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Elmi-texniki inkişafın sürət lən -
məsinə və müasir sivilizasi -

yanın bütün fəaliyyət sahələrinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən əsas
faktorlardan biri peşə, təhsil, mədəniyyət
və digər məqsədlərlə tələb olunan
informasiyanın tam həcmdə və lazım
olduğu vaxtda əldə olun ma sına imkan
verən İnternet və peyk rabitə sinin,
telekommunika siyanın inkişaf etdirici
vasitələrinin, informasiya – kompüter
texnologiyalarının, avtomatlaşdırılmış
informasiya, hesab la yıcı sistem və
komplekslərinin tət bi qidir.

İnternet-texnologiyası 1990-cı illə rin
sonlarında dünyaya gələn uşaq ların
həyatının ayrılmaz hissəsini təşkil edir.
Sosial şəbəkələr nə etdiyimizə deyil,
kim olduğumuza istinad edir [2]. 

İnternet şəbəkələr müasir dövrün
tex  nologiya sevən mədəniyyətində
zə ruri və tələb olunan bir anlayış kimi
tə zahür edir. Belə ki, yeniyetmələr
daima “online” olaraq sosial şəbəkələr -
də baş verənləri nəzərdən qaçır ma ma -
ğa, hər şeydən xəbərdar olmağa, xət tə
qoşulu olmağa ehtiyac duyurlar [1].

Müasir İnternet-texnologiyanın kö -
məyilə həll oluna bilməyən hər hansı
bir həyati vacib məsələ və ya tələbat
haqqında düşünmək çətin olsa da, bu
texnologiyaların insan sağlam lığı üçün
təhlükə yaradabiləcək, zərərli formada
istifadəsi və mümkün olan neqativ nə -
ticələri məsələsi üzərində düşünmək və
bu məsələni aktuallaş dır maq vacibdir. 

İnternet- texnologiyalar lazım olan
informasiyanı dərhal və operativ əldə
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et məyə yardım edir, lakin bununla
ya naşı, neqativ informasiyaların tez
bir zamanda yayılması üçün də çox
yüksək səviyyədə yararlıdır. 

Bir sıra tədqiqatçıların (psixoloqlar,
pedaqoqlar, həkimlər) fikrincə, İnter-
net-texnologiyadan nəzarətsiz istifa -
dənin mənfi nəticələrindən biri İnter-
net-addiksiyadır. İnternet-addiksiya
real həyatdan özünəməxsus uzaqlaşma
formasında təzahür edən İnternet şə -
bə kəsindən psixoloji asılılıq fenome-
nidir. Bu zaman virtual dünyadakı
şə bəkə üzrə naviqasiya prosesi sub-
yekti o qədər cəlb edir ki, o, real dün -
 yada tam fəaliyyət göstərmək iqti da -
rında olmur.

“İnternet-addiksiya” fenomenini
daha geniş izah etmək üçün addiktiv
davranışın mahiyyətini açmaq zəru -
ridir. Addiktiv davranış deviant dav -
ra nışın bir formasıdır. Deviant dav -
ra nışa fərdin cəmiyyətin gözlənti, qay-
da və normaları ilə üst-üstə düşməyən
davranışı aiddir. 

Addiksiya termini (latınca “addic-
tio” – mükafatlandırma deməkdir)
F.A.Brokhauz və İ.A.Efronun ensik-
lopedik lüğətində meyillilik və tərgi -
dilməyən vərdiş kimi izah olunur.

Tədqiqatlarda isə “addiktiv davra 
nış” termini insanın psixi vəziyyətini
asılılıq dərəcəsinə çatdıran müxtəlif
zərərli kimyəvi psixoaktiv maddələr -
dən istifadə olunması mənasında işlə -
dildi. Bu maddələrə alkoqol, niko tin,
narkotik maddələr və s. aid edilirdi.

Sonrakı dövrlərdə “addiktiv davra -
nış” anlayışı məna baxımından daha
geniş miqyasda əhatə olunmağa baş -
ladı. G.A.Marlatt həmkarları ilə birgə
bu termini “xəstəliyi və ya sosial və
şəxsi problemlərin riskini artıran tək -
rarlanan vərdiş” kimi xarakterizə edirdi.

Məzmunca qısa olsa da, mənaca
geniş olan açıqlamanı A.W.Schaef
vermişdir: “Addiksiya – iradəmizdən
kənar istənilən proses ola bilər.” Bu
proseslərə bir sıra psixi və davranış
pozuntularını aid etmək olar. Shaef
addiksiyanı iki kateqoriyaya ayırmışdı:
substansial addiksiya (alkoqolizm,
narkomaniya, tabak çəkmək, qida) və
proses addiksiyaları (pul yığmaq,
qumar, cinsi həyat, iş, İnternet,
narahatlıq, din) [3].

İnternet addiksiyanı destruktiv dav -
ranışın forması kimi izah edən təd qi -
qat lar da çoxdur. Bu zaman insan
diq qətini İnternet-mənbələrə yönəldə -
rək, psixi vəziyyətini dəyişmək vasitə -
silə frustrasiyaedici reallıqdan uzaq -
laş mağa çalışır.

İnternet asılılığı olan subyektlərdə
təbii olaraq, meydana gələn şüurun
xüsusi vəziyyətlərinin hərtərəfli analizi
tələb olunur. İnternetdə yüksək moti -
vasiyalaşdırılmış istifadəçi onun üçün
çox böyük əhəmiyyət kəsb edən
informasiyanın (belə informasiyalar,
adətən, tamamilə faydasız olur) in-
tensiv axınının təsiri altına düşə bilər.
İstifadəçinin fikrincə, o, həmin infor -
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masiyaları fiksə etməli, işləməli, on-
larla, yüzlərlə yeni informasiyaları
gözdən qaçırmamalı, hər saniyə açılan
fürsətləri dəyərləndirməyi çatdırmalı -
dır. Həddindən artıq stimulyasiyadan
qıcıqlanmış beyin bu tapşırığın
öhdəsindən gələ bilmir. Subyektin
şüuru frontal sindroma oxşar vəziyyətə
çatır: məqsədəuyğunluğun iyerarxikliyi
və ardıcıllığı itir, subyekt hər şeyi
eyni anda yerinə yetirməyə çalışsa
da, çatdırmır və özünəməxsus trans
vəziyyətinə düşür. Bu vəziyyət sosial-
psixoloji adaptasiyanın ciddi formada
pozulmasına gətirib çıxarır.

Bir sıra valideynlərin fikrincə,
yeniyetmələrin İnternet şəbəkələrində
“online” olması onların küçədə boş
və mənasız vaxt keçirməsindən daha
təhlükəsizdir və ev şəraitində İnter-
net-texnologiyadan istifadə tamamilə
sağlam bir davranışdır. Son dövrlərin
tədqiqatları göstərir ki, sosial mediada
məlumat paylaşmaq gənc yetkinlik
yaş dövrünü yaşayan insanlarda hə -
yat dan alınan məmnuniyyət hissini və
yalnızlığı artırır, halbuki yaşlı yetkin -
lər üçün bunun əksi özünü göstərir [4].

Bir sıra tədqiqatçılar belə bir nəti -
cəyə gəliblər ki, 12–18 yaş aralığındakı
yeniyetmələr addiktiv davranışa məruz
qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu
sə bəb dən, müasir İnternet-mühit
şəraitində yeniyetmələrdə addiktiv
dav ra nışın meydana gəlməsinin
səbəblərinin aşkar edilməsi, müasir

informasiya texnologiyalarından zərərli
məqsədlərlə istifadənin nəticələrinin
İnternetdən asılı olan yeniyetmələrin
ilkin profilaktikasında, psixo-pedaqoji
korreksiyasında və reabilitasiyasında
yeni yol açmaq məqsədilə öyrənilməsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

İnternetdən asılılıq yaradan səbəb -
lərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, onun
əsasında yeniyetmə və sosial mühit
arasındakı tarazlığın pozulması daya -
nır. Bu hal yeniyetmənin mühitin
tələb lərinə adaptasiya olunmasını
mümkünsüz vəziyyətə gətirib çıxarır.
Yeniyetmələrdə İnternet asılılığı yara -
dan əsas səbəblərə aşağıdakılar daxil -
dir:

– Sosial-psixoloji adaptasiyanın
aşağı səviyyədə olması (kollektivdə
sərtlik hissi);

– Mənfi “Mən-konsepsiya” (Real
və İdeal “Mən” arasında ciddi səviyyə
uyğunsuzluğu);

– Kommunikativ fəaliyyətdə çə -
tinliklər (insanlarla ünsiyyətdə və əla -
qələrin qurulmasında çətinlik çəkmək);

– Formalaşmamış təşkilatçılıq ba -
carıqları (İnternet-resurslardan istifadə
vaxtını rasional bölüşdürməyi bacar-
mamaq).

İnternet asılılığı olan yeniyetmələr
üçün addiktiv realizasiyanı gözləmə,
şəbəkədəki vaxta nəzarət problemi,
öz vəziyyətini aşağı tənqidetmə, sosial-
psixoloji adaptasiyanın pozulması,
eləcə də, tədris prosesində problemlərin
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yaranması, İnternetdən kənar sosial
əlaqələrin qurulması və saxlanılmasın -
da çətinlik, həmçinin “natamamlıq
kompleksi” (aşağı özünüqiymətlən -
dirmə, özündən narazılıq) xarakterikdir.
Virtual dünya ilə müqayisədə, real
həyat addiktlər üçün darıxdırıcı, boş,
faydasız görünür, İnternet-mühitdə
yeni sosial əlaqələrin qurulmasına
üstünlük verilir.

Müşahidələr göstərir ki, əlverişsiz
və gərgin gündəlik həyat şəraiti, çə -
tinliklərin öhdəsindən gələ bilmə mək,
ətraf mühitdə optimizm çatışmazlığı
addiktiv yeniyetmələrdə gizli şəkildə
“natamamlıq kompleksi” yaradır. Belə
yeniyetmələr digərlərindən fərqlən -
di yinə və hamı kimi yaşaya bilmə -
diyinə görə əziyyət çəkirlər. Bu zaman
ətrafdakıların münasibəti nəticəsində
möhkəmlənmiş aşağı özünüqiymətlən -
dir məyə malik olan yeniyetmə adek-
vatdan kənarlaşaraq birbaşa yüksək
özünüqiymətləndirmə əldə etməyə
səy göstərir. Beləliklə, yeniyetmədə
ətrafdakılar üzərində üstünlük (mükəm -
məllik) hissi yaranır, bu hiss müdafiə
funksiyasını yerinə yetirir, yeniyetmə -
nin ailə əhatəsində və yaşıdları ilə
yaşadığı qarşıdurma kimi əlverişsiz
mikrososial şəraitdə özünəhörmətin
dəstəklənməsindən ibarətdir. Üstünlük
hissi ətrafdakı insanların olduğu
darıxdırıcı həyat ilə asılı insanın həyati
şəraitdən həqiqi azad olması ilə müqa-
yisəsinə əsaslanır.

İnternet-addiksiya davranış pozun-
tusunun forması kimi şəxsiyyətin fərdi
xüsusiyyətləri, eləcə də cəmiyyətin
so sial şəraiti səbəbindən yaranan neqa-
tiv fakt hesab olunur. Asılılığın bu
forması fərdin cəmiyyətin maraqlarına
zidd olan maraqlarının həyata keçiril -
məsinin nəticəsidir. 

D.J.Kuss və M.D.Griffithsin iddia -
ları göstərir ki, İnternet asılılığı özündə
elə müxtəlif davranış asılılıqları qru -
punu birləşdirir ki, İnternet onların
ob yekti yox, sadəcə onları həyata ke -
çir mək vasitəsi kimi istifadə olunur [2].
Buna əsasən, İnternetdən asılı yeni -
yet mələrin aşağıdakı tiplərini gös tər -
mək olar:

1. İnternet – kommunikatorlar. Bu-
raya vaxtının çox böyük hissəsini çat-
larda, forumlarda, gündəliklərdə, bloq -
larda keçirən, qısa zaman fasilələri
ilə elektron poçtunu yoxlayan və s.
kimi davranışlarla yaşıdları ilə real
ünsiyyəti virtual ünsiyyətlə əvəz edən
addiktlər aiddir.

2. İnternet – erotomanlar. Buraya
müxtəlif seksual və pornoqrafik xarak-
terli saytlardan istifadə edən, şəbəkə
vasitəsilə tanışlıq edən və virtual cinsi
əlaqə ilə məşğul olan addiktlər aid-
dir.

3. İnternet – aqressorlar. Buraya
vaxtının çox hissəsini təcavüz və
qəddarlıq səhnələri nümayiş etdirən
aqressiv xarakterli saytlarda keçirən
addiktlər aiddir.
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4. İnternet – koqnitivatorlar. Buraya
koqnitiv maraq sahələrini şəbəkə
vasitəsilə həyata keçirən (məlumat
bazası axtarışı, proqramların qurulması,
təlim-təhsil xarakterli saytlardan
istifadə, telekonferensiyalarda iştirak
etmək və s.) addiktlər aiddir.

5. İnternet – qumarbazlar. Buraya
şəbəkə oyunları, totalizatorlar, auk-
sionlar, lotereyalar və s. ilə maraqlanan
addiktlər aiddir.

6. İnternet – alıcılar. Buraya real
zaman rejimi (online) vasitəsilə çox -
saylı alış-veriş edərək böyük miqdarla
pul xərcləməyə qarşısı alına bilmə -
yəcək dərəcədə meyilli olan addiktlər
aiddir.

Digər kimyəvi və qeyri-kimyəvi
asılılıqlar kimi, İnternetdən asılılığın
müxtəlif formaları da birindən digərinə
keçə bilər və ya bir-biri ilə müxtəlif
kombinasiyalar yarada bilər.

İnternet-addiksiya və digər addiktiv
davranış formalarına təsir göstərə bi -
lən vacib aspektlərdən birini də qeyd
etmək lazımdır. Real zaman rejimində
(online) bilavasitə olan yeniyetmələr
bir sıra ciddi təhlükələrlə rastlaşa bi -
lərlər. Məsələn, yeniyetmənin güvə -
nin dən sui-istifadə edərək onları
əxlaqsız və aqressiv fəaliyyətə istiqa -
mət ləndirə bilərlər. Yaxud da por no q -
 rafik saytlar və müvafiq informasi -
yaların İnternet şəbəkəsində geniş
yayılması səbəbilə yeniyetmə təsadü -
fən bu tipli saytlara daxil ola bilər.

Təəssüf ki, uşaqların pornoqrafik sayt-
lara girişini məhdudlaşdıran müvafiq
xüsusi proqram təminatları heç də
hər zaman effektiv olmur.

Eləcə də, destruktiv və zərərli kon-
tentli uyğunsuz saytlar da yeniyetmələr
üçün təhlükə mənbəyidir. Məsələn,
partlayıcı və ya narkotik maddələrin
hazırlanması və istifadəsi ilə bağlı təli -
mat verən saytlar bu təhlükə mənbə -
lərindən biridir. Valideynlərin övladla -
rının istifadə etdiyi veb-saytlarla ma -
raq lanması və uşağın davranışındakı
ən cüzi dəyişikliklərə qarşı diqqətli
olması vacibdir. 

Təcavüzkar məzmunlu virtual
oyun lar oynamaq yeniyetmələrdə
aqressivlik və qəddarlıq səviyyəsini
artırır. Buna görə də, valideyn övlad -
larının hansı tipli oyunlara üstünlük
verdiyini bilməli və onlara konstruktiv
alternativlər təklif etməyi bacarmalıdır. 

İnternet-addiksiyanın qarşısının
alınmasında, onun profilaktikası və
korreksiyasında pedaqoji və psixoloji
təsirin rolu əvəzedilməzdir. Yeniyet -
mə lərin İnternetdən normadan kənar
istifadəsinə səbəb olan addiktiv davra -
nışının korreksiyasında psixoloji tre -
ninq, süjet-rollu oyunlar, beyin fırtınası,
evristik müzakirə, tədqiqat layihələri,
praktik məşğələlər və s. texnologiyalar-
dan istifadə olunur.

Addiktiv davranışın korreksiyasının
pedaqoji şərtləri təhsil prosesinin da -
xili və xarici şəraitləri, eləcə də yeni -
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yetmənin şəxsiyyətinin daxili xüsu -
siyyətlərinin təsir dərəcəsi ilə təyin
olunur. Yeniyetmənin addiktiv davra -
nışa meyilliliyinin aradan qaldırılması
bu xüsusiyyətlərin həyata keçirilmə -
sindən asılıdır. Pedaqoji korreksiya
işi zamanı aşağıdakı xüsusiyyətlər
nəzərə alınmalıdır:

Yeniyetmələrin addiktiv davranışa
meyilliliyini müəyyən edən xüsusiy -
yətlər: orqanizmi formalaşdıran
fizioloji xüsusiyyətlər, sosial yetkinliyə
çatmamaq, öz hərəkətlərini proqnoz -
laş dırmağı, idarə etməyi və hərəkət -
lərinə cavabdeh olmağı bacarmamaq,
müs təqilliyə aşırı dərəcədə can at-
maq.

Addiktiv davranışın əhəmiyyətli
əla mətləri – davranış stereotipinin
mövcudluğu, onun davranış normala -
rın dan və standartlarından kənara çıx -
ması, müvafiq tipli davranışın mənfi
nəticələri (şəxsiyyət baxımından).

Korreksiyaedici işi aparan pedaqoq -
ların nəzəri bilik və praktik bacarıqları,
onlarda İnternetdən asılı olan yeniyet -
mələrlə aparılacaq iş ilə bağlı dəqiq
təlimatın formalaşdırılması.

Addiktiv davranışın korreksiyasına
pedaqoji yanaşma zərərli vərdişlərə
meyilli, pedaqoji təlimə qarşı laqeyd,
valideyn tərbiyəsində problemlər
yaşamış, özünütəşkil prosesində zəif
olan yeniyetmələrdə addiktiv davra -
nışın yaranma riskini izah edir. 

Yeniyetmələrdə İnternetdən asılılı -

ğın korreksiya prosesində subyektlər
üçün sosial və psixo-pedaqoji mühitin
təlim-tərbiyə prosesinin bütün kom -
ponentləri ilə qarşılıqlı asılılıq və təsir
şəraitində xüsusi təşkil olunmuş
müxtəlif formalı fəaliyyətlər həyata
keçirilir. Subyektlərin özünüinkişafı
üçün səmərəli psixoloji atmosfer yarat-
maq məqsədilə kompleks psixoloji
treninqlər (vizualizasiya, relaksasiya,
rolların canlandırılması) və pedaqoji
tədbirlər (süjetli və rollu oyunlar,
mühazirələr, diskussiyalar, dairəvi
masa, sinif saatlarının təşkili, müzaki -
rələr, seminarlar, praktik məşğələlər)
keçirilir. 

Psixo-pedaqoji korreksiya fəaliy -
yəti yeniyetmələrdə cəmiyyətdə yaşaya
bilmək, əməkdaşlıq bacarıqlarının
formalaşmasına, digər insanlara
(yaşıdlara və böyüklərə) və onların
baxış bucaqlarına qarşı  dözümlülük,
məsuliyyətlilik, özünəinam hisslərinin
formalaşdırılmasına, həyati problem -
lərin həllini öyrənmə, özünü idarəetmə,
özünənəzarət vərdişlərinin məşq
edilməsinə, öz problemlərinin həllini
digər insanların üzərinə atmamaq ba -
carığının qazanılmasına, öz sərhəd -
lə rinin dərk olunmasına istiqamət lən -
dirilməlidir.

Qeyri-kimyəvi asılılıqdan əziyyət
çəkən uşaqların pedaqoji korreksiyası
texnologiyalarından biri də onların
psixoloji sağlamlığı, psixikanın har-
monik vəziyyəti ilə iş təşkil edir. Psi -
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xoloji sağlamlıq dedikdə, özü və hə -
yatının real faktları ilə razılıqda olmaq
və öz davranışını idarə edə bil mək,
öz hərəkət və davranışlarını şüurlu
se çə bilmək nəzərdə tutulur. Yeni yet -
mənin öyrənməli olduğu əsas məsələ
odur ki, o, çətin həyati situa siyaları
əv vəlcədən görə bilmək və qarşısını
almaq kimi əsas strategiyanı qazan -
mış olsun.

Yeniyetmələrin İnternetdən nor-
madan kənar istifadəsinə səbəb olan
addiktiv davranışının korreksiyası
nəticəsində İnternet-addiksiyadan azad
olmuş yeniyetmənin davranışının
formalaşma kriteriyalarına aşağıdakılar
aiddir:

Dəyər kriteriyası şüurlu məqsədə -
uy ğunluqları, yeniyetmənin əlverişli
şəxsiyyətlərarası münasibətlərə isti -
qamətlənməsini, öz sağlamlığına
dəyərli münasibətini, yaranmış prob -
lemlərin həlli üçün axtarışa hazırlığını,
İnternetin informasiya sahəsindən öz
fəaliyyətini dərk etmək əsasında yara -
dıcılığını inkişaf etdirmək üçün istifa -
dəsini təklif edir.

Adaptasiya kriteriyası yeniyetmə -
lərdə stresə yüksək dayanıqlılığı,
tənqidi adekvat qavramaq, özünü yaxşı
hiss etmək və xoş əhval-ruhiyyə, hə -
yat  sevərlik, sağlam ambisiyalılıq, mo-
billik, yüksək əmək qabiliyyəti, özünə
inam, dayanıqlı və pozitiv özünüqiy -

mət ləndirmə, “Mən” – obrazları an-
lama və ayırd edəbilmə qabiliyyətini
təklif edir.

Kommunikativ – təşkilati kriteriya
həmsöhbətlərini dinləmək və anlamaq
bacarığını, dürüstlük, uzunmüddətli
yoldaşlıq münasibətlərini və real hə -
yatda etibarlı əlaqələr qurma bacarığı,
öz mövqeyini müdafiə edə bilmək,
konfliktli olmamaq, empatiya qura -
bilmə, öz gücünü real qiymətləndirmə
və paylama bacarığından ibarətdir.

Refleksiv kriteriya özünüanaliz
bacarığına, özünün zəif və güclü tərəf -
lərini bilmək, onların istifadəsi üsulları
və kompensasiyası, hadisə və faktların
qavranılması və tənqidi anlaşılması,
hadisələrin inkişafının proqnozlaş -
dırılması bacarığına əsasən qiymət -
lən dirilir.

Korreksiyaedici fəaliyyətin əsas
məqsədi reabilitasiya və aktiv həyata
qayıtmağa ehtiyacı olan yeniyetmələrin
psixoloji sağlamlığının tez bir zamanda
və tam bərpa olunmasıdır. Korreksi -
ya nın psixo-pedaqoji forması yeniyet -
mənin şəxsiyyətinin psixi sferasına
təsir dən ibarətdir. O, yeniyetmənin
düşüncəsində həyati aktivliyin fayda -
sızlığı haqqında təsəvvürləri uzaq -
laşdırmağa istiqamətlənib.
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ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ  И ЕЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 

У ПОДРОСТКОВ

АБСТРАКТ

Айдан Абдулбакиева 

Интернет-технологии помогают быстро и оперативно получать нуж -
ную информацию, но также в высшей степени пригодны и для распрост -
ранения негативной информации. Негативным следствием неуправляемого
использования Интернет-технологий является Интернет-аддикция –
феномен психологической зависимости от сети Интернет, проявляющийся
в своеобразном уходе от реальности, при котором процесс навигации
по сети в виртуальном мире затягивает субъекта настолько, что он ока -
зывается не в состоянии полноценно функционировать в реальном
мире. Для Интернет-аддиктов характерны предвкушение аддиктивной
реализации, проблема контроля времени в сети, низкая критика к
собственному состоянию, нарушение социально-психологической адап -
тации, в том числе появление проблем с учебой, сложностей в уста нов -
ле нии и удержании социальных контактов вне Интернета, а также
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“комплекс неполноценности”. Зависимость от Интернета представляет
собой группу разных поведенческих зависимостей, где Интернет является
лишь средством их реализации, а не объектом. Этот вид зависимости
является результатом реализации интересов индивида, противоположных
интересам общества.

INTERNET-ADDICTION AND ITS PSYCHO-PEDAGOGICAL
CORRECTION WAYS IN ADOLESCENTS

ABSTRACT

Aydan Abdulbaqiyeva 

Internet technologies help to get the information you need quickly and
efficiently, but they are also highly suitable for the dissemination of negative
information.The negative consequence of the uncontrolled use of Internet
technologies is the Internet addiction, a phenomenon of psychological
dependence on the Internet, which manifests itself in a kind of escape from
reality, in which the process of navigating the network in the virtual world
attracts the subject so much that he is unable to function fully in the real
world.Internet addicts are characterized by anticipation of additive
implementation, the problem of time control in the network, low criticism of
their own state, violation of social and psychological adaptation, including
the emergence of problems with learning, difficulties in establishing and
maintaining social contacts outside the Internet, as well as “inferiority complex”.
Dependence on the Internet is a group of different behavioral dependencies,
where the Internet is only a means to implement them, not an object.This
type of dependence is the result of the realization of the individual’s interests,
which are opposite to the interests of society.

Məqalə BDU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №7).

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor. 
Məqalə redaksiyaya 09 dekabr  2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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Giriş

2020-ci ildə ölkəmiz
Fövqəladə Hallar

Nazirliyinin 15 illiyini qeyd edəcək.
Yarandığı gündən etibarən  Fövqəladə
Hallar Nazirliyi ölkə vətən daşlarının
təbii və texnogen xarakterli hadisələr -
dən qorunması, fəlakətlərin qarşısının
alınması və nəticələrinin ara dan
qaldırılması, əhalinin təhlükə sizliyinin
təmin olunması, vətəndaşları mızın ra-
hat, dinc həyatının bərpa olun ması
kimi mühüm tədbirlərin həyata keçi -
rilməsini təmin edir. 

Ekstremal peşə sahiblərindən olan
xilasedicilərin peşə fəaliyyəti  əlverişsiz

və ekstremal  amillərin təsiri altında,
zaman qıtlığı, mürəkkəb və riskli
əmə liyyat şəraitlərində baş verir və
insan ların təhlükəsizliyinin qorunması
kimi yüksək məsuliyyət hissi ilə mü -
şayiət olunur. Çoxsaylı və  intensiv
risk faktorlarının təsiri nəticəsində
ya ra nan professional stresin mənfi
fəsadları müxtəlif formada təzahür
edir. Bura iş qabiliyyətinin və orqaniz -
min adaptasion imkanlarının azalması,
işin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilə -
ri nin pisləşməsi, somatogen patolo -
gi yanın inkişafı (həzm sisteminin xəs -
təlikləri, arterial hipertoniya, miokard
infarktı), stres sindromlarının  (tənhalıq
hissi, depresiya, xroniki yorğunluq),
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NAZİRLİYİNİN XÜSUSİ RİSKLİ XİLASETMƏ XİDMƏTİNİN
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Xanım Sofiyeva 
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khanumsofiyeva@mail.ru

Açar sözlər: xilasedici, ekstremal hallar, peşəkar vacib keyfiyyətlər, pe -
şəkar  yararlılıq

Ключевые слова: спасатель, экстремальные ситуации, профес сио -
нально важные качества, профессиональная пригодность

Key words: lifeguard, extreme situations, professionally important qualities,
professional suitability

UOT 159.944 



psixoloji problemlərin (“peşəkar yan-
ma” sindromu, travmatik pozğunluqlar,
şəxsiyyətlərarası münasibətlərin pozul -
ması,  ailədə və kollektivdə münaqişə -
lər, ətrafdakı insanlar tərəfindən anlaşıl -
mazlıq) formalaşması aid edilə bilər.
İllərlə toplanmış psixoloji prob lemlər
bəzən xilasedicilərin xidmətdən  tərxis
olmaq kimi qərarlar qəbul et məsinə
də səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin əməkdaşlarının psixoloji
müşayiətinə dair davamlı sistemin
olmaması kadr axınına, təcrübəli
mütəxəssislərin itirilməsinə, peşəkar
uzunömürlülüyün və psixoloji sağ -
lam lığın aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Ümid edirik ki, Azərbaycan Res -
pub likası Fövqəladə Hallar Nazirliyin -
də xidmətə namizədlərin peşəkar
yararlılığının uzunmüddətli proqnozu
əməkdaşların psixoloji müşayiətinin
effektivliyi probleminin həllində ilkin
mərhələ olacaqdır.

“Peşəkar yararlılıq” anlayışı son
zamanlar təkcə əmək psixologiyası,
mühəndis psixologiyası və ergono -
mi kada deyil, məsuliyyət, təhlükə -
siz lik, risk və “insan amili” ilə birbaşa
əlaqəli digər əmək fəaliyyətlərində
də geniş yayılmış, fənlərarası bir kon -
sepsiyaya çevrilmişdir. Bu konsepsi -
yanın ən məşhur təriflərinə müraciət
edək.

Böyük psixoloji lüğət [3] peşəkar
yararlılığın  aşağıdakı tərifini təqdim
edir: 

”Peşəkar yararlılıq – psixoloji və
psixofizioloji xüsusiyyətlərin, habelə
məqbul əmək səmərəliliyinə nail olmaq
üçün zəruri olan xüsusi bilik və
bacarıqların məcmusudur. Peşəkar
yararlılıq anlayışına, həmçinin insanın
əmək prosesində və gördüyü işin
nəticələrinin qiymətləndirilməsində
yaşadığı məmnunluq da daxildir”. 

Əmək psixologiyasında K.M.Gu -
reviçin [4] mövqeyi “klassik” sayılır:
“Peşəkar yararlılıq – iki meyarla qiy -
mət ləndirilə bilən şəxsiyyət keyfiy -
yə tidir: peşəyə uğurla yiyələnmə və
in sanın öz işindən məmnunluq dərə -
cəsi. Hər iki meyar nisbi, bəzən isə
subyektivdir.

Əmək psixologiyasının metodisti
olan E.Klimovun [6] fikrincə, “bir
tərəfdən insanın fərdi keyfiyyətləri,
digər tərəfdən iş, fəaliyyət şərtlərinin
qoyduğu tələblər arasındakı qarşılıqlı
uyğunluq ideyası peşə yönümü və
seçimi kontekstinin (yararlılığın, peşə
təhsilinin, peşə hazırlığının və adap -
tasiyasının, peşəkarın şəxsiyyətinin,
onun fiziki və funksional inkişafının
qiymətləndirilməsi və s.), yəni peşəkar
yararlılığın əsasını təşkil edir.

A.Y.Antsupov və A.İ.Shipilov [1]
əmək münaqişələri və peşə davra -
nışının ziddiyyətlərini araşdırarkən
peşəkar yararlılığın tərifini belə təklif
edir “bu təlim və əmək səmərəli -
liyinin  yüksək səviyyədə  təmin edil -
məsi və peşə tərəfindən tələb olunan
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şəxsiyyət keyfiyyətlərinin dinamik
uy ğun luğunun uğurla formalaşması
üçün zəruri olan təbii bacarıq və
qabi liy  yətlərin  mövcudluğudur”.

V. İ. Drujinin [5] peşəkar yararlılığı
“insanın müəyyən bir iş fəaliyyətinin
tələblərinə uyğunluğu” olduğunu gös -
tərərək əvvəlki ifadələri və tərifləri
ümumiləşdirmişdir.

B.V.Kulaqinin [7] fikrincə, “peşə -
kar yararlılıq – insanın hər hansı bir
əmək fəaliyyətinə uğurla yiyələn -
məsinə  və onu səmərəli yerinə yetir -
məsinə təsir edən fərdi xüsusiy -
yətlərinin məcmusu ilə müəyyən
edilir”.

V.A.Bodrov [2]  peşəkar yararlılıq
problemlərinin araşdırılmasına həsr
olunmuş elmi işlərində göstərmişdir:
“Peşəkar yararlılıq” mahiyyətcə həm
insanın əmək (təlim) fəaliyyətinin uğurla
həyata keçirilməsi üçün zəruri olan müx -
təlif fərdi xüsusiyyətlərini, onun kon -
kret bir fəaliyyət üçün yarar lılığını,
həm də əmək obyektinin insa nın im -
kan larına yararlılığı baxı mından xüsu -
siy yətlərini (məzmunu, vasitələri, şəraiti,
fəaliyyətin təşkili) özündə əks etdirir.

V.L.Marişukun [8] fikrin cə“Peşəkar
yararlılıq – insanın  hər hansı peşə
fəa liy   yətinə yiyələnmə imkanlarını əks
et di  rən ehtimal olunan  xasiyyət namə -
sidir”.

B.A.Toloçek [9] “peşəkar yarar -
lılıq” anlayışını aşağıdakı kimi qəbul
edir: “Peşəkar yararlılıq  – insanın

bir fəaliy yət subyekti kimi keyfiyyət -
lərinin fəa liy yətin aktual tələbləri ilə
uyğun luğu, habelə hazırda müvafiq
əmək funksiyalarını yerinə yetirmək
qabiliy yətidir”.

“Peşəkar yararlılıq” anlayışının
bütün verilmiş tərifləri  onun mahiyyə -
tində əsas tendensiyanı göstərir – bu
əmək subyektinin müəyyən bir peşəyə
uyğun olan fərdi keyfiyyətləri, qabi -
liy yətləri və xüsusiyyətləridir. Bununla
yanaşı, insanın bu və ya digər əmək
fəaliyyəti üçün yararlılığı haqda həmin
fəaliyyətə və ya fəaliyyət üçün təlimə
başlamazdan əvvəl qəti fikir söyləmək
çox çətin və ya qeyri-mümkündür.
Bu zaman onun yalnız peşəkar yarar -
lılığının   proqnozlaşdırılması barədə
da nışa bilərik. Peşəkar yararlılıq  hə -
mişə fəaliyyətin nəticəsi kimi ifadə
olu nur.

Beləliklə, Fövqəladə Hallar Nazir -
li yində xidmətə namizəd öyrənilərkən
onun peşəkar kimi yetişməsi üçün
müəyyən keyfiyyətlər kompleksini
nəzərə almaq lazımdır. Bu keyfiy yət -
lərin əsas hissəsi, fikrimizcə, aşağı -
da kılardır:

– peşəkar motivasiya; Fövqəladə
Hallar Nazirliyində xidmətə namizədi
təkcəözünün bioloji ehtiyaclarının
təmin etmək üçün deyil, həm də
fəaliyyətə, ünsiyyətə, özünü təsdiq
et məyə, özünü dərk etməyə, özünü
inkişaf etdirməyə və s. olan eh ti yac -
larını qarşılamaq üçün həvəsləndirən
və istiqamətləndirən fəaliyyət;

Психолоэийа jурналы 2019, №4

Sofiyeva Xanım

14



– ümumi və peşə hazırlığı; ilkin
(“peşəyə yiyələnmək üçün gərəkli olan”)
və ixtisas (“peşəkarlıq səviy yəsinə
uyğun”) hazırlığı formasında həyata
keçirilən, ştata uyğun və ştat dan kənar
tapşırıqların yerinə ye tiril məsi üçün
zəruri olan bilik, bacarıq, vərdişlər;

– orqanizmin imkanlarının, funk-
sional vəziyyətinin peşə fəaliyyətinə
hazırlıq səviyyəsi; analizatorların və
fiziki keyfiyyətlərin peşəyə uyğun
fizioloji funksiyalarının inkişafı (güc,
sürət, dözümlülük, çeviklik);

– fərdi-psixoloji funksiyaların və -
ziyyəti və hər şeydən əvvəl peşəkar
vacib keyfiyyətlər; Fövqəladə Hallar
Nazirliyi sistemində müəyyən bir
peşəkar fəaliyyət növü üçün zəruri olan
və xidmətə namizədin idrak proses -
lə rini, psixomotor, temperament və
emosional-iradi keyfiyyətlərini xarak -
terizə edən xüsusiyyətləri.

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən
belə bir nəticəyə gələ bilərik ki,  Föv -
qəl adə Hallar Nazirliyində xidmətə
namizədin peşəkar yararlılığı onun
yalnız peşəkar vacib keyfiyyətlərinin
məcmusundan deyil, ilk növbədə,
onla rın ifadə şəklindən və qarşılıqlı
əlaqə si nin xarakterindən asılı olacaqdır.
Be lə ki, Azərbaycan Respublikası
Föv qəladə Hallar Nazirliyi əməkdaş -
larına tibbi və psixoloji yardımın
təşkili sahəsində təcrübə göstərir ki,
psixi xüsusiyyətləri və keyfiyyətlərinin
həm məcmusu, həm də fərdiliyi ilə

fərqlənən insanlar vəzifə tapşırıqlarını
yerinə yetirərkən müxtəlif yollardan
istifadə etməklə (yəni müxtəlif fərdi
fəaliyyət üsulları ilə) eyni nəticəni
əldə edə bilirlər. Çox güman ki, bu
fenomen müxtəlif psixi funksional
sistemlərin qarşılıqlı kompensasiya
mexanizmləri ilə müəyyən edilir.

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən
əminik ki,  xilasetmə xidməti əmək -
daşının fəaliyyətinə dair peşəkar vacib
keyfiyyətlərin birmənalı siyahısını
müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyində
xidmətə, həmçinin müəyyən bir fəa -
liyyət növünə yararlılıq yalnız peşəkar
vacib keyfiyyətlərin siyahısı ilə deyil,
həm də bu keyfiyyətlərin ifadə dərəcəsi
və onların arasında qarşılıqlı əlaqənin
xarakteri ilə müəyyən ediləcəkdir.

E.A.Klimovun fikirlərinə əsas la na -
raq [6] insanın konkret bir fəaliyyət üçün
peşəkar yararlılığının təhlili za manı onun
peşəkar vacib keyfiy yət lərinin beş əsas
komponentdən ibarət vahid bir sistem
əmələ gətirdiyini demək olar:

– ictimai keyfiyyətlər (insanın
ideo loji görüşləri, mənəvi-əxlaqi key -
fiyyətləri);

– peşə fəaliyyətinə münasibət
(motivlər, maraqlar, meyillər), xarak-
terin əlamətləri (vicdanlı, əməksevər,
mə suliyyətli, tənqidi və s.);

– işgörmək bacarığı (psixi və
psixoloji sağlamlığın xüsusiyyətləri,
fiziki inkişaf, ümumi qabiliyyətlər);

Психолоэийа jурналы 2019, №4

Ümumi psixologiya

15



– hər hansı peşə fəaliyyəti və onun
konkret bir növü üçün xüsusi qabiliy -
yətlər və digər peşəkar vacib keyfiy -
yətlər;

– peşəkar hazırlıq (bilik, bacarıq,
vərdiş və təcrübə). Bununla əlaqədar
E.A.Klimov [6]  qeyd etmişdir ki,
in sa nın praktiki olaraq peşə təhsilinə
və müvafiq peşə fəaliyyətinə başlama -
dan onun tam peşəkar yararlılığa sahib
olması mümkün deyil.

Peşəkar yararlılıq probleminin təd -
qiqinin nəticələri, habelə praktik təc -
rübəmiz bu anlayışın müxtəlif sə viy -
yələrini ayırmağın zəruriliyini göstərir.
Bu səviyyələri peşəkar yararlılığın
uzun müddətli proqnozunun qiymət -
ləndirilməsi  (xidmətə namizədlərin
peşəkar psixoloji seçiminin nəticələrinə
əsasən) və xilasetmə xidməti mütəxəs -
sisinin peşəkar fəaliyyəti müddətində
yararlılığın real təzahürü olan müvəf -
fəqiyyətliliyin, səmərəliliyin, etibarlı -
lığın və təhlükəsizliyin konkret göstə -
ricilərinə əsasən ayırmaq lazımdır.

V.A.Bodrovun [6] tədqiqatlarının
nəticələrinə əsasən elmi işimizdə xi-
lasedicinin peşəkar yararlılığının üç
səviyyəsini ayırd edirik:

Peşəkar yararlılığın 1-ci (ən yük -
sək) səviyyəsi. Bu səviyyə Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi mütəxəssisinin peşəkar fəaliyyəti -
nin bütün mümkün variantları və hə -
yatakeçirilmə şərtlərində (xüsusi,
ekstre mal, ekstremal fəaliyyət şərtləri

daxil olmaqla)  maksimum səmərəlilik
və etibarlılıq tələblərinə cavab verir;

Peşəkar yararlılığın 2-ci səviyyəsi.
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin əməkdaşı tərəfin -
dən ştatdankənar  (qəzalar, nasazlıqlar,
qəza-xilasetmə avadanlıqlarının işlə -
məməsi və s.) hallar istisna olmaqla,
stata uyğun xüsusi, ekstremal və föv -
qəladə hallar şəraitində tapşırıqlarının
səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi ilə
xarakterizə olunur;

Peşəkar yararlılığın 3-cü səviyyəsi.
Müəyyən bir müddət ərzində peşə
fəaliy yətinin müvafiq (konkret)  tapşı -
rıq larının effektiv icrası ilə xarakterizə
olunur.

Peşəkar yararlılığın formalaşması
həmişə fərdi bir proses olacaqdır.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, müxtəlif -
səviyyəli peşə hazırlığı və motivasiyası
olan insanların fəaliyyətlərində peşəkar
uğurlar əldə etməsi üçün müvafiq şə -
rait yaratmaq olar. Ancaq psixoloji
peşə kar vacib keyfiyyətlər barədə bu -
nu söyləmək olmaz. Bu keyfiyyətlər
sabit qalır: (a) peşə seçiminin baş
verdiyi dövr ərzində; (b) mütəxəssisin
hazırlığı dövründə və (c) peşəkar kimi
yetişmə prosesinin ilkin mərhələsində.
Həmçinin praktik təcrübəmizdən də
göründüyü kimi, Fövqəladə Hallar
Nazirliyi sistemində yüksək səviyyəli
təlim və motivasiya şəraiti təmin
edilsə belə, müəyyən peşələrə hər xi-
lasedici yiyələnə bilmir. Azərbaycan
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Respublikası Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi sistemində belə fəaliyyət növlərinə
peşəkar yararlılıq yalnız peşəkar vacib
keyfiyyətlərin müəyyən inkişafı və
davamlılığı şərti ilə formalaşa bilər.

Alınan elmi nəticələrin
əsaslandırılması

Tədqiqatımızın ilkin mərhələsində
Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin
müxtəlifsəviyyəli hərbi hissələrinin
və bölmələrinin 11 nəfər rəhbərlərin -
dən ibarət ekspertlər qrupu ilə görüşüb
sorğu keçirdik. Mütəxəssislər qrupuna
bu Xidmətin yaradıcıları olan və müx -
təlif illərdə ona rəhbərlik edən insanlar
daxil oldu: general-mayor Qulamov
Cahangir Rza oğlu –2008–2015-ci
illərdə Xüsusi Riskli Xilasetmə Xid -
mətinin rəisi; general-mayor Ba ğırov
Kamil Əlibala oğlu – 2012–2017-ci
illərdə Xüsusi Riskli Xilasetmə Xid -
mə tinin rəis müavini; general-mayor
Həsənov Məhərrəm İmamqulu oğlu-
2008-ci ildən hazırkı dövrə qədər Xü-
susi Riskli Xilasetmə Xidmətinin
rəisinin birinci müavini, qərargah rəisi.

Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti -
nin xilasedicilərinin səmərəli fəaliyyəti
üçün vacib olan keyfiyyətlər siyahısını
A.Lipmanın professioqrafik anketin -
dən istifadə edərək qiymətləndirib
peşəkar vacib keyfiyyətlərin reytinqini
qurduq (bax cədvəl 1).

Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin
xilasedicisinin peşəkar fəaliyyətində

vacib olan psixoloji 
keyfiyyətlərinin ifadəsi 

Cədvəl 1 
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№ Şəxsiyyətin keyfiyyətləri Ranq

1

Diqqətlin xüsusiyyətləri: uzun müddət
davamlı diqqəti qorumaq qabiliyyəti;
diqqəti paylamaq və cəmləşdirmək qa -
biliyyəti; diqqəti bir obyektdən digə ri -
nə keçirmək bacarığı; cüzi dəyi şik lik -
ləri belə fərq etmək bacarığı

5

2

Müşahidəçilik: müşahidə zamanı prob-
lemi həll etmək üçün lazım olan ma -
terialı seçə bilmək bacarığı; özünü mü -
şahidə etmək qabiliyyəti; peşəkar mü -
şa hidəçilik

6

3

Mnemik xüsusiyyətlər: ətrafdakı də -
yişiklikləri fərq edə bilmək qabiliyyəti;
eşidilmiş, görülmüş, oxunulmuş mate -
rialı xəyalında canlandıra bilmək qa -
biliyyəti; şifahi-məntiqi və vizual-mə -
cazi materialı asanlıqla yadda saxlamaq
bacarığı; böyük həcmdə lazımi məlu matı
uzun müddət yadda saxlamaq qabiliyyəti

4

4

Motor keyfiyyətlər: hərəkətlərin qavra-
ma prosesləri ilə uyğunluğu; statik
yüklənmələrə qarşı davamlılıq; zaman
qıtlığı şəraitində cəld hərəkət etmək
ba  ca rığı; gözlənilməz qıcıqlandırıcılara
sürətli motor reaksiyanın verilməsi

1

5

Sensor keyfiyyətlər: rəngləri ayırd et -
mək bacarığı; ölçüləri, bucaqlar arasında
məsafəni təyin etmək bacarığı; tem-
peratur fərqlərini ayırd etmək qabiliy -
yəti; verilmiş formadan kiçik kənara
çıxmaları belə tez müəyyən etmək
bacarığı.

7

6

İmajitiv xüsusiyyətlər: hadisələrin gedi -
şatını ehtimalları nəzərə alaraq proq -
noz laşdırmaq bacarığı; yeni, qeyri-stan -
dart həllər tapmaq bacarığı

11



Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmə -
ti nin xilasedicilərinin peşəkar vacib
keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
zamanı motor keyfiyyətlərin  əsas
qrupu təşkil etdiyi müəyyənləşdi. Bu
nəticə, ilk növbədə, Xüsusi Riskli Xi -
lasetmə Xidmətinin xilasedicisinin
fəaliyyətinə xas peşəkar tapşırıqların
xüsusiyyətləri ilə izah edilə bilər.
Məhz bu səbəb intellektual (ikinci

möv qe) və iradi keyfiyyətlər qrup la -
rının üstünlüyünü də müəyyən etdi.

Ekspertlərlə aparılan sorğudan sonra
həmin keyfiyyətlər müəyyən meyarlara
görə ayrı-ayrı qruplar arasında pay la -
nıldı. Bu üsul Xüsusi Riskli Xilas etmə
Xidmətinin xilasedicilərinə xas keyfiyyət
etalonunu yaratmağa imkan verdi.

Cədvəl 2
Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin

xilasedicilərinin  keyfiyyət 
etalonunun meyarları
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№ Şəxsiyyətin keyfiyyətləri Ranq

7

İntellektual xüsusiyyətlər: problemə
bir neçə yöndən baxa bilmək qabiliyyəti;
problemə aid əsas məntiqi əlaqələrin
ma hiyyətini dərk etmək bacarığı; möv -
cud məlumatlardan vacib olanını seçə
bilmək bacarığı; ziddiyyətli məlu mat -
lar dan nəticə çıxara bilmək bacarığı;
ye tərli olmayan məlumatlara görə düz -
gün qərar verə bilmək bacarığı

2

8
Emosional keyfiyyətlər: emosional sa -
bitlik; müvazinətini qorumaq; özünə
nə zarət; yeni şəraitə tez uyğunlaşmaq

10

9

İradi keyfiyyətlər: əmr və göstərişləri
dəqiq yerinə yetirmək bacarığı; əzm;
sürəti azaltmadan və keyfiyyəti aşağı
salmadan uzun müddət işləmək bacarığı;
uzun müddət yüksək aktivlik göstərmək
qabiliyyəti; çətin vəziyyətlərdə məsu -
liy yəti öz üzərinə götürmək bacarığı

3

10

Nitq xüsusiyyətləri: fikirlərini aydın
və məntiqli şəkildə ifadə etmək bacarığı;
fikirlərinizi, hisslərinizi iradi şəkildə jest -
lər, üz ifadələri (mimikalar) və into na -
siya ilə ifadə edə bilmək bacarığı

9

11

Kommunikativ xüsusiyyətlər: insanlarla
tez ünsiyyətə girmək bacarığı; öz hərə -
kət  lərini digər insanların hərəkətləri
ilə uyğunlaşdıra bilmək bacarığı; in -
san la rın hərəkətlərinə obyektiv qiymət
vermək bacarığı, yoldaşlıq, komandada
işləmək bacarığı      

8

Ranq
Xüsusi Riskli Xilastmə

Xidmətinin xilasedicisinin
əsas keyfiyyətlərinin siyahısı

Blokun
adı 

1.

İnsanlıq, humanizm; yüksək
səviyyədə sağ qalmaq instinkti;
aktiv həyat tərzi sürmək; eks-
tremal idman növləri ilə
peşəkar məşğul olmaq 
(anketdə göstərilməmiş pe -

şəkar əhəmiyyətli keyfiy yətlər)

Peşəkar
kompe-
tentlik 

2.

Ekstremal hallarda, zaman qıt lı -
ğı və güclü xarici qıcıq lan  dırı cı -
la rın təsiri altın da işləyə bilmək
bacarığı; cəld qərar ver mək ba -
ca rığı; yeni şəraitə tez uyğunlaş -
maq; uzun sürən fiziki yük lən mə -
lərə qarşı da vam lılıq qabiliyyəti

Tipoloji
keyfiy -
yət lər

3.

Verilən qərarlara və görülən iş -
lərə görə məsuliyyəti öz üzə   ri nə
götürmək bacarığı; ətraf dakı
insanları düzgün qiy mət lən dir -
mək bacarığı; yüksək sə  viyyədə
vəzifə bor cu; yük sək səviyyədə
mənəvi şüur və dav ranış

İradi
keyfiy -
yətlər

4.

Yırğalanmaya qarşı davam lı lıq;
diqqəti ələ keçirmək bacarığı;
aşırı yüklənmələrə qarşı da vam -
lılıq; qorxu amilinin və ya göz -
lənil məz xarici təsirlərin təsiri
altın da diq qəti zəiflət mə mək
baca rı ğı; çe vik lik və konsentra-
siya olmağı bacarmaq

Tipoloji
keyfiy -
yətlər
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Ranq
Xüsusi Riskli Xilasetmə

Xidmətinin xilasedicisinin
əsas keyfiyyətlərinin siyahısı

Blokun
adı 

5.

Məlumatları aydın və lokanik
şə kildə ifadə etmək bacarığı;
məlumatların içərisindən ən va -
cib (əsas) olanı ayırd edə bil mək
bacarığı; yorğunluq və daim kə -
nar qıcıqlandırıcıların tə si ri nə
baxmayaraq diqqəti uzun müd -
dət saxlaya bilmək; ünsiy yət ci l -
lik, digər insanlarla asanlıqla
əlaqə qura bilmək bacarığı

Kommu
ni kativ
xüsu -

siyyətlər

6.

Tez-tez dəyişən şəraitdə cəld
qərar vermək bacarığı; yüksək
məsuliyyət hissi; təşkilatçılıq;
məntiqli və haqlı olan riskə
me yillilik; qətiyyətlilik; cəsarət,
mərdlik, intizamlılıq

İradi
keyfiy -
yətlər

7.

Yüksək səviyyədə emosional
sa bitlik; məqsədə çatmaq üçün
əzm göstərmək; özünə nəzarət
və dözümlülük; intuisiya, bir
fəaliyyətdən digərinə sürətli ke -
çidin vacibliyini qabaqcadan
bil mək bacarığı; bir fəaliyyət
prosesində eyni vaxtda bir neçə
hərəkəti icra etmək; əl və ayaq-
larla eyni vaxtda əlaqəli və də -
qiq hərəkətləri icra edə bilmək
bacarığı; sürətli motor hərə kət lər

İradi
keyfiy -
yətlər

8.

Öz işinə tənqidi münasibət;
ana litik düşüncə, məntiqi qa nu -
nauyğunluqlar qurmaq ba ca rı ğı;
əməliyyat məlumat larını tez yad -
da saxlamaq; məlumatı uzun
müddət yaddaşda saxlanmaq;
baş verə biləcək dəyişiklikləri
və fəaliyyətin gözlənilən nəticə -
lərini qabaqcadan müəyyən edə
bilmək bacarığı

Koqni-
tiv key -
fiyyətlər

9.

Mövcud obrazlara (qavrama,
tə səvvür) əsaslanaraq vəziyyəti
təhlil etmək və qərar vermək
qabiliyyəti; şəraiti qiymət lən di -
rər kən və qərar qəbul edərkən
mücərrəd anlayışlar və mü la hi -
zə lərlə fəaliyyət göstərmək
qa bi liyyəti; qısa bir eşitmə /

Koqni-
tiv key -
fiyyətlər

Ranq
Xüsusi Riskli Xilasetmə

Xidmətinin xilasedicisinin
əsas keyfiyyətlərinin siyahısı

Blokun
adı 

vizual təqdimatdan dərhal
sonra materialı təsəvvüründə
dəqiq canlandıra bilmək
bacarığı; dəqiqlik; məntiqlik.

10.

Zaman intervallarını (aralıqlarını)
qiymətləndirmək və müqayisə edə
bilmək qabiliyyəti; ob yekt lərin
məkanda yerləşməsini müəy  yən
etmək bacarığı; kiçik və uzaq ci -
simlər arasındakı fər qi müəyyən
edə bilmək; cismin hərəkət sürə -
tini və isti qa mə tini müəy yən ləş -
di rə bilmək baca rığı; vizual qıcıq -
landırıcının gücünü ayırd et mək,
intensivliyini qiymətləndirmək
və mü qayisə edə bilmək baca rı ğı;
görülən / eşidilən məlumatları
tez yadda saxlamaq; ani və şid dətli
bir qıcıqlandırıcıdan sonra eşit mə
funksiyasının tez bər pa sı; səsin
gəldiyi istiqaməti cəld müəy yən -
ləş dirmək; eşitmə analizatorunun
dözümlülüyü (aşağı yorğunluq);
uzun müddət təsir göstərən səs qı -
cıqlandırıcısına qarşı davam lılıq

Tipoloji
keyfiy -
yətlər

11.

Müxtəlif hərəkətləri yadda sax-
lamaq və canlandırmaq; yazılı
məlumatları tez qavramaq və
tə səvvürdə canlandıra bilmək;
fikirlərini yazılı formada tez və
düzgün şəkildə tərtib etməyi ba -
carmaq; əsas rəngləri ayırd et mək
bacarığı; şifahi nitqi tez qavra-
maq və başa düşmək (xüsusilə
peşəkar jarqonu)

Koqni-
tiv key -
fiyyətlər

12.

Təşkilatçılıq qabiliyyəti; insan-
lar üzərində rəhbərlik etmək ba -
carığı; özünə və başqalarına
qar şı tələbkarlıq

Kom-
munika-
tiv key -
fiyyətlər

13.

Gərgin zehni fəaliyyətə dözüm -
lü lük; riyazi əməliyyatları sü rət li
və dəqiq yerinə yetirmək; is ti fa də
olunmuş və gələcək fəaliy yət lərdə
artıq lazımsız olan əmə liy yat mə -
lumatlarını unutmaq qa biliyyəti;
zehnində tez saymaq bacarığı.

Koqni-
tiv

keyfiy -
yətlər



Cədvəl 2-də verilmiş məlumatlara
ekspert qrupu üzvləri tərəfindən təklif
olunan və Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidmətinin xilasedicilərinə aid digər
peşə keyfiyyətləri də əlavə olunaraq
alınan nəticə üzrə faktor analizi aparıldı
(bax. Cədvəl3).

Cədvəl 3

Faktor analizinin nəticələri

Faktor analizi Xüsusi Riskli Xilas -
etmə Xidmətinin xilasedicilərinin va -
cib peşəkar keyfiyyətlərinin rolunu
və əhəmiyyətliliyini müəyyən etməyə
imkan verdi.

Nəticələrə görə, birinci amil aşa -
ğıdakı keyfiyyətlərdən ibarətdir: gözlə
məsafəni, bucaqları, ölçüləri təyin
edə bilmək (0.470); peşəkar müşahi -
də çilik (0.896); vəzifə tapşırıqlarını
yerinə yetirərkən ən xırda dəyişiklikləri
belə müəyyən edə bilmək bacarığı
(0, 489); yorğunluğa və kənar qıcıq -
landırıcılara baxmayaraq uzun müddət
davamlı diqqəti qorumaq qabiliyyəti
(0.458); diqqəti bir fəaliyyətdən digə -
rinə cəld keçirə bilmək qabiliyyəti
(0.490); zaman qıtlığı şəraitində bir
neçə işi yerinə yetirərkən diqqətini
paylaya bilmək bacarığı (0,990); məlu -
matların yetərli olmadığı və ya onları
dərk etmək üçün zamanın az olduğu
şəraitdə düzgün qərarlar vermək
bacarığı (0.212); böyük həcmdə
məlumatlardan tapşırığı həll etmək
üçün vacib olanını seçə bilmək bacarığı
(0.646); analitik düşüncə tərzi, proq -
nostik qabiliyyətlər (0.771). Yuxarıda
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Ranq
Xüsusi Riskli Xilasetmə

Xidmətinin xilasedicisinin
əsas keyfiyyətlərinin siyahısı

Blokun
adı 

14.
Səbirlilik, hövsələlik, təşəbbüs -
karlıq, xeyirxahlıq, prin sipial lıq

İradi
keyfiy -
yətlər

15.

Titrəməyə (vibrasiyaya) qarşı
həssaslıq; barmaqların hərəkət -
liliyi; işığa və qaranlığa tez uy -
ğunlaşmaq qabiliyyəti

Tipoloji
keyfiy -
yətlər



sadalanan keyfiyyətlər Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin xilasedicisinin
peşəkar keyfiyyətləri strukturunda
koq nitiv komponenti təşkil edir.

İkinci amilə aiddir: məqsədyönlü -
lük (0.589); ekstremal peşəkar (pro-
fessional) kompetentlik, qəflətən mü -
rəkkəbləşən şəraitdə fəaliyyət göstərə
bilmək bacarığı (0,483); cəsarətli və
qətiyyətli hərəkətlər göstərmək qabi -
liyyəti (0, 421); təhlükəli şəraitlərdə
müvazinətini qoruya bilmək, özünə
nəzarət; (0,866); yüksək səviyyədə
stresədavamlılıq (0,371); məntiqli və
haqlı olan riskə meyillilik (0,428);
emosional-iradi davamlılıq (0,810);
məsuliyyət (0.587); özünə nəzarət
(0.560); həyəcanlılığın aşağı səviyyəsi
(0.397); intizamlılıq (0.451); müna -
qi şələr zamanı özünü tənzimləyəbil -
mək qabiliyyəti (0.952).Yuxarıda sada -
lanan keyfiyyətlər Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin xilasedicisinin
peşəkar keyfiyyətləri strukturunda
iradi komponentə aid edilmişdir.

Üçüncü amilə aiddir: ekstremal
(kri tik) şəraitlərdə öz davranışlarını
ida  rə edə bilmək bacarığı (0.366);
məh  dud məkanda tapşırıqları yerinə
yetirəbilmək bacarığı (489); mono-
tomiyaya qarşı davamlılıq (0.811);
əsas vəzifə tapşırıqlarını sürətlə yerinə
yetirə bilmək (0.921); hərəkətlərin
düzgün koordinasiyası (0.271); görmə-
motor koordinasiya (0,389). Sadalanan
keyfiyyətləri Xüsusi Riskli Xilasetmə

Xidmətinin xilasedicisinin peşəkar
əhəmiyyətli keyfiyyətləri strukturunda
tipoloji komponentə aid edilmişdir.

Nəhayət, sonuncu, dördüncü amilə
aşağıdakı keyfiyyətlər aiddir: müna -
qişəsizlik (konfliktsiz lik) (0.481); yük -
sək səviyyədə empatiya hissi (0.499);
fikirlərini dəqiq və məntiqli ifadə edə
bilmək bacarığı (0.735); zərər çəkmişlər
və onların yaxınları ilə tez ünsiyyət
qura bilmək qabiliy yəti (0.810); öz
hərəkətlərini digər insanların hərəkət -
ləri ilə uyğunlaşdıra bilmək bacarığı
(0.619); insanlara tə sir etmək qabiliy -
yəti, yoldaşlıq (0.456). Alınan nəticələr
bu keyfiyyətləri Xüsusi Riskli Xilas -
etmə Xidmətinin xilasedicisinin
peşəkar vacib keyfiy yət ləri struktu-
runda kommunikativ kom ponentə aid
etməyə imkan verdi.

Nəticə

Əldə etdiyimiz nəticələrimiz Xü-
susi Riskli Xilasetmə Xidmətinin böl -
mələrində xidmətə namizədin peşəkar
yararlılığını təyin edən peşəkar vacib
keyfiyyətlər sistemində koqnitiv, iradi,
tipoloji və kommunikativ kompo nent -
lərin  əsas olduğuna dair fikirləri
əmin liklə söyləməyə imkan verir.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 
ОСОБОГО РИСКА МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АБСТРАКТ

Ханум Софиева 

Профессиональная пригодность не врожденное качество человека.
Она формируется в ходе длительного профессионального труда, проте -
кающего в определенных социально-экономических условиях. Время,
необходимое для формирования профессиональной пригодности, зависит
от природных данных человека, уровня его мотивации и полученной
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подготовки (знаний, умений, навыков).Труд спасателей относится к тем
видам деятельности, отличительной особенностью которых является
постоянное столкновение с опасностью. Чрезвычайные обстоятельства,
являющиеся неотъемлемой частью профессионального опыта спасателей,
создают экстремальные условия их деятельности в связи с угрозой для
жизни, физического и психического здоровья сотрудников, с массовыми
человеческими жертвами и значительными материальными потерями.
Условия профессиональной деятельности предъявляют повышенные
требования к эмоциональной сфере и личностным характеристикам
специалистов. Именно наличие определенных профессионально важных
качеств определяет успешность адаптации, надежность и эффективность
профессиональной деятельности профессионала в экстремальных
условиях.Полученные нами научные результаты позволяют с высокой
степенью достоверности высказать мнение о том, что основопологающими
в системе профессионально важных качеств, которые обуславливают
профессиональную пригодность кандидата на службу в подразделения
Службы Спасения Особого Риска, есть те, которые образуют когнитивные,
коммуникативные, волевой и типологический компоненты.
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STUDYING PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES 
AT FORECASTING PROFESSIONAL SUITABILITY 

OF RESCUERS AT THE SPECIAL RISK RESCUE SERVICE 
OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

ABSTRACT

Khanum Sofiyeva 

Professional suitability is not an inborn quality of a person. It is formed
in the course of long professional activity, proceeding in certain socio-economic
conditions. The time required for the formation of professional suitability
depends on the natural data of a person, the level of his motivation and the
received training (knowledge, skills, habits). The distinguishing feature of
rescuers`s jobis that it always faces danger. Emergency circumstances, which
are an integral part of the professional experience of rescuers, create extreme
conditions for their activities in connection with a threat to the life, physical
and mental health of employees, with massive loss of life and significant
material losses. The conditions of professional activity demand great
requirementsat the emotional sphere and personal characteristics of specialists.
The certain professionally important qualities provide the success of
adaptation, the reliability and effectiveness of professional activities of a
professional in extreme conditions. Our scientific results allow us to say
precisely that cognitive, communicative, volitional and typological components
are fundamental in the system of professionally important qualities which
determine the professional suitability of a candidate for service in the Special
Risk Rescue Service divisions.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət
görülmüşdür (protokol №02). 

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
Məqalə redaksiyaya 01 aprel 2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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Zaman-zaman şəxsiyyətin digər
komponentləri kimi onun mə -

nəvi, əxlaqi keyfiyyətlərinin normaları
da dəyişir. Bu baxımdan müasir təlim-
tərbiyənin vəzifələri də yeni məzmun
kəsb edir. Əgər XX yüzillikdə şagird -
lərdə əməksevərlik, tabeçilik, intizam -
lı  lıq və s. bu kimi keyfiyyətlərin aşı -
lan   ması önə çəkilirdisə, hazırda məq -
səd çevik, koqnitiv təfəkkürə, iti ağıla,
geniş dünyagörüşə və təcrübəyə, rə -
qabətə, özünüinkişafa və özünüreal -
laşdırmaya hazır olan şəxsiyyətlər
for malaş dırmaqdan ibarətdir. 

Şagirdlərin qabiliyyətlərini üzə
çıxarmaq, onların intellektual və
yaradıcılıq imkanlarını inkişaf etdirərək
daha faydalı istiqamətə yönəltmək
mə sələsi bütün təhsil sistemlərində
tə lim-tərbiyə prosesinin əhəmiyyətli
tərkib hissələrindən biridir. 

Hazırda istər valideynlərin, istərsə
də uşaqların mənəvi maraq və tələbat -

ları,  arzu və idealları sürətlə dəyişmək -
dədir. Şagirdləri yalnız mövcud adət-
ənənələr, qanun-qaydalar əsasında
formalaşdırmaq çətindir. Dəyər sistemi
tam formalaşmayan şagirdin gününün
çox hissəsini telefon, kompüter qarşı -
sında keçirməsi onun istər fizioloji,
istərsə də psixoloji inkişafına mənfi
təsir göstərir. 

Müəllim təlim prosesində şagirdlə -
rə mənəvi-tərbiyəedici təsir gös tər -
 mək məqsədi ilə müvafiq möv zu və
təlim vasitələri seçməklə yanaşı, sub-
yekt-subyekt münasibətinin formalaş -
ma sına da önəm verməlidir. Şagirdlər
o zaman müəllimin davranış və müna -
sibətlərindən təsirlənirlər ki, özlərini
kö nül lü, şüurlu surətdə onunla birgə
fəaliyyətə yönəltmiş olsunlar. Tərbiyə -
edici təsir və öyrən mə prosesi müəl -
limlə şagird arasında qarşılıqlı əla -
qədən, daha doğrusu, bu əla   qəni
tənzim ləyən qarşılıqlı münasibətlərdən
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asılı dır. Əgər müəllimlə şagird arasında
münasibətlər səmimi, saf hisslər
zəminində qurulmuşsa, bu zaman həm
öyrətmək, həm də öy rən mək səmərəli
nəticə verər, müəllim istədiyi məqsədə
nail olar [1].

Şagirdin təlim prosesində hərtərəfli
formalaşması, onun idraki və emo-
sional maraqlarının nəzərə alınmasın -
dan, müvafiq məzmunun və təlim
strategiyasının, optimal tərbiyəvi təsir
metodunun seçməsindən asılıdır. Müa -
sir təlim yanaşmaları şagirdə məhdud
proqram, standartlaşdırılmış normalar
çərçivəsində yanaşmanın səmərəsiz
olduğunu göstərməkdədir. Müasir
təhsil strategiyaları şagirdlərə özünü-
təhlil və özünüaktuallaşdırma üçün
yollar göstərməlidir. Hər bir şagird
üçün bu yollardan ən münasibi, onun
maraq və qabiliyyətlərinə, mə nəvi
meyillərinə uyğun gələni seçilərək
inkişaf etdirilməlidir. Aparılan tədqiqat -
lar göstərir ki, bu sahədə hələ də
müəy yən problemlər qalmaqdadır.

Şəkil 1-dən göründüyü kimi təlim
prosesində şəxsiyyətlərarası müna -
sibətlər, yəni şagird-müəllim müna -
si bəti şagirdin dərsə münasibəti ilə
mü qayisədə ziddiyyət təşkil edir.
Müəl lim şəxsiyyət olaraq şagirddə
ma raq yaratsa da, təlim mühitində
dərs marağı yarada bilmir. Məsələn,
müəllimi şagird lərin 3%-i boz, 4%-i
qara və qəhvəyi rəngi seçsələr də,
dər sə münasibətdə 17% qara, 15%
qa ra rəngə üstünlük verilib. Bu da
müəllimin düzgün seçilməyən məz -
mun və ya təlim strategiyaları ilə əla -
qədar ola bilər. 

Şagirdlərin yüksək nailiyyətləri,
eyni zamanda onların idrak maraq -
larına və müvəffəqiyyət motivlərinin
göstəricisinə də təsir edir. Şagirdin
idraki tələbatları təlim prosesinin
məzmununa uyğun maraq səviyyəsini
müəyyən edir. Hər bir fəaliyyət müəy -
yən tələbatın nəticəsində icra olunur.
Şagirdin dərsdəki təlim fəallığı əsa -
sında onun təlimin məzmununa müna -
sibəti haqqında mühakimə yürütmək
olar. Diaqram 2-də şagirdin dərsdə
sevdiyi fəaliyyətin təsviri verilib. Bu
diaqramdan müəllimin dərsə nə dərə -
cədə yaradıcı yanaşması haqda da
fikir yürütmək olar. Göründüyü kimi
şagirdlər müəllimin izahatları, nü -
munələri əsasında çalışma həll etmə -
yə üstünlük verirlər. Müəllim dərsi
çalışmalar həll etmək, dərsə aid qay -
daları öyrənmək formasında təşkil
edir. Ədədlər haqqında maraqlı məlu -
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Şəkil 1. Lüşer testi ilə şagirdin müəllim və
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matlar toplamaq, sərbəst məsələ və
ya misal tərtib etmək kimi fəaliy yət -
lər şagirdlər tərəfindən az qeyd olunub.
Şagirdin tədqiqatçılıq, axtarı cılıq, işin
müstəqil icrası, işə yaradıcı münasi -
bətinin olmaması, eyni zamanda
müəlli min də işinə yaradıcı yanaşmadı -
ğını, dərsi maraqsız keçdiyini, şagirdin
aktiv fəaliyyəti üçün münasib şəraiti
yaratmadığını göstərir. 

Məktəbdə müsbət emosional sfera -
nın yaradılması şəxsiyyətlərarası mü -
na sibətlərin, eləcədə təlim nailiyyət -
lə rinin yüksəlməsinə təsir göstərir.
Bunun üçün şagirdlər arasında müx -
təlif   xarakterli fəaliyyətlər müsabiqələr,
yarışlar, sərgilər təşkil etmək, onlarda
özünüqiymətləndirmənin normal
inkişafı üçün müqayisə imkanlarını
təmin edəcəkdir. Şagirdlərdə yaradı -
cılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasına
imkan verən müxtəlif layihələrin
hazırlaması və reallaşdırılması da bu
istiqamətdə olduqca faydalı vasitələr -
dən biridir.  

Qabiliyyətin inkişaf etməsinə
şəxsiy yə tin istiqaməti, tələbatı, maraq
və ideyaları da təsir göstərir. İnsanlar
arasında mövcud olan fərdi-psixoloji
müxtəliflik də qa  biliyyətin inkişafında
mühüm rol oynayır. İntellektual fəaliy -
yətin səmərəli təşkilinin ilkin şərti
nor mal psixofizioloji inkişafdır. İnki -
şafetdirici təlimin məzmun və stra -
tegiyası elə seçilməlidir ki, onlar, ilk
növbədə, şagirdin psixi inkişafına
təsir göstərsin. Daha dəqiq desək,
inkişaf et dirici təlim şəxsiyyəti forma -
laş dırır, qabiliyyət şəxsiyyətin forma -
laşması və onun fəaliyyətinin müvəf -
fəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, özünü
sosial mühit də reallaşdırması baxımın -
dan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Yaradıcılıq intellektin xüsusi forması
olduğundan nəinki kiçikyaşlı məktəb -
li lərin, eləcə də məktəbəqədər müəs -
səsisələrdə məşğələlərin təşkilində
müəllim tərəfindən nəzərə alınmalı,
düzgün təlim strategiyaları seçilməlidir.

Emosional fəallıq olmadan mürək -
kəb fikri məsələnin həlli subyektiv
surətdə mümkün deyildir. Mürəkkəb
fikri məsələ, bir qayda olaraq, iki
plan da – emosional və intellektual
planda həll olunur. Fikri fəaliyyətdə
intel lektual emosiyaların əmələ gəl -
məsinin ən ümumi şərti kimi mü hüm
bir qanu nauyğunluğu qeyd etmək
lazım dır: intellektual hisslər yaradıcılıq
proses ləri ilə üzvi şəkildə bağlıdır.
Məlumdur ki, beynin sol yarımkürəsi
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təfəkkürü, sağ yarımkürəsi isə təxəy -
yülü, eləcə də yaradıcılıq kimi insan -
ların müxtəlif fəaliyyətlərini təmin
edir. Təəssüf ki, təlim mühitində
şagirdlərin sol yarımkürələrinin inkişa -
fına daha çox diqqət ayrılır. Beyin
yarımkürələrinin birini aktiv, digərini
passiv saxlamaqla təlimdə şəxsiyyətin
hərtərəfli inkişafı təmin edən yüksək
nəticələri gözləmək real görünmür.
Harmonik inkişaf üçün hər iki yarım -
kü rənin inkişaf imkanları paralel göz -
lənilməlidir.  

Psixi strukturlaşmanın intellektual,
emosional, motivasiya-iradi sahəsi
fəa liyyət uğurunu şərtləndirən göstə -
ricilərdir. Məsələn, intel lektual sahədə
vizual-fəza, anlayış-məntiqi səviyyələr,
emosional sahədə emosional cavab
reaksiyası və emosional həyəcanlılıq
səviyyələri, motivasiya-iradi sahədə
isə müəyyən bir fəaliyyətə məqsədin
qoyuluşu, mənalandırma səviyyələri
ayırd edilir.

Məsələnin digər tərəfi isə odur ki,
müəllimlər şagirdlərin təfəkkürünü
müxtəlif yollarla aktivləşdirirlər [3].
Lakin onları çox vaxt emosional cəhət -
dən aktivləşdirmir və elə bu məqamda
da təfəkkürü özünün emosional qay -
naq larından ayırırlar. Duyğular hərə -
kətlərin motivasiya olunmasında əhəmiy -
yət kəsb edir. Adətən, insanlar davranış
və münasibətlərini məntiqi düşüncə
ilə təhlil etsələrdə, icra za ma nı məntiqi
düşüncədən yayınıb, istə dik lərini

etməyə üstünlük verirlər. Bir dəyişikliyə
nail olmaq üçün hərə kətləri motivasiya
edən duyğuları dəyişdirmək lazımdır.
Çünki duyğular da düşüncə lərə təsir
edir. Məsələn, insan qəzəblən diyində
ağlına ancaq qəzəbli düşüncə lər gəlir.
Kədərli hal insana kədərli xatirələri
xatır ladır. Məktəb mühitində şagirdlərin
düşün cələrini dəyişdirməyə kömək
etmək üçün müəllim və ya məktəb
psi xoloqu onların hisslərini dəyişməyə
kömək etməlidir. Məsələn; birinin özü -
nəhör məti onun əsas emosional əmə -
lin də və fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb
olur. İnsanın özünü və ətrafının zahiri
dəyişməsinin kökü belə duyğu dəyi -
şik liyinə əsaslanır. Çünki duyğular tək cə
özümüz və başqaları haqqındakı fikir -
lərə deyil, mövcud olan qarşılıqlı müna -
si bətlərə də təsir göstərir. Duy ğu lar mü -
nasibət ləri idarə edir və də yişir. Belə -
lik lə, şəxsiyyətlərarası müna sibətlər
duy ğu ların dəyişməsi fonunda yeni
forma alır.

Duyğu əskikliyi insanda məntiqi
düşünmənin bir hissəsini məhdudlaş -
dırır[5]. Çünki bir vəziyyətdən sonra
duyğu nəyin önəmli olduğunu ortaya
çı xararaq, ehtiyacı olan və istədiyi şeyi
əldə etmək üçün icra olunmalı isti -
 qamətləri müəyyən edir. Birinin hirsli
və ya qəmgin olması bu insanın ehti -
yaclarının ödənmədiyini göstərir.
İnsanın hansı hiss keçirtdiyinin düzgün
fərqində olması, problemin xarakterini
müəyyənləşdirməyə kömək edən ilk
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addımdır. Bundan sonra müəyyən hal-
larda hansı davranışın ən uyğun oldu -
ğunu müəyyən etmək olar. Zaman keç -
dikcə duyğuların fərqliliyi və təkrar
yaşanma ehtimalı onları tənzimləyir
və formalaşdırır. 

İnsan həyatda anlayışlar və sözlərlə
ifadə oluna biləcəyindən daha çox təc -
rübə xəzinəsinə sahib olur. Görün düyü
kimi insan təcrübəsi nəinki intel lektual
potensial sayəsində, eyni zamanda emo-
sional zəka ilə vəhdətdə for malaşır. Emo   -
sional sferanın düzgün və yüksək sə -
viy yədə təşkili üçün şagird öz emo si -
ya larını tanımaq, emosi yalarını idarə
et mək, özünü motivasiya etmək, digər
insanların emosi yalarını tanımaq ba carığı
və qarşılıqlı münasibəti dəstək lə mək
kimi keyfiy yətlərə sahib olma lı dır. Bu-
rada həm də emosional intellektin
5 əsas gös təricisini nəzərdən keçirək:

1. Öz emosiyalarını tanımaq. Özü -
nü   idrak emosional intellektin tə mə lidir.
Zamanla hissləri tanımaq, onl  arın ardı
ilə getmək psixoloji dərk və şəxsin
özünüanlama mövqeyini bil dirir. 

2. Emosiyaları idarə etmək. Emo -
siya ların lazımi çərçivədən çıxmaması
üçün onları idarə etməyi bacarmaq
özünüidraka əsaslanır. 

3. Özünü motivasiya etmək. Hər
hansı məqsədə nail olmaq üçün emo -
si yaları qaydaya salmaq, emosi o nal
intellektin var olduğuna bir işarədir. 

4. Digər insanların emosiyalarını
tanımağı bacarmaq. Empatiya emo-

sional özünüdərkə əsaslanan növbəti
bir “qabiliyyətdir”. 

5. Qarşılıqlı münasibəti dəstək -
ləmək. Qarşılıqlı münasibəti qoruyub
saxlamaq bacarığı bir çox hallarda
digər insanların emosiyalarına qarşı
dav ranışa əsaslanır. 

Hazırda istər müəllim, istərsə də va -
lideyn tərəfindən şagirdin bütün imkan -
larının riyazi və verbal qabiliy yətlərin
inkişafına yönəltmək cəhdləri şagirdin
duyğu, maraq və tələbat ları nın kifayət
qədər nəzərə alınma masına səbəb olur.
Mental hesablama qayda ları, müxtəlif
dillərin öyrənilməsi kimi fəaliyyətlərdə
şagird hissinin stenik və ya astenik
olması arxa plana keçir. Fəaliyyətə təh -
rik etməyən heç bir hiss ilə şagird nailiy -
yətinin yüksəlməsini gözləmək yük -
sək nəticə verməyə cəkdir. Şagird lərin
təlim fəaliyyətlə rinin uğurlu olması,
onların hisslərinin qüvvətli və davamlı
olması üçün emosional sferanın düzgün
formalaşması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu amil təlim prosesinin bütün
mərhələlərində, məzmun və təlim stra -
tegiyalarında nəzərə alınmalıdır.
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Təfəkkür prosesində və ya psixi
fəaliyyətdə əsəb hüceyrələri

olan neyronlar mühüm rol oynayır.
Onların sayı trilyonu keçir və hər biri
arasında çox mürəkkəb, sürətli hərəkət
mexanizmi (100 m/saniyə) mövcuddur.
Hər bir neyronun özünün də mürəkkəb
bir struktura malik olduğunu nəzərə
alanda belə təəssürat yaranır ki, beyini
və təfəkkür proseslərini öyrənmək kai -
 natı öyrənməkdən də çətindir. La kin
bilinməyəni öyrənmək ehtiyacı insanın
öz koqnitiv zərurətindən irəli gəlir. 

Alman psixoloqu German Ebbin-
hauzun eksperimentləri yaddaşla bağlı
bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi.
Ondan sonra Piaje, Fress, Veliçkovski,
Solso kimi psixoloqların tədqiqatları
yaddaş və təfəkkür fenomeninin öyrə -

nilməsində mühüm töhvələr vermişdir.
Lakin bu sahənin müasir fənlərarası
əlaqə təlimi olan koqnitiv elm konteks -
tində öyrənilməsi maraqlı tədqiqatların
meydana çıxmasına səbəb olur.  

1.  Yaddaş – koqnitiv və emosional
funksiyaların kəsişməsində

Yaddaş – informasiyanın yadda
saxlanılmasını, qorunmasını və tək rar -
lanmasını təmin edən psixi prosesdir.
O, ətraf aləmi dəyərləndirmək, yeni
biliklər yaratmaq və özünün orada tut -
duğu yeri bilmək, davranışları müəy -
yənləşdirmək baxımından mü hüm
koq nitiv amildir. Çünki yaddaşda top -
la nan təcrübə və biliklər insanın
şəxsiyyətini formalaşdırmaqla yanaşı,
onun fəaliyyətini, davranışlarını da
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müəyyənləşdirir. Araşdırmalar göstərir
ki, insan yaddaşının böyük bir hissə -
sini, onun həyatında dərin iz buraxan
hadisələr, gənclik illərinin (10-30 ya ş -
arası) xatirələri təşkil edir. Onlar, yad -
 daşda daha dərin təəssüratlar buraxdığı
üçün, daha sürətlə xatır la nırlar (ilk
təəssüratın güclənməsi qanunu). Bu
təəssüratlarla bağlı olan məlumatların
xatırlanması da mexaniki şəkildə baş
verir (kontekst qanunu).

İnsanın mənimsədiyi biliklər prak-
tiki tətbiq səviyyəsində və kateqorial
sis temlərdə öz varlığını yaddaşda
qoruyub saxlaya bilir (məsələn, da -
nışılmayan dil unudulur, anlayışlar
və rəmzlər arasında kateqorial əlaqə
ol mayanda sistem yaranmır və hər
şey unudulur). Dərkolunma qanununa
görə, mexaniki şəkildə yadda saxla-
maqdan fərqli olaraq, dərk olunan in-
formasiya yaddaşda daha möhkəm
xarakter alır. Eynilə maraq kəsb edən
məlumatlar yaddaşda daha aktivdirlər
(maraq qanunu). (şəkil 1).  

Koqnitiv fəaliyyətdə yaddaşda sax -
lanılan informasiya təkrar yaddaşdan

şüura qaytarılır. Şüur praktikada tətbiq
olunmayan bir çox qeyri-aktual in -
for masiyaları yaddaşdan kənarlaşdırır.
Yəni fərdin yaddaşının keyfiyyəti,
onun praktiki fəaliyyətinin xarakteri
ilə əlaqəlidir. Məsələn, idmançıların,
rəqqasların, musiqiçilərin, toxucuların
fəaliyyəti vərdiş halına gətirilən müəy -
yən hərəkətlərlə bağlı olduğu üçün,
onların fəaliyyəti mühərrik-hərəkət
mexanizmi ilə işləyən yaddaş konstruk -
siyasına bağlıdır. Aktyorlarda çoxsaylı
şeirlərin, hekayələrin və digər mətn -
lə rin yadda saxlanılması, onlarda söz-
məna yaddaş mexanizminin güclən -
məsinə şərait yaradır.  

Bir çox hallarda yaşla bağlı infor -
ma  si yanın istifadə olunmaması, yeni
məlu matların yadda saxlanılmasına
mane çi liklə əlaqədar olaraq bəzi məlu -
matlar unudulur. Ümumiyyətlə, infor -
masiyaların kəmiyyəti, qısamüddətli
yaddaş həcmini aşanda, onların yadda -
saxlanılma keyfiyyəti aşağı düşür
(yadda saxlanılanların optimal uzun -
luğu qanunu). Hər bir növbəti infor-
masiya əvvəlkindən daha az yadda
saxlanılır və özündən əvvəlkinə ma -
neçilik törədir (tormozlanma qanunu).
Əslində, yaddaşın həddən artıq yüklən -
məsi, təfəkkür proseslərinə mənfi təsir
göstərir. Çünki yaddaşın həcmi qeyri-
məhdud deyildir. Bu, fərdlərə görə
dəyişir. Adətən, yaddaş yerləşdirilən
böyük həcmli informasiyanın əvvəli
və sonu yaddaşda saxlanılır və onun
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Şəkil 1. Yaddaşın təsnifat sxemi [16]



orta hissəsi unudulur (sonluqlar qa-
nunu) [11, 110-111].

Yadda saxlamaq sürəti də fərdlərə
görə fərqlidir. Onu xüsusi məşqlər
va sitəsilə artırmaq mümkündür. Uzun -
müddətli yaddaş səviyyəsi də fərdlərə
görə dəyişir. Bu onu göstərir ki, yad -
daşın zaman meyarları (ani, qısa müd -
dətli, uzunmüddətli, operativ yaddaş)
çox fərdi xarakter daşıyır. Lakin bir
mə lumatın bir neçə dəfə təkrarlanması,
onun möhkəmliyini və davamlılığını bir
neçə dəfə artırır (təkrarlanma qanu nu).

Yaddaşda olan məlumatların şüura
ötürülməsi prosesi ixtiyari və qeyri-
ixti yari olmaqla iki qismə bölünür.
Qey ri-ixtiyari məlumatlar yaddaşdan
beyinə avtomatik şəkildə ötürülür.
La kin ixtiyari proseslər, fərdin hər
hansı bir məlumatı yaddaşdan əldə
etməsi prosesində etdiyi cəhd ilə bağlı -
dır. Yaddaşda emosional, obrazlı və
verbal-məntiqi məlumatlar müəyyən
kateqoriyalar üzrə təsnif olunur. Mə -
sələn, hiss orqanları ətrafdakı aləm -
də müvafiq informasiyaları qəbul
edərkən avtomatik olaraq yaddaşda
olan müəyyən bloklar aktivləşir və
bu qıcıqlanmanın nəticəsində qorunan
informasiya beyinə ötürülür. Burada
fərdin koqnitiv fəaliyyəti yoxdur
(məsələn, gülün ətri, yaddaşda gülün
obrazını aktivləşdirdiyi kimi, müəyyən
səs onun obrazını canlandırdığı kimi).
Yaxud hər hansı bir hadisənin fərdin
şüurunda buraxdığı dərin stres, oxşar

hadisələrin meydana çıxması ərəfəsin -
də yenidən emosional yaddaşı hərəkətə
gətirə bilər (K.Stanislavski).

Emosiyanın yaddaşa müsbət təsiri
eksperimentlər vasitəsilə təsdiq olun -
muş  dur. Hər hansı bir informasiya
emo  siyalara bürünəndə, yaddaşda da -
ha möhkəm yer edir. Buna görə də,
uşaqların dərslik kitablarında, yaxud
nağıl kitalarında informasiyalar əlvan
rəsmlərlə müşayiət olunur. Ya xud pe -
da qoq, bir informasiyanı ma raqlı bir
hadisə ilə əlaqələndirəndə və ya gül -
məli bir lətifə ilə bağlayanda, həmin
informasiyanın uşaqların yad daşında
qalması labüddür. A.Smirnov səhər
işə gələnlərdən təqribən 2 saat sonra,
onların işəgəlmə ərəfəsini xatır la ma -
larını istəmişdir. Onların əksə riy yəti
işə gecikmələri və ya tez çat maları
ilə bağlı emosional xatirə lərini söy -
lə mişlər. Yəni yolda emosional hadi -
sələr onların yaddaşında daha dərin
iz buraxmışdır [12, 33-34]. Lakin ifa -
də olunan hadisələrin reallığı din lə -
yicilərdə şübhə doğurur. Çünki bu
hadisələri ifadə edənlər onları daha
ma raqla olmasını təmin etmək üçün,
daha emosional çalarlardan istifadə
edirlər. Bu hadisələr zaman baxımın -
dan nə qədər uzaq olarsa, bir o qədər
onların emosional uydurma əmsalı
da ha artıq olur. Xüsusilə, insanlarda
uşaqlıq dövrləri ilə bağlı xatirələri be -
lə bir səciyyəyə malikdir. Çünki on -
 lara fərdin təxəyyülü də təsir göstərir.
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Özünütəlqin prosesi də burada xüsusi
rol oynayır. Bu hadisələr xoş və ya
acı təəssüratlarla bağlı ola bilər.

Bauer, Qilleqen və Monteyro tərə -
findən aparılan eksperimentlər də
maraq kəsb etmişdir. Hər biri 8 nəfər -
dən ibarət iki qrup üzvləri hipnoz
nəticəsində sevincli və kədərli emo-
sional hala gətirilmiş və onlardan 121
cümlədən ibarət olan və iki tələbənin
(Endryu və Cek) asudə vaxtını keçir -
mə sindən bəhs olunan hekayəni istə -
dikləri tempdə iki dəfə oxumaq tələb
olunmuşdur. Endryu hər şeydə nailiy -
yət əldə edən optimist bir gənc dirsə,
Cek onun əksidir. Buna görə də, mət -
nin Endryuya həsr olunan yarı hissəsi
iştirakçılarda optimizm, Cekə aid olan
hissəsi isə qüssə yaratmışdır. Mətnin
on cümləsi isə, neytral məz munda
ya zılmışdır. İştirakçılar mətni oxumaq
ərəfəsində hipnozdan çıxarıl mış və
24 saatdan sonra heka yəni yazıya kö -
çürmüşlər. Hər iki qrup hekayəni ya -
zıya köçürəndə təqribən eyni sayda
cümlədən istifadə etmişlər. Lakin
qüssəli halda olan iştirakçıların
mətnində Cekin qüssəli halını ifadə
edən cümlələrin sayı digərlərindən
daha çox olmuşdur. Mexaniki olaraq,
optimist halda olan iştrakçılar özlərini
Endryu ilə, qüssəli halda olanlar isə
Cek ilə eyniləşdirmişlər. Buna görə
də, onlar özlərini eyniləşdirdikləri
obrazla bağlı ifadələri daha çox xatır -
lamışlar [1, 460-461].  

M.Lipton öz üzərində maraqlı bir
eksperiment keçirmişdir. O, 6 il ərəfə-
sində hər gün öz xatirələrinin vaxtını
və emosional əhəmiyyətini göstər -
mək lə, gündəliyinə qeyd etmişdir.
Hər ayın sonunda təsadüfən bir neçə
vərəq gö türərək, onlarda ifadə olunan
hadi sə lərin ardıcıllığını və emosional
əhə miy yətini yenidən dəyərləndirməyə
çalış mışdır. O, araşdırmanın nəticə -
sin də belə qənaətə gəlmişdir ki, hadi -
sələrin (pozitiv və ya neqativ) yadda -
qalma səviyyəsi, onların emosional
yüksəklik səviyyəsi ilə bağlıdır [5,
82]. Bunu, V.Vaqanarın, Qordon Baue -
rin, Layt və Ellisin apardığı ekspe ri -
mentlər də təsdiq etmişdir [9, 234].  

2.  Təfəkkür – koqnitiv və emosional
funksiyaların kəsişməsində 

Təfəkkür – informasiyanı mürək -
kəb məntiq qanunları ilə dəyişən və
ye ni fikir formalaşdıran geniş neyro -
koqnitiv amildir. O, özünü davra nışda
biruzə versə də, ilk öncə, beyində
for malaşır və bütün koqnitiv funksiya -
ları (qavrayış, diqqət, yaddaş) bir
araya gətirir. 

S.Rubenşteynə görə, “təfəkkür –
obyektiv gerçəkliyin vasitəli və ümu -
miləşdirilmiş dərkidir” [14, 361]. Mə -
sələn, dənizdə uzaqda görünən bir
cismi müəyyənləşdirəndə, ilk öncə,
bizim görmə qavrayışımız fəaliyyətə
keçir və sonra onun vasitəsilə əldə
etdiyimiz cism barədə ümumiləşdirmə
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metodları ilə müəyyən təsəvvür
formalaşdırılır, nəhayət, cismin dərk
olunması barədə qərar verilir (məsələn,
onun hərbi gəmi olması barədə).
Göründüyü kimi, təfəkkür, qavrayış
və təsəvvür vasitəsilə öz funksiyasını
yerinə yetirdi. Lakin təfəkkür, onlar
və digər koqnitiv funksiyalar vasitəsilə
fəaliyyət göstərsə də, onun ortaya
qoyduğu nəticə, əksər hallarda əvvəlki
koqnitiv funksiyalarda mövcud olmur.
Məsələn, torpağın yaş olduğunu görən -
də, bir müddət əvvəl yağış yağdığını
düşünürük. Halbuki yağış qavrayışda
mövcud deyildir. Yaxud deduktiv əqli
nəticədən, sillogizmlər dən istifadə
edərək, qavrayış və təsəvvürdə olma -
yan anlayışların meydana çıxması
bunu təsdiq edir (Məsələn: Tələbələr
yayda universitetə getmirlər. Samir
də tələbədir. Samir yayda universitetə
getmir). Buna görə də, təfəkkür mürək -
kəb bir fenomendir [13, 44]. 

Tədqiqatçılar belə qənaətə gəlmiş -
lər ki, insan iki dildə, yəni sözlərin
və obrazların dilində düşünür. Sözlər
mücərrəd işarələrlə (hərflər, söz və
söz birləşmələri, rəqəmlər, formullar
və s.) istənilən hissi obrazı anlayışlar
formasında ifadə edə bilir və beynin
sol yarımkürəsində qərar tuturlar.
Obrazlar hissi-emosional şəkildə ifadə
olunur (ətirlər, səslər, təsvirlər və s.)
və beynin sağ yarımkürəsində yerləşir -
lər. Həmçinin sağ yarımkürədə intu-
isiya və şüuraltı ilə əlaqəli olan yaradı -

cılıq potensialı mövcuddur. Yetkin in-
sanlarda təfəkkürün bütün formaları
– zahiri-hərəkətli (körpələrin qurduq -
ları konstruksiya oyuncaqlar, böyük -
lərin təmir etdikləri cihazlar), zahiri-
obrazlı (3-7 yaşarası hiss orqanları
ilə bağlı yaranan xəyali təsvirlər,
səslər, ətirlər və fərqli təxəyüllər) və
mücərrəd-mən tiqi (riyazi rəmzlər,
məsələlər, fəl səfi anlayışlar və s)
inkişaf etmiş olur [10, 45-46].

Obrazlı təfəkkürün dili verbal
təfəkkürün dilindən mürəkkəbdir.
Obrazlar sayca daha çox və hissi
baxım dan daha rəngarəng olduqları
üçün, sözlər onları ifadə etməkdə
çətinlik çəkirlər. İncəsənət nümayən -
dələri öz təxəyüllərini reallaşdırmaq
üçün, obrazların dilindən istifadə
edirlər. Obrazlı təfəkkür daha geniş
və bütün olduğu üçün, hadisələri daha
geniş rakursdan görməyə imkan verir.
O, bəzən metaforik təfəkkür adlanır.
O, təxəyyülü, kreativ və obrazlı təfək -
kürü inkişaf etdirmək baxımından
mü hüm koqnitiv amildir. Araşdırmalar
göstərir ki, bu qabiliyyət uşaqlarda
6 yaşından sonra inkişaf etməyə
başlayır (oyunlarda pistoletin bar-
maqla, avtomobilin qutu ilə ifadə
olunması və s.) və sonralar getdikcə
daha da mürəkkəbləşir. Uşaqlar daha
çox obrazlarla, böyüklər isə, məntiqi
nəticələrlə düşünməyə üstünlük
verirlər. Çünki məntiqi təfəkkürün
zəifliyi, obrazlı təfəkkürün inkişafına
yol açır (şəkil 1.).  
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Mücərrəd-məntiqi təfəkkür zəka,
intellekt ilə əlaqələndirilən və təhsil
prosesində geniş tətbiq olunan təfəkkür
formasıdır. O özünü nitq vasitəsilə

ifadə edir. Riyazi məsələlərin bir doğru
cavabı olduğu üçün, formal məntiq
çərçivəsindən kənara çıxa bilmir.
Lakin riyaziyyat və fəlsəfənin mücər -
rəd-məntiqi dili praktiki deyil, nəzəri
xarakter daşıyır. Mücərrəd-məntiqi
dildə istifadə olunan işarə və anlayışlar
real deyil, mücərrəd konstruksiyalardır.
Onlar diskret (parçalanmış söz və
işarələr), xətli, alqoritmik olduqları
üçün, ümumi mənzərənin müəyyən -
ləş dirilməsində çətinlik yaradırlar.
Onlar ətrafdakı obyektlərdən fərqlənən
və təfəkkürün öz strukturuna uyğun
olan koqnitiv parametrlərdir. Buna
gö rə də, bəzən onları daxili nitq fe -
nomeni ilə əlaqələndirirlər. 

Xarici nitqin səlisliyi və aydınlığı,
təfəkkürün aydın və səlis məntiqi ilə
əlaqədardır. Obrazlı təfəkkürün nitqi
isə, bədahətən, intuitiv, emosional şə -
kildə meydana çıxır. Adətən, kişilər -
də mücərrəd-məntiqi təfəkkür, qadın -

lar da isə, obrazlı-intuitiv təfəkkür da -
ha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. 

Emosiyanın təfəkkürə, xüsusilə,
ya radıcı təfəkkürə təsiri məsələsi 1970-ci
ildə Elis Ayzen tərəfindən öyrənilmiş -
dir. O, eksperimentdə iştirak edənlərdə
pozitiv emosional hisslər yaratmaq
üçün, onları mükafatlandırmış və on-
lara verilən tapşırıqların yüksək səviy -
yədə yerinə yetirildiyini bildirmişdir.
Nəticədə məlum olmuşdur ki, pozitiv
emosiyalar iştirakçıların kreativ
təfəkkür səviyyəsini yüksəltmişdir.
Bu özünü, onların orijinal verbal as-
sosiasiyalar yaratmasında, yaradıcı
mə sələlərin daha yaxşı həll olun ma -
sında biruzə vermişdir [4, 1126]. 

O.Tixomirovun eksperimenti də
emosiyanın təfəkkürə təsirini göstərir.
Şahmatçılara həll edilmək üçün çətin
şahmaq məsələsi verilmişdir. Onlar
fiqurlara dəymədən etdikləri gedişləri
şifahi səsləndirməli idilər. Şahmatçı -
ların emosional-koqnitiv müvazinət
səviyyələri dəri-qalvanik reaksiya me -
todu ilə ölçülürdü. Şahmatçı məsələnin
həllini şifahi şəkildə səsləndirəndə,
emosional fəallığın göstəricisi kimi
dəridə qabarma müşahidə olunurdu.
Bundan belə nəticə çıxarılırdı ki,
məsələnin həlli, ilk növbədə, qeyri-
verbal və sonra verbal səviyyədə baş
verir. Emosional fəallıq halı, qeyri-
verbal həlli qabaqlayır və onun mey-
dana çıxmasına şərait yaradır. O.
Tixomirov qərara gəldi ki, emosional
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fəallıq, məsələnin həll yolunun əldə
olunmasına və onun kəşf edilməsinə
şərait yaradır [13, 98]. Bu eksperiment -
lər göstərdi ki, emosiya, koqnitiv pro -
sesin ayrılmaz mühüm bir hissəsidir.
Yəni emosiya olmadan koqnitiv
fəaliyyətin özü mümkün deyildir [8,
33-34]. 

Empirik araşdırmalar təsdiq edir
ki, emosiyalar dəyərləndirmə prosesinə
və onun nəticəsi olan davranışlara
birbaşa və dolayı şəkildə adaptiv (in-
formasiya və motivasiya funksiyaları
ilə) təsir göstərirlər [2, 44-45]. Adaptiv
təsir fərdin motivasiyasının (məqsə -
di nin) formalaşmasına, ona çatmaq
üçün yararlı məlumatlara malik olma -
sına və davranışlarının dəyişməsinə
şərait yaradır. Bu emosiyanın koqnitiv
proseslərə müdaxilə etməsi deməkdir.
Çünki emosiyalar fikir prosesini
yönəldən məlumatları dəyişmək, onla -
rın yaradılması, üslub və yollarının
müəyyənləşməsinə təsir göstərmək
iqtidarındadır. 

Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki,
həzz və qeyri-həzz ilə bağlı bəzi sen -
sor hissələri vasitəsilə meydana çıxan
emosiyalarda koqnitiv amillər mövcud
deyildir. Məsələn, gözəl və acı ətrin
hisslər vasitəsilə yaratdığı emosiyalar-
da hər hansı bir dəyərləndirmə yoxdur.
Yəni fərd həmin əşyaya (gül, istiot)
öncədən verdiyi əhəmiyyətə görə
deyil, hisslər vasitəsilə qəbul etdiyi

informasiyaya görə emosional reak-
siya verir. Lakin koqnitiv dəyərlən -
dirmə nəzəriyyəçiləri bu reaksiyanı
emosiya kimi deyil, əhval kimi
səciyyələndir məyin tərəfdarıdırlar.
Çünki emosiya dan fərqli olaraq,
əhvalın konkret və aydın bir obyekti
yoxdur. Bu obyektlər subyektin diqqət
mərkəzindən kənarda yerləşir və dərk
olunmurlar. Yaxud əhval bir neçə
obyektə yönələn eyni növ emosiyaları
özündə birləşdirir [6, 77]. Yəni əhval
emosiyanın özünə məx sus bir forması
kimi ortaya çıxır.

Bəzi tədqiqatçılar arasında belə
bir fikir də mövcuddur ki, fobiya (şid -
dətli qorxu) və qəzəb hisslərinin koq -
nitiv əsası yoxdur. Subyekt təhlükə -
nin olmadığına əmin olduqda belə
fobi ya hissindən qurtula bilmir. Məsə -
lən, eksperimentdə ilandan qorxan
fərdlərə ilanın rəsmini bir göz qırpı -
mında gözləri önündən keçirdikləri
zaman (yəni onun nə olduğunu anla -
mağa macal tapmadıqlarında), eyni
fobiyanı avtomatik şəkildə yaşayırlar.
Koqnitiv dəyərləndirmə nəzəriyyəçiləri
bu dəyərləndirməni dərkolunmayan
avtomatik dəyərləndirmə hesab edirlər.
Affektiv prayminq tədqiqatları bunu
təsdiq edirlər [3, 88].  

Nəticə

Yaddaş və təfəkkür kimi koqnitiv
funksiyaların inkişafı, emosional
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amillərin inkişafına bağlıdır. Emosional
amillər kreativ təfəkkürün inkişafına
şərait yaradır. Yaddaşın qorunma və
təkrarlanma funksiyalarının effektiv
fəaliyyəti də emosional amillərə bağlı -
dır. Buna görə də, insanın psixi fəaliy -
yə tinin normal fəaliyyəti, koqnitiv və
emosional amillərin qarşılıqlı
əlaqəsindən asılıdır. Təlim və tərbiyə
proseslərində bu psixoloji amilə xüsusi
diqqət yetirilməlidir. 
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КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:

ПАМЯТЬ И МЫШЛЕНИЕ

АБСТРАКТ

Телли Джаббарова 

Цель исследования – выявить в процессе действия такие когнитивные
функции, как память и мышление, а также влияющие на них эмо цио -
нальные факторы.

Методология исследования – состоит из теорий и экспериментов о
взаимодействии когнитивных и эмоциональных факторов по эмоцио -
нальному интеллекту.

Результаты исследования – развитие когнитивных функций, таких
как память и мышление, связанных с развитием эмоциональных факторов.
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COGNITIVE FUNCTIONS IN THE PROCESS OF ACTION AND
THE EMOTIONAL FACTORS AFFECTING THEM: 

MEMORY AND THINKING

ABSTRACT

Telli Jabbarova 

Purpose – of the study is to identify in the process of action such
cognitive functions as memory and thinking, as well as the emotional factors
affecting them.

Research methodology – consists of theories and experiments on the
interaction of cognitive and emotional factors in emotional intelligence.

Findings – are the development of cognitive functions, such as memory
and thinking, associated with the development of emotional factors.

Məqalə GDU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №02).
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Müasir təhsil sistemi özünün
ənənəvilik və müasirlik

prinsip ləri  ilə zəngindir. Bir tərəfdən
pedaqoqlar ənənəvi prinsiplərə sadiq
qala raq təhsil prosesini illər uzunu
istifadə edilmiş metod və vasitə lər lə
qurur, digər tərəfdən də həmin prosesi
yeni texno lo giyalarla daha da zəngin -
ləşdirirlər. Belə bir təhsil mühitində
həm orta məktəbdə oxuyan şa girdlər,
həm də müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil
alan tələbələr yeniliklərə uy ğunlaş -
mağa, yaşıdları ilə birgə fəaliyyət
gös tə rərək yeni texnologiyaları mə -
nimsəməyə səy göstərirlər.  Bu real -
lıqdır ki, biz nə şa girdə, nə də tələbəyə
“laborator məzun”, “laborator mütə -
xəssis” kimi yanaşa bilmərik. Dünyada
gedən qloballaşma, həmçinin cəmiy -
yətdə baş verən yeni sosial əlaqə və
münasibətlərin real tərəflərinin sürətlə

dəyişməsi bizim bu məsələyə fərqli
yanaşmağımızı tələb edir. Biz, ilk
növbədə, yeni informasiya texnologi -
yaları ilə gündən-günə zənginləşən
təhsil mühitin də insan psixikasında
təhsil almaq üçün ən mühüm məsələ
olan “qavrama”nın necə və hansı
təsirlərlə daha yaxşı, keyfiyyətli baş
verdiyini müəyyənləşdirməliyik.
Bunun üçün, əlbəttə ki, əvvəlcə
psixologiya elmində qavrayış haqqında
deyilən fikirlərə, təh lil lərə, nəzəriyyə
və konsepsiyalara üz tutmalıyıq. 

A.V.Petrovskinin yanaşmasında
qavrayış prosesi belə izah edilir:
“Cisim və hadi sələrin hiss üzvlərinə
bilavasitə təsiri nəticəsində onların
insan şüurunda inikasına qav rayış
deyilir” [6, s. 262]. A.V.Petrovski bu
prosesi qıcıqlandırıcıların ayrı-ayrı
xassə lərini əks etdirən duyğulardan
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fərqli sayaraq qavrayışı cisimləri
bütövlükdə, onun bütün xassələrinin
məcmusu şəklində əks etdirməsi ilə
əsaslandırır.  Həmçinin bildirir ki, bu
zaman qavrayışda gedən proseslər sa -
dəcə olaraq, yalnız duyğuların verdiyi
siq nal larla kifayətlənmir. Belə ki,
qavrayış duyğuların məcmusundan
ibarət deyildir.  “O özünü hissi idrakın
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə birlikdə
keyfiyyətcə yeni bir pilləsi kimi
göstərir” [6, s. 262]. Bu keyfiyyəti
A.V.Pet  rovski qavrayışın ən başlıca
xüsu siy yətlərə malik olması: əşyaviliyi,
tamlığı, müəyyən quruluşa malik
olması, sabitliyi və mənalılığı ilə
əlaqələndirir. 

Ə.S.Bаyrаmоv və Ə.Ə.Əlizаdə də
qavrayışın duyğudan fərqini bu
nöqteyi-nəzərdən şərh edirlər. Müəllif -
lər qeyd edirlər ki, qavrayış prosesi
hissi idrakın mühüm pilləsini təşkil
edib cisim və hadisələrin əlamət və
xas sələrini bütövlükdə əks etdirir.
Məsələn, stolun üzərindəki hər hansı
bir əşyanı qavramaq o deməkdir ki,
onun rəngini, formasını, ölçüsünü,
həc mini, məkanda tutduğu yeri bü -
tövlükdə əks etdirir [1, s. 219].

Əslində, psixologiyada qavrayışa
o qədər də sadə psixi proses kimi ba -
xılmır. Əgər duyğular bizə reseptorlara
daxil olan siqnalları ötürürsə, qavrayış
prosesi yalnız bu siq nallara, belə
desək, “ad qoyaraq” növbəti idrak
prosesinə (hafizəyə) ötürmür. Qavrayış

həmin siqnallar üzərində işləyir, onu
təhlil edir, uzunmüddətli hafizədə
saxlanılan keç miş informasiyalarla
əlaqəyə girir və s.  Deməli, qavrayış,
o cümlədən, digər idrak pro sesləri
tək işləmir. Onlar daima bir-biri ilə
qar şılıqlı əlaqədədirlər. Bunun necə
baş ver diyini Ə.S.Bаyrаmоv və
Ə.Ə.Əli zаdə belə izah edirlər ki,
qavrayış surətlərinin yaranması üçün
bir neçə analizatorun iştirakı mütləqdir.
Bunu isə qavrayışın çoxmodallı
xüsusiyyətə malik olması ilə əlaqələn -
dirirlər. Bu isə cisim və hadisə haq -
qında daha ətraflı məlumat verməyə
imkan yaradır [1, s.220].

Ümumiyyətlə, psixologiyada bu
kimi yanaşmalar çoxdur. Onlar
arasında bir-birinə zidd olan fikirlər
də kifayət qədərdir. Məsələn, qavrayış
haqqında geştaltpsixologiyada yuxa -
rıda qeyd edilmiş fikirlər üstünlük
təşkil edir. Biheviorizm cərə yanında
isə qavrayışa fərqli izah verilir. R.İ.Əli -
yev bu məsələləri aşağıdakı kimi təhlil
edir: “Müasir dövrdə qav rayış prosesi
ilə bağlı iki bir-birinə zidd nəzəriyyə
mövcuddur. Məlum olduğu kimi, on-
lardan biri geştalt (surətlər) nəzəriyyə -
sidir. Bu nəzəriyyə nin tə rəfdarları
hesab edirlər ki, insan və heyvanların
sinir sistemi xarici təsirləri ayrı-ayrı -
lıqda deyil, kompleks şəkildə qavrayır -
lar. Bu nəzəriyyənin əksinə olaraq
bihevioristlər sübut edirdilər ki, yalnız
sadə (təkmodelli) sensor funksiya
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mövcuddur və təhlil qabi liy yəti ancaq
beyinə xasdır. Müasir psixologiya
elmi hər iki bir-birinə zidd nəzəriyyəni
birləşdirməyə çalışır. Hesab edilir ki,
başlanğıcda qavrayış kifayət qədər
kompleks xa rakter daşıyır, amma
“surətlərin tamlığı” hər halda baş be-
yin qabığının təhliledici fəa liyyətinin
məhsuludur” [2, s.168]. 

L.Ş.Əmrahlı bu məsələlərə koqni-
tivizm mövqeyindən yanaşır. O göstərir
ki, “koq nitiv psixo logiya insanların
dünya haqqındakı informa siya nı necə
qəbul et məsi (sen sor siqnalların qə -
bu lu), bu in formasiyanı necə təsəvvür
etməsi (persep si ya və qavra yış),
hafizədə necə qo ru nub saxlanması
(ha fi zə), biliyə necə çevrilməsi (təfək -
kür pro  ses ləri), diq qə ti mizə və davra -
nışımıza necə təsir göstərməsi haq -
qında elm dir. Koqnitiv psixologiya
psixi proseslərin bütün diapo zo  nu nu
– duy ğu lardan tutmuş qav ra yışa, ob -
razların tanın masına, diqqət, öy rən -
mə, hafizə, anlayışların formalaş ma -
sı, tə fək kür, tə xəyyül, yad dasaxlama,
dil, emosiya və inkişaf proseslərinə
qədər bütün sa hə lə ri, o cüm  lə dən dav -
ranışın bütün sahələrini əhatə edir”
[4, s.18]. 

Müəllif qavrayış proseslərinə koq -
nitiv yanaşmanı bununla əlaqələndirir
ki, Amerika psixologiyası Avropa
psixologiyasından fərqli olaraq idrak
proseslərini ayrılıqda deyil, qarşılıqlı
(proseslərarası) əlaqədə, həmçinin

sosial əlaqələrdə öyrənməyə üstün -
lük verir. Belə olduğu halda qavrayışın
izahına münasibət də dəyişir. “Sen -
sor sti mul ların qavranılması üçün on -
lar müəy yən keyfiyyətə və kə miyyətə
malik olmalıdır. Bu göstə ri cilər per -
sep  tiv pro sesdə əsas rol oynayır. Psixo -
logi ya da sensor stimulların müəy yən
olunması və şərhi ilə bağ  lı sahə qavra -
yışı mövcuddur. Koqnitiv psixologiya-
da qavrayışla bağlı aparılan eksperi -
ment lərdə insan orqa nizminin sen  sor
siqnallara qarşı həssaslığını daha aydın
izahı müm kün olmuşdur. Psi xoloji
baxımdan bu pro sesin gedişini izah
et məli olsaq, birinci izahetmə yolu
bi he vior yanaşmadır” [4, s.114].

L.Ş.Əmrahlı izah edir ki, bihevio -
rist lər buna “stimul-reak siya” (S-R)
de yi rlər.  Bəzi psi xo loq  lar, xü susilə
ənə nəvi biheviorist yanaşmanın nüma -
yən də ləri hadisə lərin bütün ardıcıl -
lığının bu anlayışlarla ifadə edil mə li
oldu ğu na əmin dirlər. Əslin də, hə -
qiqətən də, in for  masiya mübadiləsində
iştirak edən  bü tün psixi pro sesləri
əvəz edən koqnitiv sis tem ləri ifadə
et mək çətindir. Bunun üçün koqnitiv
proseslərin konk ret komponentlə rinin
təh lilini aparmaq, sonra on la rı böyük
koqnitiv model şəklində birləş dir mək
lazım gəlir. 

R.S.Nemov qavrayış prosesinin
özünün gedişində baş verənlərin izahı
ilə bağlı psi xologiyada toplanmış
faktları belə izah edir ki, “əgər xarici
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obyektlərə aid olan gör mə obrazları
daimi informasiya axınından asılı
olaraq dəyişməz qalır və ya itirsə,
on  la rın doğruluğu, yaxud yanlışlığı
obrazların bədən hissiyyatı ilə bağlı
olan daxili vəziy yəti, daim mövcud
olan dərin quruluşlar və beyin mexa -
nizmləri tərəfindən məhz belə olduğu
aydınlaşır, təsdiqlənir” [7, s.193]. 

R.S.Nemov qavrayış prosesinə da ha
geniş mənada yanaşmanın tərəf darıdır.
“Qavrayışa obrazların forma laş ması
və qərar qəbulu üçün əlamət lərin fəal
axtarışını həyata keçirən intellektual
proses kimi baxılmalıdır. Bu prosesə
cəlb edilən aktların ardıcıllığı aşağıdakı
şəkildə baş verir” [7, s.195]:

1. Stimullar kompleksinin infor-
masiya axınından ilkin ayrılması və
qərar qəbulu üçün onların ayrıd edilmiş
obyektə xas olmasının təsdiq edilməsi. 

2. Duyğular kompleksinin tərkibinə
görə hafizədə bunun hansı obyekt
olması ilə bağlı mühakimə yürütməyə
imkan verən analoji və ya yaxın
əlamətlərin ayırd edilməsi.

3. Qavranılan obyektə aid edilən
müəyyən kateqoriyalı əlamətlərlə bağlı
qəbul edil miş fərziyənin düzgünlüyünü
təsdiqləyən və ya imtina edən əlavə
əlamətlər axtarışı.

4. Son nəticədə obyektin onunla
eyni sinifdən olan obyektlərin xa rak -
terinə uyğun olub-olmaması, xassələri -
nə uyğun gəlib-gəlməməsi ilə bağlı
qərara gəlmək.

Ə.Ə.Əlizadənin qavrayış prosesinə
yanaşması daha əhatəlidir. O, ümumiy -
yətlə, idrak proseslərini hisslərlə vəh -
dətdə təhlil edir. Gəldiyi qənaət budur
ki, qavrayışın məhsulu – obrazdır.
“Ob raz psixologiyanın fundamental
kateqoriyalarından biridir. Bu kate-
qoriya uzun müddət dövrün ideoloji
ölçüləri ilə, başlıca olaraq fəlsəfi as -
pekt  də öyrənilib, psixoloji kontekst də
isə sistemli araşdırılmayıb. XX əsrin
sonlarında obraz kateqoriyası nəzəri-
tarixi kontekstdə artıq sistemli araş -
dırılmağa başlayıb. Obraz dün yanın
subyektiv mənzərəsidir. Bu önəmli
obraz subyektin özünü, başqa adamları,
hadisələrin məkan və zaman xarak -
teris tikasını əhatə edir. Hətta vaxtilə
obrazı perseptiv pro ses lərlə məhdud -
laş  dırmaq ənənələri də olub. Müasir
psixoloji təsəvvürlərə görə, obraz həm
sensor (hissi), həm də əqli obraz kimi
özünü göstərir” [3, s.8].

Göründüyü kimi, qavrayış elə də
sadə proses deyildir. Bundan başqa,
hər bir yaş mərhələsində onun imkan -
ları da fərqlidir. Əgər biz, məsələn
tələbələrdən danışırıqsa, bu mürək -
kəb lik daha da artır, çünki onlar peşə
təhsili ilə məşğul olduqlarından
özlərinin dərketmə sahəsini daim
nizamlamalı, daha çox və daha konkret
(tam, obyektiv reallığa uyğun şəkildə)
qavramalı, anlamalı və dərk et -
məlidirlər. Ancaq təcrübə gös tərir ki,
ali məktəbdə təhsil alan tələbələrin
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bəziləri elmi anlayışları, fikir və
obrazları qavramaqda çətinlik çəkirlər.
Ə.Ə.Qədirov ümumilikdə gənclik
dövründə qavramanın xüsusiyyətlərini
belə şərh edir: “Gənc lik dövründə id -
rak prosesləri yeni keyfiyyətlər kəsb
edir, xüsusilə qavrayış, diqqət, hafizə,
təxəyyül, təfəkkür əsaslı surətdə
dəyişib inkişaf edir. Bu dövrdə qavrayı -
şın seçiciliyi, mənalılığı özünü daha
qabarıq şəkildə büruzə verir: məkan,
zaman, hərəkət qavrayışı, müşahidə -
çilik daha da dəqiqləşir, qar şıya məq -
səd qoymaq, qavrayış prosesini məq -
sə də tabe etmək, planlaşdırma  və s.
geniş, hərtərəfli xarakter alır” [5, s.362].

Gəldiyimiz nəticə budur ki,
psixologiya elmində ən sadə proseslər
belə hələ öz sirrlərini elmdən gizli
saxlamaqdadır. Biz qavrama prosesinə
nə qədər anlaşılan və sadə proses ki -
mi yanaşsaq da, təlim prosesində onun
necə baş verməsini aydınlaşdır ma ğa
ehtiyac vardır. Ona görə də tələbələrin
təlim fəaliyyətində onlara təqdim
edilən obraz ların necə qavranılmsı
aktual bir məsələ kimi diqqəti cəlb
edir. Əgər idrak prosesləri hiss və
emosiyaların təsiri altında, onların
müşayiəti ilə baş verirsə, bu prosesə
şəxsiy yə tin bir sıra quruluşları da təsir
göstərirsə, hər bir ictimai quruluşda,

hər bir tarixi şə rait də qavrama prosesi
də yeni bir mahiyyət kəsb edir. Ona
görə də, hesab edirik ki, müasir təhsil
sistemində tələbələrdə obrazların
qavranılmasının tədqiqinə zəruri ehtiy-
ac vardır. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ В ПСИХОЛОГИИ
АБСТРАКТ

Матанат Гасанова 

Статья посвящена восприятию, которое является одним из актуальных
вопросов общей психологии. В статье подробно проанализированы
представления азербайджанских психологов таких как А.А.Ализаде,
А.С.Байрамов, Р.И.Алиев, Л.Ш.Амрахли, А.А.Кадиров, а также российских
психологов, таких как А.В.Петровский и Р.С.Немов. В статье рассмат -
ри вается восприятие как целостный процесс, выявлена его связь с дру -
гими когнитивными процессами. Восприятия анализируется аспектами
гештальтпсихологии, поведенческая психология и когнитивная психология.
Новый подход к проблеме восприятия также необходим в современной
системе образования, в которой используется общение. Учебная дея -
тельность студентов привлекает внимание к актуальности восприятия
представленных им изображений. Это именно то, о чем говорится в
статье.
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THE PROBLEM OF PERCEPTION IN PSYCHOLOGY
ABSTRACT

Matanat Hasanova 

The article is dedicated to perception, which is one of the topical issues
of general psychology. The article has analyzed in detail the perceptions by
Azerbaijani psychologists such as A.A.Alizade, A.S.Bayramov, R.İ.Aliyev,
L.Sh.Amrahli, A.A.Kadirov, also by Russian psychologists, such as A.V.Petrovski
and R.S.Nemov. The article treated perception as a whole process, and its
relation to other cognitive processes was revealed. Perception was analyzed
of the aspects of gestalt psychology, behaviour psychology and cognition
psychology . A new approach to the problem of perception is also needed in
the modern education system in which communication is used. The students’
learning activities draw attention to the relevance of how images are presented
to them. This is exactly what the research in the article is about.

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №03).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
Məqalə redaksiyaya 30 noyabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.

Психолоэийа jурналы 2019, №4

Ümumi psixologiya

47



Психолоэийа jурналы 2019, №4

Ceyhunə Dəmirova

48

Müasir dövrdə aktual problemə
çevrilən mövzulardan biri

insan ların sosial münasibətlər sahə -
sində hansı bacarıqlara sahib olması
və bu bacarıqları zaman içərisində
daha da təkmilləşdirməsi üçün lazım
olan zəruri biliklərə necə yiyələnməsi
gərəkdiyini bilmək artıq bir çox
tədqiqatçıların bu mövzu ilə bağlı
müxtəlif tədqiqatlarla çıxış etməsinə
səbəb olmuşdur.

Bildiyimiz üzrə bir çox insanların
sosial situasiyada özünün ünsiyyət və
sosial bacarıqlarını nümayiş etdirmək
ilə qazandığı uğurun əsasında fərdi
fərqlər dayanmaqdadır. Və bu fərqləri
bizim mövqeyimizdən izah etmiş ol-
saq, elmi ədəbiyyatda ona sosial in-
tellekt adı verilir. Lakin elmi ədəbiy -

yat larda heç də birmənalı qarşılan -
ma yan sosial intellekt anlayışının də -
qiq izahı, onun psixometrik tərəf ləri -
nin ölçülməsi ilə əlaqədər yaranmış
problemlər səbəbi ilə bəzi anlaşıl -
maz lıqlara səbəb olmuşdur. 

Mövcud problemlər ilə əlaqədar
geniş bir məqalə ilə çıxış edən Tromso
universitetinin əməkdaşları D.H.Sil-
vera, M.Martinussen və T.İ.Dahl sosial
intellekt ilə əlaqədar ümumilikdə 4 –
həll edilməsi vacib olan problemin
meydana çıxdığını və bu problem lər -
dən sonuncusunun sosial intellekti
ölçmək məqsədi daşıyan metodikaların
sayının az olduğunu vurğulamaları
idi. Bu səbəblə Silvera və əməkdaşları
yeni bir metodika hazırlamaq qərarına
gəldilər. Metodikanın işlənməsi

TROMSO SOSİAL İNTELLEKT TESTİNİN 
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASININ
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mərhələsində 21 maddə və 3 faktordan
ibarət özünü qiymətləndirmə metodi -
kası hazırlanmışdır. Faktorlara əsasən
metodikanın validliyi və etibarlılığı
yoxlanılaraq bir sıra nəticələr əldə
edilmişdir. Hazırlanmış 103 maddədən,
universitetin 14 əməkdaşının qiymət -
lən dirməsi nəticəsində 28 maddənin
faktor yükünə uyğun olduğu aşkar
olunmuşdur. Həmin maddələr içə ri -
sin də 3 faktor sosial bilik prosesi,
sosial bacarıq, sosial anlama və bu
faktorları əks etdirən 7 maddə seçilməklə
21 mad dəlik test hazırlanmışdır. Ümu-
mi olaraq bu faktorlar variansın 51%-
ni əhatə edir. Maddələrin hər biri 0,55
və ya daha yüksək yüklənməyə məruz
qalsa da, sadəcə biri 0,30-dan artıq
əks yüklənməyə məruz qalmışdır.
Eyni zamanda Marlove-Krovne Sosial
Arzuedilirlik metodikası ilə uyğunluğu
yoxlanılaraq maksimum 0,30 kor-
relyasiya əldə edilmişdir. Etibarlılıq
şkalasına əsasən sosial bilik prosesi
(α = 0.81), sosial bacarıqlar (α = 0.86)
və sosial anlama (α = 0.79) kimi
hesablanmışdır. 182 nəfər qadın, 102
nəfər kişinin iştirak etdiyi testdə cins
və yaş amilləri arasında korrelyasiya
əlaqəsi ölçülərək əhəmiyyətli fərqin
tapılmadığı da aşkar olumuşdur [1,
313-315].

Mövcud elmi ədəbiyyatların təhlili
nəticəsində məlum olmuşdurki, Azər -
baycanda sosial intellekti ölçmək
məqsədilə istifadə edə biləcəyimiz

hər hansısa bir metodika yoxdur. Bu
səbəbdən bir çox mədəniyyətə uyğun -
laş dırılan Tromso Sosial İntellekt tes-
tini öz mədəniyyətimizə uyğunlaş -
dırmaq və bizim tədqiqat işimiz də
daxil olmaqla, bizdən sonra bu kimi
problemləri araşdırmaq məqsədi ilə
elmi fəaliyyətə başlayan bir sonrakı
gənc tədqiqatçılar üçün əlverişli ölçmə
üsulunu uyğunlaşdırmağı qarşımıza
məqsəd qoyduq. Qeyd edək ki, Tromso
Sosial İntellekt testinin Azərbaycan
mədəniyyətinə adaptasiyası üçün, ilk
növbədə, Tromso Sosial İntellekt tes-
tinin T.Doğan və B.Çetin tərəfindən
Türk mədəniyyətinə adaptasiyası
məqsədilə aparılmış və modifikasiya
olunmuş variantından istifadə olun -
muşdur. Metodikanın sualları orijinal
mətn ilə müqayisə edilərək məna fərqi
baxımdan edilmiş hər hansısa bir
dəyişiklik aşkar edilməmişdir. Lakin
orijinal testdə olan hesablama sistemi
1 (bu məni az təsvir edir) ilə 7 (bu
məni güclü təsvir edir) arasında
dəyişdiyi halda, T.Doğan və B.Çetin
tərəfindən hesablama modifikasiya
olunaraq 1 (heç vaxt)  ilə 5 (hər
zaman) arasında dəyişməkdədir. Eyni
zamanda testin orijinalında 15-ci
maddə, yəni başqalarını yaxşı tanıma -
ğım çox vaxt aparır ifadəsi, sosial
bacarıq faktoru hesab olunduğu halda,
burada sosial bilik prosesinin tərkib
hissəsi hesab olunur. T.Doğan və
B.Çetin tərəfindən modifikasiya
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olunmuş testdə sosial bilik prosesi
faktoru üçün daxili tutarlılıq- 0.76,
sosial bacarıqlar faktoru üçün- 0.83
və sosial anlama faktoru üçün- 0.71
olaraq hesablanmışdır. Eyni zamanda
testin başqa testlər ilə mötəbərliliyini
yox lamaq məqsədi ilə Riggio tərəfin -
dən hazırlanan Sosial Bacarıq testi ilə
korrelyasiyasına baxılmışdır. Nəticədə,
sosial bilik prosesi ilə 0.41 (p>0.01),
sosial bacarıq ilə 0.61 (p>0.01), sosial
anlama faktoru ilə isə 0.51 (p>0.01)
korrelyasiya əmsalı tapıl mışdır.
Nəticədə, testin keçirilməsi validlik
və mötəbərlilik baxımından əlverişli
hesab olunmuşdur [3, s. 697-707].

Qeyd edək ki, Tromso Sosial İn-
tellekt testinin Azərbaycan mədəniy -
yətinə uyğunlaşdırılması prosesi
deyərkən, hər hansısa etnik mədəni
amillər ilə deyil, azərbaycan dilinin
mədəniyyət normalarına uyğunluq
səviyyəsi nəzərə alınaraq həyata
keçirilmişdir. Bu səbəbdən testin
azərbaycan dilinə çevrilməsi prosesi
üç mərhələdə həyata keçmişdir. İlk
olaraq Silvera və əməkdaşları
tərəfindən norveç dilindən ingils dilinə
çevrilərək təsdiqlədikləri suallar, bu
sahə üzrə iki ayrı mütəxəssis tərəfindən
azərbaycan dilinə çevrilmişdir. İkinci
mərhələdə azərbaycan dilində olan
mətn geri tərcümə texnikası iki nəfər
mütəxəssis tərəfindən ingilis dilinə
çevrilmişdir. Sonuncu mərhələdə isə
alınmış nəticələr və türk dilinə edilmiş

tərcümə də daxil olmaqla qar şı laş dı -
rı laraq ilk əvvəl azərbaycan dili ixtisası
üzrə bir nəfər mütəxəssis tərəfindən
bəzi müzakirəli anlayışlara aydınlıq
gətirilmiş, daha sonra isə üç nəfər
psixologiya sahəsi üzrə mütəxəs sisə
göstərilərək psixoloji cəhətdən mad -
dələri daha yaxşı ifadə edə bilmək
üçün bəzi anlayışlar dəyişdirilmişdir.
Azərbaycan dilində əldə edilən test
təhsil fakültəsi üzrə 15 nəfərə tətbiq
olunaraq, dilin aydınlığı sınanmışdır.
Son olaraq tələbələr bir neçə qısa
ifadələri daha aydın anlaya bilmədik -
ləri üçün testdəki bəzi maddələr
yenidən müzakirə edilmiş və düzəlişlər
edilmişdir. Bəzi ifadələr mədəniyyət
kontekstinə uyğun gəlmədiyi üçün
dil baxımdan həmin ifadəyə uyğun
başqa bir ekvivalentdən istifadə
edilmişdir. Nəticə etibarilə aparılan
bütün proses dilin və mənanın aydınlığı
səbəbi ilə ekvivalentlik üçün kifayət
qədər lazımlı hesab olunmuşdur.

Sosial intellekt testinin ilk olaraq
etibarlılığını yoxlamaq məqsədi ilə
daxili hesablama və yenidən test krite -
riyasından, validliyi yoxlamaq üçün
isə aşkarlayıcı faktor analizi, faktor
təhlilinin azərbaycan nümunə sində
təsdiq olunub-olunmayacağını aşkar
etmək üçün təsdiqləyici faktor analizi,
başqa metodika ilə uyğunluğun
yoxlanılması üçün isə MESQ (MESİ)
metodikası ilə korelyasiyasına baxıl -
mışdır. Qeyd edək ki, Slovakiyanın
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Presov Universitetinin, İdarəetmənin
Psixologiyası kafedrasının əməkdaşları
Miroslav Frankovski və Zuzana
Birkne rova tərəfindən hazırlanan
MESQ-manipulyasiya, empatiya və
sosial qıcıqlanma metodikasına baxıl -
mışdır. Metodika empatiya (α = 0.85),
manipulyasiya (α = 0.78) və sosial
qıcıqlanma (α = 0.71) olmaqla 3 fak-
tordan ibarədir. Ümumi olaraq bu
faktorlar variansın 47%-ni əhatə edir
[2,s.90-94].

Sosial intellekt testinin əhatə
sahəsini ölçmək üçün statistik məlu -
matlara əsasən hər bir maddənin beş
dəfə artığı ilə müəyyən olunan seçmə
sayı nəzərə alınaraq, bizim tədqiqatı -
mız üçün isə minimum 105 nəfər ol-
maqla müəyyən olunmuşdur. Bu
səbəbdən Azərbaycan Dillər Univer-
sitetinin ingilis, ispan, fransız, Azər -
baycan dili ixtisasında təhsil alan I,
III və IV kurslardan ibarət 7 ayrı
qrupu və Sumqayıt Dövlət Univer-
sitetinin psixologiya ixtisasında təhsil
alan magistratura tələbələri də daxil
olmaqla, ümumilikdə 114 nəfər
sorğuda iştirak etmişdir. MESQ (Ma-
nipulyasiya, Empatiya və Sosial
Qıcıqlanma) metodikası ilə uyğunlu -
ğunu yoxlamaq məqsədilə Azərbaycan
Dillər Universitetinin azərbaycan dili,
ispan dili, ingilis dili ixtisasında təhsil
alan tələbələrdən 100 nəfəri sorğuda
könüllü iştirak etmişdir. Həmçinin
təkrar test kriteriyasını yoxlamaq

məqsədilə Azərbaycan dili, ingilis
dili, psixologiya ixtisası üzrə 100
nəfər tə lə bə iki həftə aralığı ilə Tromso
Sosial İntellekt testini təkrarən yenidən
işlədilər. İştirakçılar 17–27 yaş aralığın -
dadırlar. Nəticələrin kəmiyyət təhlili
SPSS proqramının 16.0 versiyası
vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Alınan
nəticələr aşağıdakı cədvəldə öz əksini
tapmışdır:

Cədvəl 1.

Faktorların daxili tutarlılığı və
yenidən test

Daxili tutarlılıq və testin yenidən
keçirilməsi kriteriyalarına əsasən
məlum olmuşdur ki, testin sosial bilik
prosesi üçün (α = 0.64), təkrar test
nəticəsində (α = 0.63) yüksək etibarlı,
sosial bacarıq üçün (α = 0.36), təkrar
test nəticəsində (α =  0.34) az etibarlı,
sosial anlama üçün (α = 0.65),  təkrar
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Faktorların
adı

Daxili
hesablama
(Cr.alfa)

Təkrar
test

Sosial bilik
prosesi

64 63

Sosial
bacarıq

36 34

Sosial 
anlama

65 63

Ümumi 43 41



test nəticəsində (α = 0.63) yüksək
dərəcədə etibarlı, testin ümumi hesab -
laması nəticəsində (α = 0.43), təkrar
test nəticəsində (α = 0.41) dəyərinə
əsasən testin keçirdilməsi orta səviy -
yədə etibarlı sayılır.

Validliyi yoxlamaq üçün aparılan
aşkarlayıcı faktor analizinin nəticələri
aşağıdakı kimidir:

Cədvəl 2.

KMO və Bartletin Testi

TSİ testinin faktor xüsusiyyətlərini
aşkar etmək üçün Aşkarlayıcı faktor
təhlili aparılmışdır. Faktor dəyərinin
.30 və artıq olması yetərli hesab
olunmuşdur. Nümunə uyğunluğunun
ölçülməsi məqsədilə KMO və Bartletin
testi aparılaraq uyğunluq qat sayının
.777 və X

2

əmsalının 734.639 (p<.000)
olduğu aşkar olunmuşdur. Bartlet tes-
tinin nümunə sayı 0,7 və 0,8 səviyyədə
yerləşdiyi üçün yüksək səviyyədə
əlverişli olduğu məlum olmuşdur. Bu
nəticələr məlumatların faktor təhlili
üçün uyğun olduğunu göstərir.

Aşkarlayıcı faktor təhlili ilə prin-
sipial komponentlər və kaiser nor mal -
laşdırılması ilə birbaşa maili çev ril -
məsi nəticəsində daxili dəyəri 1-in üzə -
 rində olan və ümumi variansın 45 %-ni
əhatə edən, üçfaktorlu bir struktur
əldə edilmişdir. Variansın 50%-dən
yuxarı olmamasının səbəbi testin
orijinalında 3 faktorlu bir strukturun
olması və bizim də bu faktorlara
əsasən hesablamanı aparmağımızdır.
Həmçinin testdə olan bütün maddələ -
rin faktor yükü .30 dan yuxarı olduğu
üçün hər hansısa bir maddənin çıxa -
rıl masına ehtiyac olmamışdır. Eyni
zamanda variansın 19.360 %-i sosial
bilik prosesini, 10.626 %-i sosial
baca rıq faktorunu, 7.211 %-i isə sosial
anlama faktorunu izah edir. Alınan
cavablar aşağıdakı cədvəldə qeyd
edilmişdir:

Cədvəl 3. 

Maddələrin faktor yükü

Психолоэийа jурналы 2019, №4

Ceyhunə Dəmirova

52

Kaiser-Meyer-Olkin
Nümunə uyğunluğunun

ölçülməsi
.777

Bartletin
Sphericity

Testi 

Təxmini X2

əmsalı
734.639

Fərq 210

Əhəmiy. .000

Komponentlər

1 2 3

Sosial bilik 1 .796

Sosial bilik 15 -.399

Sosial bilik 14 .678

Sosial bilik 6 .709

Sosial bilik 9 .523

Sosial bilik 17 .591

Sosial bilik 19 .550

Sosial bilik 3 .425



Testin 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15,
16, 20 ve 21. maddələri tərsdən
kodlanmaqdadır. 

Qeyd edək ki, testin orijinalında
15-ci maddə sosial bacarıq faktorunun
subfaktoru hesab olunsa da, həm bizim
aldığımız nəticələrdə, həm də modi-
fikasiya olunmuş TSİ testində bu mad -
də sosial bilik prosesi faktorunun tərkib
hissəsinə daxil olmuşdur. 

Həmçinin testin təsdiqləyici faktor
təhlilini aparmaq üçün “Ki-kvadratı
uyğunluq” testi yoxlanılmış, nəticədə
minimum ki-kvadratı əmsalının
X

2

=156.835, N=114, (p<.000) əhə -
miyyətli olduğu məlum olmuşdur.

TSİ testinin etibarlılıq məsələlərini
həll etmək üçün son olaraq MESQ

(Manipulyasiya, Empatiya və Sosial
Qıcıqlanma metodikası ilə uyğunluğu
yoxlanılmışdır. Bunun üçün 100 nə -
fərin iştirak etdiyi sorğuda həm TSİ
testi, həm də MESQ testindən isti fa də
edilmişdir. Nəticələr Pirsonun korrel -
yasiyasının köməyi ilə hesab lanmışdır.
Alınmış nəticələr aşağı da kı lardır:

Cədvəl 4.

TSİ və MESQ metodikaları
arasındakı korrelyasiya

* Korrelyasiya 0.05 səviyyəsində əhə -
miy  yətlidir

** Korrelyasiya 0.01 səviyyəsində əhə -
miyyətlidir

Nəticələrdən də göründüyü kimi
Tromso Sosial İntellekt testi ilə MESQ
metodikası arasında kifayət qədər
əhəmiyyətli korrelyasiya vardır. Sosial
bilik prosesi və empatiya, manipul -
yasiya və sosial bacarıq, sosial anlama
və sosial qıcıqlanma arasında orta
dərəcəli korrelyasiya var.
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Komponentlər

1 2 3

Sosial bacarıq 10 .954

Sosial bacarıq 18 .681

Sosial bacarıq 7 .793

Sosial bacarıq 4 -.539

Sosial bacarıq 20 -.483

Sosial anlama 8 .756

Sosial anlama 5 .286

Sosial anlama 11 .534

Sosial anlama 21 .491

Sosial anlama 13 .276

Sosial anlama 12 -.338

Sosial anlama 16 .520

Sosial anlama 2 .117

Tromso 
Sosial

İntellekt

Korrelyasiya
əmsalı

MESQ

Sosial Bi -
lik prosesi

.510** p<. 000 Empatiya

Sosial
Bacarıq

.450** p<. 001
Manipul -
ya siya

Sosial
Anlama

-.347** p<.000
Manipul -
yasiya

Ümumi .511**  p<. 000 Ümumi



Nəticə

Aparılmış eksperimental iş və alın -
mış nəticələr psixologiya sahəsində
mütəxəssis olan bir nəfər ilə müzakirə
olunmuşdur. Və nəticələrdən də
göründüyü kimi testin hər maddəsi
üçün həm faktor yükü 30-dan yuxarı
olması, həm validlik baxımından
uyğun luq qat sayının .777 və X

2

əmsalının 734.639 (p<.000), eyni za-
manda etibarlılıq sosial bilik prosesi
üçün (α = 0.64), sosial bacarıq üçün
(α = 0.36), sosial anlama üçün (α =
0.65), ümumi (α = 0.43) daxili tutarlılıq
hesablanmışdır, həmçinin başqa me -
todika ilə arasındakı uyğunluq baxı -
mından MESQ və TSİ testi ilə ümumi
olaraq orta dərəcəli K=.511**,  p<.000
dəyərində nəticə əldə edilmişdir.
Beləliklə, Tromso Sosial İntellekt tes-
tinin Azərbaycan mədəniyyətinə
uyğunluğu eksperimental cəhətdən
əlverişli hesab olunur. Qeyd edək ki,
metodikanın yalnızca universitet
tələbələri üzərində aparılması şərti
xarakter daşıyır. Hesab edirik ki, daha
geniş kütlə ilə və fərqli yaş qrupları
ilə aparılması və daha sonra ümumi
əhaliyə uyğunluğu məsələsinin mü -

zakirə olunmasının vacibliyini diqqətə
almaq daha məsləhətlidir. Bu səbəbdən
metodikanın təkmilləşdiril məsi məq -
sədini həyata keçirtməyi qarşısına qo -
yan gənc tədqiqatçılara bu kimi mə -
sələləri araşdırmağı tövsiyyə edirik.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ТЕСТА 
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ТРОМСО 

К АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

АБСТРАКТ
Джейхуна Дамирова

В результате анализа существующей научной литературы становится
ясно, что в Азербайджане нет конкретной методик, которые мы иссле до ва ли
социального интеллекта. По этой причине было проведено экспе ри  мен -
тальное исследование с целью адаптации теста социального интел  лек та
Тромсо к азербайджанской культуре. Как видно из результатов, высокие
оценки были получены для каждого элемента теста с точки зрении фак -
торной нагрузки, достоверности, надежности и совместимости с другими
методами. Таким образом, совместимость теста социального интеллекта
Тромсо с Азербайджанской культурой считается экспери мен тальной.

PRACTICAL ISSUES OF ADAPTING THE TROMSO 
SOCIAL İNTELLIGENCE TEST TO AZERBAIJANI CULTURE

ASTRACT
Jeyhuna Damirova

As a result of the analysis of existing scientific literature it is clear that
Azerbaijan does not have any methods that we can use to measure social
intelligence. For this reason, an experimental research study was conducted
to adapt the Tromso Social Intelligence Test to Azerbaijani culture. As can
be seen from the results, high scores were obtained for each item of the test
in terms of factor load, validity, reliability, and compatibility with other
methods. Thus, the compatibility of the Tromso Social Intelligence Test with
Azerbaijani culture is considered to be experimental.

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №04).

Rəyçi E.İ.Şəfiyeva, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor. 
Məqalə redaksiyaya 27 dekabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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XXəsrin əvvəllərindən baş -
layaraq indiyə kimi psi -

xologiyada öz aktuallığını qoruyan
anlayışlardan biri məhz attitudlardır.
Bu fenomenin sosial psixologiyada
diqqət mərkəzində olmasının sə bəb -
lərindən biri onun davranış ilə
bi la  va sitə əlaqəli olmasıdır. Sosial
psixo loqların fikrincə, attitudları
birbaşa olaraq müşahidə yolu ilə
öyrənmək qeyri-mümkündür. Hər bir
fərdin attitudları onun davranışında
təzahür edir. Bu səbəbdən dolayı,
fər  din müəy yən obyektə qarşı olan
attitudunu öyrən mək üçün onun
davranışını mü şahidə etmək lazımdır.
Attitudu təyin etmək isə bizə fərdin
gələcək davranış larını proq nozlaş -
dırmağa kömək edir.

Psixologiyada “attitud” və “yönə liş”
anlayışları, adətən, bir-biri ilə qa rış dı -
rıldığı üçün onların qısa şəkildə izahını
vermək zəruridir. “Attitud” qə dim la -
tın sözü olan “aptus” sözündən götü -
rül müş, uyğunlaşma və ya hər han sısa
davranışa, hərəkətə hazırlıq de mək dir
[4, s. 798-799]. Bu anlayış elm də ilk
dəfə Herbert Spenser tərəfin dən istifadə
olunmuşdur. O, “İlkin prin sip  lər” (1862)
adlı kitabında belə yazırdı:

“Mübahisəli suallarla bağlı düzgün
mühakimələrə gəlmək mübahisələrdə
iştirak edərkən və ya onları dinləyərkən
qoruduğumuz düşüncəmizin attitud -
ların dan asılıdır. Düzgün attitudu
qoruyub sax lamaq üçün insan inanc -
larının nə də rəcədə doğru olub-olma -
dığını öyrənməliyik.1

ATTİTUD FENOMENİNİN 
SOSİAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ

Ülkər Zalova 
AMEA-nın Fəlsəfə institutunun 

Sosial psixologiya şöbəsinin magistrantı
E-mail: zalovaulkar@gmail.com

Açar sözlər: attitud, komponent, funksiya, hazırlıq vəziyyəti, attitudların
dəyişməsi

Ключевые слова: установка, компонент, функция, состояние
готовности, изменение установок

Key words: attitude, component, functions, state of readiness, attitude change 

UOT 316,645

1

Bax: G.Allport: Attitudes // A handbook of social psychology. – 1935, – p. 799



Attitudlar sosial-psixoloji bir fen -
omen kimi xarakterizə olunduğu üçün
əksər ədəbiyyatlarda sosial yönəliş
kimi adlandırılır. Sosial yö nəlişlərdən
bəhs edərkən “sosial” ifa dəsinə xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır. Əkbər Bayra-
mov və Əbdül Əlizadə qeyd edirdi
ki, “burada söhbət insanlarda sosial
gerçəklik hadisələri ilə münasibət
sahəsində əmələ gələn yönəlişlik
haqqında gedir” [2, s. 85]. Yəni atti-
tudlar və ya sosial yönəlişlər bilavasitə
sosial hadisələr ilə bağlıdır. 

Psixoloqlar (D.Uznadze, Q.Ollport,
L.Lange1) yönəlişləri, adətən, ümu-
mi-psixoloji aspektdən nəzərdən
keçirirlər. Yönəlişlər haqqında ümumi
nəzəriyyə gürcü psixoloqu D.Uznadze2

tərəfindən yaradılmışdır (1961). O,
yönəlişləri qeyri-şüuri bir hadisə kimi
nəzərdən keçirir və onun şüurun
məzmununu və müəyyən davranış
aktlarını şərtləndirdiyini irəli sürürdü.
Uznadze yönəlişliyi “subyektin bütöv
dinamik vəziyyəti”, “müəyyən ak tiv -
liyə hazırlıq vəziyyəti” kimi xa rak -
terizə edərək, yönəlişlərin yaran ma -
sını tələbatla situasiyanın üst-üstə
düşməsi ilə əlaqələndirirdi [2]. Fərd
müəyyən aktual bir tələbatını ödəyə
biləcək situasiya ilə qarşılaşdıqda,

onda müəyyən aktivliyə hazırlıq
yaranır. Əgər situasiya ilə tələbatlar
fərdə eyni zamanda təsir etmirsə, bu
zaman yönəlişliyin əmələ gəlməsindən
söhbət gedə bilməz [1; 3].

Yönəlişləri ümumi-psixoloji as -
pekt dən nəzərdən keçirən psixoloq -
lardan biri isə Qordon Ollport olmuş -
dur. O, gizli psixoloji konstrukt olan
yönəlişləri müasir sosial psixolo giyada
ən fərqli və əvəzedilməz bir anlayış
kimi təsvir edərək, onları fiziki və
psixi fəaliyyətə neyrofizioloji hazırlıq
vəziyyəti kimi nəzərdən keçirmişdir.
Ollport apardığı çoxsaylı tədqiqatlar -
dan əldə etdiyi nəticələrə əsasən,
yönəlişlərin 5 aspektini göstərmişdir.
Yönəlişlər 1). Ruhi və əsəb vəziyyəti -
dir; 2). Cavab verməyə hazırlıq və -
ziyyətidir; 3). Təşkilatidir; 4). Təcrübə
vasitəsi ilə yaranır; 5).Davranışa təsir
göstərir, istiqamət verir [24].

Müasir tədqiqatçılar attitud feno -
meninə davranışdan öncə yaranan və
bilavasitə müşahidə oluna bilməyən,
hərəkətlərimizə və davranışımıza yol
göstərən koqnitiv struktur kimi yana -
şırlar. Attitudlar hadisələri qavra ma -
ğımıza, verdiyimiz qərarlara və seçim -
lərimizə təsir göstərir. O fərdin obyekt -
lər, hadisələr və digər insanlarla bağlı
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1 Lange yönəlişlərin motor nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür.
2 O, Almaniyada təhsil alarkən eksperimental psixologiyanın banisi olan Vilhelm Vundtun təsiri ilə

şüurun hüdudlarından kənara çıxan prosesləri öyrənməyə dərin maraq duymuş və bu maraq onu
yönəlişlik fenomenini tədqiq etməyə gətirib çıxarmışdır[2].
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düşüncə, hiss və davranışlarını tənzim
edən bir meyil kimi nəzərdən keçirilir.
Çünki insanda öz həyat təcrübəsi
prosesində cisim və hadisələrə yanaş -
ma tərzi və meyli əmələ gəlir. Attitudlar
nisbətən sabit və qalıcı inanclar sistemi
olması ilə fərdin duyğularında,
hisslərində və davranışlarında stabil
və qətiyyətli olmasını təmin edir.
Beləliklə, insan ətrafda baş verən
hadisələri bu baxım dan qavramağa,
reaksiya göstərməyə və öz fəaliyyətini
bu baxımdan qur mağa başlayır [2]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, fərddə
hər hansısa bir obyekt və ya hadisə ilə
bağlı attitudun yaranması üçün hə   min
obyekt və ya hadisə onun üçün psi -
xoloji bir məna ifadə etməlidir. Eyni
hadisə ilə üzləşən insanlardan birində
həmin hadisə ilə bir attitud ya rana
bilər, digərində isə yox [20]. Onların
yaranması konkret bir hadisə ilə obyekt
ilə bağlı olur və uzun müddət (situativ
olaraq yaranıb yox olmur) davam
edir. 

Milton Rosenberq və Karl Hov-
land1 qeyd edirdilər ki, attitudlar:

Nisbətən qalıcıdır: yəni müəyyən
zaman və situasiya boyunca öz möv -
cudluqlarını qoruyurlar. Bir anlıq ya -
ranan hisslər isə attitud hesab olunmur.

Sosial cəhətdən əhəmiyyətli ha di -
sələr və ya obyektlərlə məhdud laşır;

Ümumiləşdirmələrə əsaslanır2 [13].
Sosial psixologiya attitudlarla bağlı

ilkin fikirlərin irəli sürülməsi Uilliam
Tomas və Florian Znanetski adı ilə
bağlı olmuşdur. Onların “Avropada
və Amerikada polyak kəndli”3 adlı kita -
bında attitud fenomenini dəyər4 kon -
tekstindən nəzərdən keçirmişdirlər.
U.Tomas attitudları “Sosial mühitdə
fərdin real və ya mümkün fəaliyyətini
təyin edən fərdi şüur prosesi” [22, s.
22] kimi təsvir etmişdir. Bu konsep-
siyaya görə, fərd ətraf mühitin stimul -
larına müəyyən qrup dəyərlərin dən
çıxış edərək reaksiya verir. 

Sosial psixoloqların əksəriyyəti
fərdin attitudların mövcudluğunun

1 1960-cı ildə yazdıqları “Attitudların təşkili və dəyişməsi: Attitudların komponentləri arasındakı
davamlılığın təhlili” adlı kitabda bu fikirlər əks olunmuşdur.

2 Stuart Oskampın fikrincə, çox kiçik, lakin travmatik təcrübə attitudların yaranmasını şərtləndirir.
Buna misal olaraq, diş həkimində kiçik, lakin xoşagəlməz təcrübə yaşayan insanda diş həkiminə
qarşı yaranan qorxunu və qorxu nəticəsində yaranan attitudu göstərmək olar. Ümumiləşdirmə nə -
ti cəsində attitudların yaranması həmin situasiyanın xüsusiyyətlərindən, insanın öz fərdi-psixo loji
xüsusiyyətlərindən və baş verən hadisəyə münasibətdən asılı olur.

3 Kitabda immiqrantların yaşam tərzləri, adaptasiyası məsələlərinə toxunulmuşdur.
4 Tomas attitud anlayışından istifadə etməyə üstünlük versə də, Znanetski attitud anlayışını qəbul

etməyərək, dəyər anlayışından istifadənin daha məqsədəuyğun olduğunu hesab etmişdir. Onun
fik rin cə, psixo-sosioloji araşdırmalar baxımından faydalı bir nəzəriyyə yaratmaq üçün bu iki
anlayış birlikdə işlənə bilməz [18].



genetik faktorlardan asılı olmadığını,
onların yalnızca təcrübə əsasında
qazanıldığını düşünür. Attitudların
yaranmasına çoxsaylı yanaşmalar
mövcuddur. Lakin attitudlar bilavasitə
sosializasiya prosesinin məhsuludur.
Sosializasiya fərdin şəxsiyyətlərarası
münasibətlər vasitəsi ilə mövcud
olduğu cəmiyyətin normalarını, rol
gözləntilərini, dəyərlərini mənimsədiyi,
şəxsiyyətinin formalaşdığı prosesdir.
İnsan həyatı boyunca cəmiyyətdə
müxtəlif qrupların (ailə, məktəb, dost
qrupları, peşə, dini) üzvü rolunda
çıxış edir. Bu cür qruplarda fərdlər
ara sında attitudlar formalaşır. Bu at-
titudlar fərdlərin sözlərində, davranışla -
rın da, həmçinin digər insanlar və
qrup larla qarşılıqlı münasibətlərində
təzahür edir. Fərdlər oxşar attitudlara
malik olan insanlarla daha yaxşı
ünsiyyətə daxil olduqları kimi, müəy -
yən səbəblərdən dolayı üzv olmaq
istədikləri və ya olmaq məcburiy -
yətin də qaldıqları qrupların attitudlarını
mənimsəyirlər və hətta bəzən bunun
üçün öz attitudlarını da dəyişdirirlər
[8]. Bunun həyata keçməsi fərdin hə -
min qruplarda gedən identifikasiya
prosesi ilə bağlıdır. Yəni sosial iden-
tiklik attitudların formalaşmasına əsaslı
şəkildə təsir göstərir.

Mövcud təcrübələr göstərir ki,
attitudların əksəriyyətinin formalaş -
ması fərdin attitud obyekti ilə birbaşa
təcrübəsindən qaynaqlanır. Attitudların

yaranması və formalaşmasına mütə -
fəkkirlərin müxtəlif yanaşmaları –
güclü təsirə məruzqalma, klassik şərt -
lənmə, operant şərtlənmə, sosial
öyrənmə – mövcuddur. 

Həyat təcrübəmizi nəzərdən keçir -
sək, eyni insanlar və əşyalarla dəfələrlə
qarşılaşmanın onu qiymətlən dirmə -
yimizə əsaslı surətdə təsir göstərdiyinin
şahidi oluruq. Bu hal psixoloqlar
tərəfindən məruzqalma effekti adlan -
dırılır. İlk dəfə gördükdə bizdə xoş
təəssürat yaratmayan bir insanı və ya
əşyanı dəfələrlə gördükdə (məruz
qaldıqda) ona qarşı münasibətimiz və
attitudlarımız dəyişir [5; 11]. Zajonk
və əməkdaşları məruzqalma effektini
izah etmək üçün keçirdikləri tədqiqatda
tədqiq olunanlara bir neçə dəfə çinli
personajların şəkillərini göstərmişdirlər.
Daha sonra isə çinli personajların
şəkilləri ilə birlikdə yeni personajlar
yenidən onlara təqdim olunmuşdur.
Məlum olmuşdur ki, fərdlər daha öncə
bir neçə dəfə gördüklər çinli perso -
najları daha yüksək qiymətləndir -
mişdirlər. Başqa bir qrupa isə personaj -
ların bəziləri 25 dəfə, bəziləri 10, di -
gər ləri isə 5 dəfə göstərilmişdir. Bu
zaman da nəticə eyni olmuşdur, fərdlər
hansı personajlara daha çox məruz
qalmışdırlarsa, onları daha çox sev -
miş  dirlər, yəni onlara qarşı yaranan
attitudları daha güclü olmuşdur [23].

Bihevioristlərin fikrincə, klassik
şərtlənmə attitudların yaranmasına
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birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir
göstərə bilər. M. Hogg və G.Vauan
“Sosial psixologiyanın əsasları” kita -
bında xüsusi ilə vurğulayırdılar ki,
“tək rarlanan asossasiyalar neytral
xarakter daşıyan stimulun əvvəlcədən
başqa bir stimul tərəfindən yaradılan
reaksiyanı yenidən yaratmasına səbəb
ola bilər” [13, s. 96]. Müəyyən bir
məhsulun tanıtdırılması zamanı mar-
ketoloqlar1 tez-tez hədəf kütləyə böyük
təsir göstərmək üçün bir çox insan
tərə findən çox sevilən məşhur şəx -
siy yətlər ilə həmin brendin birlikdə
işini təşkil edərək, reklamı həyata
keçirirlər2. Hər dəfə insanlar həmin
məşhur şəxsiyyət haqqında düşündük -
də reklam olunan məhsulu xatırlaya -
caq lar. Əlbəttə ki, bu insanların məh -
sulla bağlı attitudlarının çox sürətlə
formalaşmasına təkan verir [5].

Gündəlik həyatda attitudların
yaran masına klassik şərtlənmə kimi
instrumental şərtlənmə də əsaslı təsir
göstərir. Buna sadə mi sal olaraq,
valideynlərin uşaqları müəy yən
davranışa görə cəzalandırma sını və
ya rəğbətləndirməsini göstər mək olar.
Valideyn uşaqda hər hansısa bir
xoşagəlməz davranış müşahidə etdikdə
onları cəzalandırır, əksinə yaxşı bir

davranış gördükdə isə uşağın davranı -
şını xoş söz və ya mükafat ilə rəğbət -
ləndirərək möhkəmləndirir. Belə
üsullardan istifadə edərək valideynlər
uşaqların attitudlarını formalaşdırır
və ya dəyişdirirlər [5; 13]. 

Attitudların yaranmasına sosial
öyrənmə nəzəriyyəsi baxımından
yanaşan alimlər də mövcuddur.
Attitudların ən önəmli determinantla -
rın dan biri məhz ətrafımızda olan
insanların davranışlarıdır. Albert Ban-
dura uşaqlarda aqressiv davranışların
hansı yollarla formalaşdığını öyrən -
mək məqsədi ilə “Bobo oyuncaq”
ekspe rimenti (1961) keçirmişdir.
Tədqiqat zamanı 3–6 yaşlı uşaqlar
başqa bir fərdin oyuncağa qarşı aqres-
siv davra nışını müşahidə etmişdirlər.
Tədqiqatın sonrakı mərhələsində
aqressiv davra nışı müşahidə edən
uşaqlar ilə etməyən uşaqların davra -
nışları arasında kəskin fərqlər aşkar
olunmuşdur. Çünki həmin uşaqlar
müşahidə etdikləri davranışları bila -
vasitə təkrarlamağa, nümayiş etdir -
məyə başlamışdırlar [12]. Psixoloqlar
belə nəticəyə gəlmişdirlər ki, uşaqların
attitudlarının formalaşması və ya
dəyişməsi bilavasitə öyrənmə və imi -
tasiya vasitəsi ilə baş verir.

1 Marketinq sahəsində yalnızca klassik şərtlənmədən deyil, məruzqalma effektindən də çox istifadə
olunur. Müəyyən bir məhsul ilə bağlı reklamların fərdin tez-tez görə, eşidə biləcəyi şəkildə (daha
çox məruz qalması) təşkil olunması o obyektlə bağlı attitudların yaranmasını şərtləndirir.
2  Bu əməliyyatların həyata keçirilməsi zamanı, şübhəsiz ki, hədəf kütlənin yaşı, cinsi, maraqları və
tələbatları nəzərə alınır.



Sosial psixologiyada attitudların
yaranması və formalaşması problemin -
dən başqa, dəyişməsi məsələsi də
maraq doğurur. Attitudların dəyişməsi
ilə bağlı olan nəzəriyyələrdən biri
Leon Festinger1 tərəfindən irəli sürülən
“Koqnitiv-dissonans” nəzəriyyədir.
Koqnitiv-dissonans vəziyyət eyni anda
bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən 2 önəmli
fikrə sahibolma nəticəsində yaranan
uyğunsuzluğu və gərginliyi ifadə edir.
İnsanlar əsasən iki fikirdən birini
dəyişdirərək və ya qəbul etməyərək
gər ginliyi azaltmağa çalışırlar [20].
Uyğunsuzluq nə qədər böyük olarsa,
onu azaltma cəhdləri bir o qədər güclü
olur. Festinger nümunə olaraq siqaret -
çəkmə vərdişi olan fərdin ətraf mühit -
dən siqaretin zərərləri haqqında əldə
etdiyi məlumat ilə koqnisiyası arasında
yaranan dissonansı, yəni uyğunsuzluğu
göstərirdi. Fərd 1). Öz davranışı ilə
bağlı koqnisiyasını dəyişə bilər; yəni
siqaret çəkməyi tərgidərək, davranışı
ilə bağlı koqnisiyalar ilə siqaret haq -
qındakı məlumatı arasındakı uyğun -
suz luğu aradan qaldıra bilər; 2). Si -
qa retin onun həyatına təsiri ilə bağlı
“biliklərini” dəyişdirə bilər. O ya özü -
nü siqaretin pis təsirlərinin olmadığına
inandıracaq, ya da yalnızca siqaretlə

bağlı müsbət fikirləri qəbul edərək,
pis fikirlərə laqeyd yanaşacaq [9].

Bütün insanlar hiss etmədən gündə
bir neçə dəfə attitudlarının dəyişdiril -
məsi cəhdlərinə məruz qalır. Müxtəlif
reklamlar, filmlər, yollardakı reklam
afişaları və s. attitudların dəyişdiril -
məsinə yönəlmişdir. Attitudların dəyiş -
dirilməsi üçün inandırma metodundan
geniş istifadə olunur. İnandırma prosesi
tələb edir ki, mövcud auditoriya müəy -
yən dərəcədə mesajı qəbul etsin və
ya məzmunun heç olmasa kiçik bir
hissəsini başa düşsün. Əgər həmin
mesaja qarşı müsbət münasibət forma -
laşarsa, o insan və ya insanlar tərəfin -
dən qəbul olunur və attitudların dəyiş -
məsinə səbəb olur, mesaja qarşı əks
arqumentlər mövcud olduğu halda isə
o uğursuzluqla nəticələnir2 [5; 13]. 

Karl Hovland və əməkdaşlarının
bu məsələ ilə bağlı tədqiqatlarında
fo kuslandıqları açar sual “Kim kimə
hansı effektlə nə deyir?” idi. Onlar
inan  dırmanın 3 əsas dəyişənin möv -
cud luğunu vurğulamışdırlar: 1). Mənbə
və ya kommunikator (Kim); 2). Mesaj
(Nə); 3). Auditoriya (Kimə) [13].

İ.Canis və S.Feişbak qorxu tərkibli
reklamların insanların attitudların
dəyişməsinə nə dərəcədə təsir göstər -
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1 Onun 1957-ci ildə yazdığı “Koqnitiv-dissonans nəzəriyyəsi” adlı kitabında bu nəzəriyyə haqqında
fikirləri müxtəlif nümunələr əsasında öz əksini tapmışdır.

2 Mesajın auditoriyada maraq oyatmasına məlumat mənbəyinin və ya kommunikatorun güvənilən
olması, fiziki görünüşünün cəlbediciliyi və verilən məlumatın auditoriyanın maraqlarına və tələ -
bat larına uyğun olması kimi faktorlar təsir göstərir.



diyini öyrənmək üçün 3 fərqli mesaj-
dan istifadə etmişdirlər. Mesajlar
dişlərin gigiyenası və sağlamlığının
qorunması ilə bağlı idi. 1). Aşağı sə -
viy yəli qorxulu mesaj–Diş və diş ətlə -
rində ağrılar; 2). Orta səviyyəli qor -
xulu – Oral xəstəliklərin yaranması;
3). Yüksək səviyyəli qorxulu –
Ağızdakı xəstəliklərin bədənin digər
bölgələrinə yayılması. 

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuş -
dur ki, mesajlardakı qorxunun dərəcəsi
ilə dişlərin sağlamlığınaqalma (yönə -
lişlərin dəyişməsi) bir-biri ilə tərs
mütə  nasibdir. Yəni aşağı səviyyəli
qor xu müşahidə olunan mesajlar in-
sanlara daha güclü təsir göstərmiş və
gigiyenik tədbirlərin görülməsinə
səbəb olmuşdur. U. MkQiur (1969)
qeyd etmişdir ki, mesajdakı qorxunun
səviyyəsi artdıqda insanlarda panika,
stres halları da artır və mesajın əsas
məzmunu diqqət mərkəzindən kənarda
qalır [13]. Beləliklə, aşağı səviyyəli
qorxulu mesajlarda insanlar mesajın
əsas məzmununu qavradıqları üçün
bu onların attitudların dəyişməsinə
daha çox təsir göstərmişdir.

Attitudlara yanaşmalardan biri isə
funksional yanaşma (M.Smit, D.Katz)
olmuşdur. D.Katz bildirirdi ki, atti-
tudlar nəyin üstün tutulduğunu, nəyin
gözlənilən, arzuolunan, nəyin arzu -
olunmaz olduğunu təyinetmə xüsusiy -
yətinə malikdir [15]. O belə qənaətə
gəlmişdir ki, bir attitud artıq öz

funksiyasını yerinə yetirmədikdə və
ya fərd frusturasiya, xəyal qırıqlığı
yaşadıqda dəyişir. Yəni attitudların
dəyişilməsi fərdin obyekt haqqında
məlumatını və ya qavrayışını dəyişdir -
məklə deyil, əsas motivasiya və şəxsi
ehtiyaclarını dəyişdirməklə əldə edilir.
Məsələn, bir insanın sosial statusu
artdıqca köhnə dostlarına və ya köhnə
evinə, maşınına qarşı münasibəti,
attitud ları dəyişə bilər. Bu zaman fərd
onun statusunu, mövcud vəziyyətini
daha yaxşı əks etdirən şeylərə ehtiyac
duyur [14].

Daniel Katz (1960) isə attitudların
4 əsas funksiyasını göstərmişdir:

1. İnstrumental funksiya insanların
arzu olunan məqsədlərə çatmasına və
ya arzuolunmaz halların qarşısını
almasına imkan verir [14].

2. Dəyər ifadəetmə funksiyası
fərdin şəxsi dəyər və “Mən” konsep -
siyasına aid attitudları ifadə etməkdən
əldə etdiyi məmnuniyyəti təsvir edir
[14]. Attitudlar fərdin “Mən” konsep -
si yası nın ayrılmaz hissəsi olan də -
yər ləri ifadə edirlər [17].

3. Eqo müdafiyəsi funksiyası fərdin
özünü özü ilə bağlı başlıca həqiqətlər -
dən və xarici dünyadakı sərt reallıqları
qəbul etməkdən qorumasını ifadə edir.
Bu funksiya müxtəlif müdafiə mexa -
nizmləri vasitəsi ilə həyata keçirilir [7]. 

4. Məlumat funksiyası fərdə
dünyanı daha aydın başa düşməyə,
hadisələrin səbəblərini müəyyən
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etməyə, hadisələri öncədən proqnoz -
laşdır mağa kömək edir [17]. Stere -
otipləri burada nümunə olaraq göstər -
mək olar.

Attitudlar qiymətləndirici təbiətə
malikdirlər. Qiymətləndirici xüsusiyyət
dedikdə, bəyənmək və ya bəyənmə -
mək, sevmək və ya nifrət etmək kimi
an layışlarla ifadə olunan, attitud ob -
yektinə qarşı yaranan münasibət
nəzərdə tutulur. Məhz attitudların
qiymətləndirmə xüsusiyyəti əsasında
biz müxtəlif obyektlərə, insanlara
qarşı tamamilə fərqli (neqativ və ya
pozitiv) münasibət bəsləyirik [21].
İnsanın attitud obyektini neqativ və
ya pozitiv olaraq dəyərləndirməsi
şübhəsiz ki, emosional sfera ilə
əlaqədardır. Məsələn, müəyyən bir
dinə mənsub olan insan həmin dinə
mənsub olan insanlara qarşı pozitiv,
əks dinə mənsub olan insanlara qarşı
neqativ münasibətə malik ola bilər. 

Attitudlar bizim obyektləri, insan -
ları mənfi və ya müsbət şəkildə qiy -
mətləndirərək, onlara müvafiq münasi -
bət bəsləməyimizi təmin edirsə,
deməli, o həm də müdafiəedici bir
funksiya daşıyır. 

Attitudların 3 əsas komponenti
vardır: Affektiv, koqnitiv və davranış.
Bir-biri ilə əlaqəli olsalar da, bəzən
onlardan yalnız biri əsas rolu ifadə
edə bilər. Əgər fərdin bir insan haq -
qındakı bilikləri onu müsbət dəyər -
ləndirməsini, bəyənməsini gərəkdirirsə

(koqnitiv komponent), fərd həmin in-
sana xoş münasibət bəsləyir və onu
sevməyə başlayır (emosional və ya
affektiv). Nəticədə isə, bunu sözləri
və davranışları ilə göstərir (davranış).

Bəzi attitudlar vardır ki, fərdin
gündəlik həyatına çox böyük, faydalı
təsir göstərdiyi üçün digərlərindən
daha əhəmiyyətli hesab olunur. Əhə -
miyyətlilik dedikdə, attitudun gücü
nəzərdə tutulur. Əgər fərd müəyyən
məsələ və ya obyekt ilə bağlı çox
düşün mədən, sürətli şəkildə qərar
qəbul edə bilirsə (yəni attitudunu təyin
edə bilirsə), deməli, onun həmin
obyektə qarşı olan attitudu güclüdür.
Yox əgər əmin deyilsə, müəyyən fikrə
gəlmək üçün düşünməyə ehtiyac
duyursa, deməli, həmin obyektə qarşı
olan attitudu zəifdir [21].

Nəticə:

Attitud fenomeninin tədqiqinə həsr
edilmiş mövcud ədəbiyyatların təhlili
belə bir fikir irəli sürməyə əsas verir
ki, attitudlar fərdin digər canlıları,
əşyaları, hadisələri və fikirləri yaxşı
və ya pis ölçüdə qiymətləndirməyə
təməl meyilliliyini ifadə edir və insanın
şəxsiyyətini bütövlükdə əhatə edərək,
onun həyatında əhəmiyyətli rol
oynayır.

Məqalədə “yönəliş” və “attitud”
anlayışları bir-birindən fərqləndirilmiş
və hər birinin mahiyyəti izah olun -
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muşdur. Yönəliş və attitudların ikisi
də hər hansısa fəaliyyətə, davranışa
hazırlıq vəziyyəti və eyni zamanda
ərtaf mühitə uyğunlaşma kimi nəzər -
dən keçirilir. Lakin onlardan biri ümu-
mi-psixoloji, digər isə sosial-psixoloji
fenomen kimi xarakterizə edilir.
Yazılanlardan məlum oldu ki, yönə -
lişlik fərdin mövcud tələbatları ilə
situasiyanın üst-üstə düşməsi nəticə -
sində yaranır və formalaşır. Onlar özü
şüurun məzmunundan asılı deyil. Uz-
nadzenin də dediyi kimi, yönəliş özü
qeyri-şüuri hadisə olub, şüurun məz -
mununu şərtləndirir. 

Attitudların yaranmasına və dəyiş -
məsinə müxtəlif yanaşmalar mövcud
olsa da, onların əksəriyyəti sosializa-
siya prosesinə əsaslanaraq, yönəlişlərin
yaranması və formalaşmasını fərqli
perspektivdən təhlil etməyə çalışırlar.
İnsanların müxtəlif sosial qruplara
üzv olub, onun normaları, müxtəlif
rol ları, sərvət meyillərini mənimsə -
məsi, özünü qrupu və qrup üzvləri
ilə eyniləşdirməsi (identifikasiya)
sosia lizasiya prosesinin əsasını təşkil
edir. Attitudlar isə bu prosesin məh -
sullarından biri hesab olunur. Daha
öncə qeyd olunduğu kimi, sosializasiya
prosesində fərdin sosial yönəlişləri
yaranıb, formalaşmağa başlayır və
bəzi hallarda isə digər insanların,
müxtəlif hadisələrin təsiri və ya fərdin
öz istəyi ilə bu yönəlişlər dəyişir. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ УСТАНОВКА ФЕНОМЕНА

АБСТРАКТ
Улькер Залова

В статье анализируется основные подходы (бихевиоризм, теория
социального обучения, когнитивный диссонанс), связанные с возник -
но вением,  формированием и изменением аттитюдов. С другой стороны,
выясняется функции и компоненты аттитюдов, одновременно проводится
анализ исследований в этой области, проведенных такими учеными,
как Г. Спенсер, Д.Узнадзе, Г.Оллпорт, У.Томас и Ф.Знанецки, К.Ховланд,
Д. Кац.

A SOCİO-PSYCHOLOGİCAL ANALYSİS 
OF ATTİTUDİNAL PHENOMENON 

ABSTRACT 
Ulker Zalova 

The article is devoted to the discussion of the main approaches (behaviorism,
social learning, cognitive-dissonance theory) to the creation, formation and
change of attitudinal phenomenon. On the other hand, the functions and the
components of attitudes are found out and at the same time, an analysis of
the studies in this area held by scientists such as G.Spencer, D.Uznadze,
G.Allport, U.Thomas and F.Znaniecki, C.Hovland, D.Katz.

Məqalə AMEA-nın Sosial psixologiya şöbəsinin iclasında müzakirə edilə-
rək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №19).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
Məqalə redaksiyaya 11 noyabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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Kurt Levinin adı ilə bağlı olan
“qrup dinamikası” sa hə sin -

dəki tədqi qatlarda ki çik qrup anlayışı
və onunla bağlı anlayışlar yeni psixolo-
ji istiqa mətdə araşdırılmış dır. K.Levin
tərə findən yaradılmış “sahə nəzəriy -
yəsi”nin əsas ideyasını sosial davranı -
şın qanunlarını psixoloji və sosial
enerji anlayışlarının dərk olunmasın -
da, onun determinasiyasında axtarma -
ğın lazım olduğu fikri təşkil edir.
K.Levi nin bu araşdırmalarının nəticə -
ləri “sahə nəzəriyyəsi”ndə ümumiləşir.
Sahə nəzəriy yə sində öyrənilən digər
əsas məsələlər: qrupun formalaşması
şərtləri, digər qrup lar la qarşı lıq lı
münasibətlər, qrup normalarının və
məqsədlərin formalaşması, qrup da
liderlik problemi və s. təşkil edir [5].

K.Levin hesab edir ki, biz hər
hansı bir qrupu o yalnız öz xüsusiyyət -

lərinə, əlamətlərinə malik olduqdan
sonra qəbul edə bilərik. Onun fikrincə,
qrupun xüsusiy yətləri onun elementlə -
rinin (üzvlərinin) xüsusiyyətləri ilə
deyil, elementlər ara sındakı münasibət -
lər ilə şərtlənir. K.Levin bir neçə
insanın bir yerdə fəaliyyətini heç də
həmişə qrup olaraq qəbul etmir. Onun
fikrincə, eyni şərtlər altında fəaliyyət
göstərdikdə məhsuldarlığın dəyişmə -
mə si adi haldır, lakin hansısa şərti
(ən azı bir mühüm şərti) dəyişdirdikdən
sonra məhsuldarlıq stabil qalarsa,
həmin insanları qrup adlandırmaq
olar. Çünki bu zaman “məhsuldarlıq
əmsalı” dəyişikliklərə müqavi mət
göstərir. Bu, qrupa xas əlamətdir. Dərs
zamanı yaradılan kiçik qruplarda bu -
nu praktik olaraq tətbiq etmək fay -
dalıdır. Yəni daimi qruplarla yanaşı,
fərqli qrup lar da yaratmaq lazımdır

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASINDA 
QRUP DİNAMİKASI VƏ KONFORMİZM ANLAYIŞI

Nübar Əhmədova 
Azərbaycan Dillər Universiteti

Psixologiya kafedrasının dissertantı
E-mail: Nubar.aul.qa@gmail.com

Açar sözlər: insan resursları, sosial qrup, qrup təzyiqi, qrup dinamikası,
qrup həmrəy liyi, konformizm. 
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ki, şagirdlər müxtəlif qruplarda yüksək
əməkdaşlığa nail olmağı bacararaq
müvəffəqiyyət əldə edə bilsinlər [5,
s. 389].

Qrupun öyrənilməsi zamanı digər
vacib məsələ yeni üzvün qrupa daxil
olması zamanı həmin qrupun norma
və dəyərlərini mənimsəməsi ilə əlaqə -
dardır. Bununla yanaşı, eyni anda bir
neçə şəxsin qrupa daxil olması zamanı
qrup normaları, dəyərləri və məqsədlə -
rinin mənimsənilməsində hansı fərqli
cəhətlərin olması öyrənil mə li olan
məsələlərdəndir. Bunların öyrənilməsi
zamanı sosial psixologiyada yeni
anlayış qrup təzyiqi anlayışı meydana
çıxır. Qrup təzyiqi anlayışı hal-hazırda
so sial psixologiyada konformizm
fenomeni (konformizm sözü ingilis
dilində “kon form” sözündən götürül -
müş dür və hərfi mənada “tabe olmaq”,
“uyğunlaşmaq” mə nalarını verir) ad -
landırılır  [1, s. 170].

Güzəran təcrübəsində konformizm
anlayışına nağıllarda rast gəlmək
mümkün dür. Azərbaycan bədii ədəbiy -
yatında bir çox nağıllarda belə hallara
təsadüf olu nur. Dünya ədəbiy ya tında
da bununla qarşılaşmaq olar (Ander-
sonun nağılı). Müa sir dövrdə bu
fenomen mənfi anlamda işlədilir ki,
bu da araşdırmalara maneçilik törədir.
Bu anlayışın siyasətdə “vəziy yəti ilə
barışmaq”, “statusca böyük olan lara
ta be olmaq” mənalarında istifadə olun -
ması problemi bir qədər də çətin ləş -

dirir. Belə anlaşılmazlığı aradan qaldır -
maq üçün sosial psixologiyada “kon-
formizm” anlayı şın dan deyil, “konform -
luq” və “konformist davra nış” anlayı -
şın dan istifadə olun maq da dır. Son dövr -
lərdə bu istiqamətdə yeni bir anla yış -
dan – “sosial təsir” anla yı şın dan tez-
tez istifadə olunur. Konformluq anla -
mının əksi olaraq psixologiyada “müs -
təqillik”, “qrup təzyiqinə davamlılıq”
və s. anlayış larından istifadə olunur.
Kon form luq anla mına oxşar anlayışlar
kimi “həm a hənglik”, “uyğunluq” anla -
yış la rını göstərmək olar.

Mütəxəssislər xarici və daxili kon -
formluğu ayırd edirlər. Xarici kon-
formluq o zaman müşahidə olunur
ki, qrupun fikri fərd tərəfindən sadəcə
zahirən qəbul olunur. Sonra fərd qrupa
müqavimət göstərməyə davam edir,
qrupun onun fikri ilə he sablaşmasını
tələb edir. Daxili konformluq zamanı
fərd, həqiqətən, də çoxluğun fik rini
mənimsəyir, onlarla həm zahirən, həm
də daxilən razılaşır. Psixoloqların
bəzi ləri məhz daxili konformluğu əsl,
həqiqi konformluq hesab edirlər. Daxili
konform luq konfliktin qrupun xeyrinə
həll olunmasının göstəricisidir.

Konformluq anlayışının öyrənil -
məsi zamanı onun başqa bir tərəfi –
neqati vizm eksperimental şəkildə
aşkara çıxarılmışdır. Qrup fərdə təzyiq
edərkən bəzən o, ilk vaxtdan müqa -
vimət göstərir, özünün tam müstəqil
olduğunu nümayiş etdirmək üçün
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bütün qrup standartlarının əksinə çıxır.
Belə hallar neqativizm anlayışı ilə
göstərilir. İlk baxışda elə görünə bilər
ki, neqativizm konformluğun tamamilə
inkar olun masıdır. Əslində isə bir çox
tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki,
neqativizm heç də həqiqi müstəqillik
olmayıb, konformluğun xüsusi forması -
dır. Belə ki, əgər fərd özü nə qrupun
bütün fikirlərinə qarşı çıxmağı məqsəd
seçirsə, o yenə də faktiki olaraq qrup-
dan asılıdır. Çünki bu zaman fərd
qrup normalarını bilməli, qrup
üzvlərinin tipik davranış tərzi ilə tanış
olmalıdır ki, onların əksini özü üçün
etalon və məqsəd seçə bilsin. Bu isə
artıq qrupdan, onun qərarların dan,
dəyərlərindən asılılıq de məkdir. Buna
görə də konformluğun əksi neqativizm
deyil, müstəqillik hesab olunur.

Bu anlayışın ilk tədqiqatçısı olan
S.Aşın eksperimentində sadəcə iki
variant-konformlu və qeyri-konformlu
dav ranış verilmişdir ki, bu da məqsə -
dəuyğun deyil. Bu səbəbdən o, üç dav -
ranış tipinin olması fikrini irəli sürür:

1. Qrupdaxili təlqin – qrupun
fikrinin konfliktsiz qəbul olunması.

2. Konformluq – daxilən fikirlər
fərqli olsalar da, zahirən şəxs qrupla
razılaşır. 

3. Kollektivizm – şəxsin qrup nor -
ma  larını, standartlarını dərk etməsi və
öz təfək kürünə əsaslanaraq davran m a sı.

Konformluq anlayışının sonrakı
araşdırılması M.Doyç və Q.Cerard

tərəfindən aparılmışdır. Onlar belə
nəticəyə gəlmişdirlər ki, qrup təzyiqi
yalnız çoxluq tərəfindən həyata keçiril -
məyib, eyni zamanda azlıq tərə findən
də həyata keçirilir. M.Doyç və Q.Ce -
rard qrup təzyiqinin iki tipini ayırd
etmişlər [2, s. 106]:

1. Normativ qrup təzyiqi – bu za-
man təzyiq çoxluq tərəfindən həyata
keçirilir və onun fikri qrup üzvləri
tərəfindən norma kimi qəbul olunur.

2. İnformasional qrup təzyiqi - bu
zaman təzyiq azlıq tərəfindən qeydə
alınır. Qrup üzvləri onların (azlığın)
fikrini sadəcə informasiya kimi qəbul
edir və azlığın fikrini qəbul edib-
etməməklə bağlı seçim imkanı hər
bir üzvün öz əlində olur.

Qrup həmrəyliyi qrupdaxili şəxsiy -
yətlərarası münasibətlərdən bilavasitə
asılıdır. Qrup üzvləri arasındakı mü -
nasibətlər qarşılıqlı simpatiya üzərində
qurularsa, qrup birliyi müşahidə olunar.
Sosiometriyada xüsusi olaraq “qrup
həmrəyliyi in deksi” təklif olunmuşdur.

Başqa bir yanaşma L.Festinger
tərəfindən irəli sürülmüşdür. L.Fes-
tinger qrup həmrəyliyini qrup daxilində
olan münasibətlərin saflığı ilə və
sadəliyi ilə analiz etmiş dir. Hərfi
mənada, bu yanaşmada qrup həmrəy -
liyi qrupun üzvlərinin hamısını bir
yerdə saxlamaq üçün lazım olan güc,
enerji kimi nəzərdən keçirilmişdir.
K.Levin məktəbinin L.Festingerin
baxışlarına təsiri bu yanaşmada xüsusi
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nəzərə çarpır: “enerji” anlayışı dedikdə,
ya qrupun fərd üçün cəlbedici olması,
ya da qrupun öz üzvlərinin arzu və
istəklərini həyata keçirməklə onları
məmnun salması nəzərdə tu tu lur. İstər
cəlbedicilik, istərsə də məmnunluq
hər ikisi münasi bət lərin emosional
as pektinə söykəndiyindən bu konsep-
siya tam öz təsdiqini tap mır [4].

R.L.Kriçevski və E.M.Dubrovska -
ya qrup həmrəyliyinin öyrənilməsi
üçün başqa yanaşmanın da mövcudlu -
ğundan bəhs edirlər. Onların izahından
belə aydın olur ki, T.Nyukoma “razı -
lıq” anlayışı vasitəsilə qrup həmrəy -
liyini araşdırmağa cəhd et mişdir. O,
C.Moreno və L.Festingerin yanaşmala -
rın dan fərqli fikir irəli sürmüşdür.
“T.Nyukoma qrup həmrəyliyini qrupun
üzvləri üçün dəyərli olan cisim və
hadi sələrlə bağlı onların oxşar fikirlə -
rinin olması və onların inkişaf etdiril -
məsi ilə bağ la mışdır. Oxşar fikirlərin
inkişafı, yəni razılığın əldə olunması
sonralar fərdin fəa liyyət sahəsindəki
(K.Levinin “sahə nəzəriy yəsi”ndən)
gərginliyinin aradan götü rül məsi kimi
izah olunmuşdur. Mövcud gərginliyin
götürülməsi isə mütəxəssis lə rin fik -
rincə, fərdin emosional reak siyaları
sayə sində baş verir. Buna gö rə də
T.Nyu ko manın fikirləri həm karları
tərəfindən qəbul olunmamışdır” [3,
s. 11].

Qrup həmrəyliyi, birliyi öyrənilər -
kən bəzən qrup üzvlərinin əməkdaşlığı

anlayışı ilə qarışdırılır. Q.Andreyevanın
fikrincə, bu anlayışlar bir-biri ilə sıx
əlaqəli ol salar da, onlar fərqlidirlər.
Q.Andreyeva hesab edir ki, qrup üzv -
lərinin əməkdaşlığı qrupun öz funk -
siya larını yerinə yetirə bilməsi üçün
zəruridir. Qrup həmrəyliyi isə qrup
üzvlərinin təsadüfən deyil, ən yüksək
səviyyədə seçildiyi, qarşılıqlı münasi -
bət lərin öz xüsusiliyi ilə fərqləndiyi
və bu səbəbdən də qrupun məqsədləri,
bu məq sədlərlə bağlı fəaliyyətlərin
yük sək müvəffəqiyyətlə həyata keçiril -
diyi deməkdir. Nəhayət, qrupun
aşağıda göstərilən məqsədləri ayırd
edilir:

1. Qrupun operasinal məqsədləri
– kommunikasiya funksiyasını daşıyan
optimal sistemin yaradılması.

2. Qrupun simvolik məqsədləri –
hər bir qrup üzvünün fərdi fikir və
məq sədlərinin qrup üçün keçərli, əsas
olması.

“Qrup dinamikası” anlayışı elmdə
müxtəlif mənalarda işlədilir. İlk növ -
bədə, bu anlayış sosial psixologiyada
K.Levin və onun davamçıları tərə -
fin dən kiçik qrupun araşdırılması nın
əsas istiqamətlərindən birini bildirir.
İkinci mənada bu anlayış kiçik qrupu
araşdırarkən istifadə olunan metodlar
toplusunu nəzərdə tutur. O da qeyd
olunmalıdır ki, bu metodlar toplusu
məhz K.Levin məktəbi tərəfindən
yaradılmışdır. Kiçik qrupun dinamikası
proseslərinə qrupun formalaşması
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yolları, qrupdaxili təzyiq, qrupda li -
derin seçilməsi məsələləri və s. dax-
ildir. Qru pun kollektivə çevrilməsi
məsələsi də qrup dinamikası
proseslərinə aid edilir. Bu məsələlərin
hər biri haqqında ay rı lıq da müəyyən
məlumatlar veril mə li dir.

Tədqiqatın aktuallığı.  Bütövlükdə
təhsil mü əssisə sini idarə etmək hə -
min müəssisənin daxilində baş verən
mü rək kəb pedaqoji, təşkilati və meto -
dik pro ses ləri, qarşılıqlı münasi bət -
ləri tən zim ləməkdir. Bunun üçün,
xüsu silə, rəhbərlik sahəsində fəa liyyət
göstərən mütəxəssislərdən geniş bilik -
lər, mü kəm məl peşə səriştələri tələb
olunur. Məqalədə bəhs edilən məsələlər
bu ba xım dan xüsusi aktuallıq kəsb
edir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Təc rübə
gös    tərir ki, heç də hər bir rəhbər qarşı -
sına belə məqsəd qoya bil mir, yaxud
mo tivlər fərqli olur, ya da öz məqsəd -
lərini səmərəli şəkildə reallaşdır ma ğı
bacarmır. Burada insan qrupları ilə
işin müasir xüsusiyyətləri haqqında
elmi biliklər təqdim edilir.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti.
Tədqiqatda istifadə edilən yanaşmalar
qrupla rın idarə edilməsində səmərəli

praktik vasitələrdir. Bu vasitələrin
köməyi ilə həm məktəb rəhbərlərinin,
həm də pedaqoji kollektivin fə allaşdı -
rılması, onlarda özünüi da rəetmə
mədəniyyətinin və məsuliyyətinin
yaradıl ması yolları ümumiləşdirilir.
Bu baxımdan, tədqiqatın metodikasın -
dan insan resursları ilə işləyənlər,
monitorinq apa ranlar, pedaqoji kadrlar,
tədqiqatçılar yararlana bilərlər. 
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ПОНЯТИЕ КОНФОРМИЗМА И ГРУППОВОЙ 
ДИНАМИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

АБСТРАКТ
Нубар Ахмедова

Управление персоналом на предприятиях основывается на психологи -
ческих особенностях группы и социальной группы. Эти функции вклю -
чают взаимодействие, социальное содействие, групповое давление,
групповую динамику и комфорт.

Автор здесь подчеркивает, что сотрудничество членов группы необ -
ходимо для того, чтобы группа выполняла свои функции. Групповая соли -
дарность означает, что члены группы находятся на самом высоком уровне
взаимоотношений. Поскольку каждая группа по-своему уникальна, цели
группы и успех ее деятельности зависят от руководства. Автор обос но -
вы вает необходимость изучения управления деятельностью групп.

THE CONCEPT OF CONFORMISM AND GROUP DYNAMICS 
IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

ABSTRACT
Nubar Ahmadova 

Personnel management in enterprises is based on the psychological
characteristics of the group and social group. These functions include
interaction, social assistance, group pressure, group dynamics and comfort.

The author here emphasizes the cooperation of group members as essential
for the group to perform its functions. Group solidarity means that group
members are at the highest level of mutual relations. Since each group is unique
in its own way, the objectives of the group and the success of its activities
depend on the management. The author justifies the need to examine the
management of the activities of groups.

Məqalə ADU-nun psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №03).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
Məqalə redaksiyaya 04 dekabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.

Психолоэийа jурналы 2019, №4

Nübar Əhmədova

72



Психолоэийа jурналы 2019, №4

Pedaqoji psixologiya

73

Müxtəlif dövrlərdə təhsil sahə -
sində və tədrisin keyfiyyə -

tinin yüksəldilməsi istiqamətində bir
sıra faydalı pedaqoji-psixoloji tədqiqat -
lar aparılmış, xeyli uğurlar əldə edil -
mişdir. Hal-hazırda pedaqoji prosesin
müasir problemlərinin elmi əsaslarının
işlənilməsi üçün fundamental tədqiqat -
ların aparılması mühüm vəzifə olaraq
qarşıda durur. Təhsil cəmiyyətin əsas
atributlarından biridir. Təhsilin inkişafı
cəmiyyətin inkişafı ilə dialektik vəhdət -
dədir. Xüsusilə vurğulaya bilərik ki,
yeniləşən cəmiyyət yeniləşən təhsil
tələb edir.  Şagirdlərin şəxsiyyət kimi,
təlim fəaliyyətinin subyekti kimi
inkişaf etdirilməsi hal-hazırda təhsilin
əhəmiyyətli problemlərindən biridir.

Bu onunla əlaqədardır ki, müasir
dövrdə işdə müstəqil və təşəbbüskar
olan, həm təlim, həm də əmək kollek -
tivinə tez uyğunlaşan insanlara tələbat
durmadan artır. 

Kiçik məktəb yaşı dövründə uşaq
şəxsiyyəti təşəkkül tapır. Bu dövrdə
formalaşan bütün psixi funksiyalar
uşağın inkişafı üçün bazis olaraq,
bütün sonrakı illərdə əsas xüsusiyyət -
lərini saxlayaraq, onun sonrakı inkişa -
fına əsaslı təsir göstərir. Belə psixi
funksiyalardan biri şagirdlərin təlim
müvəffəqiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə
təsir göstərən əqli inkişafıdır. Ona
görə də müasir dövrdə məktəbin qarşı -
sın da duran vəzifə təkcə şagirdlərə
müxtəlif fənlər üzrə biliklər vermək

TƏLİM PROSESİNDƏ NƏZƏRİ TƏFƏKKÜRÜN
FORMALAŞDIRILMASI PROBLEMİNƏ 
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Gəncə Dövlət Universiteti 
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deyil. Həm də təlim prosesində elə
şərait yaradılmalıdır ki, şagirdlərin
əqli inkişafı təmin edilsin.

Uşaqların əqli imkanları fərqlidir.
Ancaq məktəbdə şagirdlərə verilən
tələblər heç də həmişə bu imkanları
nəzərə almır, bunun nəticəsində təlim
fəaliyyətini mənimsəmə və icrasında
çətinliklər yaranır. Bu da, öz növbəsin -
də, şagird şəxsiyyətinin inkişafının
bütün sahələrində, yəni emosional,
tələbat-motivasiya, iradi və xarakter
istiqamətlərində öz izini qoyur. Bilik
mənimsəmə, ilk növbədə, təfəkkür
prosesinin köməyi ilə həyata keçirilir.
Şagirdlərin məntiqi, nəzəri təfəkkürü -
nün səviyyəsi onlara təlim prosesində
əsas qanun və əlaqələri anlamağa yar -
dım edir, fənlər üzrə qazanılmış bilikləri
sistemləşdirməyə və konkret faktları
mənimsəməyə şərait yaradır, həmçinin
digər fənlər üzrə mənimsəni lən biliklərlə
praktika arasında qarşılıqlı əlaqə
yaratmağa kömək edir. Həyat fəaliyyəti
prosesində uşaq bütün bilikləri təfək -
kürün sayəsində qazanır. Kiçik məktəbli
şəxsiyyətinin, həmçi nin təfəkkürünün
psixoloji qanuna uy ğunluqlarının inkişa -
fının reallaş dırılması təlimdə müxtəlif
yanaşmalara istiqamətlənir.

Müasir psixoloji-pedaqoji ədəbiy -
yat da bu problemin həllinə yönəlmiş
müəyyən elmi potensial toplanmışdır.
Təlim prosesində şagirdlərin təfəkkü -
rünün inkişafı problemi aşağıdakı
istiqamətlərdə öyrənilmişdir: problemli

təlim (M.İ.Maxmutov, A.M.Matyuş -
kin, T.B.Kudryavtsev, İ.Y.Lerner və b.);
inkişafetdirici təlim (V.V.Davıdov,
D.B.Elkonin, L.B.Zankov və b.); tə -
limdə fərdi yanaşma (M.A.Danilov,
B.P.Yesipov, M.N.Skatkin, İ.T.Oqorod-
nikova, M.İ.Maxmutov, B.İ.Qladkix,
M.D.Sonin, N.E.Unt, Y.S.Rabunski,
N.B.Promotorov və b.); əqli işlərin
mərhələlər üzrə formalaşdırılması
(P.Y.Qalperin, N.F.Talızina); fərdi-
bələbləşmə təlimi (V.C.Muxina,
A.A.Yarulov, V.C.Merlin, E.A.Klimov,
Y.A.Samarin və b.); psixi inkişafı tə -
lim-tərbiyə ilə əlaqələndirən nəzəriy -
yə (P.P.Blonski, L.S.Vıqotski, P.Y.Qal -
perin, A.V.Zaporojets, Q.S.Koct yuk,
A.N.Leontyev, N.A.Mençinskaya,
S.L.Rubinşteyn, D.B.Elkonin və b.).
Hal-hazırda təlimin müxtəlif texnologi -
yaları mövcuddur və hər biri qarşısında
duran pedaqoji vəzifəni həll etməyə
çalışır.

Təhsil sistemində aparılan islahatlar
zamanı ibtidai siniflərə xüsusi diqqət
yetirilir. Çünki məhz təlimin bu
mərhələsində şagirdin zehni potensialı
üzə çıxır, idrak maraqları təlim aktivliyi
inkişaf edir (L.V.Zankov, V.A.Krutet-
ski, D.B.Elkonin və b.)

Kiçik məktəb yaşı dövrü şəxsiyyə -
tin inkişafı üçün dərin potensial imkan-
lara malikdir. L.İ.Bojoviç, A.A.Lyub -
linskaya, L.M.Fridman və b. qeyd
edir lər ki, münbit sosial-psixoloji
iqlimin yaradılması uşağa ilkin məktəb
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tələbatlarını tez mənimsəməyə və
təlim prosesinə fəal qoşulmağa imkan
verir. N.F.Talızina, N.A.Mençinskaya,
M.İ.Maxmutov və b. göstərirlər ki,
uşağın həmyaşıd kollektivində müvəf -
fəqiyyətsizliyinin əsas səbəblərindən
biri öyrənmə bacarığının olmaması
ilə bağlıdır. Şagirdə müstəqil öyrənmə -
yi öyrətmək, daha doğrusu, onu təhsilin
subyektinə çevirmək ancaq o halda
mümkündür ki, ibtidai siniflərdə
müstəqil nəzəri idrak qabiliyyəti inkişaf
etdirilsin. 

Təlim prosesinin effektivliyi əhə -
miy yətli dərəcədə şagirdin idrak fəaliy -
yətinin xüsusiyyətlərinin, ilk növbədə,
təfəkkürünün formalaşma dərəcəsi ilə
təyin edilir. Şagirdlərin idrak sferasının
inkişafında ənənəvi məktəbin imkanları
K.Y.Andreyeva, N.B.Kuvarina,
M.K.Mur  tuzaliyeva və başqaları tərəfin -
dən araşdırılmışdır. Pedaqoqlar və
psixoloqlar hesab edirlər ki, təlim-
tərbi yə prosesinin nəticəliliyini idrak
fəallığının, idrak marağının inkişafına
qadir olan şəraitin yaradılması hesabına
artırmaq olar (Y.İ.Berinq, E.Q.Kaydaş,
Q.A.Saxeyşvili). Həmçinin təlim
məsələlərinin həlli gedişində zehni
bacarıqların formalaşdırılması yolu
ilə bu problemi həll etmək olar
(İ.A.Mişerova, L.A.Nemçikova). Fər -
di-diferensial yanaşmadan istifadə
(N.A.Zavalko, L.M.Zaxarova, L.A.Yat -
skeviç), problemli axtarış fəaliyyətinin
tətbiqi (V.P.Barabaş, İ.Q.Pçelintseva),

təlim işlərinin müxtəlif formalarının
birləşdirilməsi (T.M.Nikolayeva),
öyrənmədə şagirdlərin müstəqil inki -
şafı hesabına da yüksək nəticə əldə
et  mək olar.

L.S.Vıqotskinin mədəni-tarixi nəzə-
riy yəsinə və A.N.Leontyevin fəaliyyət
nəzəriyyəsinə əsaslanan D.B.Elkonin-
V.V.Davıdovun inkişafetdirici təlim
praktikası sübut etdi ki, təlim fəaliyyəti
kiçikyaşlı məktəblilərin əqli və şəxsiy -
yət keyfiyyətlərinin inkişafı üçün
geniş imkanlara malikdir. Kiçik yaşlı
məktəblilər tərəfindən təlim məsələ -
lə rinin həlli zamanı zehni axtarış situa -
siyasının yaradılması, əşyavi hə -
rəkətlərin mənimsənilməsi təlim
fəaliyyətinin əsas komponentlərinin
fəal inkişafına imkan yaradır. Bunların
sırasında Q.V.Repkina və Y.V.Zaika
təlim-idrak maraqlarını, məqsədgör -
məni, təlim işlərini, özünənəzarəti,
özünüqiymətləndirməni ayırırlar.
Pedaqoji tərzlər və təlim komponent -
lərinin xüsusiyyətlərinin formalaşdırıl -
ması K.Y.Andreyeva, N.A.Baxolskaya,
A.B.Vorontsov, V.T.Doroxina, L.K.Zo -
lotoy, Y.İ.Maşbits, T.A.Matis, Q.P.Mak -
simova və D.B.Elkoninin tədqiqat-
larında əks olunmuşdur. L.İ.Bojoviç,
Y.P.Şerbakova və başqaları vurğu -
layırlar ki, çətin iradi işlər qarşıya
qoyu lan məqsədə çatmağa, o cümlədən
təlim məsələlərinin həllinə nail olmağa
təsir edir. Təlimin məzmununun
seçilməsində xüsusi prinsiplərin tətbiq
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olunması, təlim materialının xüsusi mən -
tiqinin kəmiyyəti uşaqların ana dili
dərs lərində nəzəri anlayışlar sistemini
mənimsəməsinə əsaslı təsir edir (P.S.Jedek,
V.V.Repkina, L.İ.Tim çenko). Kiçik
məktəblinin subyektivliyi məsələsi
L.S.Rubinşteyn, A.N.Leontyev,
D.B.Elkonin tərəfindən qaldırılmışdır,
son dövrlərdə isə A.V.Bruşlinski,
V.V.Repkin, N.V.Repkina və başqaları
tərəfindən araşdırıl mışdır. 

İbtidai siniflərdə düzgün təşkil olun -
muş təlim fəaliyyəti, nəzəri anla yış lar
sisteminin mənimsənilməsi və bir sıra
digər çox vacib şərtlər nəzəri təfəkkürün
inkişafını təmin edir. Nəzəri təfəkkür
insandan yalnız məzmuna deyil, “ideal
məhsulların” qurulmasının formasına
bələdləşməyi tələb edir (D.B.Boqo -
yavlenskaya, V.V.Davıdov, A.Z.Zak,
S.E.Kovalyov, L.K.Maksimov, M.A.Xo -
lodnaya və b.). R.A.Ata xa nov, V.V.Be-
liç, X.J.Taneyev, L.S.Ya ku poviç və b.
empirik və nəzəri tə fək kürün qanuna -
uyğunluqlarını tədqiq etmişlər. A.B.Vo -
rotsov, V.A.Qurujapov, O.S.Ostroverx,
D.B.Elkonin və baş qaları ibtidai si -
niflərdə hər bir şagirdin təhsilinin fərdi
hərəkət trayek toriya sının qurulmasının,
psixoloji-pedaqoji diaqnostikasının,
ümu mi inkişafın, o cümlədən nəzəri
təfəkkü rün inkişafının sistematik
öyrənilmə sinin xüsusi əhəmiyyətini
göstərmiş dir lər.

Bu problemin həllinə yönəlmiş
mövcud yanaşmaların təlim prosesinə

tətbiqi kiçik məktəblinin motivasiya
sferasında yaranan nöqsanların aradan
qaldırılmasına kömək edir. N.A.Zaval -
konun tədqiqatlarında göstərildiyi
kimi, məktəbəhazırlıq dövründə əgər
uşaqların 64%-i məktəbə getmək
istəyirdilərsə, birinci sinfin sonunda
bu göstərici 46%-ə düşür, ibtidai sinfin
sonlarında isə şagirdlərin 21%-də
təlimə dərin maraq saxlanılmış olur.
Alimlərin fikrincə, təlim prosesində
kiçikyaşlı məktəblilərdə nəzəri təfək -
kürün inkişaf etdirilməsi uşaq şəxsiy -
yə tinin təşəkkülü üçün əsas stimullar-
dan biridir. Müəllimlə şagird arasında
subyekt-subyekt münasibətinin olması
təhlil, refleksiya, modelləşdirmə və
planlaşdırma işlərinin müvəffəqiyyətlə
mənimsənilməsinə imkan verir. 

Müasir dövrdə cəmiyyətin inkişaf
səviyyəsi, həmçinin uşaqların müstəqil
şəkildə müxtəlif informasiya vasitələ -
rin dən əldə etdikləri məlumatlar
kiçikyaşlı məktəblilərdə mücərrəd
düşünmək tələbatı yaradır. Yəni şagird -
lər əşyalar və hadisələr arasın dakı
əla qə və münasibətləri araşdır malı,
səbəb-nəticə münasibətlərini müəyyən
etməli, mahiyyətini şərh etməlidirlər.
Bir çox psixoloqlar kiçikyaşlı mək -
təblilərin əqli imkanları problemini
araşdırmışlar. Nəticədə məlum ol -
muş dur ki, şagirdlərin əqli imkanları
əvvəllər fərz edildiyindən daha ge -
nişdir. Pedaqoji psixologiyanın qar -
şısında duran aktual problemlərdən
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biri şagirdlərin potensial əqli imkanla -
rını aşkar etmək və inkişaf etdirməkdir.
Münasib şərait yaradılarsa, yəni xüsusi
metodikalarla təşkil olunmuş təlim
şəraitində kiçik məktəbli mücərrəd
nəzəri materialı mənimsəyə bilər. Hal-
hazırda istifadə olunan tədris proqram -
ları və dərsliklər şagirdlərin əqli
imkanları nəzərə alınaraq hazırlanmış -
dır. Mövcud təlim metodikaları şagird -
lərə dərinləşdirilmiş nəzəri məlumatlar
verir, başqa sözlə desək, mücərrəd
nəzəri təfəkkürün inkişafına təkan verir. 

Mövcud pedaqoji-psixoloji ədəbiy -
yat la rın nəzəri təhlili və ibtidai
siniflərin təlim praktikasının öyrənil -
məsi bir sıra təzadların olduğunu aşkar
edir. Kiçikyaşlı məktəblilərdə nəzəri
təfəkkürün inkişafı tələbatı ilə onun
inkişafını təmin edən didaktik və
metodik şəraitin təmin olunması me -
xanizminin seçilməsinin kafi olmaması
ziddiyyət təşkil edir. Konkret fənlər
üzrə nəzəri anlayışlar sistemi şəklində
qurulmuş təlimin məzmunu ilə onun
mənimsənilməsi texnologiyasının tam
olmaması ziddiyyət yaradır. Uşağın
oyun fəaliyyətində qazandığı subyektiv
təcrübəsinin təlim fəaliyyətində tə -
zahürünün vacibliyi arasında da zid -
diy yət mövcuddur.

Elkonin-Davıdov sisteminə əsasla -
nan müasir təhsil təcrübəsi göstərir
ki, konkret fənlər üzrə şagirdlərin
nəzəri təfəkkürünün inkişaf səviyyəsi -
nin diaqnostikasına ehtiyac duyulur.

Xüsusilə, təlim prosesinin ekspertizası
əsnasında şagirdlərin məsələ həlli
zamanı nəzəri düşünmə bacarığının
yoxlanılması vacibdir. Şagirdlər
konkret dərs materialını, hətta ayrı-
ayrı mövzuları mənimsəyərkən belə
nəzəri düşünmə bacarığının səviyyəsi
müəyyənləşdirilməlidir. Bu məqsədlə
xüsusi diaqnostik metodikalara ehtiyac
duyulur. Təlimin uşaq təfəkkürünün
inkişafına inteqral təsirinin öyrənilmə -
si nə həsr olunmuş psixoloji tədqiqatlar
nəticəsində nəzəri təfəkkürün diaqnos -
ti kası istiqamətində böyük təcrübə
qazanılmışdır. Xüsusən, nəzəri təfəkkü -
rün analiz, refleksiya və planlaşdırma
kimi komponentlərinin diaqnostikası
istiqamətində xeyli iş aparılmışdır.
Y.A.Ponomaryov, V.N.Puşkin, A.Z.Zak,
V.X.Maqkayev, A.M.Medvedyev,
P.Q.Nejnov və başqalarının tədqiqatları
məhz bu istiqamətdə aparılmışdır.
V.V.Rubsov, N.İ.Polivanova və İ.V.Ri -
vina nəzəri təfəkkürün komponenti
kimi sistemliliyin öyrənilməsi istiqa -
mətində xeyli iş görmüşlər. Q.Q.Mi -
kulina və O.V.Savelyeva nəzəri
təfəkkürün komponenti kimi əşyavilik,
sistemlilik və ümumiləşdirmənin
diaqnostikası üzrə geniş tədqiqatlar
aparmışlar. 

Diaqnostik metodların əsasında
klassik “anlamaya əsaslanan məsələ”
və konkret tədris fənlərinin məzmunu na
xas olmayan məsələ tipləri dayanır.
Bununla yanaşı, mövcud metodların
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şagirdlərin nəzəri təfəkkürünün diaq -
nostikasına birbaşa köçürülməsi tə -
limin məzmunu ilə əlaqənin olma -
ma sına görə çətinlik yaradır.

Son dövrlərdə ibtidai siniflərdə təli -
min müxtəlif variantları araşdırılır və
reallaşdırılır. Bəzi hallarda alternativ
təlim standart ibtidai təhsildən təlim
proqramının məzmununa görə fərqlə -
nir. D.B.Elkonin – V.V.Davıdo vun
inki şafetdirici təlim sistemi üzrə müəl -
lif məktəbləri bu istiqamətə əsaslanır.
Digər hallarda isə adi ibtidai məktəb -
lərdən təlim şəraitinə görə fərqlənir.
Məsələn, siniflərin az sayda şagird -
lər dən təşkil olunması, təlimlə oyunun
növbələşdirilməsinin xüsusi rejimi və s.
L.V.Zankovun inkişafet dirici təlim
sistemi bu istiqamətə əsaslanır.

İbtidai təlimin müxtəlif formaları
şagirdlərin əqli inkişafına daimi
nəzarətin təmin olunmasını tələb edir.
Bu cür nəzarət kiçik məktəb yaşı döv -
ründə təfəkkürün inkişafının mahiyyəti
və özünəməxsusluğu barədə psixoloji
təsəvvürlərin təyin olunmasına əsas -
lanmalıdır. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

АБСТРАКТ
Парвана Мамедова

Развитие учащегося как личности, как субъекта деятельности является
значимой проблемой в образовании. Все свои знания в процессе
жизнедеятельности ребенок получает благодаря мышлению. На
реализацию психологических законамерностей развития личности и
мышления младшего школьника, направлены различные подходы в
обучении. Вопросы развития мышления учащихся в образовательном
процессе отражены в работах по изучению: проблемного обучения,
развивающего обучения, поэтапного формирования подхода в обучении,
индивидуально-ориентированного обучения и т.д.

Особое внимание в реформировании системы образования уделяется
начальной школе. Младший школьный возраст обладает глубокими
потенциальными возможностями для развития личности. Активное
развитие теоретического мышления младших школьников в ходе освоения
учебной деятельности является одним из основных стимулов
совершенствования личности ребенка.

MODERN VIEWS TO THE PROBLEM OF FORMING 
THEORETICAL THINKING IN TRAINING PROCESS

ABSTRACT 

Parvana Mammadova

Development of students as personality, learning activities as a trait is
one of the major problems of education. In the living process student gain all
the knowledge for the way of thinking. Development of personality and
thinking of student causes different views. In the learning process the
problem of the development of students thinking is taught as belong:
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problemic learning; developing learning; personal views in learning; forming
in stages of mind works; guide learning. 

During the reforms carried out in the education system special attention
is paid to primary classes. Primary school age has a deep potential for the
development of personality. The development of theoretical thinking in
junior schoolchildren in the learning process in one of the main stimuly for
the formation of children’s personality.

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

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor. 
Məqalə redaksiyaya 30 noyabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.



Obsessiv-kompulsiv pozun-
tu (lat.obsessio-mühasirə
edilmiş, örtülmüş, arzu -

olunmaz fikirlər və lat.compello -
məc buri, lat.compulsio-zorlama) -
sarışan fikirlərin və ya sarışan hərə -
kətlərin, kompulsiya daha çox onların
hər ikisinin mövcudluğuna və dezadap-
tasiyaya gətirib çıxaran psixi pozun-
tudur.  Nevrozun bu forması in san da
təşviş yaradan sayrışan fikir lərin  (ob-
sessiyalar) meydana çıxması və həmin
fikirlərin, öz növbəsində, müəyyən

sarışan hərəkətləri (kompulsiyalar)
təkrarlamağa vadar etməsi ilə xarak -
te rizə olunur [5].

Xroniki, mütərəqqi və epizodik xa -
rakterli ola bilər. OKP olduğu zaman
xəstə qeyri-ixtiyari obsessiv, narahat
və qorxulu düşüncələrə malik olur (bun -
lar obsessiya adlanır). OKP-nin dilimiz -
də tam qarşılığı “aludəçilik” pozğunluğu
olan, yəni OKP asılılıq xəstəliyi təşviş
(anxiety) sindromlu, daima bir tədir -
ginlik, şübhə və narahatlıq hallarının
təsadüf olunduğu bir xəstəlikdir.
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OBSESSİV-KOMPULSİV POZUNTUNUN 
(SARIŞAN HALLAR POZUNTUSUNUN) KLİNİK- 

PSİXOLOJİ TƏHLİLİ VƏ ARADAN QALDIRILMASINDA 
KOQNİTİV-BİHEVİORAL TERAPİYANIN YOLU

Kamilə Kazımova 
BDU-nun psixologiya 

kafedrasının baş müəllimi 
Zahid Xəlilov küçəsi - 23. indeks: AZ 1148

Yamən Vəliyeva 
BDU-nun psixologiya kafedrası dosent əvəzi

Zahid Xəlilov küçəsi - 23. indeks: AZ 1148

Açar sözlər: Obsessiv-kompulsiv pozuntu, nevroz, kompulsiya, sindrom,
düşüncə, simmetriya, epizodik, adekvat,dezadaptasiya

Ключевые слова: Обсессивно-компульсивное расстройство, невроз,
принуждение, синдром, наследственность, мышление, симметрия,
эпизодические, адекватные, дезадаптация

Key words: Obsessive-compulsive disorder, neurosis, compulsion, syndrome,
thinking, symmetry, episodic, adequate, disadaptation
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Obsessiyalar – insanı tərk etməyən
arzuolunmaz fikirlər, meyillər və
obrazlardır. Kompulsiyalar – obsessiv
düşüncələri müvəqqəti olaraq aradan
qaldırmaq və narahatlığı azaltmaq üçün
kömək edən hərəkətlərdir. Vəziy yətin
ağırlaşması, daha çox kompulsi yaların
olması xroniki və ya epizodik formada
olur. Vaxt keçdikcə tibbi və psixoloji
müdaxilə olmazsa, xəstəlik daha da
ağırlaşır. Xəstə qorxularını adekvat
qiymətləndirmək qabiliyyətini itirir.
Ciddi irəliləmiş hallarda dərman ların
istifadəsi ilə xəstəxanaya yerləş dirmək
nəzərdə tutulur. Obsessiyalar özündə
aşağıdakı xüsusiyyətləri birləşdirir:

“Obsessiya” – “aludəçilik”, insanın
səhv düşüncələrinin olduğunu bilmə -
sinə baxmayaraq ağlına gəlməsinə mane
ola bilmədiyi fikir, niyyət və ya obraz lar
olması, bunların yaratdığı çətinlikdən
xilas olmaq üçün kompulsiv –
davranış ların və ya fikirlərin olmasıdır.

Obsessiv-kompulsiv pozuntu olan
insanların düşüncələri, ümumiyyətlə,
ağıllı və funksional xüsusiyyətlərdən
məhrumdur. Bu məhrumluq isə qarışıq
hisslərə, davranışlara və fizioloji reak-
siyalara gətirib çıxarır. Bu düşüncələr
şəxsin iradəsindən asılı olmadan
beyninə daxil olur və həmin şəxs bu -
nun boş və mənasız olduğunun fərqin -
dədir. Hətta düşüncələri və ya davra -
nışları həddindən artıq olduqda düşün -
cələrinə və davranışlarına nəzarət edə
bilmir. Bu düşüncələrə və davra nışlara

gündə ən azı bir neçə saat vaxt sərf
edirlər. Düşüncələrini yerinə yetirərkən
zövq almır, ancaq düşüncə lə rə səbəb
olan narahatlıqdan qısa müd dətdə sanki
azad ola bilirlər.

Bu narahatlıq XBT-10-a (Xəstəlik -
lərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin
beynəlxalq statistik təsnifatı - Onuncu
baxışa) əsasən klinik protokolda “F42
Obsessiv-kompulsiv (sarışan-məcburi)
pozğunluqlar” adlanır.Belə vəziyyətin
əsas xüsusiyyəti təkrar sarışan fikirlərin
və ya məcburi hərəkətlərin olmasıdır.
Sarışan fikirlər stereotip şəkildə xəstə -
nin təkrar-təkrar ağlına gələn ideyalar-
dan, obrazlardan və ya arzulardan
ibarətdir. Onlar, demək olar ki, həmişə
kədərləndiricidirlər və pasiyent, adətən,
səmərəsiz onlara müqavimət göstərmə -
yə çalışır. Bununla belə xəstə bu fikir -
ləri nə qədər qeyri-iradi və pis olsalar
belə, özününkü sayır.

O, davamlı və uğursuz olaraq,
düşüncələrə bərabər müdaxilə və zərif
hərəkətlər vasitəsilə yaranan narahatlığı
aradan qaldırmağa çalışır (kompul-
siya). Bəzən ayrı-ayrılıqda obsessiv
(daha çox təkrarlanan fikirlər-F42.0)
və ayrı-ayrılıqda kompulsiv (daha çox
təkrarlanan hərəkətlər F42.1)  pozun-
tulara ayrılır. Obsessiv-kompulsiv
pozuntunu müəyyən etmək üçün Yell
Braun şkalasından istifadə edilir [1].

Alimlər hələ də psixi xəstəliyin
yaranmasına səbəb olan bir çox amillər
olduğunu qeyd edirlər. Onlardan bəzi
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nəzəriyyələrə diqqət yetirək. Bioloji
amillər arasında OKP səbəbləri aşağı -
dakılardır: 

– metabolik pozuntular; 
– xəsarət və baş yaralanmaları; 
– irsi meyillik və yoluxucu xəs -

təliklərin ağırlaşması;  
– vegetativ sinir sistemi səviy -

yəsindəki pozuntular. 
Digər qrup alimlər isə pozuntuların

sosial-ictimai səbəblərini qeyd edirlər.
Bunlardan tez-tez rast gəlinən: ailədə
ciddi dini tərbiyənin olması, iş prose -
sində yaranan çətin münasibətlər, daim
təkrarlanan stres, panik atak və s.
halların olmasıdır.

Bu xəstəliyə aid diaqnoz şəxsi təc -
rübə və cəmiyyət tərəfindən də qoyula
bilər. Bu pozuntunun nəticələrinə diq -
qət çəkən bir nümunəni cinayət xəbər -
lərinə baxmağı aid edə bilərik. Yaranan
qorxuları insan əksini inandıran
hərəkətlərlə aradan qaldırmağa çalışır.
O, bir neçə dəfə qapalı avtomobili
ye   ni   dən yoxlaya bilər və bankdakı
he   sab ları yenidən hesablaya bilər.

OKP-nin inkişaf etməsində risk
amilləri arasında aşağıdakıları göstər -
mək olar: 

– irsiyyətdə OKP-nun və tik pozun-
tunun olması (tiklər ani olaraq
is təməyərəkdən baş verib, təkrar -
lanan refleks hərəkətlərindən
ibarət olub və eyni zamanda
əzələ sıxılması ilə müşahidə olu -
nan psixoloji narahatlıqdır);

– qeyri-kafi həyat şəraiti;
– cinsi, dini və gigiyena sahəsində

uyğunlaşa bilməyən mövqenin
formalaşması ilə əlaqədar yara -
nan mədəni-sosial amillər;

– neqativ emosionallıq;
– inkişaf prosesinə davranışın təsiri,

uşaqlıqda baş verən fiziki və
cinsi zorakılıq;

– infeksiyadan sonra yaranmış au-
toimmun sindrom (bəzi hallarda
uşaqlarda streptokok infeksiya -
sından sonra OKP və ya OKP
simptomlarının inkişafı);

– uşaqlıq dövründə sui-istifadə
(fiziki və ya cinsi);

Nələri obsessiya hesab etmək olar?
Obsessiyalar özünü 3 şəkildə biruzə

verir:
– Zehninizdən keçən kəlmələr,

şübhələr, məsələn: 
– “ya...isə?”,  “... elədim?”, “...

idi?”.
Zehni görüntülər, zehninizdə anidən

canlanan bir rəsm kimi.
Niyyətlər, ya da bir hadisəni həyata

keçirmək üçün ani şiddətli arzu.
OKP-yə aid örnəkləri oxuduğu -

muz da ağlımızda “təmiz, tərtibli və
səliqəli olmağın; güvənlik məqsədilə
qapıları, pəncərələri yoxlamağın nə
zərəri var? Bunlar xəstəlik mi sayıl -
malıdır?” şəklində düşüncələr keçə
bilər. Əlbəttə bu, davranışları günlük
həyatımızda edirik və xəstəlik olaraq
sayılmamalıdır. Ancaq tibbi baxımdan
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bu şəkildə düşüncə və davranışların
xəstəlik sayıla bilməsi üçün gündəlik
işlərimizə təsir edəcək, məhdudlaşdıra -
caq qədər şiddətli və sıx olması lazımdır.

Məsələn, bir evdar xanımın təmiz
və səliqəli olmağı təbii olaraq xəstəlik
sayılmaz, amma, demək olar ki, hər
gün, günün hər saatında təmizlik edir,
hər gün paltar yuyur və bu davranışlar
sə bə biy lə uşaqlarını sağlam bir şəkildə
yetiş dir mək üçün kifayət qədər vaxt
ayıra bil mirsə, xəstəlik olaraq qiy mət -
ləndi ril mə lidir. Bir nəfərin evinin pən -
cə rələ ri nin qapalı, qapıları nın kilidli
oldu ğunu güvənlik üçün yoxlamağı
normal haldır. Lakin evindən dəfələrlə
çıxaraq, ya da yoldan geriyə dönərək
pəncərə və qapıları yoxlamağı qətiyyən
diqqət edilməsi vacib olan bir məsə -
lədir.

Obsessiyalar bir anda zehninizə
“dəvətsiz” olaraq girirlər və onlar
istənməyən, uyğunsuz və əzabverici -
dirlər. Obsessiyalar bir dəfə ağla
gəldiyində bütün diqqətinizi ələ keçirir
və bu zaman başqa bir şeyi düşünmək
çox çətindir. Diqqə tinizi obsessiyadan
uzaqlaşdırsanız belə, rahatlamaq
sadəcə bir anlıq mümkün olur. Çünki
həmin obsessiya yenidən geri qayıdır.
Obsessiyalar əxlaqi dəyərlərinizə,
ideallarınıza və hədəflərinizə uyğun
olmayan fikirləri əmələ gətirir.

Obsessiyalar istənməyən, xoş
qarşılanmayan, şəxsin nəzarətindən
kənar təkrar olunan və xoş olmayan

mövzular haqqında düşüncələrdir.
Şəxsin obsessiyalı düşünmə halı
həddindən artıq çox olduqda ( yəni
obsessiya haqqında düşünməklə gün
ərzində 1 saatdan çox vaxt sərf edirsə)
və ya neytrallaşdırma cəhdləri bir gün
içində bir saatdan çox davam edərsə,
bu şəxsdə obsessiv-kompulsiv pozuntu
(OKP) olduğunu düşünmək olar.

OKP-nin inkişafına və ya xəstəliyin
şiddətlənməsinə səbəb olacaq bəzi
amillər aşağıdakılardır:

Ailənin tarixi: Birinci dərəcəli qo-
humlarda (ata-ana, bacı-qardaş, övlad)
olan obsessiv-kompulsiv pozuntu bu
xəstəliyin inkişaf riskini artırır.

Stresli həyat hadisələri: Travmatik
və stresli həyat hadisələrinin
OKP-yə səbəb ola biləcəyi məlumdur.

Başqa psixoloji problemlər:
OKP-nin təşviş pozuntusu, depressiya,
maddə bağlılığı, ya da tik pozuntuları
kimi fərqli psixoloji problemlərlə
əlaqədar ola biləcəyi düşünülür.

Obsessiyalar dörd əsas formada
gerçəkləşir:

Obsessiv düşüncə (inadçı bir
şəkildə zehni məşğul edən, insanı
narahat edən düşüncələr)

Obsessiv görünüş (insanı narahat
edən görüntü, ya da canlı varlıqlar)

Obsessiv təhrik – kompulsiv dav -
ranışlar (insanı istənilməyən davranışa
məcbur edən hərəkətlər)

Müvəqqəti rahatlıq – kompulsiv
davranışlar narahatlıqları müvəqqəti
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olaraq aradan qaldırır, amma obsessiya
və narahatlıq tezliklə qayıdır, bu da
döv rü olaraq yenidən başlamağa səbəb
olur.

Belə hallarda bu insanlar (mək -
təbdə) cəmiyyət içində xəstəliklərini
gizləyə bilirlər. Şiddət artdıqca xəstəlik
insanların günlük yaşamında çətinlik
törətməyə başladığı üçün asılılıqları
istiqamətində həyatlarına davam edirlər
və beləcə cəmiyyət içində olmaqdan
çətinlik çəkirlər. 

OKP daha çox erkən yaşlarda, 7-12
yaş arasında başlayır. Əslində, OKP-li
yetkinlərin çoxunun simptomları elə
uşaq yaşlarında özünü göstərmiş olur.

OKP oğlan uşaqlarında qız uşaqla -
rına nisbətən daha geniş olaraq görülür,
ancaq yetkin insanlardan qadınlarda
OKP-yə daha çox rast gəlinir.

OKP-yə uşaqların və yetkinlərin
2-3%-də rast gəlinir.

Başqalarından işlərinin yaxşı ola -
cağına və ya rituallarının “doğru”
olaraq tamamlandığına dair təsdiq al-
maq OKP-li uşaqlarda və gənclərdə
geniş yayılıb. Bunun nəticəsində,
valideynlərdən, digər yaxınlarından
da ritualları etməyi tələb edə bilərlər.

Hər bir şəxsə məxsus obsessiyalar
müxtəlifdir, lakin onların çoxu eyni baş -
lıq altında toplana bilər. Rasmussen və
Eisen OKP diaqnozu qoyulan 1000-dən
çox şəxsdə obsessiyaları araşdır -
mışdılar. Onlar çirklənmə ilə bağlı
na rahatçılıqlar və hərəkətlər, ya da

qərar qəbuletmə ilə bağlı şübhələri
ən çox rast gəlinən obsessiyalar oldu -
ğunu qeyd etmişdilər. Halbuki, iştirak -
çıların 31%-i zərərvermə, nifrət obses -
siyalarını, 24%-i cinsi obsessiyaları
və 10%-i dini obsessiyaları bildirmiş -
dilər. Digər obsessiya tipləri isə sim-
metriya, ya da qüsursuzluq ehtiyacını
ehtiva edən obsessiyalar və sağlamlıq
ilə bağlı olan obsessiyalardır.

OKP-li şəxslərdə ən çox rast gəli -
nən narahatçılıqlardan biri obsessiyalı
düşüncələrin gerçəkləşməsidir. Onlar
düşüncələrinin həyata keçməsindən
qorxurlar. Əgər hərəkətə keçmiş
olsaydılar, həbsxanalar düşüncələrinə
təslim olmuş, OKP-dən əziyyət çəkən
insanlarla dolu olardı. Bu bir reallıqdır
ki, çox az sayda OKP-li şəxs qanunlara
qarşı çıxmış, ya da obsessiyaların
ger çəkləşdirmişlər. Klinik təcrübələrə
dayanaraq OKP-li şəxslərin daha az
cinayət törətdiklərinə inanırıq.

Şiddət, ya da təcavüzkar bir davra -
nışı gerçəkləşdirmək, bu davranışlarla
bağlı düşüncələrə sahib olmaq qədər
asan deyil. OKP-si olan şəxslərlə
aparılan təcrübələr göstərir ki, onların
beyni davamlı olaraq başqalarına zərər
vermək yollarını tapmaqla deyil,
əksinə, zehinləri davamlı olaraq
başqalarının güvənliyi, sağlamlığı və
xoşbəxtliyini qorumaqla məşğuldur.
Buna görə də obsessiyanın nəzərdə
tutduğu şəkildə davranmaq, asanlıqla
dəyişməyən şəxsiyyət xüsusiyyət -
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lərinin,  əxlaqi dəyərlərin və ideal stan -
 dart ların çeynənilib keçilməsini tələb
edir ki, bu da öz-özlüyündə olacaq
bir şey deyil.

Şüurlu olaraq düşüncələrin basdırıl -
ması və nəzarətetmə səylərinin təsirləri
haqqında çoxlu araşdırmalar var. Bu
OKP-si olan insanlar və hər hansı bir
psixoloji problemi olmayan insanlar
üzərində də aparılmışdır. Bu araşdırma -
ların bəzilərinin sonunda belə bir nə -
ticə əldə olunmuşdur ki, insanlar bir
dü şüncəni qısa vaxt ərzində bas dır ma -
ğa (gizlətməyə ) müvəffəq olsalar da,
həmin düşüncəni basdırmaq üçün gös -
tərdikləri səylər bitdikdən sonra, həmin
düşüncə daha qüvvətli bir şəkildə geri
qayıdır.

Digər araşdırmalar nəticəsində mə -
lum olmuşdur ki, düşüncənin yeni dən
beyində canlanmasında artıma sə bəb
olur. Düşüncənin basdırılması ilə həmin
düşüncənin yenidən meydanaçıxma te-
zliyi psixoloqlar arasında mü bahisə
yaratsa da, onlarca aparılan araş dırmalar
nəticəsində bir şey ortaya çıxmışdır –
bir neçə dəqiqə belə olsa istənməyən
bir düşüncənin, görüntünün və ya da
hissin tamamilə basdı rılması mümkün
deyil. Ona görə də belə insanlara bu
vəziyyətdən çıxmaları üçün terapiya
metodlarından istifadə edilməlidir.

Məlumdur ki, obsessiv-kompulsiv
(sarışan hallar pozuntusu) pozuntunun
aradan qaldırılması üçün bir çox te -
rapiya metodlarından istifadə edilir.

Onlardan ən effektli və uğurlu metod-
lardan biri də koqnitiv-bihevioral tera -
piyadır. Koqnitiv davranış terapiyasının
obsessiya və çətinliklər üçün başlıca
komponenti “reaksiya verməyin qar -
şı sını alan üzləşmə” olaraq bilinir.
Bu üsul bir yandan çətinlikləri, neytral -
laşdırmaları, yayınmağı, düşüncəyə
nəzarət, strategiyaların qarşısını alarkən
bir yandan da obsessiyaya məruz qal -
ma ğı (obsesiya ilə üzləşməyi ) ehtiva
edir.  Bu da müalicənin ən güclü
təsiridir.

Belə ki, biz bəzi şeylərlə əlaqəli
hisslərimizi dəyişdirməməyimizə bax-
mayaraq, onlarla əlaqəli düşüncələri-
mizi dəyişə bilər və müvazinətli bir
perspektiv inkişaf etdirə bilərik.

KDT obsessiyalı düşüncənin sizə
nə məna (düşüncə ilə əlaqəli elmi də -
yərləndirmənizə/inancınıza) verəcəyinə
və sizin o düşüncəyə olan davranış
reaksiyanıza (yayınma davranışınıza,
çətinliklə ri nizə, neytrallaşdırıcı
hərəkətlərinizə, ya da düşüncəyə
nəzarət yöntəmləri nizə) yönəlir.
İnancınızın düşündüyünüz mənaya
gəlməyəcəyini qavramağa başladıqda,
obsessiyanıza hissi reaksi ya nız da
eynən çətinlik, neytrallaş dır ma,
yayınma və ya düşüncə nəzarətietmə
ehtiyacınız kimi daha az sıx hala gəlir.

Obsessiyanızı təcrübə edərkən
özünüzü bir şəkildə pis hiss edərsiniz
və arxasından çətinlikləriniz, neytral -
laş dırma səyləriniz, ya da qarşılaş -
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dığınız vəziyyətlərin sizi pis hiss
etdirə cək tərəflərindən yayınma səy -
ləriniz ortaya çıxarkən özünüzü daha
yaxşı hiss edərsiniz. Bu edilənlər
bütün olaraq mənalı görünür, amma
obsessi yanızı sonlandırmağa çalışmaq
bir çox mümkün olmayan təsiri də
bəra bərində gətirir.

OKP- li insanların obsessiyalardan
qorxmalarına bənzər şəkildə hörüm -
çəkdən qorxan Stefan nümunəsini
yada salaq. Stefanın hörümçək dolu
bir otaqda qaldığını və bayıra çıxma -
dığını var sayaq. Belə bir vəziyyətdə
Stefanın narahatçılığı sürətlə ən pik
nöqtəyə yüksələcəkdir.

Məsələn, maşınınız qatar relslərinin
üstündə durubsa və sizə doğru yaxın -
laşan bir qatar varsa, sizin bütün diq -
qətiniz güvənliyiniz və ya o vəziy -
yətdən qurtuluşunuz üçün məlu mat
toplayacaqdır. Məsələn, qoruyucu
kəməri açmaq, qapını açmaq və qaç-
maq və s. kimi. O an həyatda qalmağı -
nızla əlaqəsi olmayan məlumatlara
diqqətinizi verməyiniz önəmli deyildir:
məsələn, radioda hansı mahnının
oxunduğu kimi. Əgər bu süzgəc sis -
teminə sahib olmasaydıq, insan növü
olaraq həyatda qalmağımız mümkün
olmazdı.

Cəsur bir addım atmaq, üzləşmək
çətinliklərinizi neytrallaşdırmalarınızı
və uzaqdurma cəhdlərinizi pilləli
olaraq azaldaraq sizi mümkün risklər
almağa hazırlamağa kömək edəcəkdir.

İndi məntiqli və hesablanmış riskləri
tamamilə alabiləcək vəziyyətdə, ya
da almağa istəkli ola bilərsiniz və
məruz qalmağa hazır ola bilərsiniz.
Əgər elədirsə, davam edin! Bəzi risklə -
rin ağıllıca, ya da hesab lanmış olması
mövzusunda şübhələriniz olsa belə,
məruz qalmağa başlamanız görünür.
Nəticədə bir şey haqqında təkrar-
təkrar danışa bilərsiniz və bu işə yara-
maz, amma hərəkətə keç mək işə
yaraya caq. 

Obsessiya ilə bağlı simptomlar
gəlib keçici də ola bilər, vaxt keçdikcə
aza la və ya pisləşə də bilər. Ona görə
də obsessiv-kompulsiv pozuntusu olan
insanların vaxtında müayinəsi və müa -
licəsi həyata keçirilməlidir.

Nəticə

Məqalədə obsessiv-kompulsiv po -
zuntu olan insanların düşüncələri,
ümumiyyətlə, ağıllı və funksional xü -
susiyyətlərdən məhrum olmaları xüsusi
olaraq qeyd edilmişdir. Bu məh rum -
luğun isə qarışıq hisslərə, davranışlara
və fizioloji reaksiyalara gətirib çıxar -
maları göstərilmişdir. Eyni zamanda
məqalədə OKP-nin yaran masının bi-
oloji və risk amilləri geniş təhlil
edilmişdir. İnsanların həyatda tez-tez
rastlaşdıqları obsessiyaların öyrənilməsi
də məqalədə öz əksini tapır. Məqalədə
obsessiyaların aradan qaldırılmasında
psixoterapiya metodla rından istifadə
edilməsi də öz əksini tapmışdır.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПУТИ 
УСТРАНЕНИЯ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО 

РАССТРОЙСТВА (НЕВРОЗА НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ)

АБСТРАКТ

Камилла Кязимова, Яман Велиева

В статье представлены размышления людей с обсессивно-ком пуль -
сивным расстройством, в частности, подчеркнуто лишение их интел -
лектуальных и функциональных особенностей. И показано, что такое
лишение приводит к смешанным чувствам, поведениям и физио ло ги -
ческим реакциям. Также в статье широко проанализированы биоло ги -
ческие факторы риска формирования ОКР. В статье нашло свое отражение
изучение обсессий, с которыми люди часто сталкиваются в жизни. В
статье также изложено применение психотерапевтических методов в
устранении обсессий. 

CLINICAL PSYCHOLOGICAL ANALYSIS AND TREATMENT 
OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER

ABSTRACT

Kamila Kazimova, Yaman Valiyeva

The article emphasizes that thoughts of the people with obsessive-compulsive
disorders are generally deprived of their mental and functional characteristics.
It has been shown that this deprivation can lead to mixed feelings, behaviours
and physiological reactions. At the same time, the article widely analyzes
the biological and risk factors of the formation of OCD. The article also
examines the obsessions that people often encounter in life. The article also
illustrates the use of psychotherapy techniques in overcoming depression.

Məqalə BDU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №07).

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor. 
Məqalə redaksiyaya 28 noyabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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Autoaqressiv davranış müasir
psixologiyada öz aktuallığı

ilə seçilən, lakin nisbətən az öyrənilmiş
problemlərdəndir. Son dövrlər bu
istiqamətdə aparılmıış tədqiqatlar daha
çox bu davranışın bir təzahürü olan
suisidal davranışın öyrənilməsinə yö -
nəlmişdir. İstər yerli, istərsə də xarici
ölkə psixoloqlarının tədqiqatlarında
“auto aqressiv davranış” termini ilə
bağlı vahid yanaşma mövcud deyil.
Belə ki, psixoanalitik məktəbin
nümayəndələri autoaqressiv davranış
dedikdə, insanın təkcə özünə münasi -
bət də açıq aqressiv təzahürlərini (in-
tihar cəhdi, aclıq və s.) deyil, eləcə
də narkomaniya, alkoqolizm, travmatik
idman növlərinə maraq kimi gizli
təzahürlərini də nəzərdə tuturlar.

Autoaqressiv davranışla bağlı xarici
konsepsiyaların təhlili göstərir ki,

əksər hallarda həmin konsepsiyalarda
bu davranış fərdin yaranmış situasiya
ilə, yaxud da emosiyaları ilə başa
çıxa bilməsi cəhdi kimi nəzərdən
keçirilir. 

Klinik tədqiqatlarda autoaqressiya
psixoloji böhrandan dezadaptiv çıxış
strategi yası kimi izah edilir. Lakin
müəlliflərdən Y.B.Popov və A.V.Bruq
qeyd edir ki, istənilən halda autoaqres-
siv təzahürlərin yaranmasının həlledici
məqamı məna konfliktidir.  Autoaqres-
siv qərarın icrası dezadaptasiyanın
səbəbi, şəraiti və formasından asılı
olmayaraq yaranmış konfliktin fərd
tərəfindən yenidən qiymətləndirilib,
işlənməsi mərhələsindən sonra baş
verir. Autoaqressiv davranışla xəstəli -
yin xarakteri və ağırlığı arasında isə
bilavasitə əlaqə mövcud deyil. Hətta
fərdin psixotik vəziyyətində belə
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“psevdoreal” konflikt şəxsiyyətin bazal
yönəlişlərindən keçir ki, bu da növbəti
da vranış formasının seçimini şərtlən di rir.

Müəlliflərdən S.S.Stepanov au-
toaqressiya dedikdə, ədavətli hərəkət -
lərin bu və ya digər səbəb üzündən
insanı qıcıqlandıran obyektə deyil,
onun məhz özünə istiqamətlənmiş
aqressiv davranışının bir növünü
nəzərdə tutur. Belə əməllər insanın
özünü günahlandırmasında, bəzən
özünə fiziki xəsarətlər yetirməsində,
ən ağır hallarda isə suisidal cəhdlərində
təzahür edir.  Bu cür davranış nevrotik
və depressiv pozuntu lardan əziyyət
çəkənlər üçün səciyyəvidir [10]. 

S.K.Nartova-Boçaver autoaqressiya
dedikdə,  xarici obyektə olan neqativ
affektin insanın özünə yönəltməsindən
ibarət olan ikincili psixoloji müdafiəni
nəzərdə tutur [9]. 

Ümumiyyətlə, qeyd edilən prob -
lemə həsr edilmiş nəzəri ədəbiyyatın
təhlili göstərir ki, bir çox hallarda
“autoaqressiv davranış”, “autodestruk-
tiv davranış”, “suisidal davranış” kimi
terminlər sinonim kimi işlənsələr də,
onların daşıdığı məna fərqlidir.

Bir sıra müəlliflər suisidal və au-
toaqressiv davranışın eyni məna
daşıdığını qeyd edirlər. Digərləri isə
əksinə, autoaqressiv davranış dedikdə
psixosomatik xəstəliklərin şüursuz
(psixoloji aspektdə) mexanizmlərinin
meydana gəlməsi kimi başa düşülmə -
sini vurğulayırlar. Analoji nöqteyi nə -

zərdən  A.P.Xovraçev, L.N.Yur çen ko
fərz edirlər ki, “ alkoqol asılılığının
autoaqressiv davranış kimi nəzərdən
keçirilməsi artıq əvvəldən aksiomatik -
dir” [11], eynilə O.İ.Speranskaya və
O.İ.Yefremova tütün çəkməyi də au-
toaqressiv davranışın sırasına daxil
edir. Başqa sözlə, müəlliflər autoaq -
ressiyanı sağlamlıqlarına vaxtaşırı
zərərvurma kimi nəzərdən keçirirlər.
İ.N.Xma ruk alkoqoldan sui-istifadəni
(“şərabda qəm boğmaq” məqsədilə),
yol hərəkəti qaydalarını pozmaqla
yük sək sürətlə avtomobil idarə etmək
və davaların provoka siyasını da au-
toaqressiv davranışa aid edir.

Müəlliflərdən A.Y.Perexov “dolayı
intihar” terminini fərqləndirir ki, bura
sürət həddiniaşma, sərxoş vəziyyətdə
avtomobil idarəetmə, təsadüfən çoxlu
sayda həblərin qəbul edilməsini aid
edirdi [8].

A.E.Bryuxin və M.B.Soloqub hətta
anoreksiyanı klinik fenomen kimi
(“ağır somato-endokrin xəstəliklərə
səbəb olan, şüurlu və davamlı olaraq
yeməkdən imtina)  vurğulayıb, autoaq -
res siyanın təzahürü kimi nəzərdən
keçirirlər [3].

N.M.Volnov və D.İ.Şustov suisidal
autoaqressiv davranış və suisidal olma -
yan autoaqressiv davranışı fərq lən di -
rirlər [4].

N.A.Kaçnova və A.V.Zosimenko
məhkumlarla bağlı apardıqları tədqi -
qat lar əsasında onlarda müşahidə edi -
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lən autoaqressiv davranışı 2 variantda
nəzərdən keçirir [7]: birincisi – özünü
həyatdan məhrum etmək məqsədi
daşıyan autoaqressiya, ikincisi – intihar
məqsədi olmayan, lakin sağlamlığı
üçün birbaşa təhlükə yaradan au-
toaqressiv davranış.

Müəlliflərdən A.Q.Ambrumova və
V.A.Tixonenko “Suisidal davranışın
diaqnos tikası” adlı metodik tövsiyəsin -
də göstərirlər ki, intihar – məqsədli
şəkildə həyatdan məhrum olmaqdır.
Beləliklə, suisidal davranış insanın
özünü yaşamaqdan məhrum etməyə
yönəlmiş istənilən daxili və xarici
formalı psixi aktlarıdır. Başqa sözlə
desək, suisidal davranış dedikdə, xarici
amillərin təsiri altında fərdin özünü
həyatdan məhrum etməyə yönəlmiş
şüurlu fəaliyyəti başa düşülür [5]. 

A.Q.Ambrumova, E.Q.Traynina,
N.A.Ratinova autoaqressiv davranışı
somatik və psixi sağlamlığa vurulan hər
hansı bir ziyan, zərər kimi qeyd edirlər.
Bu aqressiv davranış varian tında aqres -
siyanın obyekti və subyekti üst-üstə dü -
şür.  Bu müəlliflər auto aqres siv dav ra -
nışın aşağıdakı tiplərini fərqləndirir [2]:

Suisidal davranış: könüllü olaraq,
şüurlu şəkildə yaşamaqdan məhrum
olmağa yönəlmiş dərk olunmuş hərə -
kətlər;

Suisidal ekvivalentlər və autodes -
truktiv davranış: könüllü olaraq özünü
yaşa maq dan məhrum etmək məqsədi
daşımasa da, insanın fiziki və ya psixi

məhvinə gətirib çıxaran dərk olun-
mayan hərəkətlər;  

Qeyri-suisidal autoaqressiv dav -
ranış: məqsədi könüllü olaraq özünü
həyatdan məhrum etmək olmayan,
insanın özünə qəsdən yetirdiyi müxtəlif
formalı xəsarətlər daxildir.

Müəlliflərdən A.A.Rean autoaq -
ressiyanı 4 səviyyədə təzahür edən mü -
 rəkkəb şəxsi struktur kimi nəzərdən
keçirərək onun strukturunda aşağıdakı
subblokları fərqləndirir:

1. Xarakteroloji subblok. Autoaq -
ressiyanın səviyyəsi ilə introversiya,
depressivlik, pedantizm və nevrotiklik
arasında korrelyasiya müşahidə edilir.

2. Özünüqiymətləndirmə sub-
bloku. Özünüqiymətləndirmə səviy -
yə si ilə autoaqres siya səviyyəsi ara -
sın da əks əlaqə mövcuddur.

3. İnteraktiv subblok. Autoaq res -
siyanın səviyyəsi sosial adaptasiya
qa biliyyətindən və şəxsiyyətlərarası
qarşılıqlı təsirin müvəffəqiyyətindən
asılıdır. Autoaqreesiya ilə utancaqlıq
arasında müsbət, ünsiyyətlilik arasında
isə mənfi korrelyasiya mövcuddur.

4. Sosial-perseptiv subblok. Au-
toaqressiya səviyyəsi ilə digər insan -
ların pozitiv qavranılması arasın da
kor relyasiya müşahidə edilir.

Ümumiyyətlə, autoaqressiv dav ra -
 nış özündə 2 anlayışı ehtiva edir: sui -
sidal davranış və autodestruktiv dav -
ranış.

1. Suisidal davranış. Suisidal dav -
ranışın 3 tipini fərqləndirlər (Dyur -
qeym): 
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1) “anomik” – şəxsi həyatında baş
verən böhranlı vəziyyətlə, şəxsi faciə
ilə əlaqəli olan suisid; 2) “altrustik”
– başqaların yaxşılığı üçün icra edilən
suisid; 3) “eqoistik” – cəmiyyətin
sosial normaları ilə fərdin sosial
tələbləri arasında uyğunluğun olma -
ması, konflikti ilə əlaqədar formalaşan
suisid. 

Müasir rus müəllifləri (A.Q.Am-
brumova, Ç.P.Korolenko və b.) suisidal
böhran üçün xas olan subyektin və
situasiyanın xüsusi xarakteristikalarını
fərqləndirirlər [1]:

– Qavrayışın daralması, özünə -
qapanma, tənhalıq hissi, həyatın
mənasının itirilməsi və ümidsizlik;

– Başqalarının ünvanına iradlar,
təhqir, çox ağrılı yaşanılan çarəsizlik,
intihar etmək cəhdi ilə bağlı məlumat
vermə;

Özünü öldürmə və başqalarına zi -
yanyetirmə ilə bağlı güclü fantazi -
yaların yaranması.

2. Autodestruktiv davranış (özü -
nü  məhvetmə davranışının sinonimi)
– şəxsiyyətin fiziki və ya psixi məhvi
ilə nəticələnən qəsdən edilən hərə -
kətlər. 

Autodestruktiv davranışın iki növü
var: birbaşa autodestruktiv davranış
və dolayı autodestruktiv davranış. 

Birbaşa autodestruktiv davranışın
7 tipini fərqləndirirlər [9]: 

Relaksasiya xarakterli – emosional
gərginliyi aradan qaldırmaq (hər hansı

konfliktli situasiya dan sonra tək qalan
zaman biləkdə səthi kəsiklər, sakitləş -
mək və psixi narahatlığı aradan qal -
dırmaq üçün dərini siqaretlə yandırma -
maq. Demək olar ki, bu üsuldan
istifadə edənlərin hamısı ağrı hissinin
kütləşdiyini qeyd edirlər) - 50.0%;  

Manipulyativ – ətrafdakı yaxın
insanlarla manipulyasiya etmək üçün
özünə xəsarət yetirmənin nümayişi
(bir məqsədə çatmaq üçün: daha çox
valideynlər arasındakı mübahisəni
dayandırmaq, valideynlərin boşan -
masının qarşısını almaq) - 12,1%; 

İnfantil-demonstrativ – sevgisini
sübutetmə, özünütəsdiq, yaxud mərc
üçün (hərbi xidmətə çağırış yaşında
olan insanlar və ya hansısa qrupda
müba hisə edəndə, hisslərinin həqiqili -
yini sübut etmək üçün sevdiyi şəxsin
qarşısında biləyini kəsərək ağrıya
dözmək qabiliyyətini göstərir. Bütün
sadalanan hallarda belə xəsarətlər
alkoqol, sərxoşluq vəziyyətində ye-
tirilir) - 10,3%; 

İsterik xarakterli – özünə xəsarət
yetirməklə diqqəti özünə cəlb edir və
bundan zövq alır  (10.3%); 

İnfantil-təqlidi – özündən bö yük -
ləri təqlid edərək özünə zərər vurmaq;
“iradə gücü”nü sübut etmək üçün
özünükəsmə (oyunun qaydalarına gö -
rə “məğlub olan”ın özünə ziyan vur -
masından ibarətdir) – 6.9%; 

İnfantil-mazoxist – özünə xəsarət
yetirməkdən həzz almaq (dəri səthinin
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yandırılması ilə özünəzərər). Özünəzə -
rər vermə daha çox təklikdə icra edilir.
Lakin dostları arasında statusu qaldır -
maq məqsədi ilə sonradan özünə
yetirilmiş xəsarətlər onlara nümayiş
etdirilir- 5,2%;

Simulyativ – məqsəd – Silahlı
Qüv  vələrdə hərbi xidmətdən yayın -
maqdır (çağırışçılar qəsdən, sərxoş
vəziyyətdə hərbi xidmətdən yayınmaq
üçün qollarını kəsirlər) - 5.2%.

Dolayı autodestruktiv davranış –
insanın özünü həyatdan məhrum
etmək məqsədi olmadan öz sağlam-
lığına gecikmiş bir zərər vurmasını
nəzərdə tutur. Bu da, öz növbəsində,
aktiv (şüur lu) və passiv (şüursuz) ola
bilər – alkoqol istifadəsi, tütünçəkmə
və s.

Autoaqressiv və özünəziyan yetirən
davranış probleminin həlli üçün, ilk
növbədə, bu fenomenin mahiyyəti,
eləcə də bu davranışın profilaktikası
yolları, formaları və metodları işlənib
hazırlanmalıdır. Bu fenomeni təvsilatlı
öyrənmək üçün, ilk növbədə, konkret
bir insanın hansı subyektiv dəyərlər
sisteminin əsasında qeyd edilən
davranış üslubunun seçimini həyata
keçirdiyini dərk etmək lazımdır. Yalnız
bundan sonra autoaqressiv davranışın
uzunmüddətli profilaktikasında stabil
nəticələr əldə etmək üçün qarşıya
praktik məqsədlər qoymaq olar.

Autoaqressiv davranış probleminin
tədqiqi penitensiar psixoloqlar üçün

də böyük aktuallıq kəsb edir. Belə ki,
məhkumlar arasında da autoaqressiv
təzahürlərə təsadüf edilir. Bu cür
davranışın səbəblər isə xarici amil -
lərdən tutmuş şəxsiyyətdaxili amillərə
qədər olduqca müxtəlif ola bilər: 

Psixoloji planda cəzaçəkmə müəs -
si  sə sində olan məhkumlar üçün qabarıq
emosional iradi pozuntular, assosial
yönəliş, etiraz xarakterli davranış,
məhdudiyyətlərə dözümsüzlük səciy -
yəvidir.  Bütün bu amillər konfliktli
münasibətləri daha da gərginləşdirir,
aqressiv və autoaqressiv davranış
təzahürlərinə gətirib çıxarır. Belə hal-
larda, adətən, autoaqressiv aktlar
protest və nümayişkar xarakter daşıyır.
Bu zaman məhkumlar özləri bilərək -
dən az dozada zəhərli maddələri qəbul
edir, iti kəsici predmetlərlə özlərinə
səthi cızıqlar, xəsarətlər yetirir, öz
əməllərini elə təşkil edirlər ki, onun
tamamlanmasına ətrafdakılar mane
olsunlar [6]. 

Bir çox müəlliflər yanlışlıqla belə
düşünür ki, məhkumlarda autoaqressiv
davranışın təzahür səviyyəsi onların
cəzaçəkmə müəssisəsində uzun
müddət olmasından asılıdır. Əslində
isə bu belə deyil. Çünki cəzaçəkmə
müəssisələrində autoaqressiv davranı -
şın müxtəlif növlərinin təzahürü
cəzaçəkmənin sadəcə son mərhələsində
deyil, həm də ilkin mərhələlərində
də müşahidə edilir. Qeyd etmək lazım -
dır ki,  ilkin mərhələdə bəzi məhkum -
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ların autoaqressiv davranış nümayiş
etdirmələri onların düşdükləri bu
mühitə adaptasiya ola bilməmələri,
eləcə də müəssisəyə düşmələri ilə
barışa bilməmələrindən irəli gəlir. Bu-
rada həm də məhkumların müəssisənin
rəhbrəliyinə qarşı etirazını da səbəb
olaraq nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Cəzaçəkmə müddətinin son mərhələ -
sində isə əksər hallarda autoaqressiv
davranışın səbəbi kimi psixi pozuntular
çıxış edir. 

Məhkumların autoaqressiv davra -
nışı xüsusi kompleks yanaşma, diaq -
nos tika və korreksiya tələb edir. Bunun
üçün, ilk növbədə, müəssisədə olan
və autoaqressiv davra nışa meyilli olan
məh  kumların şəxsiyyətinin neqativ
key fiyyətləri təvsilatlı şəkildə öyrə -
nil məlidir. Belə halların qarşısını
almaq üçün mütəxəssis psixoloqlar
tərəfindən autoaqressiv davranışın
diaqnostikası, eləcə də korreksiyası mə -
sələlərinə xüsusi diqqət yetirilməli dir.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ АУТО -
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

АБСТРАКТ

Асмер Алиева 

Ауто-агрессивное поведение одно из самых актуальных проблем, но
мало что изучено. В последнее время исследования в этой области нап -
равлены на изучение суицидального поведения, которое является прояв -
лением этого поведения. Авторы рассматривают ауто-агрессию, как
отсроченное по времени причинение вреда своему здоровью. Суици -
дальным поведением называются любые внешние и внутренние формы
психических актов, направляемые представлениями о лишении себя
жизни. Авторы трактуют что, под ауто-агрессивным поведением пони -
мают действия,  направленный на нанесение какого-либо ущерба своему
соматическому или психическому здоровью. Вариант агрессивного по -
ве дения, при котором субъект или объект агрессии совпадают.
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PSYCHOLOGİCAL APPROACHES TO THE STUDY OF AUTO-
AGGRESSİVE BEHAVİOR 

ABSTRACT

Asmer Aliyeva

Auto-aggressive behavior is one of the actual problems of modern
psychology, but has not yet been documented well. More recently, research
in this area have focused on a study of suicidal behavior. The authors
consider auto-aggressive behavior as a delayed harming to his health.
Suicidal behavior is all internal and external forms of mental acts which
focused on visions about the deprivation of one’s life. The authors interpreted
that, auto-aggressive behavior is the actions which focused on damage of
somatic and mental health of yourself. 

Məqalə BDU-nun Sosial pedaqoji psixologiya kafedrasının iclasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №7).

Rəyçi E.İ.Şəfiyeva, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor.
Məqalə redaksiyaya 20 dekabr 2019-cu ildə daxil olmuşdur.

Психолоэийа jурналы 2019, №4

Hüquq psixologiyası

97



İdman elə bir amildir ki, həm
mü haribə şəraitində olan ölkəmi -

zin gənclərinin sağlam böyüməsinə,
həm də vətənimizin dünyada tanınma -
sına, məhşurlaşmasına, turist axınına
kömək edən ən optimal vasitədir.
Məhs bu səbəbdən ölkəmizdə idmana
dövlət tərəfindən yüksək diqqət gös -
tərilir. Müasir dövrün tələblərini nəzərə
alaraq digər sahələr kimi idmanda və
idman məşqlərində yeni inkişafa və
tərəqqiyə böyük ehtiyac duyulur. Qeyd
edək ki, elm və texnikanın inkişafı,
informasiyanın çoxluğu və dünya
əhalisinin gündən-günə artması ilə
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq digər elm sahələrində
olduğu kimi, psixologiya elmində də
diferensiasiya prosesi başlamışdır.
Sosial praktikanın tələblərinə müvafiq
olaraq, ilk növbədə, ümümi psixo lo -

giya, sosial psixologiya, yaş və pedaqo-
ji psixologiya formalaşmış və inkişaf
etmişdir. Elmi- texniki tərəqqinin son
illərdə yaratmış olduğu bilik zəngin -
liyini əsas tutaraq daha sonra isə əmək
psixologiyası, mühəndislik psixo lo -
giyası, idman psixologiyası və s. sahə -
lər elm qovşağında öz yerini tutmuşdur
(1, 81 s.). Psixologiyanın sadaladığımız
bu sahələrinin hər birinin öz aktuallıq
sahəsi mövcuddur. İdman psixologi -
yası öz aktuallığı ilə heç də psixolo -
giyanın digər sahələrindən fərqlənmir.
İdmanın səmərəliliyinin artırılması,id-
man fəaliyyəti, yarış hazırlığı, idman -
çıların xüsusi bilik, ba carıq və vər -
dişlərə yiyələnmələri üçün idman
psixologiyası əhəmiyyətli dərəcədə
vacibdir. Azərbaycanda idmana olan
maraq gündən-günə artmaqdadır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
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1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qa -
yı dışından sonra sosial sferanın bü tün
sahələrində olduğu kimi, idma nın
inkişafı da dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən birinə çevrildi.

İdman psixologiyasın nəzər sal -
dıq da aydın olur ki, bu sahə hər bir
idmançının və idman kollektivinin
məşqetmə və yarış şəraitlərində psixo -
loji fəaliyyətinin qanunauyğun luqlarını
araşdırır və tədqiq edir. O, psixologi -
yanın digər sahələri – ümumi, pedaqo-
ji, tibbi, əmək və sosial psixologiya
ilə vəhdətdə olaraq idman fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılması məqsədi
ilə bu sahələrin köməyindən istifadə
edir.

Lakin idman psixologiyası qarşı -
sında duran vəzifələrin həllində qeyd
olunanlar qənaətbəxş deyildir. İdman
fəaliyyəti tam spesifik sahə olmaqla,
digər fəaliyyət sahələrindən məqsədli
və ifadə vasitələrinə görə əsaslı surətdə
fərqlənir.

İdman psixologiyası yeni elm
sahəsi kimi görsənsə də, onun özünə
məxsus tarixi vardır. Əgər tarixdən
söhbət gedirsə, o zaman Qədim Yunan
tarixinin də bədən tərbiyəsi ilə bağlı
ideologiyalarını nəzərdən keçirmək
la zım dır. Qədim Yunan fəlsəfəsi
eramızdan əvvəl VI əsrdə formalaşma -
ğa başlamışdır. Qədim Yunan
fəlsəfəsinin klassik mərhələsi insana
doğru dönüş ilə səciyyələnir. Elə məhz
bu dövrlərdə qədim yunan oyunları

və yarışları başlamışdır. Bu oyunlar
Olimpiya oyunları adlanırdı və
Olimpiya adlanan şəhərdə hər 4 ildən
bir keçirilirdi. Bu yarışlar festival və
əyləncə ab-hava sında baş verirdi.Yu-
nanlar yaxşı başa düşürdülər ki, oyun-
lar onlara nəinki, yaxşı döyüşməyi,
həm də dostluq et məyi – müntəzəm
görüşmək, söhbət etmək, mədəni
ünsiyyət-bacarığını aşılayır. Bütün
bunlar Olimpiya oyun la rının “düşmən
obrazı” məfhu mu nun sıradan çıxar -
ması üçün zəmin hazırlayırdı. Yunanlar
idmanı bir də ona görə sevirdilər ki,
o insanı mənən ucaldır, xeyirxah edir.
Deməli, idman əqli, estetik və
özünütərbiyə ilə sıx əlaqədə olan bir
vasitədir.

Qədim insanlar müasirləri kimi
vuruşmağı çox sevirdilər. Vuruşmaq
üçün bəhanələr: ya fəlsəfi zəmində
baş verən münaqişələr, yaxud da gözəl
qadınlar olardı. Sadə insanlar, sıravi
döyüşçülər isə sadəcə olaraq, pankra-
tion, güləş, yumruq döyüşü ustası ol-
maq üçün vuruşurdular. Onlar həm
də əla nizə oynatmaq, bəd ayaqda
qaçmaq bacarığına malik olmalı idilər
(4). Yarışda qalıb gələn olimpiyaçıları
bir qəhraman kimi salamlayır, onlara
böyük hörmət bəsləyirdilər. Buda o
dövr üçün sadə bir insanın cəmiyyət
daxilində özünüaktuallaşdıra bilməsi
özünəhörmət tələbatının ödənilməsi
üçün böyük imkan idi. Çünki qədim
Yunanıstanda yalnız tanrılar üstün
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varlıq kimi ön planda idilər. Sokrat
daxil olmaqla digər güləşçilər, boks -
çular və s. onlar üçün ayrılmış ictimai
yer olan “Gymnasiums”-dan tamamilə
çılpaq şəkildə məşq edirdilər. Burdakı
sosial- psixoloji məqam bədən tərbiyəsi
ilə məşğul olan kişilərin atletik görü -
nüşə sahib olmaqlarına həvəslən dir -
məkdir. Həmçinin “Gymnasiums” in -
sanların sosiallaşması və fəlsəfi araş -
dır malara cəlb olunması üçün bir
vasitə kimi istifadə edirdilər.

“Heç kəsin bədən tərbiyəsi sahəsi
ilə həvəskar məşğul olmağa ixtiyarı
yoxdur, çünki öz orqanizminin nəyə
qadir olduğunu, onun gücunu və gözəl -
liyinin fərqində olmadan yaşlanmaq
utancvericidir.”

Qədim yunan filosoflarından olan
Platon bədən tərbiyəsini nəcib bir
fəaliyyət kimi və fəlsəfədən bəhrələnən
bir fəaliyyət kimi qeyd edirdi. Həmçi -
nin Platon deyirdi ki, bədən tərbiyəsi
qadınların əxlaqı tərbiyəsi üçün bir
vasitə ola bilər. Digər yunan filosofu
olan Aristotel isə bədən tər biyəsinin
mədəni və sosial məsu liyyət olduğunu
qeyd edirdi. (5) Bədən tərbiyəsi bir
məsuliyyət kimi qeyd etsək, anlaya
bilərik ki, həqiqə tən  də, bədən
tərbiyəsini insana çox məqamları anla -
mağa imkan verir. Nizam-intizam
qayda larını bilmək, öz düşüncə və
davranışını idarəetmə bacarığına malik
olmaq, idrak proses lərinin vəhdətdə
olmasına, şəxsiyyət strukturunun

formalaşmasına, sosiallaşmasına bir
sözlə, cəmiyyətin tələblərinə cavab
verən bir şəxsiyyət tərbiyə etmək
üçün bədən tərbiyəsi çox vacibdir.
Yunan filosofunun sözünə görə,
“Sağlam orqanizmaya malik olan in-
san, həmçinin sağlam düşüncəyə də
malik olur”. 

Bu anlayış indiki dövrdə də öz
aktuallığını qoruyur. Bu məqamda
bədən tərbiyəsi və psixologiya fən -
nlə rinin inteqrasiya olunmasına ehtiyac
yarandı. İdman psixologiyası nın ekspe -
rimental bir elm kimi yaranması dövrü
bizlərə məlum olmasa da, onun üzə -
rin də bir neçə tədqiqat aparan müəl -
liflər olmuşdur. Alman tədqiqatçısı
olan Karl Frendrik Koç 1830-cu ildə
“bədən tərbiyəsi psixologiyası” adlı
məqaləsini çap etmişdir. Bundan bir
neçə on il sonra –1879-cu ildə Vilyam
Vunt Leipziq Universitetində qabiliy -
yətlə bağlı öz tədqiqatlarını etməyə
başladı.

XX əsrdə Amerikada İndiana
Universitetində Norman Triplett velosi -
pet yarışları üzərində tədqiqat apar -
mışdır. Bu tədqiqat zamanı o bir neçə
psixoloji məqama rast gəlmişdir. O,
müşahidələr nəticəsində müəyyən
etmişdir ki, velosipedçilər stadionun
tamaşaçılar hissəsindən keçən zaman
aktivləşirlər və daha sürətlə sürürlər,
həmçinin velosipedçilər təklikdə deyil,
rəqiblə birlikdə yarışdıqda daha yaxşı
nəticə əldə edirlər. O, velosipedçilərin
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25 mil məsafədə təklikdə və rəqiblə
birlikdə yarışını təşkil edib onların
nəticələrini müqayisə etdi. Məlum
oldu ki, yarışda rəqiblə birlikdə iştirak
edən velosipedçilər təklikdə yarışan
velosipedçilərə nisbətən hər mil
məsafədə orta hesabla 5 saniyə yaxşı
nəticə göstərmişdir. (5) Bu faktorlara
toxunan Noman Triplett idman psixo -
lo giyası ilə bağlı ilk jurnalını dərc
etdi. Daha sonralar qeyd olunan bu
fe nomen “fasilitasiya” termini kimi
adlanmağa başlandı. Alimin toxunduğu
bu məqam nəinki idman psixolo gi -
yasına, həmçinin sosial psixologiyaya
öz bəhrəsini vermişdir. (2, s. 115)

İdman psixologiyası termininin ilk
dəfə istifadə edilməsi fransız əsilli
Pierre de Coubertin tərəfindən olmuş -
dur.  O, 1900-cu ildə “La Psychologie
du Sport” adlı məqalə çap etmiş və
1937-ci ilə kimi idman psixologiyası
ilə bağlı tədqiqatlar apararaq işlər yaz -
mışdır. İdman psixologiyasının atası
sayılan amerikan psixoloqu Koleman
Griffit (Coleman Griffith) 1925-ci
ildə Çikaqonun İllinois Universite -
tində idmançıların yüksək nəticə əldə
etmələri məqsədi ilə məşqçilərlə bəzi
psixoloji işlər aparmağı qərara aldı.
Bu işlərin nəticəsində həmin univer-
sitetin idman komandası bir çox
nailiyyətlər qazandı. Griffit ilk idman
psixologiyası laboratoriyasını açmaqla
idman psixologiyası sahəsində müha -
zirə oxumağa başladı. Uzun bir müddət

klassik kitablar sırasında yer tutmuş
1926-ci ildə “Məşqçilik psixologiyası”
və 1928-ci ildə isə “İdmançı psixolo -
giyası” adlı kitablar çap etmişdir. O
motorikanın inkişafı və davamlılıq
müd dəti ilə bağlı işlər görmüşdür.
La kin 1930-cu ildə universitet labora -
toriyanın maliyyə xərclərini ödəmə -
di yinə görə işlərini sonlandırmağa
məcbur olmuşdur. (3.s. 15)

İdman psixologiyası 1960-ci ildə
San Jose dövlət universitetində fəaliy -
yət göstərən psixoloqlar Bruse Ogilvie
(Bruce Ogilvie) və Tomas Tutko tərə -
findən irəliləyiş əldə etdi. Onlar şəxsiy -
yətin idmançının fəaliyyətinə necə
təsir etdiyi ilə bağlı tədqiqatlar apar -
mışdırlar. Müxtəlif test üsulları ilə
idman çıların motivasiya dərəcələrini
ölçməyə çalışırdılar.  Başqa bir ameri -
kan olan Çarles A.Garfield 1970-ci
illə rin sonlarında SSSR dövlətini ziya -
rət etməklə 1950-ci ildən idmançılara
böyük maliyyələrin xərclənməsinin
həmin dövlərin əsas məqsədlərindən
olmasına şahid olmuşdur. Kosmosa
ilk hansı dövlətin kosmonavtı uçacaq
rəqabəti – kosmonavtların orqaniz -
minin həm fiziki, həm də psixoloji
hazırlıqları üzə rində çoxlu tədqiqatlar
aparmışdır lar. Rus alimləri kosmon-
avtlar üzərində qədim yoqa texnika -
larını tədbiq edir dilər. Bu texnikalar
“özününizamlama məşqləri” adlanırdı.
Bu texnikalar yanlız çəkisizlik şəraitinə
öyrəşmək üçün deyil, həmçinin əzələ
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gərginliyi və ürək qan damar sisteminin
nizama salınmasına kömək edir.
Həmçinin bu texnikalar idman
sahəsində Sovetlər birliyinə aid
dövlətlərin idman yarışla rın da uğur
qazanmasında böyük rol oynamışdır.
Şərq tədqiqatçılarından olan Rainer
Martens və onun əmək daşları “İd-
manda rəqabət təşvişi” (“Competitive
anxiyete in sport”) adlı kitab nəşr
etdilər. Bu kitabda böyük həcmdə
təşviş nəzəriyyələri və təşvişin idman -
çının fəaliyyətinə nəcə təsir göstərməsi
haqqında bəhs olunur. (3.s.20)

1900-cu illərdən artıq Beynəxalq
idman psixologiyası jurnalları artmağa
başları və Beynəlxalq İdman psixologi -
yası təşkilatları tez-tez tədbirlər keçir -
məyə başladı. Bir çox təşkilatların
bağ la dığı müqavilələr əsasında idman
psixologiyası rəsmi olaraq psixologiya
elminin bir sahəsi kimi qəbul olundu
və bunun əsasında nizamlı və planlı
işlər görülməyə başlandı.

Lakin buna baxmayaraq, nəinki
Azərbaycanda, bir çox digər Avropa
ölkələrində psixoloji mexanizmlərin
bədən tərbiyəsinə təsirinə inanılmır.

Hətta bu təşkilatları şarlatan və yalançı
adlandırırlar. Məhz buna görə ölkə -
mizdə bu kimi təşkilatların yaradılma -
sını, onların akkreditasiyadan keçmə -
lərini vacib hesab edirik.  İnanırıq ki,
Beynəlxalq və Yerli İdman psixolo -
giyası təşkilatlarının yaradılması həm
ölkəmizin idmançıların idman yarışla -
rın da olan uğurlarını artıracaq,  həmçi -
nin Beynəlxalq əlaqələrin daha da
güclənməsinə şərait yaradacaqdır.
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АНАЛИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

АБСТРАКТ

Нигяр Юсуфова

В статье исследовано взаимодействие спорта и психологии. В связи
с этим в статье подробно рассматриваются исследования по спортивной
психологии и было выяснено современное состояние этих исследований.
В статье также отмечается, что количество медалей, завоеванных спортс -
ме нами нашей страны на чемпионатах мира и Европы продолжает рас ти,
главной причиной этого является внимание и забота нашего госу дарства
спорту.

AN ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT HISTORY 
OF SPORTS PSYCHOLOGY

ABSTRACT

Nigar Yusufova

The article explores the relationship between sports and psychology. In
this respect, the article explores in detail the research on sports psychology,
the current state of these studies has been clarified. The article also notes
that, the number of medals won by our country’s athletes at European and
world championships continues to grow, the main reason for that is the
attention and care provided by our state for sports.

Məqalə BDU-nun Sosial pedaqoji psixologiya kafedrasının iclasında mü -
za kirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №08).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
Məqalə redaksiyaya 17 dekabr  2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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