fəal cəlb olunması üçün mü-
vafiq mühit yaradılmalıdır.

Cinsi meyarlara görə oğlanlarda
qızlara nisbətən aqressivlik və rigidlik
daha yüksək olduğu müəyyənləşdi -
ril mişdir. Qızlarda isə oğ lan lara nis -
bə tən həyacanlılıq daha yüksək səviy -
yədə təzahür edir.

Cəbhə bölgəsində yeniyetmələrin
özünüaktuallaşdırma və özünüger çək -
ləşdirməsi üçün imkanlar həddən zi ya -
də məhduddur. Valideynlər və müəl lim   -
lər təlim və tər biyə prosesində yeni yet-
mələri buna istiqamət lən dir mə lidirlər.

Apardığımız tədqiqatın nəticələri
əsasında bir sıra təkliflər irəli sürə bilə rik:

1. Müəllim və valideynlər tərəfin -
dən yeniyetmələrin yaş və fərdi psi -
xo loji xüsusiyyətlərinə uyğun təlim
– tərbiyə prosesinin həyata keçirilməsi.

2. Məcburi köçkün yeniyetmələrin
psixi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə optimal sosial-psixoloji mü -
 hitin yaradılması (müxtəlif dər nəklərin,
mədəni tədbirlərin, əyləncəli və intellek -

tual oyunların, elmi dis putların, idman
meydançalarının, şah mat məktəbinin,
kitabxanaların və s. təşkili).

3. Məcburi köçkün yeniyetmələrin
asudə vaxtının daha səmərəli təşkili
üçün psixoloji proqramların (vali deyn
və müəlimlər üçün) hazırlanması.

4. Məcburi köçkün yeniyetmələrin
cəmiyyətə daha intensiv inteqrasiyası
məqsədilə onların ictimai işlərə daha
fəal cəlb olunması.

5. Məcburi köçkün yeniyetmələrin
şəxsi inkişafı ilə bağlı korreksiyaedici
təlim və proqramların tərtibi.

6. Sağlam həyat tərzinin təbliği
və maarifləndirmə işlərinin görülməsi.

7. Məcburi köçkün məktəblərində
psixoloji xidmətin daha səmərəli təşkili
və onların monitorinqinin həyata
keçirilməsi.
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ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  ПОДРОСТКОВ

Алиев Б.Г., Алиева К.Р., 
Мустафаев М.Г., Бюнятова А.Р.

Абстракт

В статье исследуются особенности проявления психологического со-
стояния у беженцев и вынужденных переселенцев. Было установлено, что
несмотря на то, что со времени переселения вынужденных пересе ленцев со
своих родных местпрошло более 20 лет, тем не менее, психологические
симп томывсе еще прояв ляются и оказывают серьезное влияние на их дея -
тель ность, образ жиз ни и психическое здоровье. Это состояние сопро вож  дает ся
психосомати чес  кими болями, регулярными невротическими прояв ления -
ми и депрессией. Необ ходимо учитывать эти факты для прове дения неот -
лож  ных мер, направ лен ных на реабилитацию вынужденных пере се лен цев.

EVALUATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 
ADAPTATION OF INTERNALLY DISPLACED ADDLESENTS

Aliyev B.H., Aliyeva K.R.
Mustafayev M.H., Bunyatova A.R.

Abstact
The authors of the article examine manifestations of psychological state

of refugees and internally displaced persons (IDPs). It was found that,
despite the fact that more than 20 years have passed since the relocation of
IDPs from their places of origin, however, psychological symptoms manifest
and have a serious im pact on their activities, lifestyle and mental health.
This condition is accom pa nied by psychosomatic pains, regular neurotic
manifestations and depression. These facts should be taken into consideration
in order to undertake urgent measures aimed at the rehabilitation of internally
displaced persons. 



Hər bir canlı orqanizm sistem-
struktur səviyyəsində müva -

fiq adaptasiya mexanizmlərinə malik
olur. Ancaq insanın adaptasiyası baş -
qa səviyyələrdə baş verən adap  tasiya
proseslərindən əhəmiy yət  li dərəcədə
fərqlənir. İnsanın hə yat fəaliyyəti yal -
 nız bioloji adaptasiya ilə müəy yən
olunmur.

Bu baxımdan adapasiya problemi
müxtəlif elmlərin qovşağında olan
fundamental elmi problemlərdən biri
olmaqla, həm pedaqoji, həm psixo-
loji, həm də tibbi-bioloji baxımdan

təd qiq olunur. Qeyd edək ki, insanın
yeni şəraitə adap tasiyası prosesinin
təd qiqi “adap  tasiya” anlayışının hər -
tə rəfli təhlilini zəruri edir. 

Adaptasiya – (adaptatio, adapta-
re, adaptio, adapto latın sözü olub
təş kil etmək, tənzimləmək, uyğun -
laş  maq deməkdir) orqanizm, şəxsiy -
yət və sistemlərin bütünlükdə dəyi şən
hə yat şəraitinə və ya bu həyat şərai -
tinin ayrı-ayrı təsirlərinə uy ğun -
laşmasıdır və yeni şəraitdə olan dav -
ranış nata mam lığını kompensasiya
edir.
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Adaptasiya prosesi ikili xarakter
daşıyır. Bu zaman şəxsiyyət yeni im -
kan lar qazanmaqla yanaşı eyni za -
man da da artıq mövcud olanları ye -
ni ləyir. Fəaliyyətin effektivliyinin
qo   runması digər situasiyalara uy ğun   -
laş ma   ğa hazırlıq hesabına baş verir.

Adaptasiya qabiliyyəti yalnız də -
yi şən şəraitə uyğunlaşmada deyil,
müx təlif çətinlikləri dəf etməyə im -
kan verən davranış vasitələrinin in -
ki şafında da təzahür edir.

Qeyd edək ki, insanın adaptasiya
prosesi sosial amillərə əsasən müəy -
yən edilir. Bununla da adaptasiya
ikitərəfli proses olub yalnız orqa-
nizm və mühitin qarşılıqlı əlaqəsini
deyil, həmçinin mühitin insanın tələ -
batlarına müvafiq olaraq dəyişilmə -
sini də əks etdirir.

Tədqiqatçı F.Z.Meersonun fikrin -
cə isə adaptasiya orqanizmin ətraf
mühitə və ya özündə baş verən dəyi -
şikliklərə uyğunlaşması prosesi kimi
müəyyən edilir. Onun fikrincə təka -
mül prosesində qazanılan və irsən
ötürülən genotipik adaptasiya ilə ya -
naşı fərdi həyat prosesində əldə edi -
lən fenotipik adaptasiya da möv cud -
dur.

Fenotipik adaptasiya adı altında
elə bir proses nəzərdə tutulur ki, onun
nəticəsində orqanizm ətraf mühitin
müəyyən amilinə qarşı dayanıqlılıq
qazanır. F.Z.Meerson bu proseslərin
mərhələlərini, yəni zəmanətli, tə mi -

natlı adaptasiya sistemlərinin yaran -
ma sını təhlil etmışdır. (3, s.12).

V.Q.Aseyev adaptasiyanın nəzəri
cəhətlərini tədqiq edərək hesab edir
ki, F.Z.Meersonun fenotipik adapta -
siyanın mexanizmləri haqqında kon -
sepsiyası yalnız bioloji əhəmiyyət
da şımır. Bu ideya sosial adaptasiya
prosesinin bioloji adaptasiya prosesi
ilə qarşılıqlı əlaqəsinin tədqiqinə el -
mi yanaşma kimi istifadə edilə bi lər
(4, s.16).

Q.Selye daimi adaptasiya prose-
sini həyat anlayışı ilə eyniləşdirir.
Onun tərəfindən stress haqqında əldə
edilmiş biliklərin mərkəzini adapta-
siya sindromu anlayışı təşkil edir.
Adaptasiya sindromu anlayışı mü -
rək   kəb həyat şəraitinə adaptasiya
olun  maq üçün orqanizmin psixofi-
zioloji resurslarının səfərbərliyini tə -
min edir.

Elmi ədəbiyyatda adaptasiya pro-
sesinin 3 mərhələsini ayırd edir lər.
İlkin mərhələ köhnə homeostaz
proq   ramının pozulmasıdır: bu zaman
mü rəkkəb vəziyyət yaranır, köhnə
proq ram artıq effekt vermir, yeniləri
isə ya hələ ki, yaranmayıblar, ya da
mü  kəmməl deyillər. Bu mərhələdə
adek  vat tənzimləmə proqramının
olma dı ğı mürəkkəb dövrə “döz mə -
yə” imkan ve rən müvəqqəti adap ta -
si  ya mexa nizmləri işə düşür. Bu
mər hələdə adap  ta siyanın mühüm
komponenti dav ra nış adap ta si -
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yasıdır. Bu dövr də ki dav ranış reak -
siyaları adaptogen amil  lərin
fəaliyyətini minimallaş dır mağı tə -
min edən müdafiə funksiyası daşı -
yır lar.

Adaptasiya prosesinin ikinci mər -
hələsi – yeni tənzimləmə mexa nizm -
lərinin homeostatik tənzim ləmənin
yeni strukturlarının qurul ma sından
ibarətdir.

Adaptasiyanın üçüncü mərhələsi
isə sabit adaptasiya mərhələsi olub,
adaptasiya göstəricilərinin, o cüm lə -
dən fəaliyyətin yeni, daha optimal
səviyyədə özünü göstərən effektivlik
para metrlərinin sabitləşməsi ilə
xarak terizə olunur.

Adaptasiya prosesinin müxtəlif
nöqteyi-nəzərdən tədqiq edilməsi fi -
zioloqlara belə hesab etməyə imkan
verir ki, “orqanizm-mühit” sis te mi -
nin tarazlaşdırılması, mövcud də yi -
şən lərin eyni hüdudlarda qorun ması
orqanizm tərəfindən tamamilə passiv
bir prosesdir. Belə şəraitlərdə orqa-
nizm özü tarazlığı pozaraq özü nün
daxili dəyişənlərini aktiv şəkildə
optimallaşdırmağa cəhd edir.

Tibbi-fəlsəfi baxımdan adapta-
siya prosesini bioloji uyğunlaşmanın
adaptiv-kompensator konsepsiyası
kimi nəzərdən keçirirlər. Adapta si ya -
nı mühitin təsiri altında biosistemin
dəyişməsi ilə əlaqədar uyğunlaş -
manın tərkib hissəsi hesab etməklə
müəlliflər “kompensasiya” anlayı -

şını irəli sürürlər, adaptasiya və kom-
pensasiyanı vəhdətdə götürürlər. 

Şəxsiyyətin sosial-psixoloji adap -
tasiyasının əsas məsələləri Res pub li -
ka mızın və xarici tədqi qat çıların –
Ə.S.Bayramov, K.R.Əliyeva, R.H.Qə -
dirova, A.A.Ball, F.B.Berezin,
L.İ.Bojoviç, Q.S.Kostyuk, A.N.Leont -
yev, İ.A.Ma laşixina, V.A.Petrovski,
J.Piaje, Z.Freyd, E.Erikson və s.
işlərində əks olunmuşdur. 

Q.A.Ball adaptasiya anlayışına
real sistemin komponentləri arasında
tarazlığın yaradılmasının universal
amili kimi yanaşır. Tədqiqatçı qeyd
edir ki, mövcudluğun qanuna uy -
ğunluğu prinsiplərinin təzahü ründə
meydana çıxan tarazlığın əldə edil -
məsi tendensiyası materiyanın inki -
şafının bütün səviyyələrində özü  nə
yer tutur. Onun fiziki fəaliy yətindən
sosial davranışına qədər bü tün for -
malarını əhatə edir. Onun fikrincə,
adaptasiya nəinki əvvəldə verilmiş
bir sıra münasibətin qorunub saxlan -
ması və canlandırılmasına istiqamət -
lənmişdir, o həmçinin psi xi kanın
hüdudlarından kənara çıxan bir pro-
sesdir (3, s.10).

V.Q.Berezin hesab edir ki, adap-
tasiya insana xas fəaliyyətin həyata
keçirilməsinin nəticəsində şəxsiyyət
və onu əhatə edən mühit arasında op -
timal uyğunluğun yaradılması prose-
sidir. Bu proses fərdə aktual tələbat -
ları ödəmək və onunla bağlı olan
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əhə  miyyətli məqsədləri həyata keçir -
məyə (psixi və fiziki sağlamlığın qo -
runması zamanı) imkan yaradır, eyni
zamanda da insanın psixi fəaliy yəti -
nin, onun davranışının mühitin tələb -
ləri ilə uzlaşmasını təmin edir.

Tədqiqatçının fikrincə, psixi adap -
tasiya “fərd-mühit” sistemində adek-
vat münasibətlərin qorunub sax lan -
ma sında əhəmiyyətli rol oynayır.
V.Q.Berezin psixoloji adaptasiyanın
aşağıdakı səviyyələrini ayırd edir:

– fərdi-psixoloji səviyyə – özün -
də insanın şəxsi və tipoloji xüsu siy yət   -
lə  rini, onun aktual vəziyyətini (mo -
 tivasiya, qabiliyyətlər, özünü dərkin
inkişaf səviyyəsi, özünənəzarət, özü -
nütənzim, temperament, emosional
və intellektual sferanın xüsusiyyət lə ri
və s.) ehtiva edir. Bu səviyyədə psi xi
tarazlığın, psixi sağlamlığın qo runub
saxlanması həyata keçirilir.

– sosial-psixoloji səviyyə – özün -
də mikrososial təsirin xüsusiyyət lə -
rini birləşdirir. Bu səviyyədə adekvat
şəxsiyyətlərarası təsirin formalaş -
ması, sosial əhəmiyyətli məqsədlərin
əldə edilməsi həyata keçirilir və
adaptasiya prosesinin aşağıdakı əsas
tipləri ayırd edilir: sosial mühitə
aktiv təsiri ilə xarakterizə olunan
birinci tip və passiv mənsubluğu ilə
xarakterizə olunan (qrupun məqsəd
və istiqamətinin konformist şəkildə
qəbul olunması) ikinci tip. Adapta-
siya prosesinin bu tipi fərdin tələbat

və motivlərinin strukturundan asılı
olaraq formalaşır və qrup və şəxsiy -
yətlərarası təsir prosesində ortaya çı -
xır. (3, s.17).

Adaptasiya prosesində insan qru-
pun normalarını, qrup üzvlərinin
fəaliyyətinin üsul və vasitələrini
mənimsəyir. Subyekt özünü şəx siy-
yət kimi göstərmək tələbatını qrup-
da kı norma və dəyərləri mənim sə -
mə dən, fəaliyyətin üsul və vasitə lə ri -
nə yiyələnmədən ödəyə bilməz.

Şəxsiyyətin inkişafı mövqeyin -
dən “adaptasiya olmamaq” anlayı şı -
nı elmə gətirən V.A.Petrovskinin iş -
ləri xüsusi maraq kəsb edir. Bu anla -
yış özünəməxsus mənasını itirərək
insanın imkanlarının böyüməsi və
inkişafı kimi nəzərdən keçirilir. İnki -
şaf edən şəxsiyyətin nüvəsini təşkil
edən subyektin qeyri-adaptiv aktivli -
yi meydana çıxır. Adaptivlik – məq -
səd yönlü sistemin fəaliyyətinin məq -
səd və nəticələrinin uzlaşmasıdır.
Qeyri-adaptivlik – fərdin aktivliyi nin
məqsəd və nəticəsi arasındakı zid -
diy yəti göstərir: niyyət davranışla
üst-üstə düşmür. Bu ziddiyyət fərdin
mövcudluğu və inkişafının mənbə yi -
dir. V.A.Petrovski qeyri-adaptivliyi
şəxsiyyətin dinamik təşkilinin prin -
sipi kimi şərh edir (4, s.21).

Beləliklə, insanın adaptasiyası in -
sanı fəaliyyətin subyekti kimi bioloji
və psixi xassələrin əsasında inki şaf
edən və fərdin tərbiyə olunduğu və
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yaşadığı mədəniyyətin və cəmiy -
yətin strukturunun təsiri nəticəsində
meydana çıxan, onun davranışına
təsir göstərən sabit xüsusiyyətlərin
kompleksi kimi nəzərdən keçirmək
olar. 

Sosial adaptasiya, fərdlərin sosial
mühitə fəal şəkildə uyğunlaşması
prosesidir. Bu insanın müəyyən bio-
sosial funksiyaları yerinə yetirmək,
adekvat münasibət və başqaları ilə
ünsiyyət qurmaq, özünüifadə etmək
qabiliyyəti və cəmiyyətin gözlənti lə -
rinə uyğun davranması kimi özünü
göstərir.

İnsanlar tarix boyu müəyən bir
cəmiyyətin və ya birliyin üzvü kimi
fəaliyyət göstərirlər. Bu isə öz növ -
bəsində insanların bir arada yaşa ma -
la rını, bir-birləri ilə əlaqə yaratma la -
rını və beləliklə də bəzi ortaq dəyər -
lə rin meydana gəlməsini təmin et -
miş  dir. Bu isə zamanla hər cə miy -
yətin özünə xas bir həyat tərzinin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Xüsusi
qayda və qanunlar əsasında formala -
şan cəmiyyət varlığını davam etdirə
bilmək üçün sahib olduğu mədəni
sistemi nəsildən-nəslə ötürmək məc -
buriyyətində qalmışdır. Bu da, fərd -
lərin təşkilatlanmış birlik həyatının
qəbul və təsdiq etdiyi forma və pro-
sedurlara uyğun gəlməsiylə reallaş -
mış dır.

Sosial adaptasiya ümumi olaraq
fərdin mövcud olduğu qrupun nor -

malarını, dəyərlərini, mövqelərini və
xarakteristik dilinin əldə etməsi pro-
sesini özündə ehtiva edir. Bu mədəni
elementlərin qazanılması əsasında,
fərdin şəxsiyyətə çevrilməsi baş ve -
rir. Bu baxımdan sosial adaptasiya
fər din sosial-iqtisadi şəraitə, rol
funk siyalarına, cəmiyyətin həyat
fəa liyyətinin müxtəlif səviyyələrində
təşəkkül tapan normalara, qruplara
və sosial təşkilatlara və təsisatlara
uyğunlaşması kimi təhlil edilə bilər. 

Ümumiyyətlə sosial-psixoloji isti -
qamətdə aparılan tədqiqatlarda sosi-
al adaptasiya, həmişə müəyyən bir
cəmiyyət içində fəaliyyət göstərən
mexanizm kimi nəzərdən keçiril -
mişdir. Başqa sözlə desək, sosial
adap tasiya zaman və məkanla məh -
dudlaşan müəyyən bir cəmiyyətdə
reallaşır. Bu baxımdan, sosial adap-
tasiya insanın yaranmasıyla meyda-
na gəlmiş, primitiv cəmiyyətlərdən
müasir cəmiyyətlərə qədər hər bir
cəmiyyət üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb etmişdir.

Çünki dünyaya bioloji varlıq ki -
mi gələn insan sosial adaptasiya nə -
ticəsində cəmiyyətin dəyərlərini, nor -
malarını və keçmiş təcrübəsini mə -
nim səyərək onun bir üzvünə çevrilir.
Bu proses vasitəsilə fərd sosialla şa -
raq şəxsiyyətə çevrilir. Beləliklə in -
san, fərdi fərqlərinə baxmayaraq,
cəmiyyətlə inteqrasiya olunmağı,
cəmiyyətin müəyyən etdiyi davranış
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və etiket qəliblərinə uyğun olaraq
fəaliy yət göstərməyi öyrənir. Digər
tərəfdən, sosial sahədə meydana
gələn inkişaf (modernləşmə, sənaye -
ləşmə, postmodernləşmə və qlobal -
laş ma kimi), cəmiyyət və sosial ətraf
şəxsiyyətin formalaşmasına əhəmiy -
yət li şəkildə təsir göstərir. Bu inki -
şaf, həyatımızın hər sahəsində dəyiş -
mə və inkişafın sürətlənməsinə sə -
bəb olur. Belə vəziyyət, fərdin sosial
adaptasiya təcrübəsini müəyyənləş -
di rən düşüncələrində bir sıra fərqli -
liklərin yaranması ilə və sosial adap-
tasiya şərtlərinin dəyişməsi ilə də
nəticələnə bilər.

Sosial adaptasiya, hər şeydən əv -
vəl müəyyən bir cəmiyyətdə real laş -
maqdadır. Yəni hər fərd, ancaq do -
ğul duğu və fəaliyyət göstərdiyi cə -
miy yət tərəfindən sosiallaşdırılır.
Buna görə, sosial adaptasiya özbaşı -
na inkişaf edən bir proses deyil. O,
daha çox, cəmiyyəti meydana gəti -
rən, formalaşdıran ailə, məktəb, inzi-
bati vahidlər, dərnəklər, qruplar, yol -
daşlar, qonşular kimi müxtəlif sosial
amillərin təsiri əsasında yaranır. Bu
baxımdan bir sıra tədqiqatçılar şəx -
siy yətin sosial adaptasiyasına təsir
gös tərən amilləri əhəmiyyətinə görə
-birincili qruplar (əsas) və ikincili
qrup lar (köməkçi) olmaqla iki yerə
bölürlər. Şəxsiyyətin sosial adapta -
siyasına təsir göstərən birincili qrup -
la ra ailə, ikincili qruplara isə status,

yaşayış və bioloji qruplara aid etmək
mümkündür. Hər iki qrup, bir-birin -
dən ayrı deyil, əksinə bir yerdə fəa -
liy yət göstərir və şəxsiyyətin cəmiy -
yətə uğurlu adaptasiya olunmasına
əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərirlər.

Qeyd edək ki, sosial səviyyədə
adap tasiya bir sı ra xüsusiyyətlərə
ma likdir. Onları aşa ğıdakı kimi qrup -
laşdıra bilərik:

• Sosial mühitə uyğunlaşma pro -
sesi şüurun fəal iştirakı ilə həyata ke -
çirilir;

• Uyğunlaşmanın fiziki şəxs lə rə
münasibət də meydana gəldiyi mühit
tamamilə fərqli xarakter daşıyır;

• Şəxs uyğunlaşma nəticələrini pas -
siv qəbul edir və onları sosial şərai tə
uyğun olaraq dəyişdirə bilir;

• Sosial adaptasiya prosesi qrup -
la rın və kollektivlərin qarşılıqlı fəaliy -
yəti əsasında baş verir.

Sosial adaptasiya probleminin
düzgün həllinin böyük praktiki əhə -
miyyəti vardlr. Bu problemlərin ha -
mı sının deyil, hətta bir qisminin belə
düzgün həlli gəncləri cinayət dən
uzaq laşdıra, onların cinayətə yuvar -
lan masının qarşısını ala bilər. 

Məlumdur ki, həyatda müstəqil
addım ilk dəfə gənclik dövründə atı -
lır. Lakin çox vaxt təcrübəsizlik və
sairə səbəblər üzündən həyata atılan
bu ilk addım gənclərin hamısında
uğur lu olmur. Sosial adaptasiya
məsə lə lərinin düzgün həlli gənclərin
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həyata atdıqları ilk addımlarla bağlı
səhvlərini xeyli azaldır, onları cə -
miyyətə zidd, əxlaqsız hərəkətlərdən
uzaqlaşdırır.

Sosial adaptasiya müxtəlif icti-
mai qurluşlarda müxtəlif formalarda
gedir. Əxlaqi və mənəvi dəyərlərə
üstünlük verilən cəmiyyətdə sosial
adaptasiya prosesi və onun mahiy -
yəti prinsipial olaraq dəyişir. Yəni
belə şəraitdə fərd özü şüurlu surətdə,
azad şəkildə hamı tərəfindən qəbul
olunmuş sosial norma və qaydaları
mənimsəyir. Bununla əlaqədar ola-
raq, qeyd etmək lazımdır ki, bəzən
insanın ətraf mühitə, yaşadığı mühitə
uyğunlaşması səhv olaraq birtərəfli
proses kimi təhlil olunur. Əslində isə
insanın mühitə uyğunlaşması, mühit
ilə əlaqəsi ikitərəfli, qarşılıqlı proses -
 dir. İnsanın hərəkətləri, reaksiya ları,
fəalyyəti yalnız onun real imkanla rı -
nın təzahürü olmayıb, həm də ona
mühit tərəfindən olan təsirlərə ca vab -
 dır. Bu təsirin məzmunu, forma sı,
intensivliyi, eləcə də insanın bu
təsirlərə verdiyi cavabın istiqaməti
onun davranışının məzmununu şərt -
ləndirir. (1, s. 641).

Sosial adapdasiyanın mahiyyətini
şəxsin davranışının sosial mühitin
tələblərinə müvafiqliyi təşkil edir.
İnsanın reaksiyaları sosial mühitin
təsir və tələblərinə cavab kimi təza-
hür etsə də, bu, heç də onun öz hərə-
kət və davranışında azad olmaması

demək deyildir. Sosial mühit insana
müxtəlif davranış forma və üsulları
təklif edir. 

İnsan mühit tərəfindən ona təklif
edilən müxtəlif davranış formaların -
dan istədiyini seçə bilər. Deməli, dav -
 ranış formasının seçilməsində insan
azaddır, müstəqildir. Onun seçmək,
götür-qoy etmək, bu və ya digər
davranış üsuluna üstünlük ver mək
im kanı vardır. Əgər insan müəyyən
müddət ərzində hər hansı davranış
üsuluna üstünlük verirsə, onun dav -
ranışı tədricən səciyyəvi xüsusiyyət -
lər kəsb edir. Burada bir maraqlı mə -
sə ləni xüsusi olaraq qeyd etmək la -
zımdır. Əgər şəxsin seçdiyi davranış
formaları cəmiyyətin tələbi baxımın -
dan müsbət keyfiyyət və istiqamətlə
səciyyələnirsə, bu zaman onun mü -
hitə uyğunlaşmaq qabiliyyəti artır,
çoxalır, güclənir. Həmin şəxs öz
hərəkətlərinin, davranışının qarşıya
çıxan həyati situasiyalara müvafiq -
liyini daha bacarıqla təmin edir.
Əksinə, şəxsiyyətin seçdiyi davranış
formaları cəmiyyətin tələbləri baxı -
mından mənfi xüsusiyyətlərlə səciy -
yə lənirsə, yəni həmin tələblərə zid -
dir sə, onda normal sosial şəraitə
adek vat olmayan davranış tərzi for -
malaşır. Nəticədə həmin şəxsin cə -
miy yət tərəfindən qəbul edilmiş, bə -
yə nilmiş normalara münasibəti dəyi -
şir. Beləliklə, şəxs ilə onu əhatə edən
mühit arasında uyğunsuzluq, qeyri-
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adekvatlıq yaranır. Lakin belə bir və -
ziyyətdə də bu və ya digər davra nış
formasını seçməyə imkan vardır (1). 

Ədalətli cəmiyyət insana düzgün
yol, düzgün həyat tərzi seçmək üçün
hər cür imkan və şərait yaradır. La -
kin, bu heç də demək deyildir ki,
belə cəmiyyət şəraitində adaptasiya
pro sesi avtomatik şəkildə baş verir,
heç bir qayğı, diqqət, səy və ya təd -
bir tələb etmir. İnsanın həyata qoşul -
ması, daxil olması həmişə fərdi
xarak  ter daşıyır. Bəzən ictimai hə -
yata qoşulmaq üçün insan lazımi
davranış forması seçə bilmir və ya
seçdiyi davranış forması qüsurlu,
nöqsanlı və bəzən də təhlükəli olur.
Ona görə də sosial adaptasiya ləng,
çətinliklə gedir. Bu çətinlik mənfi
şəraitlə birləşdikdə insanı cinayətə
gətirib çıxarır. Ona görə də şəxsin
törətdiyi cinayət, sadəcə olaraq, baş -
qaları hesabına faydalanmaq deyil,
müəyyən sosial-psixoloji mü hitə cə -
miyyət üçün zərərli bir reaksiya, ca -
vabdırsa, o zaman cinayətin qarşı sını
almaq üçün fərdi cəmiyyət ilə əla qə -
sini, qarşılıqlı münasibət və tə sirini
yaxşılaşdırmaq lazımdır. Belə hallar-
da bəzən ailə vəziyyətini yax şı laş dır -
maq, bəzənsə uşaq klub ları açmaq,
idman meydançaları dü zəlt mək, asu -
də vaxtı düzgün təşkil et mək, ava ra -
çı lıq edən, küçələrdə ve  yillənən ye -
niyetməni işə cəlb et mək və s. yaxşı
nəticə verir. (1, s. 642). 

Sosial və ya bioloji cəhətlərinin
təd qiq edilməsindən asılı olaraq
“adap tasiya” anlayışı fərqli məna
kəsb edə bilər. Şəxsiyyətin adaptasi -
ya sının təbiət səviyyəsində nəzərdən
keçirilməsi bioloji, fizioloji və psi-
xoloji adaptasiyanın ayırd edilməsini
özündə ehtiva edir. Adaptasiyanın
biolo giya, fiziologiya və psixologi -
ya dakı müasir nəzəriyyələrinin inki -
şafı bir sıra tədqiqatçıların əsərlə rin -
də əks olunub (J.Piaje, Z.Freyd,
E.Erik son, А.Аdler, F.Z.Meerson, Q.
Selye, А.D.Slonim, V.Q.Berezin,
D.N.Uznadze,V.A.Petrovski, Ə.S.Bay -
ramov, K.R.Əliyeva, R.H.Qə dirova
və başqaları).

Adaptasiya problemini təhlil edən
neofreydistlər adaptasiya prosesini
şəxsiyyətin sosial aktivliyi konteks -
tində nəzərdən keçirir. Müa sir psixo -
analitiklər hələ Freyd tərə findən
elmə gətirilmiş “alloplastik” və “auto -
 plastik” dəyişikliklər anlayı şın dan
geniş istifadə edirlər və buna mü -
vafiq olaraq psixoloji adaptasi yanın
iki növünü fərqləndirirlər:

– Alloplastik adaptasiya xarici
mühitdə elə dəyişikliklərlə əldə edi-
lir ki, bu dəyişikliklər insan tərəfin -
dən öz tələbatları ilə qarşı-qarşıya
qoyulduqda meydana çıxır.

– Autoplastik adaptasiya şəxsiy yə ti
mühitə uyğunlaşdıran dəyişik likləri
ilə (onun strukturu, bacarıq və vər -
dişləri) ilə həyata keçirilir. (5, s. 146).
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Psixoanalitik istiqamətin tərəf dar -
 larının işləri arasında E.Eriksonun
konseptual yanaşmasını ayırd etmək
olar. Onun konsepsiyasında adapta-
siya prosesi belə ifadə edilir: ziddiy -
yət-həyəcan-fərd və mühitin müda -
fiə reaksiyaları-harmonik tarazlıq və
ya konflikt. 

Sosial mühitə adaptasiya təkcə
in   sanın situasiyanı müəyyən etmə sin   -
dən deyil, eyni zamanda adaptasiya
ilə bağlı olan emosional vəziyyətin -
dən də asılı olur. Bu vəziyyət onun
davranışını və şəxsiyyətlərarası mü -
nasibətləri tənzim edir.

J.Piajenin konsepsiyasına nəzə -
rən, adaptasiya həm biologiyada,
həm də psixologiyada bir-birinə zidd
istiqamətlənmiş proseslərin: akko-
modasiya və assimilyasiya proseslə -
rinin vəhdəti kimi nəzərdən keçirilir.
Onlardan birincisi mühitin xüsusiy -
yətləri ilə birgə subyektin orqanizm
və davranışının modifikasiyasını tə -
min edir. İkinci proses bu mühitin bu
və ya digər komponentlərini orqaniz -
min strukturuna müvafiq olaraq
yenidən işləyərək və subyektin dav -
ranış sxeminə daxil edərək dəyişir.
Göstərilən proseslər bir-biri ilə sıx
bağlıdır və bir-birini şərtləndirir. Assi -
milyasiya olmadan akkomodasi ya
olmadığı kimi, akkomodasiya olma-
dan da assimilyasiya yoxdur.

J.Piajenin sözlərinə görə, “adap-
tasiya orqanizmin mühitə və ya ək -
sinə, mühitin orqanizmə təsiri ara -
sında ta raz  lığı bərpa edir”. Adap tasi -
yanın sə  bəb lər və mənbələri anlayışı
altında adə tən adaptasiya obyektinin
dəyişil mə sini (təbii və ya sosial
mühitin), ya xud da adaptasiya sub-
yektinin, yəni in sanın də yişilməsini
başa düşürlər. (6, s. 327).

Adaptasiya insana xas fəaliy -
yətin həyata keçirilməsinin nəti cə -
sində şəxsiyyət və onu əhatə edən
mühit ara sında optimal uyğunluğun
yara dıl ması prosesidir. Bu proses
fərdə aktual tələbatları ödəmək və
onunla bağlı olan əhəmiyyətli məq -
sədləri həyata ke çirməyə (psixi və
fiziki sağ lamlığın qo runması za -
manı) im kan yaradır, ey ni zamanda
da insanın psixi fəa liy yətinin, onun
davranışı nın mühitin tə ləbləri ilə
uzlaşmasını təmin edir. Adap tasiya
pro sesində in san qrupun nor ma la -
rını, qrup üzv lə rinin fəaliyyətinin
üsul və vasitələ ri ni mənimsəyir. Sub -
yekt özünü şəxsiy yət kimi göstər -
mək tələbatını qrup da kı norma və
dəyər ləri mənim səmədən, fəaliyyə -
tin üsul və vasitə lərinə yiyə lən mə -
dən ödəyə bil məz. Şəx siyyətin adap-
tasiya olun ma sının əsas meyarı kimi
onun mühitlə inteqrasiyası də rə cəsi
nəzərə alınır.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Мустафаев М.Г., Гусейнова С.Н., Асланова Г.М.

Абстракт

Данная статья посвящена исследованию проблемы личностной адап -
тации личности. Отмечено, что адаптированный организм – это адап-
тация индивидов и систем к изменяющимся условиям жизни или раз-
личным воздействиям этих условий жизни. Также описаны уровни,
типы, принципы психологической адаптации.

В то же время взаимосвязь между культурой и адаптацией анализирует ся
как с теоретической, так и с практической точек зрения, чтобы выявить
психологическое содержание социальной адаптации личности. Важ-
ную роль играет культура в организации адаптации. Информация, кото-
рую мы представляем, и анализ, который мы проводим, формулируют
первоначальные концепции о взаимодействии между культурой, благо-
состоянием и адаптацией и предлагают выбор возможных действий.



DIRECTIONS OF RESEARCH OF THE PROBLEM 
OF SOCIAL ADAPTATION OF PERSONALITY

Mustafayev M.H., Hüseynova S.N, Aslanova G.M.

Abstract

The article focuses on the study of the problem of social adaptation of
personality. It is noted that the adaptation isintegration of body, individual
and systems to the changing living conditions or to the various effects of these
living conditions. It also describes the levels, types, principles of psychological
adaptation.

At the same time, the relationship between culture and adaptation is
analyzed both from a theoretical and practical point of view to reveal the
psychological content of the social adaptation of personality.An important
role played by culture in organizing adaptation is clarified.The information
we presented and the analyzes we made formulate initial concepts about the
interaction between culture, welfare and adaptation, and offer a choice of
potential action.
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Giriş
Hər bir cəmiyyətdə tərbiyə və tə lim

həmin cəmiyyətin başlıca və zifələ -
rin dən birini təşkil edir. Bu mə sələ
bəşəriyyətin daim diqqət mərkə zində
olan bir problemdir. İnsan amilinin
aparıcı rola malik olduğu ha zırki
dövr də gənc nəslin elmi dünya gö -
rüşünə, yüksək əxlaqi keyfiyyət lə rə
malik olan, ahəngdar inkişaf et miş,
ictimai cəhətdən fəal olan, mə nəvi
zənginliyi, əxlaqi saflığı və fiziki ka -
milliyi özündə birləşdirən şəx siy yət
kimi tərbiyə olunması, forma laşdı rıl -
ması, ən vacib, təxirəsalın maz vəzifə
kimi qarşıda durur. Böyüməkdə olan

nəslə elmlərin əsasları haqqında
dərin, hərtərəfli və möhkəm biliklər
vermək, onlarda həmin biliklərdən
istifadə edə bilmək, onları təcrübəyə
tətbiq etmək bacarığının yaradılması
müasir dövrün ən ciddi tələbləri kimi
qarşıda durur. 

Tədqiqatda böhran dövrü hesab
edi lən yeniyetməlik yaş dövrünü çə -
tin keçirən və öyrənmə prosesində
ləngimələri olan şagirdlərə dəstək
olmaq və onların cəmiyyətə inteqra -
si yasında musiqi dən istifadənin
geniş imkanlara malik olması fikri
aparıcı ideyalardan biridir. Müxtəlif
tarixi hadisələrin və tədqiqatların
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İncəsənəti həyatına qatan, həyatını incəsənətə çevirər...
İncəsənətsiz qalan bir uşağın həyatla olan bağlarından biri qopmuşdur

deməkdir!
“Hər uşaq bir sənətkardır. Əsas məsələ böyüyəndə necə sənətkara çevri -

lə cəyimizdir”
Pikaso



təhlili göstərmişdir ki, ənənəvi psi-
xoloji metodların çarəsiz qaldığı mə -
qamlarda musiqi effektiv təsir vasi -
təsi kimi istifadə edilə bilər. Digər
tərəfdən müşahidə edilmişdir ki,
təlim-tərbiyədə, tibdə canlıların psi -
xo logiyasına ən effektiv təsirin vasi -
tələrindən biri məhz musiqidir. Buna
Osmanlı dövründə tibbdən istifadə,
musiqi ilə müalicə üçün xüsusi akus -
ti kalı xəstəxanaların tikilməsi, 1977-ci
ildən Amerika musiqi ilə müa licəni
bir elm sahəsi olaraq qə bul etməsi
kimi faktlar əyani sübut dur. Bəşəriy -
yət tarixinin bütün dövrlərində təhsil
və tərbiyə sistemində musiqinin va -
cibliyi müxtəlif mütəfəkkirlər tərə -
findən daim vurğulanmış və bu sahə -
də maraqlı təklif və tövsiyələr irəli
sürülmüşdür. Musiqinin əhəmiyyəti
haqqında dahilərin bəzi fikirlərinə
nəzər salaq.

Şərq filosofu Konfusi demişdir:
“Mu siqi olduğu zaman insanlar ara -
sın dakı münasibətlər düzəlir, gözlər
parıldayır, eşitmə iti olur. Qanın hə -
rə kəti və dövrü sakitləşir”. O, mu si -
qi nin insanlara təsiri barədə bir sira
maraqlı fikirlərin də müəllifidir. 

Platon və Aristotel musiqi incəsə -
nə tini ən mühüm və təsirli tərbiyə
vasitəsi hesab etmişlər. Onların fik -
rincə ritm və harmoniya bütün vasi -
tə lərdən daha çox insanın qəlbinin
dərinliklərinə nüfuz edir və onun ru -
hi aləminə, mənəvi dünyasına güclü

təsirlər edir. Aristotel hesab edirdi ki,
musiqi insanın ictimai həyatla həma -
həngliyini təmin etməyə xidmət et -
məlidir.

Hippokrata görə tibbin digər va -
si tələrinin faydasız qaldığı xəstə lik -
lər də musiqinin yoxlanılması vacib-
dir. 

Pifaqora görə səslərin harmoni ya -
sının nəticəsi olan musiqi bədəndəki
harmoniyanın pozulduğu zamanlar-
da ən təsirli vasitədir. O ümidsizliyə
düşən insanları və ya tez hirslənən
xəstələri müəyyən melodiyalarla müa -
licə edəbilmə imkanını araşdırmış dır.

Qalan musiqinin əqrəb və böcək
sancmalarına qarşı bir zərdab ol du -
ğunu söyləyir. Asenoap xəstə böl gə -
nin üzərində çalğı çalaraq ağ rını
müalicə etmişdir. 

Aristidis, Teofrast, Platon, Vifi ni -
ya lı Asklepind, Ksenokrat, Siseron
və Selsus musiqi ilə ruhi xəstəlikləri
müa  licə etmişlər. Vifiniyalı Askle pind
xroniki xəs təliklərin müalicə sin  də
Fi nikiy üsulu qaboy çalmağı təklif
et mişdir. 

L.N.Tolstoy qeyd edirdi ki, insan -
ların maddi təlabatlardan daha çox
incə sənətə ehtiyacları var. Bu ehti -
yac rəs samların, musiqiçilərin və pe -
da qoqların istək və arzularından de -
yil, həyatın və cəmiyyətin öz zəru rə -
tin dən qaynaqlanır. 

Ü.Hacıbəyovun fikrincə, incə sə -
nə tin bütün növləri təbii surətdə in -
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kişaf edərsə, onda xalqın estetik və
əxlaqi tərbiyəsinə hərtərəfli təsiri ba -
rədə söhbət aparmaq mümkündür. 

Bütün dünya estetik fikrində ümu -
 mən qəbulolunmuş haldır ki, musiqi
sənəti yalnız estetik zövq aşılamır,
həmçinin insanları tərbiyə ləndirir,
öyrədir, kamilləşdirir. Bu əslində bü -
tün incəsənət sahələrinin ən yüksək
məqsədi və amalların dandr. 

Qloballaşan, mədəniyyətlərin bir-
birinə ciddi təsir, bəzən də təzyiq
göstərdiyi bir zamanda tərbiyə olun-
maq da çətindir, tərbiyə etmək də.
Hazırki dövrdə, gənc nəslin tərbiyə
işində uşaqlara tərbiyəvi mühazirə
oxumaq, öyüd vermək və ya tənbeh-
tənqid etmək məsələsi çıxış yolu de -
yildir. 21-ci əsrin gənc nəslinə təsir
yolu başqa cür olmalıdır. Hazır da
tər biyə məsələlərinə ənənəvi yanaş -
ma insanları uzaqlaşdırır, münasibət -
ləri korlayır, valideyn-övlad, müəl -
lim-şagird münasibətlərinə ciddi
neqativ təsirlər göstərməkdədir. 

Qeyd edək ki, ənənəvi təhsil ya -
naşmasında uşaqlar dərs, ev tapşı -
rıqları ilə yüklənir və uşaqlıq dövrlə -
rinin yaşanması (xəyal qurmaları,
fiziki aktiv həyat tərzi və s.), onun
digər tələb və ehtiyacları ikinci plana
keçir. Hazırki dövrdə azyaşlı uşaq -
lara təcavüz, yeniyetmələrin təca vü -
zü, məişət zəmnində ölümlə nəticə -
lə nən münaqişələr, zibil qutularına
atılan körpələr, məktəblilərin intihar

etmələri – psixoloji vəziyyətlərinin
mü vazinətsiz olması, mənəviyyat cə -
hətdən zəiflik – bütün bunlar tə lim-
tərbiyə işində yol verilən nöqsan -
ların, laqeyidliklərin nəticəsidir.

Bioqrafik təhlillər göstərir ki, bir
qayda olaraq, cəmiyyətdə sonradan
dahi kimi qəbul edilən insanların
böyük bir qismi məktəbdə pis oxu -
yan, uğursuz hesab edilən şagirdlər
olublar. Məsələn, məktəbdə musiqi
dərslərindən iki almış Üzeyir Hacı -
bəyli, fizikadan aşağı qiymətlər
almış, ən sadə işlərə belə düzələ bil -
məyən A.Eynştein, məktəbdən “sizin
oğlunuz axmaqdır, məktəb onun yeri
deyil” deyib uzaqlaşdırılan, lampa
ixtiraçısı T.A.Edison, iki il sinifdə
qalmış A.Çexov, diplom alarkən
sıranın sonlarında dayanan A.S.Puş -
kin, həmişə sözləri səhv yazan
L.V.Bethoven, sinifdə ən pis oxuyan
şagird olan İ.Nyuton və s. şəxsiy -
yətləri buna misal kimi göstərmək
olar. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, heç
də hər kəs sonradan özünü təsdiq edə
bilmir. Məktəblərdə “çətin tərbiyə
olunan uşaqlar” adı verilərək gələ -
cəyin nə qədər dahisinin təhsildən
yayındırıldığı ancaq ehtimal edilə
bilər. Bu baxımdan ehtimal edilməsi
məntiqidir ki, təlim-tərbiyə prosesi
uşaqların tələb və imkanları nəzərə
alınmadan təşkil edildikdə, əslində,
neçə-neçə dahilər bəşəriyyət üçün
itirilmiş olur. 
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Amerikalı psixoloq Hovard Qard -
 ner özünün çoxsaylı zəka (intellekt)
modelində (linvqvistik zəka, musiqi
zəkası, məntiqi – riyazi zəka, fəza
zə kası, bədən-kinestetik zəka, şəx -
siy  yət lərarası zəka, şəxsiyyət da xili
zəka, naturalist zəka) musiqinin
təhsildə vacib və lazımlı rolu oldu -
ğunu, bildirmişdir. 1997-ci ildə “The
Musical Mind” başlığı altında dərc
olunmuş məqaləsində musiqinin
digər zəka sahələrindən daha xüsusi
olduğunu bildirmiş, onun inkişafının
digər zəka sahələrini də inkişf etdir-
diyi qeyd edilmişdir. Məsələn,musi-
qi təliminin məntiqi-riyazi, fəza, fi -
ziki-kinestetik, sosial-zəka sahə si nə
təsiri bir çox elmi tədqiqat larla öz
təsdiqini tapmışdır. 

Musiqi zəkası digər zəka sahələ -
rinə görə daha duyğulu və mədəniy -
yət yüklü olduğu üçün insanlara hə -
yat yollarını seçməkdə, dərin düşün -
məkdə, diqqətlərini təmərküzləşdir -
mək də, xəyallarını qanadlan dır maq -
da, görülən işin öhtəsindən asanlıqla
gəlməkdə, ağrı hissini azaltmaqda,
əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmaqda və s.
bir çox digər işlərdə kömək etməsi
eksperimental yolla da öz təsdiqini
tapmışdır. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki,
musiqinin ümumtəhsil müəssisələ -
rin də məqsədyönlü və peşəkarlıqla
tət biqi şagirdlərin təlim motivlərinin
yüksəldilməsinə, estetik tərbiyəsinə,

milli ruhun formalaşmasına, qorun -
ma sına əhəmiyyətli təsiri olacaqdır.
Bu eyni zamanda təlim nəticələrinin
yüksəldilməsinə də səbəb olacaqdır.
Dərs oxumaqda (yadda saxlamaq,
hesablamaq, qavramaq) çətinlik çə -
kən şagirdlərin beynini işlək vəziy -
yətə gətirmədən onlardan yalnız
dərs lərə yüksək davamiyyət tələb
etmək və onlardan yüksək təlim nəti -
cələri gözləmək ədalətsizlik olar.
Şagirdin intellektul səviyyəsinin
inkişafını normal səviyyəyə çatdır -
ma dan onlardan müxtəlif fənlər üzrə
yüksək nəticələr gözləmək doğru
olmazdı. Ənənəvi təhsilin məzmunu
və təlim strategiyaları, gündəlik hə -
yat və fəaliyyətimiz əsasən beynin
sol yarımkürəsini inkişaf etdirməyə
istiqamətlənmişdir. Sağ yarımkürə -
nin inkişafı və bu inkişafa xidmət
edən təlim fəaliyyətləri ikinci dərə -
cəli, tələbat olmayan və ya ciddiyə
alınmayan fəaliyyətlər kimi qarşıla -
nır. Beyin yarımkürələrinin birini
aktiv, birini passiv saxlamaqla təlim -
də və şəxsiyyətin harmonik inkişa -
fın da yüksək nəticələrəldə edilə bil -
məz. İncəsənət sahələrindən biri ilə
məşğul olmaq uşağın müvəffəqiy yə -
ti nin artmasına ciddi zəmin yaradır.
İncəsənətin insana qazandırdığı incə
zövq və estetik duyğu, ali hisslər
onun həyatda bir çox üstünlüklərinə
əlverişli zəmin yaradır. Bir çox elmi
təqdiqatlarla təsdiq edilmişdir ki,
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incəsənət sahələri ilə məşğul olan şa -
girdlərin təlim nəticələri əhəmiy yətli
dərəcədə yüksəlmişdir:

1. 1998-ci ildə Çikaqoda seçilmiş
məktəblərin tədris planına “incə sə -
nət təlimi” əlavə edilir və bu əlavə -
dən sonra şagirdlərin riyaziyyat fən -
ni üzrə nəticələrində 20% artım
müşahidə olunur.

2. UCLA-dan Professor James
S.Catterall, incəsənət ilə müvəf fə -
qiyyət münasibətini araşdırmaq üçün
(milli) tədqiqat aparmışdır. 1988-ci
il də aparılan araşdırmada 25.000 or ta
və yuxarı sinif şagirdləri yer al mış dır.
Katterall incəsənətlə maraqlanan şa -
gird lərin əsasən maddi cəhət dən yük -
sək təminatlı ailələrdən oldu ğunu
tədqiq etmişdir. Maddi imkanları
yaxşı olan ailələrin övlad la rının tə lim
nəticələri kasıb ailələrin övladlarının
təlim nəticələrindən yüksək olub. Bu
səbəblə Katterall əsasən maddi və -
ziyyəti ən aşağı olan ailələrin öv lad -
la rından ibarət 6500 şagirdin 8-ci si -
nifdən 10-cu sinfə qədər olan nəaliy -
yət yollarını tədqiq etmişdir. 

Maddi vəziyyətləri aşağı olan ailə -
 lərin övladlarının incəsənət ilə əla -
qəsi maddi vaziyyəti yüksək olan ailə -
 lərin övladlarından 4 qat daha aşağı
və ya heç olmuyub. 

Şagirdlər 3 il tədqiq olunub. 10-cu
sinifə gəldiyində nəticələr açıqlanıb.

İncəsənətlə əlaqəsi olanların
41.4%-i humanitar və riyaziyyat

imtahanlarında ən müvəffəqiyyətli
qrupa daxil olmuşdurlar. İncəsənətlə
az əlaqəli olan şagirdlərin nəaliyyəti
25% olmuşdur.

3.Harvard Təhsil Fakültəsi, opera
yazmağın müvəffəqiyyətə təsirini araş -
dırır. Bir qrup 1–4 sinif şagirdlə rinə
ope ra yazdırırlar. Bu şagirdlərin di gər
dərslərdəki nəticəsi opera yazmayan
qrupa görə 17% daha yüksək olur.

4.Miçiqan Dövlət Universitetində
2013-cü ildə bir tədqiqat aparılır.
STEM məzunu olub, uşaqlığında
mu siqi ilə məşğul olanların yeni lik -
çi, patentləşdirmə və iş qurmaq faiz -
lə rinə baxılıb. Bu faiz ümumi əha -
liyə görə 8 qat daha çoxdur! Təd qi -
qatçılar müvəffəqiyyət qazanmaqda
ən vacib məqamın incəsənət növləri
ilə uzun müddət məşğul olmağı gös -
tərirlər.

5. Robert-Boot Bernstein və
dostlarının 2008-ci il tarixli tədqiqa -
tına görə, Nobel mükafatı alan elm
xadimləri mükafat almayanlara və
ümumi əhaliyə nisbətdə daha çox in -
cəsənətlə maraqlanırlar.

6. Texnologiya dövründə məhşur -
laşan STEM proqramları, incəsənəti
(Art) də daxilinə alaraq genişlədilir.
Yəni STEM qısaltması yerini
STEAM-a verir. (7. Səh 185-187)

Məqalənin bu qismində musiqi
ilə şüuraltına təsirdən bəhs etmək
istər dik. Məktəblərdə pis vərdişlərə
yiyələnmiş, oxumaq istəməyən, dav -
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ranışında pozulma olan şagirdlərə
tətbiqində effektiv olar. Aparılan
tədqiqatların nəticələri də bu fikrimi-
zi təsdiqləyir. 

Dərs oxuma bacarıqlarının artırıl -
ması istiqamətində aparılan tədqiqatı
diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
60 kollec şagirdinə yaz hüquq kur-
sunda 6 həftə, hər həftə 5 dərs saa tı -
nın ilk 3 saatında ayrıca bir dəqiqəlik
iclaslardan əvvəl və sonra şüuraltı
mesaj lar verildi. Əvvəlki fəaliyyət
nəti cə ləri ilə uyğun olaraq şüuraltı
mesajlara məruz buraxılan müşahidə
obyekt ləri nəzərə çarpacaq dərəcədə
daha yaxşı nəticə verdilər. 

Şüuraltına tətbiq olunanlar öyrən -
mə nailiyyətini artırır [6]. Digər bir
tədqiqat işi Ariam S. və Silver J. öy -
rənmə xüsusiyyətlərinin artırılması –
“Şüuraltına olan təsirlərin məktəb li -
lərin akademik nəticələrinə təsirləri”
[6]. Nəticə göstərir ki, mesajların
şüur altına yeridilməsi şüurlu qəbul -
dan daha təsirli və daha səmərəlidir. 

Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək
alınan nəticələri belə formalaş dır maq
olar:

– Şagirdlərin zövqünə uyğun düz -
gün seçilmiş musiqilər vasitəsilə şa -
girdlərin şüuraltına məqsədyönlü tə -
sir göstərməklə onların təlim-tərbiyə
göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəltmək olar.

– musiqi həyatımızın hər bir
anında bizə mənəvi dəstək verməklə,

çətinliklə dəff etməyə bizə yardım
edir. Eyni zamanda bəsit musiqilərin
bizim və şagirdlərimizin ruhunu
“bulandırmaması” üçün biz musiqi
zövqümüzə, seçimimizə, dinləmə
mə dəniyyətimizə ciddi diqqət etmə -
li yik. 

– musiqinin çox dinlənildiyi və
əlçatan olduğu bir zamanda musiqi
ilə tərbiyə, musiqi ilə təlim daha sə -
mə rəli ola bilər. 

– məktəb psixoloqları, musiqi
müəl limləri və valideynlər əlbir
olub, şagirdlərin ruhuna düzgün xi -
tab etməyi bacarsalar təlimin key fiy -
yətinə xidmət edən bütün gös tə ri ci -
lə rində müsbət nəticə müşahidə olu -
na caqdır. 

– şagirdlərin təlim motivasiya sı -
nın yüksəldilməsi üçün dövrün və
gənc nəslin maraq və tələblərinə uy -
ğun yeni üsullar, yeni metodi ka la rın
tətbiqi daha məqsədəuyğun olardı. 

– ümumtəhsil məktəblərində mu -
si qi dərsinin “ikinci dərəcəli” fənn
kateqoriyasından çıxması, prob lem -
lərin həlli istiqamətində əhəmiyyətli
olan birinci mərhələlərdəndir. Bu sa -
hədə yeni elmi-praktik tədqiqatların
aparılmasına ciddi ehtiyac vardır. 
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МУЗЫКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Бейлярова-Алекперова Б.Е.
Абстракт

Обучение и воспитание являются одними из главнейших задач каж-
дого общества. В статье рассматривается проблема подросткового воз -
рас та, которая считается периодом кризиса. Предлагается помощь де -
тям, испытывающим трудности и отставание в обучении посредством
интеграции их в социум с помощью музыки.

В статье упоминаются взгляды мыслителей, которые в течение сто-
летий подчеркивали важность музыки в системе образования и воспи-
тания. Использование музыки в обучении и воспитании, в медицине
(использование музыки в медицине во времена османской империи,
возведение больниц со специальной акустикой с целью лечения музы-



кой, и, наконец, признание лечение музыкой как научной области в
Америке в 1977 году) считалось средством эффективного влияния на
психологию живых существ (человека, животного и растений). 

Влияние в результате увеличения академических часов по искусст ву;
в статье нашли свое отражение исследования мирового масштаба об
эффективности извлечения информации из подсознании, нежели полу-
чения ее через сознание. 

В результате внедрение новых способов и методик в соответствии с
интересами и потребностями молодого поколения, совместная деятель-
ность школьных психологов и преподавателей музыки окажет положи-
тельный результат на правильное направление внутренней духовной
жизни учащихся. Устранение урока музыки из категории «второго сор -
та» в общеобразовательных школах можно рассматривать как первый
этап решения проблем.

MUSIC AS THE EFFECTIVE MEANS OF PSYCHOLOGICAL
IMPACT ON THE TRAINING PROCESS

Beylarova-Alakberova B.E. 
Abstract

Training and education are one of the main taks of every society. The
article considers the problem of adoloscence which is regarded as a period
of crisis. A support is offered to students experiencing difficulties in training
through integration them into society by means of the music therapy.

In the paper there are ideas of philosophers which throughout the centu-
ries stressed the importance of music in the education system and training.
Use of music in training and education (in medicine during the Ottoman
Empire,construction of hospitals with a special acoustic aimed at music
therapy, and finaly, recognition music therapy as a science in USA in
1977 speaks for itself) was considered to be an effective impact on
pyschology of living beings (human being, animal and plants). 

İmpact as a result of academic hours on art; Worldwide researches on
efficiency of information extraction from subconcious were reflected in the
paper.
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As a result of new methods introduction based on interests and needs
of young generation, joint activity of school teachers and music teachers
will make positive impact on right diretion of inner spiritual life of students.
Elimination of music lessons from the «second class» category in
comprehensive schools can be considered as the first stage of solving
problems.

Məqalə Azərbaycan Respublikasinin Təhsil Problemləri İnstitunun Psi-
xologiya və yas fiziologiyası söbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa
məsləhət görülmüşdür (protokol №04)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 01 may 2018-ci ildə daxil olmuşdur
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Giriş

Təxəyyülün inkişafı məsələləri
daima psixoloqların diqqət mərkə -
zin də olsada, hələ də psixologiyada
ən mübahisəli və az tədqiq edilmiş
problemlərdən biridir. Təlim mate -
ria lının məzmunu, təlim metodları,
tərbiyə işinin təşkili forması, mək tə -
bin maddi bazası və müəllimin şəx -
siyyəti şagirdlərin təxəyyül prosesi-
nin formalaşmasına təsir göstərən
amil lərdəndir. Digər tərəfdən bu prob -

 lemin metodoloji əsaslarıda kifayət
qədər araşdırılmamışdır.

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, mək -
tə bəqədər yaşlı uşaqlarda yaradıcılı -
ğın ilkin inkişafı üçün böyüklərin
aktiv dəstəyi əhəmiyyətlidir. Yaradı -
cı lığın növbəti inkişaf mərhələləri
üçün təlim prosesinin məqsədyönlü
təş kili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatçı A.Fleritsa 1925-ci ildə bir
sıra məqalələrində uşaq yaradı cı lı ğı -
nı təlimlə əlaqələndirərək, onun in -
kişaf yolları ilə bağlı bəzi məsələləri
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TƏXƏYYÜLÜ İNKİŞAF ETDİRƏN ÜSULLARIN SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Raziyə Quliyeva,
ARTİ-nin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı

E-mail: guliyeva.raziya@mail.ru

Açar sözlər: təxəyyül, yaradıcı təxəyyül, metod, təfəkkür, yaradıcılıq, tə -
lim, kiçikyaşlı məktəbli

Ключевые слова: воображение, творческое воображение, метод,
мыш ление, творчество, обучение, младший школьный возраст

Key words: imagination, creative imagination, method, thinking,
creativity, training, junior school age

Məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alın -
maqla təxəyyül keyfiyyətləri və yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirən

metodların ümumi səciyyəvi xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Burada təlim
prosesində yaradıcılıq vasitələrindən istifadə etməklə şagirdlərdə təxəyyülü
in kişaf etdir məyin üsul və vasitələri yeni təhsil konsepsiyası baxımından
təhlil edil miş dir. Məqalədə təxəyyülün formalaşdırılması və inkişafı sahə -
sində mək təb təcrübəsində tətbiq oluna bilən sistemli yanaşmanın forma laş -
dı rılması yol ları göstərilmişdir.

ABSTRAKT:



tədqiq etmişdir. Tədqiqatçının gəldi -
yi qənaətə görə, uşağın yaradıcılıq
po tensialını inkişaf etdirmək üçün,
onun olduğu hər bir mühitdə uyğun
mü vafiq şəraitin yaradılması zəru ri -
dir. 

Riboya görə insanların təxəyyü -
lü nün inkişafı “Ribo” əyrisi adlan dı -
rı lan iki fazadan keçir. Bu inkişaf in -
sanın rassional fəaliyyətlərinin in ki -
şafı ilə sıx bağlıdır. Təxəyyülün
birinci inkişaf dövrü insan həyatının
təxminən ilk 15 ilini əhatə edir. Bu
dövrdə təxəyyülün inkişaf intensiv-
liyi “rasional fəaliyyət” sahəsində
üs tünlük təşkil edir. Sonrakı mər hə -
lə də “rasional fəaliyyət”in sürətli
inkişafı təxəyyülün inkişaf intensiv-
liyinin aşağı düşməsini şərtləndirir.
Zaman keçdikcə təxəyyülün inkişaf
səviyyəsi stabilliyi qorunub saxlanıl -
dıqda insan daha çox bacarıqlar nü -
mayiş etdirir. Əgər təxəyyül əyrisi -
nin inkişaf dinamikası getdikcə yük -
sə lərsə, bu zaman istedad və ya dahi-
lik əlamətlərindən bəhs etmək olar.
Psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar gös tə -
rir ki, zehni fəaliyyətdə xüsusi tap -
şırıqların və vasitələrin təqdim edil -
mə si şagirdlərin təxəyyülünün inki -
şa fına əsaslı təsir göstərir.

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

söyləyir: “Hər bir insanda bu və ya
di gər yarımkürənin fəaliyyəti üstün -
lük təşkil edir. Məhz buna görə də
bəziləri dəqiq elmlərə – mücərrəd tə -
fək  kürə, digərləri isə – obrazlı tə -
fəkkürə meyllidir” [16]. Z.İ.Kal mı -
ko va isə S.Q.Xoroşavinadan bir qə -
dər fərqli mövqeyə malikdir. O, şa -
girdləri üç qrupa bölür: daha çox sol
yarımkürənin inkişaf etdiyi şagird -
lər, daha çox sağ yarımkürənin inki -
şaf etdiyi şagirdlər və nəhayət, hər
iki yarımkürənin bərabər səviyyədə
inkişaf etdiyi şagirdlər. Z.İ.Kalmı ko -
vanın [12] fikrincə sonuncu qrupa
aid şagirdlər əksəriyyət təşkil edir.
Bu barədə bir neçə fərqli fikri təhlil
edərək belə bir məntiqi nəticəyə
gəlmək olar ki, belə şagirdlər diqqət -
lərini idraki tapşırıqların müxtəlif
üsullarına yönəldərək bu çalışmalar
əsasında özlərində mücərrəd, əyani-
obrazlı, məntiqi və intuitiv təfək kü -
rün vahidliyini formalaşdırırlar.

Bəzi tədqiqatçılar (M.A.Qalaqu-
zova, Z.İ.Kalmıkova İ.A.Redkovets,
M.Q.Skatkin, İ.S.Yakimanskaya)
qeyd edirlər ki, müasir təlim prosesi
əsa sən idrak fəaliyyətinin məntiqi
me xanizmlərin və mücərrəd təfək kü -
rün inkişafına yönəldilmiş və bununla
da həddən artıq intellektual laş dı rıl -
mışdır. Bu isə öz növbəsində “zəif” –
digər sahələrdə inkişaflı olan şagird -
lər üçün əlavə çətinliklər yaradır[10,
12]. Hərçənd ki, onlar digər yaradıcı
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fənnlərdə praktiki tapşırıqları müvəf -
fə qiy yətlə həll edirlər. 

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

Bir qayda olaraq, ənənəvi məktəb
tədrisi təcrübəsində əksər hallarda
şagirdi birmənalı cavablara istiqa mət -
 ləndirən, onun təfəkkür fəaliy yə ti ni
aktivləşdirməyən reproduktiv tap şı -
rıqlardan istifadə olunur. S.Selektor
[15, s.14] qeyd edir ki, reproduktiv
xarakterli tapşırıqların üstünlük təş -
kil etməsi şagirdlərdə bu biliklərin
tətbiqi ilə bağlı bacarıqların,yeni
üsulların, tələbatların, istəklərin, tə -
şəbbüslərin formalaşmasının qarşı -
sını alır.

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

təxəyyülün hazırlıq mərhələsi hesab
olunur. Bu mərhələdə insanın oby-
ektiv reallıqla bağlı mövcud təcrübə
obrazları hissələrə parçalanaraq
“tikinti materialı” vəzifəsini daşıyan,
ayrı-ayrı elementləri yaradır.Bu mər -
hələdə, təxəyyül prosesi altşüuraltı
səviy yəsində baş verir.

Assosiasiya adlanan ikinci mər -
hə  lədə isə ayrı-ayrı elementlərin se -
çi mi yolu ilə ilk baxışda müm kün lü -
yü qeyri-adi görünən yeni obrazların
ya ranması baş verir. (Ribo, 1901).
H.Sel yeyə görə də təxəyyül psixika -
nın altşüuraltı prosesidir. Bu pro ses -
də yaranan çoxsaylı təsadüfi assosi -
ya lar kombinasiyası mövcud faktlar-
la nə za rətli şəkildə birləşdirilməsi,
əla qə lən dirilməsi baş verir.

Qeyd edildiyi kimi dissosasiya
mər  hələsində, təxəyyül altşüuraltı sə -
viy yəsində təzahür edir, bu isə təxəy -
yü  lün inkişaf prosesinə nəzarət etməyə
imkan vermir. Mövcud məlumatların
təhlili (dissosasiya mərhələsi), onla -
rın seçilməsi və ümumiləşdirilməsi
(assosiasiya mərhələsi) təfəkkürün
məhsulu olmaqla, təxəyyül prosesinin
istiqamətini müəyyən edən özü nə məx -
sus proqram rolunu oynayır. (Kor şu -
no va, 1979; Korşunova, Prujinin,
1989). Bu yanaşma bizim həll yo lu
tapmağımıza kömək edir. Belə ki, pro -
sesin şüurlu nəzarəti hesabına yeni
orijinal fikir və obrazlar yaranaraq,
ya radıcı prosesin səmərəliliyini artırır.

Психолоэийа jурналы 2018, №3

Pedaqojii psixologiya

59



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

Qeyd etmək lazımdır ki, təxəy yü -
lün formalaşdırılması və inkişafı
sahəsində məktəb təcrübəsinə tətbiq
olunan sistemli texnologiya məlum
deyil. Buna baxmayaraq müasir təh sil
konsepsiyasında təxəyyülün inki şafı
və tərbiyəsi koqnitiv inkişafın önəmli
problemi kimi dəyərlən di ri lir. İnte-
raktiv metodlar axarında artıq bu
sahədə də yeni texnologiyalar əmə lə
gəlir. Onlarda bir cəhət diqqəti cəlb
edir: təxəyyül təfəkkürlə qar şı lıq lı
əlaqədə inkişaf etdirilir[5, s.159].
Dərslərdə yaradıcılıq vasitə lə  rindən
istifadə edərək müəllim müx təlif me -
tod və üsullarla şagird lərdə təxəyyülü
inkişaf etdirə bilər. Şagird, əşya və
hadisələrin həqiqi əla qələri və mü -
nasibətlərini əks et dirən anlayışlar
sis teminə sahib olaraq, obyektiv dün -
yanın qanunauy ğun luqları ilə tanış
olur. Tədricən şa gird gerçəkliyin ob -
yektlərini və ha disələrini sistemləş -
dirir. Təhlil et mək, ümumiləşdirmək
və sistem ləş dir məyi öyrənir. Tədris
məş ğə lə lə rinin səmərəli təşkili təxəy -
yülün inten siv surətdə inkişaf etmə -
sinə imkan yaradır.

Belə ki, müəllim 1-ci sinif şagird -
lərinə yaradıcılıq fəaliyyəti üçün
şərait yaradır və uşaqlarda yaradıcı -
lıq prosesini konkret məsələnin həl -
linə tabe etmək bacarığını forma laş -
dı rır. Bu, olduqca mürəkkəb məsələ
olduğundan, ibtidai sinif şagird lə rin -
də tez-tez təxəyyül passivliyi özünü
göstərir. Ona görə də yaradıcı təxəy -
yülü inkişaf etdirən ən müxtəlif
üsullar 1-ci sinifdən etibarən tətbiq
edil  məsi məqsədəuyğundur. Kiçik yaş lı
məktəblilər bir sinifdən digərinə keç -
dikcə daha çox anlayışlarla tanış olur -
lar. Bu dövrdə məktəblilərin təfəkkür
fəaliyyəti əyani xarakterə malik və
həssas olur. Ona görə də ibtidai si -
niflərdə təsviri incəsənət dərs lə rin də
yaradıcı təxəyyülü uğurla inkişaf
etdirə biləcək əyani metod və üsul -
lardan geniş surətdə istifadə olunur.
İbtidai siniflərdə təsviri incəsənət
dərslərində təlimin əsas prinsipi
əyanilik və tədricilikdir; yaradıcı tə -
xəyyülün inkişafına imkan yaradan
şifahi, əyani, praktiki metodlardan
və oyun texnikalarından geniş surət -
də istifadə olunur. İstifadə olunan
metod və üsulları nəzərdən keçirək.

– Beyin fırtınası. Bu metod 5-15
nəfərlik qrup üzvlərinin verilmiş
problemə dair həll yollarının ax ta rı -
şını genişləndirməklə, şagirdləri çox
sayda ideya yaratmağa təşviq edir.
Həmçinin psixoloji ətalət halında
maneələri dəf etmək üçün yaradıcı
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həll yolunu axtarma prosesini sürət -
lən dirir. Metodun başlıca tələbi bu -
dur ki, irəli sürülən heç bir fikrə
tənqidi yanaşmaq olmaz. Bu metod
təqdim edilən problemlə bağlı şagird -
lərdə obrazları tez bir zamanda,
asanlıqla yaratmaq və onları gün də -
lik hadisələrlə birləşdirmək qabi liy -
yətini inkişaf etdirir.

– Sinektika. Bu metod da qrup
mü zakirəsi metodundan biridir. Ma -
hiyyət etibarı ilə “Beyin fırtınası”
metoduna bənzəyir. Lakin bu metod-
lar arasında müəyyən fərqlər vardır.
Sinektika metodunda ideyaların tən -
qidinə yol verilir, müqayisələr aparı -
la raq müxtəlif ideyalar arasında or -
taq xüsusiyyətlər nəzərdən keçiri lir.
Nəticədə qrup üzvləri (şagirdlər)
ideyaları müzakirə edərək qiymət -
lən dirir və ümumi cəhətləri müəyyən
edirlər.

– Nağıl və ya hekayənin tamam -
lanması. Təxəyyülü inkişaf etdirən
me todlardan biri hekayələrin tamam -
lanması metodudur. Metoda əsasən
müəllim şagirdlərə nataman olan
hekayənin davamını yazmağı təklif
edir.

– Rejissor oyunu və improvizasi -
ya. Oyun prosesində uşaqların ya ra -
dı cılıq qabiliyyətinin inkişaf etdiril -
məsi üçün onlara sujetə adiyyatı ol -
mayan 2 personajın obrazını can lan -
dırmağı üçün rol verilir. Şagirdlər
özlərinin uydurduğu süjetə əsasən

oynamalıdırlar. Bu təxəyyül və fan -
ta ziyanın iştirakı ilə bir telefon da -
nışığı və ya hər hansı bir istənilən
səhnə ola bilər. Uşaqların digər qis -
mi səhnə fəaliyyətini izlədikdən son -
ra iştirakçılarla yerdəyişmə edirlər. 

– Assosiasiyaların sürətliliyinin
inkişaf etdirilməsi. Bu cür tapşırıqlar
assosiativ təfəkkürün və təxəyyülün
inkişafına xidmət edir. Düşünməyi və
təsəvvür etməyi öyrədir, assosiativ
axı nın sürətini və idarə edil mə si ni
yax şılaşdırır ki, bu da yaradıcılığın bir
çox növlərinin mühüm tərkib hissə -
sini təşkil edir. Onlara aşağıda kılar
aiddir: assosiativ zəncirlərin yara dıl -
ması, sözlərə, anlayışlara və vəziy -
yət lərə müqayisələrin, sino nim lərin və
ya antonimlərin düşü nü lüb tapılması. 

– Yaradıcı modelləşdir mə. Uşaq -
la ra təxəyyülün köməyi ilə nəticələri
əvvəlcədən görmək və qərarlar qəbul
etmək öyrədilir. Burada tapşırıqların
müxtəlif variantları mümkündür: iki
nəticəyə əsasən səbəbin axtarışı, sə -
bəbə əsaslanaraq nəticələrin düşü nü -
lüb tapılması və s. Özünün məntiqi
zəncirini quraraq, təxəyyülün müx -
təlif səbəb-nəticə münasibətlərini
asanlıqla və tez bir zamanda görmək,
hadisələrin səbəblərini dəqiq müəy -
yən etmək, eləcə də ilk baxışda
tama milə əlaqəli olmayan bir neçə
hadisənin arasında qarşılıqlı əlaqəni
tap maq imkanı kimi universal xüsu -
siy yətlər formalaşdırılır.
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– Hisslərin təzahürü metodu. Sub -
yek tiv təcrübənin gerçəkləşdiril mə si
üçün tapşırıqlar (sərbəst müzakirə
etmək, müqayisə etmək, təəssüratları
bölüşmək). Uşaqlara keçirdikləri
hiss lər, emosiyalar haqqında danış -
maq, bu hissləri obrazlar (rəsm, bə -
dən hərəkətləri, musiqi) şəklində
ifadə etmək təklif olunur. Tapşırıqlar
uşaqlarda hisslərini və təəssüratlarını
musiqi ilə təmasda əks etdirmək, ke -
çirdiyi hisslərin obraz və metafora -
larını müəyyən etmək, fikrini sərbəst
ifadə etmək, emosional ümumiləş -
dir mələri yaratmaq qabiliyyətini for -
malaşdırır. 

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

Praktik metodlar dərslərdə böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Tapşırıq forma -
ları dərslərə uyğun tərtib edilir.
Bura dan belə bir nəticə çıxır ki,
müəl lim dərsdə uşaqlarla işin yu xa -
rıda sadalanan forma, metod və üsul -
larından istifadə edərək, təxəy yülü
inkişaf etdirməlidir. Təxəyyülün
inkişafı həm dərslərdə, həm də dərs -
dən kənar məşğələlərdə baş verə

bilər. Hər bir tədris müəssisəsində
müəllim işləyəcəyi proqramı özü
seçir. Yaradıcı təxəyyülün inkişaf
etdirilməsi üzrə tədris-yaradıcılıq
tapşırıqları sistemi və həmin tapşı -
rıqların köməyilə təlim materialının
müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi
yaradıcılığa müsbət təsir göstərir.

Bəzi tədqiqatçıların verdiyi mə lu -
matlara görə cari təlim prosesində
verilən tapşırıqların yalnız 10%-i
yaradıcı yanaşma, müstəqil müşahi -
də nin, diqqətin mərkəzləşməsinin,
sürətli və əhatəli qavramanı əhatə
edir. Lakin, onların arasında məktəb -
lilərin idrakı fəallığını təşviq edən,
qeyri-müəyyənlik, ziddiyyət ele -
ment lə rini, yəni yaradıcı səviyyəli
mə sələləri özündə ehtiva edən tap şı -
rıqlar da vardır. 

Məktəb təcrübəsindən məlumdur
ki, adət edilməmiş üsullarla araşdı rıl -
 ması tələb edilən məsələlər çox vaxt
uşaqları çıxılmaz vəziyyətdə qo yur.
Nəzərə almaq lazımdir ki, ənə nə vi
təlimdə problemli vəziyyətlər dən
çıxışyolları şagirdlərə kifayət qədər
öyrədilməyib. Bununla yanaşı Pesto-
lotsinin davamçısı alman pedaqoq
Disterverq yazırdı ki, “eyni əş yanı
on müxtəlif cəhətdən araş dır maq
müxtəlif on əşyanı bir cəhətdən
araşdırmaqdan daha çox fayda
verir”. “Təxəyyül, A.Eynşteyn söz lə -
rinə görə, bilikdən daha vacibdir,
çün ki bilik məhduddur, təxəyyül isə
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dünyada hər şeyi əhatə edir, tərəq -
qini stimullaşdırır və onun inkişafı -
nın mənbəyini təşkil edir ”. 

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

Şübhəsiz ki, hər hansı bir obyekti
hamının gördüyü kimi deyil, sənin
də əvvəllər görmədiyin kimi yeni bir
şəkildə görmək – çox çətin bir mə -
sələdir. Lakin tədris prosesinin şagird -
lərin yaradıcı təxəyyülünün inkişaf
etdirilməsinə yönəldildiyi təqdirdə
bunu öyrətmək mümkündür. Yara -
dıcı təxəyyülünün inkişaf etdirilməsi
idrakı məsələlər sistemi vasitəsilə
mümkündür, bu məsələlərin həll
edilməsi uşaqlarda yalnız biliklərə
deyil, həm də araşdırma prosesinin
özünə maraq yaradır. Yaradıcı xarak-
terli tapşırıqlar bütün sinfə verilməli
və onların yerinə yetirilməsi zamanı
yalnız uğur qiymətləndirilməlidir. 

Uşağın təxəyyülünün inkişaf et -
di rilməsinin əsas şərti – onun müx tə -
lif fəaliyyət növləri ilə tanış edil mə -
si dir. İtalyan yazıçı D.Rodari qeyd
et mişdir: “Təxəyyül və riyaziyyat,

fantaziya və elm nə rəqib, nə də düş -
mən dir, onlar müttəfiqdir, bir bədə -
nin qolları və ayaqlarıdır, bir intel -
lektin qızı və digəri anasıdır”. Qarış -
qa lar qarışqa yuvasını qarışıq labi-
rintli girişlərlə qururlar, hörüm çək lər
mürəkkəb krujevalı torlar hörürlər,
arılar öz şanlarının düz gün lüyü və ti -
kinti materialına qənaət olun ması ilə
memarları təəccüb lən di rirlər. La kin
ixtiraçı insanın arıdan, hörüm çəkdən
və qarışqadan fərqi məhz elə bundan
ibarətdir ki, onlar mil yon illərdir ki,
mexaniki olaraq eyni şey ləri ardıcıl
şəkildə qururlar, ixtiraçı insan isə hər
dəfə yeni bir şey qurur və öz ma şın -
larını qurmazdan əvvəl on ları əv vəl -
cə öz beynində, öz tə xəy yülündə ya -
ra dır. Beləliklə, Ro darinin nəzə riy -
yəsinə görə, ixtiralar insan xəyalının,
insan təxəyyü lü nün gücü ilə yara -
dılır. Arzu etmək və xəyallar qurmaq
bacarığı olmadan in sanların texnika,
ədə biyyat və in cə sənətdə yaratdıq la -
rı yeniliklər müm kün olmazdı. Ya ra -
dıcı keyfiy yət ləri inkişaf etdirmək –
təxəyyül və fan taziyanı inkişaf etdir -
mək demək dir. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ 
РАЗВИВАЮЩИХ ВООБРАЖЕНИЕ

Кулиева Р.E.
Абстракт

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

CHARACTERİSTİC FEATURES OF METHODS 
DEVELOPİNG İMAGİNATİON 

Quliyeva R.E.

Abstract

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