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Стремительный технологи -
чес  кий прогресс, ознаме но -

вав ший последнее десятилетие,
породил неви данные доселе проти -
во речия в человеческой психике и
сознании. Человеческое сознание
оказалось в ситуации, когда оно не
в сос тоя нии, своевременно осоз на   -
вать и осмысливать все послед ст вия
от внедрения различных технологи -
ческих новинок. С одной стороны,
под угрозой оказались самые важ -
ные, экзистенциальные слои чело -

веческого сознания, слои по средст -
вом которых, человек только и спо -
со бен отыскивать и на ходить под -
линные и уникальные смыслы своей
жизнедеятельности, осозна вать
истин ные цели и ценности своего
существования. С другой, в корне
изменился сам процесс по лу чения
и переработки инфор ма ции, на -
прав ленной на ре шение прагма ти -
ческих, узкопрак ти ческих задач. 

Однако сегодня, как и во все
вре мена, основным источником
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получения информации является
текст и работа с ним. В этой связи
особую актуальность приобретает
изучение психологии чтения как
процесса восприятия и понимания
текста читателем. 

Проблеме чтения в настоящее
время стало уделяться все больше
внимания. Исследователи выделяют
многообразные аспекты чита тель -
ской активности (социо логический,
литературоведческий, социально-
психологический и т.д.), которые
подлежат изучению.

Научно-психологическое изу -
чение чтения началось сравнитель -
но недавно. Одним из первых пси -
хологических исследований чтения
можно считать работу П.Ф.Лесгафта
(1910), в которой автор выделил
связь между характером у ребенка
и характером предпочитаемой им
литературы. Так, например, образ
Д’Артаньяна Дюма у ребенка чес -
толюбивого типа вызовет упо доб -
ление в плане прямого подра жания,
а у угнетенного типа будет воспри -
ниматься прежде всего в компен -
сационном плане [3].

Развитие научно-психологи че -
ского подхода в анализе проблем
чте ния связывают, во многом, с
работами Н.А.Рубакина (1977), в
которых автор заложил основы
библиопсихологии. Автор, стремясь
использовать все современные ему

данные психологии, пытался по -
строить на этой основе научную
кон цепцию чтения [8]. 

Современные исследователи
выделяют разные аспекты психоло -
ги ческого изучения читательской
деятельности. Так, можно выделить
исследования, направленные на
выявление мотивов чтения (Л.И.Бе -
ляева; Э.И.Иванова), исследования,
определяющие установки и цен -
ност ные ориентации, типологию
чтения (Л.И.Беленькая; М.Г.Ханин),
структуру процесса восприятия и
понимания художественных текстов
(А.В.Запорожец, Д.Н.Леонтьев,
П.М.Якобсон и др.), процесса
воздействия и характера влияния
чтения на субъекта чтения (Л.Г.Жа -
бицкая, Н.Я.Мещеряков и др.).

Следует также выделить тот
аспект изучения художественных
текстов, который связан с выяв ле -
нием психологических закономер -
нос тей на основе анализа литера -
тур ного произведения (А.С.Бай-
рамов, Ф.А.Ибрагимбеков) [1].

Учитывая тот факт, что при об -
ретение навыков чтения начи нается
с чтения художествен ной ли тера ту -
ры, мы будем рас смат ривать только
те аспекты чтения, которые связаны
с про цессом во сприятия и пони ма -
ния худо жест венных текстов, а также
процесса воздействия худо жест вен -
ных текстов на субъекта чтения.

Психолоэийа jурналы 2020, №1

Рена Кадырова, Тарана Бабаева 

4



Исследуя структуру процесса
вос приятия исследователи, выде -
ляют несколько уровней или этапов
в «развертывании» процесса вос -
приятия и понимания. Так, О.И.Ни -
кифорова (1972) выделяет три
стадии в восприятии художест -
венной литературы: 1) непосредст -
венное восприятие; 2) воссоздание
и переживание образов произве -
дения; 3) влияние художественной
литературы на личность [6].

Другой исследователь, П.М.Якоб -
 сон, пишет «Восприятие произве-
дения искусства…может пройти
несколько ступеней – от поверх -
ностного, чисто внешнего схваты -
вания очертаний и бросающихся в
глаза качеств произведения до
постижения сущности и смысла
его раскрывающейся во всей его
глубине. И движение восприятия
от «поверхности» объекта к его
смыслу является как раз тем, что
важно уловить для понимания этого
процесса» [9,c. 38].

В то же время сам процесс вос -
приятия рассматривается в рамках
так называемой «эмоцио наль ной»
концепции. Чтение рас сматривается
по преимуществу как опыта пе ре -
дачи и заражения чувствами и
эмоциями. Согласно данной кон -
цепции, восприя тие эстетических
объектов происхо дит тем полнее,
чем глубже вчувство вание, эмпатия

реципиента, что в свою очередь,
определяется мерой соответствия,
схожести эмоциональ ного состоя -
ния автора, создавшего эсте ти чес -
кий объект и его реци пиента. Без -
условно, рациональ ным зерном
этого подхода является признание
того, что любой эстети ческий
объект несет в себе опре деленный
эмоциональный заряд. Однако, как
показали исследования последних
десятилетий, интерпрета ции про -
цес сов влияния и преобра зования
личности в рамках концеп ции
«вчувствования» носят весьма
ограниченный характер. Эти про -
цессы трудно объяснить в терминах
эмоционально-чувственного реа -
гирования личностных феноменов,
включающих в себя рост и развитие
сознания и самосознания субъекта
реципиента произведений искусст -
ва, которые не могут быть сведены
только лишь к процессам эмоцио -
нального переживания.

Все более очевидным становится
тот факт, что эмоциональный
фактор, хотя и имеет немаловажное
значение, все же носит вторичный,
производный характер. Рассмотрим,
например, роль «эмоционального
фактора в деле создания художест -
венного произведения. Бесспорно,
что аффективно-эмоциональный
опыт автора-творца находит свое
воплощение в структуре художест -
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венного произведения. Однако,
прежде чем человеческий опыт
может быть выражен в эстетических
объектах, он подвергается опреде -
лен ным трансформациям. Эмоции
и чувства не могут быть непосредст -
венно воплощены или выражены в
эстетических объектах. Прежде чем
человеческий опыт примет «эстети 
ческий» вид, он перерабатывается
посредством процедур рефлексии,
осмысления и переосмысления
своего опыта. 

Более того, того процесс твор -
чества и акты порождения художест -
венных текстов можно рассматри -
вать в известной мере как своеоб-
разную модель процессов освоения
собственного опыта. В свою
очередь, известный английский
писатель Дж.Пристли, как человек
непосредственно включенный в
производство художественных
текстов, писал: «Под литературой
я подразумеваю не перечень форм
и структур, освоенных с большим
или меньшим блеском – этот метод
сейчас в моде у тех литературо -
ведов, которые трактуют поэтов и
романистов как инженеров с
помощью слов строящих мосты и
небоскребов. Для меня литература
(настоящая литература!) это запись
человеческого опыта, использующая
много различных форм, манер и
стилей» [7,c.189].

Иными словами, художествен -
ный текст есть своеобразная форма
выражения человеческого опыта, а
сам акт чтения предстает как опыт
постижения опыта Другого. В этом
плане психологические механизмы,
составляющие основу деятельности
чтения – должны включать меха -
низ мы, связанные с процессами
воспроизводства и производства
опыта. Особенность этого процесса
при чтении художественной лите -
ра туры заключается в том, что
непосредственным «индуктором»,
активизирующим процесс порож -
дения опыта – выступает особое
знаково-символическое образование
– художественный текст. Для того,
чтобы понять подлинные механиз -
мы деятельности чтения художест -
венных текстов, следует осознать
специфические особенности худо -
жественных текстов как особой
фор мы выражения и передачи со -
циального опыта. Определяющим
моментом здесь является то, что ху -
дожественный текст есть прежде
всего носитель смыслов, что опре -
деляет далее и все остальные аспек -
ты художественного произве дения.
Как подчеркивает Ю.М.Лотман: «Ху -
дожественный текст – сложно по -
строен ный смысл. Все его эле мен ты
– суть элементы смысловые» [5,с.19].

Это означает, что нам следует
по-новому рассматривать процесс
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понимания и восприятия художест -
венных текстов, сменить парадигму
«чтение как передача эмоций» на
чтение как «передача смыслов».
Так А.Н.Леонтьев, характеризуя
специфику эстетической деятель -
ности, выделяет искусство как един -
ственную деятельность, «кото рая
отвечает задаче открытия, выраже -
ния и коммуникации личностного
смысла действительности, реаль -
ности» [4, с.237].

В этой связи чтение художест -
вен ных текстов представляется как
процесс порождения смыслов
(смыслообразования), актуализации
и порождения личностных смыслов
субъекта чтения.

В этой связи следует добавить,
что смысл художественного произ -
ведения не есть нечто статичное,
четко определенное, формализован -
ное и сформулирован ное в одноз -
нач ных терминах. Речь идет о том,
что в акте чтения происходит соу -
частие, совместный поиск –
«исследование», в результате кото -
рого происходит смыслообразова -
ние, открытие и осознание значи -
мых для субъекта чтения субъек -
тивных образований (личностных
смыслов). Собственно говоря,
именно эта способность или особен -
ность искусства вовлекать субъек -
тивный опыт читателя делает воз -
можным и подвластным для искус -

ства воздействие и преобразование
личности последнего.

В этом плане чтение художест -
вен ных текстов есть не просто еще
один канал информации, но напро -
тив, эта деятельность играет весьма
существенную роль в психическом
развитии индивида, удовлетворении
некоторых важных экзистенциаль -
ных потребностей человека, и
прежде всего, потребности в поз -
нании себя и окружающего мира.

Выше уже отмечалась ограни -
чен ность парадигмы, рассматриваю -
щей чтение как передачу чувств и
эмоций. Следует также подчерк -
нуть, что сенсуалистический подход
в анализе чтения попросту закрывал
доступ к выявлению истинных
механизмов, определяющих чтение
художественных текстов, отож дест -
вляя их с процессами чувственно-
эмоционального реагирования.

В плену «энергетических» пред -
став лений находился и Л.С.Выгот -
ский. В его работе «Психология
искусства» удивительным образом
сочетаются представления, настоян -
ные на «энергетических» постулатах
и одновременно, содержатся эле -
менты понимания глубокого со -
циаль ного характера объектов
искусства.

Автором своеобразно трактуется
процесс воздействия художествен -
ного произведения на личность,
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подводя его к понятию катарсиса.
Катарсис – освобождение, очи ще -
ние, возвышение – т.е. эмоциональ -
но-аффективная реакция, есть по
мнению Л.С.Выготского – результат
воздействия на субъекта двух типов
эмоций – эмоций «формы» и эмо -
ций «содержания». Автор исходит
из распространенной в то время в
литературоведении идеи противо -
поставления формы и содержания.
В то же время, глубоко ощущая
социальный характер искусства,
Л.С.Выготский писал: «Искусство
есть организация нашего поведения
на будущее, установка вперед,
требование, которое, может быть,
никогда и не будет осуществлено,
но которое заставляет нас стре -
миться поверх нашей жизни к тому,
что лежит за ней» [2, с.22].

Рассмотрение чтения как про -
цесса «передачи и открытия смыс -
лов» предполагает переоценку
струк туры и механизмов, состав -
ляю щих основу процессов восприя -
тия и понимания художест вен ных
текстов. На первый план выдвигает -
ся проблема исследования механиз -
мов и закономерностей процессов,
обусловливающих акты смыслооб -
ра зо ва ния. В связи с этим, рассмот -
рим основные концептуальные
подходы и модели, применяемые
при анализе деятельности чтения
художественных текстов.

Анализ литературы позволяет
выделить три принципиально отли -
чающихся подхода в анализе чи та -
тельской деятельности и соответст -
венно три типа основных моделей
чтения. Эти подходы условно можно
обозначить как: «функциональный»,
«структурный» и « структурно-
функциональный». 

К функциональным моделям
относятся те, при разработке кото -
рых исследователи опирались на
закономерности функциониро вания
психики, ставя во главу угла, пси -
хи ческую составляющую акта чте -
ния. Функциональные модели в
чте нии, по аналогии с общей ха -
рактеристикой функционального
подхода, строятся на представлении
о художественном тексте как
объекте для опредмечивания опре -
деленных психологических функ -
ций и процессов. В первую очередь,
к функциональным моделям можно
отнести модели чтения, разработан -
ные в русле психоаналитической
концепции чтения (Н.Н.Holland,
S.Fish, E.Kris).

Очевидно, можно выделить 5 ос -
 новных постулатов на основе ко -
торых строятся различные психоа -
на литические модели чтения: 1 – ис -
кусство как акт сублимации; 2 – ис -
кусство как исполнение желаний;
3 – искусство как катарсис и освобож -
де ние (очищение); 4 – изменение в
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социальном статусе автора-творца;
5 – изменения в межличностных
отношениях автора и читателя.

Наиболее общей предпосылкой,
определяющей психоаналитические
модели чтения – является рассмот -
ре ние чтения в контексте идеи об
искусстве как продукте сублимации.
В этом контексте, чтение рас смат -
ривается как деятельность, связан -
ная с реализацией в идеальном
плане, не нашедших своего вы -
ражения в реальной жизни субъекта,
чувств и эмоциональных пережива -
ний. Таким образом, художествен -
ный текст служит средством для
удовлетворения в идеальном плане
– грез и мечтаний субъекта чтения,
опредмечивания различных сторон
личности читателя, интерпретация
текста выступает как функция
идентичности. 

Согласно А.Н.Вinstock, акт чте -
ния есть своеобразная игра, посред -
ством которой читатель повышает
«Я-контроль». Читатель претворяет
в игре различные стороны своего
опыта и прежде всего те его
аспекты, которые вызывают тревогу
и страх, происходит катартическое
очищение [10].

Безусловно, исследования, осно -
ван ные на психоаналитической
модели чтения, внесли существен -
ный вклад в понимание того, что
акт чтения есть прежде всего лич -

ност ный феномен, связанный со
струк турированием опыта и лич -
ности субъекта чтения. 

К структурным моделям чтения
относятся такие модели, при раз -
ра ботке которых исследователи
опираются на следующие пред -
ставления о художественном тексте.
Согласно этим представлениям,
эстетический объект надо рассмат -
ривать изолированно, вне социаль -
ных, психологических или каких-
то иных закономерностей. Предпо -
ла гается, что анализируя структуры
самого объекта можно выявить
необходимые параметры деятель -
ности, которые соответствуют этому
объекту. В связи с этим, исследо -
ватели считают, что для выявления
основных психологических меха -
низ мов деятельности чтения следует
произвести анализ структуры худо -
жественного текста. В зависимости
от подхода к анализу акта чтения,
разрабатывается модель чтения.

К структурным моделям можно
отнести модели, разработанные в
русле семиотической концепции
чтения. В основе этой концепции
лежит представление о художест -
вен ном тексте как специфической
системе знаков, содержащих в коди -
рованной форме определенную ин -
фор мацию. При этом акт чтения
рассматривается как разновидность
коммуникативной деятельности,
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связанной с декодированием худо -
жественного текста. 

Ряд исследователей (Р.Якобсон,
К.Леви-Строс) стремятся выявить
фундаментальную структуру эстети -
чес ких объектов, влияющих на их
восприятие и понимание. Благодаря
этим исследованиям, акт чтения
предстает не просто как пассивное
отражение, «слепок» с объекта, но
как процесс активного реконструи -
ро вания различных элементов худо -
жественной структуры. Чтения
предстает как многооперационная
деятельность, включающая различ -
ные процедуры по «перекодировке»
и переструктурированию исходного
материала каковым является худо -
жественный текст. 

Чтение художественных текстов
предстает как определенный набор
формально-логических процедур
(т.н. метод «бинарных оппозиций»),
позволяющих субъекту выявить
(декодировать) художественные
струк туры и тем самым строить
прием лемые интерпретации текста.
Предполагается, что художествен -
ное чтение должно включать в себя
также структуры аналогично тем,
которые исследователи обнаружи -
вают в «теле» художественного
текста. 

Структурные модели чтения, не -
сомненно, обогатили представле -
ния о механизмах и закономер -

ностях функционирования читатель -
ской деятельности. Однако, также
очевидна ограниченность таких
моделей, сводящей акт чтения к
на  бору формально-логических опе -
раций. Важно осознать, что психо -
логия чтения художественных
текстов есть не столько «извлече -
ние» информации, сколько сложный
акт духовного изменения, процесс
познания и развития своей личнос -
ти, осмысление и осознание своего
опыта, собственного «Я».

Наконец следует выделить и
третий тип – структурно-функцио -
наль ные модели чтения. Характе -
ризуя в целом эти исследования,
следует сказать, что в большинстве
своем, они носят эмпирический,
эклектичный характер: остаются
не выявленными или малоо бос но -
ванными критерии, определяющие
элементы художественной струк -
туры в качестве исходной детерми -
нанты процесса восприятия и чте -
ния художественных текстов.
Эклектичность подобных построе -
ний не способствует раскрытию
ус ловий необходимых для пони ма -
ния психологических механизмов
читательской деятельности. Само
по себе, как правило, случайное,
сочетание-смешение разных под -
ходов и концептуальных схем не
может удовлетворительным образом
раскрыть психологическое содержа -



ние деятельности чтения. Очевидно,
что раскрытие психологического
смысла и содержания деятельности
чтения предполагает разработку
иной концептуальной схемы, учиты -
вающей специфические особен -
ности деятельности чтения как дея -
тельности, связанной с процес сами
производства и воспроиз водства
опыта. 

Именно в этом видится глубокий
социальный характер деятельности
чтения, которую надо рассматривать
как единство общения и взаимодей -
ст вия читателя и автора, ценност 
ных позиций и смысловых устано -
вок автора и читателя.

Автор посредством художествен -
ного текста, который в данном слу -
чае выступает в качестве своеобраз -
ного психологического «инстру -
мента», выстраивает свою позицию
(и жизненную, и художественную),
осознает и переосмысливает свой
жизненный опыт, преодолевает рам -
ки обыденного «эмпирического»
бытия, трансцендирует к высшим
человеческим смыслам и цен нос тям. 

В этом плане художественный
текст выступает в качестве своего
рода психологического «микро -
скопа» – прибора, с чьей помощью
автор исследует реальность межче -
ловеческих отношений, включен -
ных в тот или иной фрагмент дейст -
вительности, исторического време -

ни, реальности, которую автор
находит и которую стремиться
осмыслить. В этом случае текст
как носитель смыслов, безусловно,
способен стимулировать сотрудни -
чест во; текст в силу своих специ -
фических особенностей направлен
на организацию, на взаимодействие
с читателем. Смыслы нельзя пере -
дать, объяснить, показать, их
надлежит искать, обнаруживать,
раскрывать. 

Проведенный анализ показал
всю сложность процесса работы
читателя с текстом, наличие психо -
логических механизмов, обеспечи -
вающих эффективность восприятия
и понимания художественных
произведений. Среди предложенных
моделей чтения особое место
занимает модель. рассматривающая
чтение как смыслопоисковую дея -
тельность, а текст как носителя
смыслов. В этом случае само чтение
превращается в увлекательный
процесс поиска и раскрытия смыс -
лов, которые автор в присущей
только ему художественной форме
вложил в свое произведение. 

Естественно встает вопрос о
том, как научить читателя работать
с текстом, развить у него навык
поиска смысла художественного
текста, научить не формально прос -
матривать текст, а активно с ним
взаимодействовать. 
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Современное общество характе -
ризуется резким спадом читатель -
ской активности. Люди чтению
худо жественной литературы пред -
по читают времяпрепровож дение в
интернете, разглядывание картинок,
чтение комиксов. Для облегчения
чтения классические художест -
венные произведения оформляются
в виде комиксов. При этом никто
не задается вопросом о том, какой
вред наносит такое чтение развитию
читателя, его познавательной ак -
тивности, умению самостоятельно
анализировать, искать смысл со -
бытий, личностному росту. 
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BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN OXUNMASI PROBLEMİNƏ 
PSİXOLOJİ YANAŞMA

Rəna Qədirova, 
Təranə Babayeva

Abstrakt 

Təqdim olunan məqalədə bədii ədəbiyyatın oxunması məsələsi müxtəlif
psixoloji nəzəriyyələr prizmasından tədqiq edilmişdir. Oxunun funksional,
struktur və funksional-struktur modelləri təhlil edilmişdir. Məqalədə oxucunun
mətnlə iş aparması prosesinin mürəkkəbliyi araşdırılmış, eyni zamanda bədii
əsərlərin başa düşülməsini və effektiv qavranılmasını təmin edən psixoloji



mexanizmlər öz əksini tapmışdır. Məqalədə bədii mətnin məna daşıyıcısı
kimi xüsusi rol oynaması, oxu prosesinin isə mətnin mənasının aşkarlanması
və açılmasında olan rolu qeyd edilmişdir. Tədqiqat zamanı aydın olur ki, oxu
prosesi oxucunun intellektual, emosional və şəxsi keyfiyyətlərinin inkişaf –
etdirici amili kimi çıxış edir.

PSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE PROBLEM
OF READING FICTIO

Rena Gadirova, 
Tarana Babayeva

Abstract

The article explores the process of reading fiction through the prism of
different psychological theories. Functional-structural and structural-functional
models of reading have been analyzed. The difficulty that the reader
experiences when dealing with texts and the psychological mechanisms that
provide for effective perception and ability to understand fictional texts have
been studied. The article emphasizes the special role of fictional texts as the
bearer of meaning, as well as that of the reading itself as the process of an
active search and discovering of meaning. Along with this, researches
showed that reading acts as a tool for the development of intellectual,
emotional and personal characteristics of the reader. 

Rəyçi Ə.T.Baxşəliyev, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
Məqalə redaksiyaya 17 fevral 2020-ci ildə daxil olmuşdur.
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İdrak fəaliyyəti, idrakın əsas xü -
su siyyəti kimi şəxsiyyətin for -

malaş ma sında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir və ontogenezin bütün dövrləri
ər zində zehni inkişafı təmin edir. Şəx -
siyyətin yeni informasiyalara həs sas -
lığı, yüksək idrak tələbatı, idrak fəa -
liy yəti üçün hazırlıq və idrak tələbat -
la rının real laş masına cəhd fərdi xüsu -
siyyətlərlə xarakterizə edilən idrak
fəaliy yətinin əsasını təşkil edir. Şəx -
siyyətin id rak fəaliyyətində fərdi xü -
susiyyətləri qiy mətləndirməyə ehtiyac,
habelə idrak meyillərini optimallaş -
dır  ma və har moniyalaşdırma üçün
mü vafiq yolların axtarışı, qnostik,
autoq nostik, proqnostik, diaqnostik
xüsusiyyətləri olan şəxsiyyətin idrak
fəaliyyətinin fərdi üslubunun psixoloji
fenomen kimi öyrənilməsini psixoloji
tədqiqatın obyektinə çevirmişdir.

Əsrlərboyu insanlar cinslərarası
fərqi öyrənməklə bağlı müxtəlif ide -
yalar irəli sürmüşlər, bir çox tədqi -
qat çılar bu fərqlərin insanlarda həm
psixoloji, həm də bioloji baxımdan
özünü göstərdiyini qeyd etmişlər. Bir
sıra tədqiqatçılar həmin fərqlərin beyin
anatomiyasına və beyin fəaliyyətinə,
yaxud hər ikisinə təsir edən genetik
və hormonal təsirlərdən yarandığını
xüsusi vurğulayırdılar.  Cinslərə xas
olan bioloji fərqlər həm də təkamül
pro seslərinin nəticəsi kimi özünü gös -
tə rir. Bu isə sonda cəmiyyətdə cins -
lərarası rolların yaranmasına səbəb
olur. Bu istiqamətdə mövcud olan
araş dır malar heyvanlar üzərində
aparılmış tədqiqatlara da güclü təsir
göstərmişdir. Əksər hallarda insanlar
arasındakı cins fərqlərini izah etmək
üçün heyvanlar üzərində aparılmış
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tədqiqatların nəticələrindən istifadə
olunur. Heyvanlarda, insanlardan fərqli
olaraq, cins baxımından genetik fərq -
ləri, o cümlədən bu fərqləri mo le -
kulyar, hormonal və neyrofizioloji
səviyyələrdə öyrənmək daha asan dır.
Bu baxımdan, insan davranışını və
idrakını izah etmək üçün araş dır maları
və şərhləri heyvan araşdır ma la rından
köçürmək heç də düzgün olmazdı,
çünki insanlar və heyvanların bioloji
mahiyyəti arasında ciddi fərqlər möv -
cuddur. Ən əsas fərq isə, insanların
beyni, daha sadə qurulmuş heyvan
bey ni kimi eyni neyronlardan ibarət
olmasına baxmayaraq, bir çox cəhət -
dən heyvanların beynindən fərqli xü -
susiyyətlərə malikdir. İnsan beyni,
bütün digər heyvanlarla müqayisədə
daha çox neyronlardan ibarətdir. 

Psixoloji aspektdən gender fərq -
lərini başa düşmək üçün fərdiöyrənmə
təcrübəsi, mədəniyyət, gender stereo -
tipləri, gender bərabərliyi və biososial
qarşılıqlı əlaqə son dərəcə vacibdir.
Bundan əlavə, son beyin plastikliyinin
tədqiqi cinslərarası beyin fərqlərinin
də təcrübə, təhsil, mədəniyyət və ya
bunların birləşməsi ilə meydana gələ
biləcəyini sübut edir. Beləliklə, dav -
ra nış, beyin anatomiyası və beyin funk -
siyasına təsiri haqqında olan fikirlər,
tez-tez diqqətimizi çəkən gender fərq -
lə rinin öyrənilməsinə yeni yol açdı. 

Elmi ədəbiyyatda cins və gender
fərqləri anlayışları çox vaxt bir-birini

əvəz edir. Ancaq fərqli məna kəsb
edirlər.  Cins, şəxsin cinsinə və ya bir
insanın öz cinsinin özəyində duran
şəxsiyyətinə əsaslanan sosial rollara
aid keyfiyyət kimi özünü göstərir. 

Makkarti və Konkle, Joel və Faus-
to-Sterling  kimi tədqiqatçıların vur -
ğu  ladıqları kimi, cinsi dimorfizm və
cins fərqliliyini fərqləndirməyə ehtiyac
var. Həmin tədqiqatçılar cinsi dimor-
fizm anlayışını yalnız iki fərqli for-
mada meydana çıxan fərqlilikləri izah
etmək üçün istifadə edilməsini zəruri
hesab edirlər [3]. Buna nümunə olaraq,
kişi və qadın cinsiyyət orqanlarını və
ya yalnız iki formada (bəzi istisnalarla)
görünən X və Y xromosomlarını fərq -
lilik kimi qeyd edirlər. Gender fərq -
lə rinə gəldikdə, kişilər və qadınlar
arasında fərqliliklər nəzərdən keçiril -
dikdə əsas xüsusiyyətlər çox vaxt üst-
üstə düşdüyü üçün hətta beyin və
davranış fərqlərinin çox olması cinsi
dimorf deyildir. Bundan çıxış edərək
bir sıra tədqiqatçılar həqiqi cinsi di-
morfizmin insan beynində olduqca
nadir hallarda olduğunu (eyni zamanda
davranış və idrak baxımından da)
qeyd edirlər.  Buna misal olaraq kişi -
lərdə qadınlarda olduğu kimi orta he -
sabla iki dəfə çox olan hipotalamusun
aralıq nüvəsinin (InM) böyük olduğu
üçün gender fərqlərinin meydana
çıxdığını qeyd edirlər.  Ancaq belə
təzahür xüsusiyyətlərinin üçdə birində
kişilər və qadınlar eyni ölçülü InM-
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ləri nümayiş etdirirlər.  Beləliklə, bir
çox tədqiqatlarda tez-tez istifadə olu -
nan “qadın beyni” və ya “kişi beyni”
kimi anlayışlardan istifadə edilməsi
yol verilməzdir. Çünki açıq-aydın belə
bir cinsi təsnifatı əsaslandıran tipik
və dimorf xüsusiyyətləri müəyyənləş -
dir mək çətin və ya hətta mümkün de -
yildir. Bununla yanaşı, Joel və Faus-
to-Sterlinq, müəyyən bir beyinin sta-
tistik cəhətdən daha çox öyrənilməsi
zamanı yalnız qadınlara məxsus bir
xüsusiyyətin meydana gələ biləcəyini,
digər xüsusiyyətlərin isə kişilər üçün
daha tipik ola biləcəyini iddia edir -
dilər.   Bu çərçivədə fərqli beyin xü -
su siy yətlərinin bir növ, kompensasiya
etməsi ilə əlaqəli olması mümkün -
dür.  Bunu izah etmək üçün, Reiç və
digər tədqiqatçılar bu istiqamətdə
aparılan araşdırmalara istinad edərək
hətta heyvanlar üzərində aparılan
tədqiqatlarda da göstərilən gender-
mü hit qarşılıqlı əlaqələrinin olduğu
fikrini irəli sürürlər.  Üç həftəlik stre -
sin siçovulların dorsal hippokam pın -
dakı CB1 reseptorlarının sıxlığında
belə cins fərqinin dəyişdirdiyini qeyd
edirlər. Beləliklə, müəyyən dərəcədə
ətraf mühitin təsir göstərdiyinə görə
anatomik cins fərqinin olduğu fikri
özünü doğrultmur. Müəyyən fərqliliyin
olması yaşlanma araşdırması konteks -
tində olduğu bildirildi [6]. 

Cins fərqləri ilə cinsi dimorfizm
arasındakı fərqi daha da aydınlaş dır -

maq üçün Kohen (Cohen’s d) tərə -
fin dən təklif olunan və tez-tez istifadə
olunan effekt ölçüsü anlayışına istinad
etmək mümkündü.  Kohen müəyyən
bir çərçivədə cinslər arasında nor -
mal laş dırıl mış fərq olduğunu iddia
edir.  Bu təsir ölçüsü iki qrup dizayn -
dakı fərqin böyüklüyünü qiymət lən -
dirir. Gender fərqləri üçün düstur d =
(MM - MF) / SW götürülür. Burada
MM- kişilər üçün orta bal, MF- qa -
dın lar üçün orta bal, SW isə qrupda
standartdan kənara çıxmadır. Beləliklə,
d- statistika ümumi standart sapma,
normallaşdırılmış iki vasitə arasındakı
fərqi təmsil edir. Bu təsir ölçüsünün
üs tünlüyü, ilk növbə də  də, nümunə
öl çüsündən asılı olma ması, müxtəlif
ölçülərə tətbiq olunması və müxtəlif
tədqiqatlar zamanı asanlıqla birləş -
dirilməsi ilə bağlıdır.

Kohen, əldə edilmiş d dəyərləri
ki çik (0.20), orta (0.50) və böyük
(0.80) təsirlərə bölməyi təklif edir. Fərz
edək ki, 100 kişidə və 100 qadında
idrak fəaliyyətini (aktiviyini) araşdırırıq
və bunun üçün konkret koqnitiv
tapşırığın yerinə yetirilməsində kişilər
və qadınlar üçün normal və ayrıca
paylanacaq bütün mövzularda fərqli,
özündə məhsuldarlığı birləşdirən iki
üst-üstə düşən nəticə əldə edirik. Hər
iki paylanma orta əhəmiyyətə malikdir
və hər iki vasitə arasındakı fərqlər d
statistikası ilə ifadə edilə bilər. Normal
paylanma halında, d statistikası əsa -
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sında d dəyərinin mənasını başa düş -
məyə kömək edən daha bir neçə ma -
raqlı statistikanı hesablaya bilə rik. 0,5
göstərici ilə (adətən, ən ardıcıl və ən
böyük idrak cinsi / gender fərq lərindən
biri olan 3D, obyektlərin zehni fır -
lan ma performansında ortaq cins fərqi
üçün ortalama təsirdir;), kişilərin idrak
məhsuldarlığının 69% -i qa dınların
koqnitiv məhsuldarlığının ortala ma -
sın dan yüksək olacaq (Cohen’in U3
bazasında hesablanır). Bundan əlavə,
iki qrupun nəticələrinin 80%-i üst-
üstə düşəcək və təsadüfi seçilmiş bir
kişinin təsadüfi seçilmiş qadından
daha yüksək nəticəalma ehtimalı
(üstünlük eh ti malı) olmasında 64%
şans var [2] . 

Qısaca desək, çox böyük bir təsir
ölçüsü d = 1.4 olsa belə, bunun
əsasında nəticə çıxartmaq çətindir.
Bunu koqnitiv məhsuldarlıqda gender
fərqi kimi təsvir etmək mümkün olsa
da, bu fərq tipik cinsi dimorf əlaməti
de yil. Bu tədqiqatın sonrakı mərhələ -
rin  də idrak və davranış üçün tipik
gen der fərqlərini təsvir etməyə
çalışaca ğıq və bu gender fərqlərinə
təsir edən və ya bu fərqi dəyişdirən
bəzi ətraf mühit amillərini diqqətə
çatdı ra cağıq.

Qeyd edək ki, idrak və emosiyada
gender fərqlərinin öyrənilməsi ilə
bağlı bir çox araşdırmalar aparılmış -
dır. Bu tədqiqatlarda verbal, məkan
və riyazi qabiliyyətlərdə gender fərqlə -

rinin olmasına dair fikirlər irəli sü -
rülmüş və bu fikirlər məkan və ri ya zi
testlərdə kişilərin daha yüksək, verbal
testlərdə isə qadınların  daha yüksək
nəticələr əldə etməsi ilə bağlı idi.  Bu
araşdırmalardan sonra bununla bağlı
bir sıra kitablar çap olundu.   Bununla
birlikdə, idrak fəallığında gender
fərqləri ilə bağlı elmi işlərin bir neçə
meta-analizi fərqli bir mənzərə yaradır
ki, bu da kişi və qadınların idrak
qabiliyyətləri və emosiyalarının daha
çox oxşar olduğunu göstərir.

Bir çox idrak tapşırıqları və psi -
xoloji testlər üçün cins fərqlərindəki
hər tərəfli meta-analizləri Canet S.
Hayde tərəfindən aparılmışdır. Onun
təqdim etdiyi ilk geniş miqyaslı meta-
analiz, riyazi, verbal, qavrayış və
motor tapşırıqlarından alınan məh -
suldarlığı analiz edən tədqiqatları
özündə birləşdirən 124 psixoloji dəyi -
şənlər üçün gender fərqlərini təhlil
edir. Bundan əlavə, o, şəxsiyyətlə,
aqres siya, seksual davranış, liderlik,
sosial davranış, həyat məmnuniyyəti,
mənəvi düşüncə, aldadıcı davranış və
işlə bağlı problemlər üçün effektiv
təsir tədbirlərini göstərir. Tədqiqatının
ən vacib yeniliyi, effektiv tədbirlərin
78% -inin sıfıra yaxın və ya çox kiçik
olmasıdır (0 < d > 0.35). Beləliklə,
psi xoloji dəyişənlərin əksəriyyəti üçün,
demək olar ki, gender fərqləri ya yox-
dur, ya da çox kiçik gender fərqlərinin
olmasını müəyyənləşdirilmişdir [5].
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Ən böyük gender fərqləri motor ak -
tivliyində, xüsusilə atma sürəti (d = 2.18)
və kişilərə üstünlük verən məsafəni
atmaq kimi ölçülərdə tapılır. Riyazi
və verbal qabiliyyətlər üçün xüsusi
gen der fərqlərinin olması ilə bağlı təd -
qiqatlardan alınan nəticəyə görə iki
psixoloji sahə üzrə sıfıra yaxın gender
fərqləri tapıldı. Yalnız 3D obyektlərin
zehni fırlanması üçün əhəmiyyətli
dərəcədə fərqliliklər aşkar edilmişdir,
bu sahədə kişilər və oğlanlar, qadın
və qızlardan üstündür (d = 0.51-0.73). 

Son zamanlarda 1000-dən çox
subyektdən ibarət olan daha böyük
meta-analitik bir araşdırma zamanı
kişilər və qadınlar arasında 0.72 ilə
0.91 arasında dəyişən göstəricilərin
ol masını müəyyənləşdirir. Bununla
yanaşı, bu kimi göstəricilər, akademik
bi lik, təhsil səviyyəsi və idrak ste reo -
tiplərin olmasına güclü təsir gös -
tərir. Həm də nəzərə almaq lazımdır
ki, bir çox tədqiqatçılar iştirakçılardan
gender fərqləri ilə bağlı bir araşdırmada
iştirak etmələrini xahiş edərək tədqi -
qatların nəticələrinin subyektiv ol -
ma sına şərait yaradır. 

Bu tədqiqatların vacib aspekti isə
ondan ibarətdir ki, məsələn, riyazi və
ver bal qabiliyyətlərdə nəzərə çarpan
gender fərqlərinin əsasən mədəniyyət,
təlim və öyrənmədən asılı olduğu qə -
naətinə gəlinmişdir. Məsələn, 1990-
2007-ci illər arasında keçirilmiş 242
tədqiqatın nəticələrini özündə bir ləş -

dirən və 1,2 milyon uşaq və bö yük lə -
rin meta-tədqiqatının nəticələrindən
alınan göstəricilərə görə, riyazi məhsul -
darlıqda əhəmiyyətli gender fərqlili -
yi nin olması aşkar edilməmişdir. Buna
bənzər nəticə verbal qabiliyyətlər üçün
də ortaya çıxır və nəticədə bütün me -
ta-analizlər cins fərqlərində sıfıra ya -
xın təsir ölçülərinin olduğunu göstərir.

Ümumiyyətlə, bu meta-analizlər,
bu gün riyazi və verbal qabiliyyət gös -
təricilərində qadınların kişilərlə paritetə   
nail olduqlarını göstərir, baxmayaraq
ki, bu nümunədə millət və mədəniyyət
kimi bir neçə amilin təsiri nəticəsində
dəyişikliklər mövcud dur. Mədəniy -
yə tin, təhsilin, gender bərabərliyinin
və gender stereotipinin bu qabiliy -
yət lərə təsiri bu istiqamətdə aparılan
tədqiqatlarda əsas diqqət mərkəzinə
çevrilmişdir.  Bununla birlikdə, böyük
beynəlxalq tədqiqatlar, riyaziyyatda
universal kişi üstünlükləri və verbal
bacarıqlarda qadın üstünlükləri anla -
yışını şübhə altına alaraq, idrak fəaliy -
yətində gender fərqlərindəki əhəmiy -
yətli mədəniyyətlərarası fərqlərin
olduğunu aşkar etmişdir. Bu günə
qədər müşahidə edilən ən güclü koq -
nitiv gender fərqi orta və böyük təsir
effektləri (d = 0,51-0,73) olan 3D
obyektlərin rotasiyasında tapıldı. Ki -
şi lərə üstünlük verən bu fərqlərin də
əsasən təhsil və mədəni səviyyə ilə
əla qəli olduğu müəyyən edilmiş -
dir. Bununla birlikdə, bir sıra təd qi -
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qatlar göstərmişdir ki, əqli fırlanma
sahəsindəki məhsuldarlıq da məkan
funksiyalarından, həm də təhsil və
mədəniyyətdən çox asılıdır . Məsələn,
mental rotasiya və ya məkan tapşı -
rıq larını tətbiq etmək kişilərdə və
qadınlarda əqli rotasiya işlərini artı -
rır. Bundan əlavə, mühəndislik, riya -
ziyyat və elm fakültələrinin tələbələri
ardıcıl olaraq sənət fakültələrinin
tələbələrini qabaqlayır. İlkin akademik
biliklər də qadınların idrak fəaliyyəti
ilə bağlı mənfi nəticələrə, xüsusən də
zehni rotasiyaya gender təsirlərini
açıq-aşkar artıra bilər.

Mədəni təsirlər, xüsusən əqli ro-
tasiya baxımından idrak fəaliyyətinə
güclü təsir göstərir. Tədqiqatçılar,
təxminən 1300 iştirakçının məkan
qabiliyyətlərini (məkanla bağlı tap-
macadan istifadə edərək) araşdırıldığı
və məkan qabiliyyətlərindəki gender
fərqinin matriarx cəmiyyətdən olan
iştirakçılarda itdiyini, ancaq patriarx
cəmiyyətdə kişilərin üstün olmasına
gətirib çıxardı. Onlar həm də bu təsirin
böyük hissəsinin təhsildəki gender
fərqlərdən qaynaqlandığını nümayiş
etdirirlər. Müəlliflər bu nəticələrin id -
rak qabiliyyətlərdə gender fərqlərinin
olmasında tərbiyənin əsas rol oyna -
dı ğını iddia edirlər. Çünki iştirakçılar
istifadə etdikləri məkan məsələləriylə
ilk dəfə tanışdılar, hər iki cəmiyyət
eyni yaşam vasitələrinə sahibdir və
ey ni genetik fonu bölüşürlər.

Cins stereotipləri və hormon səviy -
yələri arasında qarşılıqlı əlaqə də
mümkündür. Yalnız bir neçə araşdırma
cinsi hormonların və cins stereotiplə -
rinin birləşdirilmiş təsirlərini araşdır -
dı. Bu çərçivədə əhəmiyyətli bir araş -
dırma Hausman və digər tədqiqatçılar
tərəfindən aparılmışdır.  Cinsi həssas
idrak tapşırıqlarında (zehni fırlanma,
şifahi sürət və qavrayış sürəti) ba ta -
reyadan istifadə edərək kişilər və qa -
dınların üzərində araşdırma apardılar
və test zamanı testosteronun səviyyə si -
 nə nəzarət etdilər. Bundan əlavə, ekspe -
rimentdən əvvəl koqnitiv tapşı rıq lara
aid anketlərdən istifadə edərək gender
stereotiplərini aktivləşdir di lər.  Nəzarət
qrupu gender-neytral məz munlu bir
anket hazırla dı.  Müəlliflər bütün nü -
mu nədə idrak rotasiya fəaliyyətində
kişilərin üstünlüyünün əsasən cins
stereotipləri qrupu tərəfindən idarə
olunduğunu müəyyən etdilər. Nəzarət
qrupu üçün zehni rotasiyada əslində
gender fərqi yox idi. Başqa bir maraqlı
tapıntı, cins stereotipləri qrupundakı
testosteron səviyyəsinin kişilərdə
nəzarət səviyyəsindən 60% yüksək
ol ması idi. Bu araşdırma zərif bir şə -
kildə cinsi hormonların cins stereotip -
ləri ilə qarşılıqlı təsir göstərdiyi və
so nunda xüsusi idrak qabiliyyətlərə
təsir etdiyini nümayiş etdirir.

İdrak fəaliyyətində gender fərqləri
ilə bağlı keçmiş aparılmış tədqiqatlar
əsasən menstruasiya dövrünün idraka
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təsirini nəzərə almasa da, son 20 ildə
nəşr olunan bir neçə tədqiqat, men-
struasiya dövrünün idraka təsirini açıq
şəkildə göstərmişdir. Bu məzmunda
tipik bir iş, qadınlarda follikulyar
(aşağı progesteron) və luteal (yüksək
progesteron) fazalara vaxtında bağlı
olan koqnitiv aktivliyin araşdırıl ma -
sıdır. Bu cür dizaynlarla fərqli pro -
ges teron və estradiol səviyyələrinin
diq  qət, icra funksiyaları, məkan na -
viqasiyası və funksional asimmetriya
ilə əlaqəli olduğu göstərilmişdir.

Daha bir naturalist bir araşdırma,
əsas verbal qabiliyyət baxımından ki -
şi və qadın arasındakı fərqi aşkar et-
 mir. Bir neçə gün ərzində mühit səs -
lə rinin yazılması tapşırılan tədqiqatçılar
gündə səslənən sözlərin sayını ekstra -
polyasiya etdilər və qadınlar və kişi -
lərin hər gün 16 min söz söylədikləri
qənaətinə gəldilər. Beləliklə, qadınların
kişilərdən daha çox danışdıqları kimi
tez-tez söylənilən sübut bu kiçik elmi
təcrübə ilə inkar edilir [8].

Emosiya, empatiya, mənəvi dü -
şüncə və sosial davranışla əlaqədar
olaraq, gender fərqlərinin göstəriciləri
çox kiçikdir və ya daha çox nümunə
araşdırarkən və ya özünə dair hesabat-
lardan daha obyektiv tədbir istifadə
edi lərkən yox olur. Bu kimi nəticələr
Haydın – ilk geniş araşdırmasında
gös  tərilmişdir. Bununla birlikdə, qa -
dınların kişilərə nisbətən daha empatik,
qayğıkeş, emosional, həssas və əxlaqlı

olması kimi tipik gender stereotipləri
mədəniyyətimizdə yayılmışdır. Bu
gender stereotiplərini dəstəkləyən təd -
qi qatlar, əsasən gender ilə əlaqəli sosial
gözləntilər və subyektiv ola bilən
hesabat anketləri vasitəsilə əldə edil -
mişdir. Fizioloji araşdırmalardan is ti -
fadə edərək və böyük nümunələr isti -
fa də edərək tədqiqatlar aparıl dıq da
müvafiq təcrübi işlərdə cins fərqləri
çox vaxt olmur və ya çox az olur.

Nəticə:
Nəticə olaraq, kişi və qadınlar əv -

vəlcədən fərziyə edildiyi kimi daha
çox idrak funksiyaları və emosiyalar
baxımından daha oxşardır. Mədəni
məlumat, təhsil, gender bərabərliyi,
gender stereotipləri, təcrübə və hormon
səviyyələri idrak və emosiyalara əhə -
miyyətli dərəcədə təsir göstərir. 
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Sosiallaşma prosesində hər bir
insanda psixoloji müdafiə ba -

carığı formalaşır. Burada ailənin,
bütövlükdə sosial mühitin rolu olduqca
vacibdir. Psixologiya elmində bu möv -
zuya yanaşma birmənalı olmamış dır.
Hər hansı bir insanın gündəlik həya -
tında, həyat təcrübəsində psixoloji
mü dafiə funksiyaları gizli davranış
motivi olaraq qalır. Psixoloji müdafiə
şəxsiyyətin quruluşundakı ən mü ba -
hi səli xüsusiyyətlərdən biridir. Eyni
za manda həm şəxsiyyətin sabit ləş -
mə sinə, həm də onun dəyişkənliyinə
kömək edir. İnsanın psixoloji müdafiəsi
probleminin araşdırılmasına olan ma -
raq bir sıra səbəblərdə özünü göstərir.
Birincisi, bu fenomenin nəzəri və em-
pirik tədqiqatlarındakı araşdır malar

qənaətbəxş hesab edilməmişdir. Bu
sahədə çox məhdud sayda mənbə və
əsər vardır ki, onlarda da qeyri-müəy -
yənlik və ziddiyyətlər özünü göstərir.
Hətta psixoloji müdafiənin öyrənilməsi
üçün sabit bir nəzəri baza yaratmağa
çalışan psixoloqlar, qabaqcıl araş dır -
maçılar eksperimental araşdırma prob-
lemi ilə üzləşirlər. Bu istiqamətdə
hələ tam hüquqlu metodlar mövcud
deyildir. Bu isə araşdırılan problemin
həllinin ikinci səbəbidir [10]. 

Ədəbiyyatlarda edilən istinadların
əksəriyyəti, müəlliflərin şəxsi düşün -
cə sinin nəticəsidir, eksperimental
yoxlama nəticəsi deyil. Və onu da
əla  və etmək lazımdır ki, uşaq yaşı
döv  ründə psixoloji müdafiə və şəx -
siyyətin formalaşma mərhələsində or-
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taya çıxan psixoloji müdafiə, Anna
Freydin araş dırmalarından bu günədək
praktik olaraq sistemli araşdırılmayıb.

Z.Freyd və K.Q.Yunq hər bir in -
san da mövcud olan komplekslər və
rastlaşdığı hadisələrə qarşı formalaşan
müdafiə mexanizmlərinin yaranmasını
uşaqlıq illəri ilə əlaqələndirirdilər [8].

Hansı hisslərə qarşı çıxmaq olmaz,
onlara qarşı necə yanaşılmalıdır, şüurlu
və şüursuz proseslərdə necə hərəkət
edilməlidir və s. kimi situasiyalarda
psixoloji müdafiə mexanizmləri nə -
zər dən keçirilir. Bir çox psixologiya
məktəbləri insanları qiymətləndirər -
kən aktual mövzu olaraq – uşaq, uşaq -
lıq, uşaqlıq dövrünün psixoloji xüsusiy -
yətlərinin qiymətləndirilməsinin vacib -
liyini vurğulayırlar. Psixoloji müdafiə
fenomenini təhlil edib, ontogenezdə
araşdırarkən belə bir vacib sual mey-
dana çıxır: Psixoloji müdafiənin on-
togenetik mahiyyəti nədir? 

Bu suala cavab tapmaq, onun həl -
lin də iki dominant meyli araşdırmağa
əsas verir. Bir çox tədqiqatçılar psixo -
loji müdafiənin həm müsbət, həm də
mənfi tərəflərini nəzərdən keçirmişlər.
Bəziləri onun formalaşmasını normal
şəxsiyyət inkişafının əlaməti, digərləri
isə müdafiə mexanizmlərini şəxsiyyə -
tin formalaşmasında baş verən pozun -
tuların məhsulu hesab edirlər. Birinci
halda, psixoloji müdafiə sosiallaşma
amili, ikincisi isə xüsusilə sərt xarici
şəraitə təsirsiz uyğunlaşma amili kimi

çıxış edir. Bu mexanizmlər şəxsiyyəti
müxtəlif xarakterli neqativ emosiyalar-
dan qoruyur, psixoloji homeostazı,
şəxsiyyətin ikiləşməsini və onu müx -
təlif səviyyələrdə konfliktlərdən qo -
ru nmasına kömək edir. 

İlk dəfə “psixoloji müdafiə” termi -
ninə psixoanalizdə Z.Freydin “qoruyu-
cu psixoz” əsərində rast gəlinir. Son-
ralar bu termin müxtəlif psixoanalitik -
lər tərəfindən, eləcə də eksiztensial,
geş  talt və humanistik psixoloqlar tə -
rəfindən dəyişdirilərək müasirləşdiril -
di [6].

Z.Freyddən başlayaraq “psixoloji
müdafiə” problemini öyrənən tədqiqat -
çı  ların son tədqiqatlarından məlum
olur ki, şəxsiyyətdə çətin, kritik, eks -
tre mal şəraitlərdə özünüqoruma eh ti -
yacı yaranır və bu zaman psixoloji
mü dafiə dən istifadə olunur. Bu, şəx -
siy yətdaxili konfliktləri şüursuzluq
sa  həsinə sıxışdı raraq Z.Freyd tərə fin -
dən “müqavimət” adlandırılan xüsusi
mexanizmlərin təzahürünə səbəb olur.

“Müdafiə” və “müqavimət” psi -
xi kanın xüsusi mexanizmi olub, onu
xoşagəlməz hiss və xatirələrdən kə -
nar laşdırır, həyəcan və stresin şüur -
suzluq səviyyəsində kompen sasiyasını
təmin edir [5].

Z.Freyd psixoloji müdafiəni yalnız
ontogenezdə araşdıraraq, ontogenetik
məqsədəuyğunluq ideyasını birbaşa
müdafiə edirdi. “Ümumilikdə həzz-
alma istəyi psixoloji müdafiə mexa -
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nizm ləri tərəfindən məhdudlaşdırı lan
insanlar mədəni cəmiyyətin problemli
üzvlərinə çevrilirlər”.

Psixoanaliz – şəxsiyyətin fərdi
inki şaf prosesini zövq prinsipindən
ger çək lik prinsipinə keçid hesab edir.
Bir tərəfdən gerçəklik prinsipinin bər -
qərar olması və idrak prosesinin in -
kişafı, digər tərəfdən təqlid, eyniləş -
dirmə, introyeksiya mexanizmləri -
insanların sosial cəmiyyətə sonrakı
girişi üçün zəruri səbəblərdən olduğunu
qeyd edirdi. 

Z.Freydin fikrincə, müdafiə mexa -
nizmləri şüursuz işləyən eqo mexa -
nizm ləridir. Freyd isterika xəstələri ilə
keçən seanslarında şüursuz düşün cə -
lərin fikirlərin işlənməsində müqa -
vimətin ortaya çıxdığını, bu əsnada
bə zi mexanizmlərin daha aktiv işlə -
diyini müşahidə etmişdir. Freyd ilkin
olaraq bu mexanizmlərin bloklanması
metodu ilə şüursuz düşüncələri oxu -
ma ğa çalışsa da, daha sonralar prob -
le min mənbəyində elə müdafiə me -
xanizmlərinin özünün olduğunu bil -
di rərək, əvvəlcə onların araşdırıl ma -
sı nın lazım olduğunu qeyd etmişdir [2].

Psixoanalitik nəzəriyyəyə görə,
eqo özünü daxili və xarici təhlükə -
lər dən qorumaq üçün müdafiə me xa -
nizm lərindən istifadə edir. Freyd əvvəl -
cə mexanizmləri araşdırmış, sıxış dır -
ma nı müdafiə mexanizmlərinin mər -
kəzi olaraq görmüşdür. Daha sonra
mü dafiə mexanizmləri terminindən

istifadə edərək,sıxışdırmanı onun bir
növü kimi göstərdi [4].

G.E.Vaillant müdafiə mexanizm -
ləri nin impuls və duyğuları idarə etdi -
yini, şüursuz meyillər olub dinamik
qu ruluşa malik olduğunu bildirmişdir.
G.E. Vaillant müdafiə mexanizmlərinin
hədəflərini aşağıdakı kimi sıralamışdır:

* Qəfil dəyişən hissləri sabit saxla-
maq üçün;

* Daxili tarazlığı əldə etmək üçün
impulsiv reaksiyaları gecikdirmək və
ya ləğv etmək;

* Öz mənlik fiqurundakı dəyişik -
liklərə nəzarət etmək;

* Yola gedilməsi çətin olan insan-
larla həll edilməyən münaqişələrin
idarə olun ması.

Wilhelm Rich insan övladının bir
zamanlar istifadə etdiyi müxtəlif mü -
dafiə mexanizmlərinin mövcud oldu -
ğunu və onların aradan çıxması nəti -
cə sində izlərinin qaldığını iddia etmiş -
dir. Bunların sarkazm, ironiya forma -
sında özünü göstərdiyini söyləmiş və
buna “xarakter zirehi” adını vermişdir.
Nəticədə, bir müddət sonra istifadə
edilən müdafiə mexanizmləri xarakter
və ya şəxsiyyətin formalaşmasında
özünə yer tapmışdır.

Elmi ədəbiyyatda da “psixoloji mü -
dafiə” probleminə münasibət bir mənalı
deyil. Psixoloji müdafiə me xa nizm lə -
rinə konseptual yanaş ma lardan biri,
F.V.Bassin təklif etmişdir. Burada psi -
xoloji müdafiə fərdin şüurunun psixi
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travmaya əhəmiy yət li reaksiya forması
kimi nəzərdən ke çi ri lir.

Müəlliflərdən F.B.Berezin 4 mü -
dafiə mexanizmlərinin tipini fərqlən -
dirir:

1. Həyəcanın özünün və ya bu hə -
yə canı yaradan amillərin dərkinə
maneə olan mexanizmlər; 

2. Həyəcanı müəyyən stimullarda
fiksə etməyə imkan verən mexanizm -
lər;

3. Təhrikləri zəiflədən mexanizm -
lər;

4. Həyəcanı aradan qaldıran me -
xanizmlər;

Elmi ədəbiyyatda aşağıdakı psi -
xo loji müdafiə mexanizmləri tipinə
təsadüf olunur:

1. Sıxışdırma anlayışı Freyd tərə -
fin dən təklif edilmişdir. Freyd sıxış -
dır manı həyəcandan uzaqlaşmanı tə -
min edən mürəkkəb mexanizmlərin
formalaşmasının əsası kimi çıxış edən
ilkin mexanizm kimi nəzərdən keçirir-
di. Bir çox hallarda motivləşmiş unut -
ma kimi təsvir edilən sıxışdırma iz ti -
rab verən fikir və hisslərin, şüurdan
kə  nar laşdırılması prosesindən ibarətdir.
Sıxışdırma mexanizminin hesabına
fərdlər onların həyəcanına səbəb olan
konfliktlərini dərk etmir, eləcə də
keçmiş travmatik hadisələri xatırlamır.

Sıxışdırma – xoşagəlməz arzu və
fikirlərin, ziddiyətli hiss və xatirələrin
şüur sahəsinə buraxılmaması və ordan
kənarlaşdırılmasıdır.Sıxışdırma mexa -

nizmi digər müdafiə mexanizmini –
proyeksiyanı fəallaşdıra bilər [1].

2. Proyeksiya. Proyeksiya mexa -
niz minin psixoanalitik dərki Freydin
işlərindən başlayır. O, proyeksiyanı
ilk dəfə paranoya və qısqanclıqda aş -
karlamışdır. Bu zaman sıxışdırılmış
hiss, həyəcan və qorxuların kökü insa -
nın özündə olur və şüuraltı olaraq
ətraf dakılara yönəlir. Məhz bu müdafiə
mexanizmi tənhalıq hissinin, təcrid -
li yin, paxıllıq və aqressivliyin baş
qal dırmasına səbəb olur.

Proyeksiya şəxsi problemlərin,
narahatlığın mənbəyini “başqalarına –
köçürmə” şəklində təzahür edən mey -
lin formalaşması ilə bağlıdır, ondan
istifadə etməklə, fərd öz uğursuz -
luqlarında başqalarını təqsirləndirir.
Proyeksiya bir müddət insanı yaşan -
tılardan azad edir, insanı ya çox
şübhəli, ya da etinasız edir. Proyeksiya
ilə mü barizənin başlanğıcı kimi şəxsin
öz çatışmazlıqlarını qəbul etməsi, ət -
rafdakıların qoyduğu tələblərin məz -
mununa diqqət yetirməsi çıxış edir.

3. Basdırma – sıxışdırmadan daha
şüurlu xarakter daşıyır,həyəcan verən
informasiyadan qaçmaq, dərk edilən
affektogen impuls və konfliktlərdən
diqqətin yayınmasıdır. Basdırma-sıxış -
dırma adlanan psixi əməliyyat şüurdan
xoşagəlməz affekt və ideyaların kə -
nar laşdırılmasına yönəlib. Basdır -
manın məhsulu şüur önündə yerləşir,
sıxışdırma mexanizmində gördüyümüz
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kimi şüursuzluq səviyyəsinə keçmir.
Basdırma mürəkkəb müdafiə mexa -
nizmidir.

4. İdentifikasiya. İdentifikasiya
mexanizmi öz başlanğıcını Freydin
psixoanalizindən götürür. İdentifi -
kasiya başqa insanla emosional əlaqə
əsasında həyata keçirilir və insanın
sev diyi bir şəxsə oxşamaq meyli ilə
mü şayiət olunur. Klassik psixoana -
liz də identifikasiya dedikdə başqa
insan la emosional əlaqənin, hisslərin
erkən təzahürü başa düşülür. Uşaq
ana ya və ataya, yaxud onları əvəz
edən in sa na bağlanır, onlara oxşamağa
çalışır və identifikasiya hesabına
nümunə ki mi götürülmüş şəxsiyyətin
keyfiyyəti və davranışı formalaşmağa
başlayır [7].

5. İntroyeksiya. F.Perlz tərəfindən
təsvir edilmişdir. Perlzə görə introektor
başqalarının istəklərini həyata keçirir.
İntroektor rolunda uşağın valideyn
və ətrafdakı insanlardan əldə etdiyi
“həyat qaydaları” çıxış edir. İntroyek-
siyalar insan müqayisə, təhlil, inkar,
şübhə, isbat etmək arzu və imkanından
məhrum olduqda başqalarının fikirlə -
rini sadəcə inama əsaslanaraq qəbul
etməyə üstünlük verəndə təzahür edir.

6. Rasionallaşdırma. “Eqo” frus-
trasiya və həyəcanın öhdəsindən
gəlməsinin digər üsulu reallığın təhrif
edilməsi və bu yolla özünüqiymətlən -
dir mənin mühafizə edilməsidir.
Rasionallaşdırma yanlış arqumen-

tasiyaya əsaslanaraq irrasional davra -
nışa, gülünc səhvlərə, uğursuz müha -
kimələrə ətrafdakıların gözündə haqq
qazandırmaq imkanı verir.

E.Fromma görə rasionallaşdırma
insanın özünü bir şəxsiyyət kimi hiss
etməsi üçün vacib mexanizmdir.

7. İntellektuallaşdırma. Psi xo -
ana liz də bu müdafiə mexanizminin
ən aydın izahı A.Freyd tərəfindən ve -
rilmişdir. Onun fikrincə, intel lek tu -
allaşdırma elə müdafiə mexanizmidir
ki, onun cərə yanı zamanı insan öz
meyillərini bu və ya başqa fikirlə
əlaqələndirərək on larla şüurlu olaraq
“oynayaraq” bu meyllərinə hakim ol -
mağa çalışır. A.Freydə görə problemin
məğzi insan təbiətinin instinktiv tə -
rə fini onun həyatının digər tərəfi ilə
necə uzlaş dırmaqda, dərkedilmə yən
emosiyaların həyata keçirilməsi ilə
on lardan imtinaetmə arasında necə
seçim etməkdədir.

8. Kompensasiya – ən mürəkkəb
mü  dafiə mexanizmidir. O, real və uy -
durulmuş itkilər, qüsurlar, iztirablarla
bağlı kədər hissinin qarşısını almağa
xidmət edir, kompensasiya bu qüsur -
ların islahına və ya onun üçün əvəzin
axtarılmasına yönəlir. Kompensasiya
və hiperkompensasiya mexanizmləri -
nin müəllifi A.Adlerdir. Hiperkompen-
sasiya insanın zəif inkişaf etmiş tə rəf -
lərini inkişaf etdirmək cəhdində təza -
hür edir. Kompensasiya zamanı isə ça -
tış mayan cəhətin inkişaf etdirilməsi
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əvəzinə şəxs onsuzda yaxşı inkişaf et -
miş əlamətinin intensiv inki şafına çalışır.

9. Retrofleksiya – F.Perlzə görə
ret ro flektor başqaları üçün eləmək
istə dik lərini özü üçün edir. Retroflek-
siya dav ranış reaksiyalarında ifadə
olunmadı ğından stresə və gərginliyə
səbəb ola bilər. Retrofleksiya özünə -
nə zarətdə ifa də olunur və şəxsiyyəti
xa rici mü daxilələrdən mühafizə edən
nə zarət tipini təmin edir. Digər me -
xanizmlər kimi retrofleksiya da erkən
uşaqlıq dövründən formalaşma ğa
başlayır.

10. Defleksiya. Bu mexanizm tez-
tez fərdin keçmiş təcrübəsində yaşanıl -
mış etibarsızlıq, qorxu, təhlükə nəticə -
sində təzahür edir və şəxsiyyəti emo-
sional partlayışdan mühafizə edir. De-
fleksiya intensiyadan imtina,seçimdən
qaçışla bağlı şəxsiyyət strategiyası
he sab olunur.

11. Sublimasiya. Z.Freydə görə,
sublimasiya insana adaptasiya məqsədi
ilə öz impulslarını sosial cəhətdən
qə bul edilən fikir və hərəkətlərlə ifadə
etmək imkanı verən müdafiə mexaniz -
midir. Sublimasiya yeganə sağlam,
xoşagəlməz impulsları konstruktiv
şəkildə cilovlamaq strategiyası kimi
nəzərdən keçirilir [9].

12. Reaktiv təşkil. Bəzən eqo qa -
dağan edilmiş impulslardan davranış
və fikirlərdə əks təhriklər ifadə edərək
qoruna bilər. Bu halda söhbət məhz
reaktiv təşkildən gedir.

13. İnkaretmə. Bəzən insan onunla
baş vermiş xoşagəlməz hadisəni qəbul
etməkdən imtina edir. Bu halda inkar -
etmə mexanizmi işə düşür. Z.Freydə
görə, inkaretmə kiçik yaşlı uşaqlar
və aşağı intellektə malik daha yaşlı
insanlar üçün səciyyəvidir [3].

Nəticə:
Belə ki, uşaqlıq dövründən başla -

ya raq bütün həyatı boyu insan psixi-
kasında ənənəvi olaraq “psixoloji mü -
dafiə”, “şəxsiyyətin qoruyucu mexa-
nizmləri” adlandırılan müxtəlif müda-
fiə mexanizmləri yaranır. Bütün yaş
dövrlərində özünü göstərən bu psixolo-
ji müdafiə mexanizmləri ümu milikdə
neqativ hissləri, həyəcanı kənarlaşdı-
raraq konflikt situasiyasında özünəhör -
məti mühafizə edir.
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PROBLEMS OF PERSONAL PSYCHOLOGICAL
PROTECTION MECHANISM

Ulker Gurbanova 
Abstract

The problem of psychological protection is one of the most pressing
problems of recent times. The relationship to this problem in psychology has
not been ambiguous.

The term psychosocial protection is first encountered in psychoanalysis
by Z. Freud in his book "Protective Psychosis". According to Freud, defense
mechanisms are ego mechanisms that operate unconsciously. Mechanisms
of psychological protection generally protect themselves in a conflict situation
with negative parts and excitement.

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə elmlər doktoru, dosent 
Məqalə redaksiyaya 9 mart 2020-ci ildə daxil olmuşdur.
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Qlobal miqyasda bütün dünyanı
öz təsiri altına alan və pan-

demiya olaraq beynəlxalq sərhədləri
aşan COVID-19 (CO – korona, Vİ –
vi rus, D – ingilis dilində “disease”)
xəs təlik deməkdir) epidemiyası in-
sanlarda qorxu hissinin mərkəzdə
olduğu bir narahatlıq vəziyyəti ya rat -
 mışdır. Belə ki, Ümumdünya Sə hiyyə
Təşkilatı tərəfindən COVID-19-un
pandemiya (qlobal epidemiya) elan
edildikdən sonra cəmiyyətdə yaşanan
qorxu, ümidsizlik və narahatlıq sə -
viyyəsi daha da artdı [2]. Yaranmış
qor xu və narahatlıq nəticəsində fərdi,
sosial və qlobal səviyyədə bir sıra ge -
 niş miqyaslı tədbirlər həyata keçiril -
di. Ölümcül xəstəlik riski daşıyan

COVID-19 pandemiyasından sonra
kəskin stres reaksiyası olaraq təyin olu -
nan bəzi psixoloji simptomların mü -
şahidə olunmasını “fövqəlada vəziy -
yətə qarşı göstərilən normal reak-
siyalar” kimi qəbul etmək olar. 

Bəşəriyyət tarixində həm xəstəliyə
yoluxan insanların sayı baxımından,
həm də xəstəlik nəticəsində sosial,
mə  dəni, iqtisadi göstəricilər baxı mın -
dan dünya və cəmiyyətə qlobal miq -
yasda təsir göstərən bir çox epide mi -
yalar olmuşdur. İnsanların bir yerdə
məskunlaşaraq cəmiyyət şəklində for -
malaşması və kütlə şəklində yaşamaları
öncədən fərdi olaraq yoluxan xəstə -
liklərin sürətlə yayılaraq pandemiyaya
çevrilməsi və daha böyük kütlələri

KORONAVİRUS (YENİ COVİD-19) PANDEMİYASININ 
PSİXOLOJİ TƏSİRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ
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yoluxdurma fürsətinin yaranmasına
səbəb olmuşdur. Bu da cəmiyyətə və
sosial mühitə təsir edərək sosial struk -
turların birbaşa və dolayı yolla dəyişil -
məsi ilə nəticələndi. Çünki müasir
döv rümüzdə olduğu kimi keçmiş za-
manlarda da insanlar məlumatsızlıq
səbəbindən xəstəliklərin epidemiyaya
çevrilməsinə şərait yaradırdı. 

Tarixin ən dəhşətli və təhlükəli
pan demiyalarından biri “Qara vəba”
adı ilə tanınan vəba epidemiyası idi.
Bu epidemiya başda Avropa olmaqla
bütün dünyaya ciddi şəkildə təsir gös -
tərmişdir. Cəmiyyətə geniş miqyasda
təsir göstərən ilk vəba epidemiyasının
m.ö.542-ci ildə Misirdə başlayaraq
Bizans imperiyasının paytaxtı Kon-
stantinopol (İstanbul) vasitəsilə İr-
landiyaya yayıldığı qeyd olunur [3].
Bu vəba epidemiyası zamanı Avro -
pa dakı şəhərlərin hələ də kiçik qəsə -
bələr şəklində olması və insanların
dağınıq şəkildə yaşaması səbəbi ilə
onlara çox təsir etmədikləri halda
metropol şəhər olan Konstantinopolda
isə gündə 5-10 min insan vəfat etdiyi
məlum olmuşdur.

Sonradan bu epidemiyanın orta
əsrlərdə yaşayış sahələrinin daralması
səbəbindən insanların yaşayış yerlərinə
girmiş siçanlara xas olan Yersinia
Pestis bakteriyalarının birələr vasitəsilə
insanlara yoluxması ilə vəbanın yeni -
dən başlandığı təxmin edildi. Belə
ki, “Qara vəba” adı ilə tanınan vəba

epidemiyasının ilk dəfə Çində mey-
dana gəldiyi və oradan da İpək yo -
lundan istifadə edən tacirlər vasitəsilə
Avropaya gəldiyi qeyd olunur. Bu
artım nəticəsində xəstəlik bütün dünya-
da sürətlə yayılaraq Avropa əhalisinin
60%-nin ölümünə, dünya əhalisinin
isə 475 milyondan 350 milyona qədər
azalmasına səbəb olmuşdur [2]. 

1918-ci ilin yanvarından 1920-ci
ilin dekabrınadək qısa müddətdə qlobal
miqyasda sürətlə yayılaraq sosial, iqti-
sadi, siyasi və psixoloji baxımdan dün -
yanı öz təsiri altına alan digər epi-
demiya isə, adətən, “İspan qripi” ola -
raq tanınan Qrip pandemiyası ol muş -
dur. Bu qrip səbəbindən 500 milyon
insanın, yəni dünya əhalisinin üçdə
birinin bu virusa məruz qaldığı və ən
azı 17-50 milyon insanın öldüyü təx -
min edilir. İspan qripinin donuzlardan
və ev quşlarından insanlara keçdiyi
və Birinci Dünya Müharibəsi zamanı
kütləvi insan hərəkətinin olması sə -
bəbiylə qısa müddətdə bütün dünyaya
yayıldığı və ölümcül hala gəldiyi qeyd
olunur [3]. İspan qripinin uzunmüddətli
sosial təsirləri araşdırıldıqda, epide -
miyanın insanların təhsili dayandır-
masına səbəb olduğu və bunun həm
mikro, həm də makro səviyyədə iqti-
sadi nəticələrə səbəb olduğu bildiril-
mişdir. Bu pandemiya dövründə insan -
la rın lazəmi təhsil almaması səbəbin -
dən, sosial-mədəni səviyyənin azalması
müşahidə edildi. Həmçinin kifayət
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qədər təhsili olmayan insanların gəlir
səviyyəsinin azaldığı, dövlətlərin gəlir
köçürməsi yolu ilə insanlara kömək
etdiyi və bunun da epidemiyanın zəif -
lədiyi ölkələrin iqtisadiyyatlarına əlavə
bir yük gətirdiyi məlum olmuşdur.

Keçmişdə yaşanmış bütün yoluxu -
cu xəstəliklər araşdırıldıqda məlum
olur ki, epidemiyaların yaranması sə -
bəbləri, yayılması və nəticələri arasında
bir paralellik mövcuddur. Məhz Çinin
Vuhan vilayətində, 2019-cu ilin dekabr
ayında ilk dəfə ortaya çıxan yeni tip
koronavirus (Covid-19) epidemiya -
sının da digər epidemiyalar kimi də
heyvanlardan insanlara keçdiyi müəy -
yən edilmişdir [2]. Bununla birlikdə,
digər epidemiyalarda olduğu kimi,
texnologiyanın inkişafı nəticəsində
keçmiş dövrlə müqayisədə daha asan
və çoxsaylı hala gələn insan hərəkət -
liliyi bu pandemiyanın bütün dünyada
daha da sürətlə yayılmasına səbəb ol -
du. Epidemiya səbəbiylə bir çox ölkə -
lərdə təhsil dayandırıldı və in san ların
toplandığı ictimai məkanlar, xüsusən
də iş yerləri, təlim-tədris müəs sisələri
və digər məkanlar bağlandı. Bu da
müxtəlif yaş qruplarına daxil olan
insanların, həmçinin koronavirusla
mübarizədə iştirak edən işçilərin
psixologiyasına təsirsiz ötüşmədi.

Məlum olduğu kimi şəxsiyyətin
formalaşmasında rol oynayan ən mü -
hüm amillərindən biri sosial mühitin
və ictimai sferanın mövcud olmasıdır.

Pandemiya dövrü ilə əlaqədar olaraq
ciddi sosial izolyasiya şəraitin tətbiq
olunması, karantin rejimi və eksterimal
şəraitdə yaşamaq, mübarizə tədbirləri -
nin həyata keçirilməsi tələbləri nəticə -
sində yaranan neqativ hallar insanların
koqnitiv, emosional sferasına, psixi
və fiziki sağlamlığına ciddi şəkildə
tə sir göstərir. Karantin rejiminin tətbiq
olunması insanların psixologiyasına,
gündəlik həyat tərzinə, ailədaxili və
şəxsiyyətlərarası münasibətlərə, sosial
və iqtisadi sferaya da mənfi təsir gös -
tərdi.

Bu günədək aparılan tədqiqatlarda
epidemik xəstəliklərin psixoloji təsiri
bir çox tədqiqatçı tərəfindən araşdırıl -
mış və bu baxımdan müəyyən risk
fak tor larının olduğu müşahidə edilmiş -
dir. Aparılan bir çox tədqiqatlarda
məc  buri sosial izolyasiya və uzun -
müddətli karantin rejiminin tətbiqi,
koronavirusa yoluxma və ya yoluxma
nəticəsində yaxınını, qohumunu itir-
mək kimi halların, psixoloji problem -
lərin yaranmasında yüksək risk faktor -
ları kimi müəyyən edilmişdir [6].
Karantində qalmaq travmadan sonrakı
stres əlamətləri, yüksək narahatlıq və
təşviş, özünü idarəetmədə yaranan
pozuntularla əlaqələndirilmişdir [8].
Aparılan tədqiqatlarda orta hesabla
20 gün və daha çox müddətə karantin -
də olan şəxslərin 29% -də bəzi psixolo-
ji pozuntuların yaranması müşahidə
edilmişdir. Karantin müddətinin uzadıl -
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ması isə bu nisbətin daha da artması
ilə nəticələnmişdir [8]. Bu zaman
psixoloji pozuntuların yaranmasında
risk faktoru hesab olunan digər amil
isə stiqmatiz mə məruz qalmaqdır ki,
bu daha çox koronavirusa yoluxub
karantinə alınan, sonradan müalicə
olunub təcrid vəziy yətini tərk edən
şəxslərdə müşahidə edilmişdir [4].
Həmçinin xəstəliyə yoluxub karantində
qalan şəxslərlə yanaşı, karantində olan
və həyatlarını itirən şəxslərin qo hum -
ları da bu risk qrupuna daxil edilmişdir.
Aparılan digər araşdırmada isə,
COVID-19 səbəbiylə yaxın qohu -
munu itirən insanlarda post-travmatik
stres əlamət ləri, depressiya, stres,
yuxusuzluq, intihara cəhd kimi hallar
da aşkar edilmişdir [3].

Pandemiya dövründə müəyyən
edilmiş risk faktorlarından biri də
yüksək riskli yerlərdə (məsələn, ko-
ronaviruslu xəstələrin yerləşdirildiyi
reanimasiya şöbəsində) uzun müddət
işləməkdir [5]. COVID-19 xəstəliyi
ilə əlaqəli aparılan bir araşdırmada,
tibb işçilərinin digər insanlarla mü -
qayisədə daha yüksək səviyyədə qorxu,
stres, narahatlıq vəziyyətinin olduğu
müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da onların
koronaviruslu xəstələrlə gündəlik iş
rejimində nəzərdə tutulan müddətdən
daha çox işləmələri ilə əlaqələndiril -
mişdir [3]. Ölümcül bir xəstəlik
riskinin yaratdığı narahatlığı və bu
xəstəliklə bağlı qeyri-müəyyənliyi

artıran digər bir risk faktoru isə
COVID-19 ilə əlaqəli verilən məluma -
tın etibarlı olmamasıdır. Buraya həm
informasiya texnologiyaları, həm də
milli və beynəlxalq vizual media
vasitəsi ilə şübhəli etibarlılığı olan
informasiyalar aid edilir.

Pandemiya dövrü başqa problem -
lər lə bərabər, eyni zamanda insanlarda
“emosional yanma” vəziyyəti də yara -
dıb ki, həmin vəziyyət isə fiziki və
emosional gərginliyə məruz qalan in-
sanlarda özünəxəsarətyetirmə, intihar
və digər psixi sağlamlıq problemlərinin
səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarır.
Həmçinin pandemiya dövrü ilə əlaqə -
dar olaraq yaşanılan emosional gərgin -
lik, aqressiya, təşviş, qorxu, həyəcan
və digər psixoloji hallar şəxsiyyətlər -
arası və ailədaxili münasibətlərə də
sirayət edərək müəyyən problemlərin
yaranmasına səbəb olur. Sosial izol -
yasiya şəraitində yaşamaq, insanlarla
ünsiyyətin azalması, sanitariya-gigiye-
na normativlərinin daha ciddi şəkildə
tələb olunması və digər müxtəlif stres-
sogen faktorların təsiri insanların emo-
sional və psixi sağlamlığına ciddi şə -
kil də neqativ təsir göstərir. Belə tə -
ləb lərin mövcudluğu və uzunmüd dət li
şəkildə davam etdirilməsi insan psi -
xi kasının emosional və fiziki cəhətdən
həddən artıq yüklənməsinə səbəb olur.
Belə vəziyyətə insan psixi kasının bu
və ziyyətə hansı müddətdə davam 
gə tirməsi isə, ilk növbədə, insanın
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psixoloji və emosional sağ lamlıq
imkanları ilə şərtlənir. 

Pandemiyanın yaş qruplarına təsir
mexanizmi baxımından statistikaya
nəzər salsaq, tələbələrin bu prosesdən
ən çox əziyyət çəkən qruplar arasında
olduğunu görə bilərik [7]. Məlum
olduğu kimi tələbələrin fərdi-psixo -
lo ji xüsusiy yət ləri nin, maraq və tələ -
batlarının, dərketmə imkanlarının
nəzərə alınma sı, özü  gerçək ləş dirmə
məqsədilə hər bir tələbə üçün əlverişli
şəraitin təmin edilməsi, potensial im -
kan la rı n aşkarlanması, müs tə qil olaraq
təlim-tədris prosesinin təşkili və sosial
sferanın təmin edilməsi tə-lə bələrin
emosional və psixi inkişaf optimallığını
şərtləndirən əsas amillər dəndir. Lakin
qısa müddət ərzində bütün dünyanı
əhatə edərək pandemiya halına keçən
koronavirus epidemiyası  səbə bin dən
cəmiyyətin hər bir üz vü normal həyat
tərzindən uzaqlaşaraq karantin şəraiti -
nin tələblərinə əməl etmək məc bu riy -
yətində qalmış dır. 

Belə ki, həm universitetdən ənənəvi
qaydada keçirilən təhsildən kənarda
qalmaqları, həmyaşıdları ilə ünsiyyətdə
olmamaları, həm də universitet tə -
rəfindən tələbələr üçün təmin edilən
imkanların məhdud hərəkətlilik səbə -
bindən ev şəraitində mümkün olma -
ması tələbələri emosional, psixoloji
və fizioloji baxımdan bir sıra çətin -
lik lərlə qarşı-qarşıya qoymuşdur.
Məlum olduğu kimi, ənənəvi qaydada

aparılan tədrisin digər vacib bir cəhəti
olan tələbələrin psixoloji məsələlərdə
dəstəklənməsi və istiqamətləndirilməsi
prosesidir ki, pandemiya dövründə
tə ləbələrin bu imkanlardan da yararlana
bilməmələri onlarda psixoloji və emo-
sional gərginliyin artmasına səbəb
olmuşdur. Fövqəladə bir dövr keçirər -
kən tələbələrin onlara mənfi təsir
edəcək xəbər və hadisələrə məruz
qal ması, uzun müddət evdən çıxa bil -
məməsi səbəbindən yaranan depresiya,
həmyaşıdları ilə ünsiyyət qura bilmə -
mə ləri və sosial sferanın olmaması
tələbələrin emosional vəziyyətinə
təsirsiz ötüşmədi. Hər bir insanda bir-
birinə bənzər şəkildə müşahidə olunan
və insanın daxili vəziyyətinə görə
dəyişən emosional, koqnitiv, davranış,
fiziki və sosial reaksiyalar olaraq
təsnif edilən bu simptomları aşağıda
kimi qeyd etmək olar:

I. Emosional reaksiyalar:
– şok, qəzəb, çarəsizlik;
– özünü boşluqda hiss etmək və

heç bir hissin olmaması; 
– virusayoluxma qorxusu və nara -

hatlıq vəziyyəti;
– günah və utanc hissi;
– həssaslıq və dözümsüzlük;
– ümidsizlik, pessimizm, gələcək

haqqında müsbət fikirlərin olmaması;
II. Koqnitiv reaksiyalar:
– sarışan hallar və arzuolunmaz

dü şüncələr (məsələn, özünün və ya
yaxınlarının infeksiyaya, xəstəliyə
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yoluxacağı və ya öləcəyinə dair dü -
şüncələrin olması);

– diqqəti toplamaqda və qərar qə -
bul etməkdə çətinlik;

– hafizə ilə əlaqəli problemlər və
unutqanlıq;

– yalnış inancları inkişaf etdirmək
(məsələn; “bunların hamısı mənim
günahımın nəticəsidir”);

– fikirlərdə qarışıqlıq, nizamsızlıq;
– özünəinamın itirilməsi;
– özünü günahlandırmaq (başqala -

rını virusa yoluxduracağını düşünmək);
III. Davranış reaksiyaları:
– COVID-19 haqqında danışan

in sanlardan uzaqlaşmaq;
– narahatlıq və dözümsüzlük;
– ailə, təhsil və peşə fəaliyyətində

öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməmək;
– gündəlik işləri planlaşdırmaqda

və idarə etməkdə çətinlik çəkmək;
IV. Fiziki reaksiyalar:
– yorğunluq, tükənmə hissi, ener-

jinin olmaması, marağın azalması;
– yuxusuzluq və ya yuxu rejimində

pozuntular;
– müxtəliftipli diffuz ağrılar, baş

ağrısı, başgicəllənmə və döş qəfəsində
ağrılar;

– cinsi istəyin azalması və ya ol -
ma ması;

– iştahsızlıq, bəzən bulemiya tipli
iştahın olması;

– immunitet sistemində pozuntular,
mədə və bağırsaqda problemlər, gər gin -
lik, döyüntülərin olması, ürəkbu lan ma;

V. Sosial (şəxsiyyətdaxili və
şəxsiyyətlərarası) reaksiyalar:

– yaxın insanlardan uzaqlaşma;
– sosial təcridlik və antisosiallıq;
– ailə üzvləri ilə münaqişələr;
– ailə münasibətlərində yeni kon -

flikt lərin yaranması və ya əvvəlki
problemlərin daha da artması;

– iş həyatında konfliktlərin yaran -
ması və ya kollektivlə münasibətdə
münaqişələr;

– insanlara inamın olmaması və
şübhə hissi.

Bəzi insanlarda müxtəlif səviyyədə
və intensivlikdə müşahidə olunan bu
simptomlar, COVID-19-dan sonra
kəs kin stres reaksiyalarının nəti cə -
sin də baş verir. Bir söz lə, pandemiya
dövrü ilə əlaqədar olaraq hər kəs yeni
şəraitdə özünütəsdiqə, öz imkanlarını
reallaşdırmağa cəhd edir. Bir qisim
insanlar öz əvvəlki mövqelərini, nüfuz
və maddi imkanlarını qorumaq yolları
axtarırlar. Be lədə rə qa bət artır, fikir,
mövqe ayrılıqları kəskinləşir. Nəticədə
ziddiyyət yaranır ki, bu ziddiyyət,
qar  şıdurma qaçılmaz olub, ilk növ -
bə də, iki sistem arasındakı ic timai,
iqtisadi fərqlərdən yaranaraq, psixo -
loji problem kimi tə za hür edir.

Pandemiya dövrü ilə əlaqədar ola -
raq insanlarda emosional gərginliyin
artması həm psixoloji sağlamlığın po -
zulması, həm də şəxsiyyətlərarası mü -
nasibətlərdə müxtəlif konfliktlərin,
həyəcan, narahatlıq, qorxu və depres-
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siya kimi halların, eləcə də spirtli
içkilər və narkotik vasitələrə müraciət
edənlərin sayının artmasına səbəb ola
bilər. Həmçinin pandemiya dövründə
insanların uzunmüddətli stres və qor -
xu vəziyyətində yaşaması, sosial-
psixoloji və emosional mənşəli gər -
ginliklərin daimi təzyiqi orqaniz min,
eləcə də psixika resurslarının nizam -
sız şəkildə istifadəsinə səbəb olur.
Nəti cədə insanların psixoloji və sosial
sə viyyədə mühitə adaptasiya prosesi
po zulur. Belə halda isə insanın cə -
miy  yətə və sosial mühitə uyğulaş ma -
sında, normal həyat fəaliyyətini da -
vam etdirməsində və peşə fəaliy yə -
tin də problemlər yaradır. Bu da emo -
sional gərginliyə səbəb olmaqla ya -
naşı, psixi sağlamlıq sahəsində də
cid di problemlərlə nəticələnir. 

Nəticə:
Bütün bu faktları nəzərə alaraq

pan demiya dövründə insanların sosial-
psixoloji və emosional sağlamlığının
qorunması zəruri məsələ kimi qarşı -
mızda durur. Bu mənada yeni növ
koro navirusun (COVID-19) epidemi -
ya sının qısa və uzun müddət olma -
sın dan asılı olmayaraq bütün bəşəriy -
yətə fərqli sosial-psixoloji təsiri qaçıl -
mazdır. Buna görə də keçmişdə öyrə -
nilən pandemiya təcrübəsi nəzərə alı -
na raq tədbirlər həyata keçirilməlidir.
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Abstract

Given that unknown reason of its occurrence, uncontrollability of the
virus and that every individual has potential for virus led to turn the pandemic
into a global trauma. Increasing depression, anxiety, health anxiety, loneliness,
social isolation, stigmatization and financial problems, changing working
conditions, health workers’ vicarious traumatization risk and separation
from family members consist main problems during pandemic. Thus, it
emphasized the necessity, importance and content of psychological interventions
during and after Covid-19.
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Psixoaktiv maddə (bundan son-
ra: PAM) istifadəsi zamanı ya -

ranan pozuntulara qarşı koqnitiv dav -
ranış terapiyası (bundan sonra: KDT)
həm monoterapiya, həm də müalicə
strategiyaları toplusunun bir hissəsi

kimi effektiv nəticə göstərdi. Bu
məqalə KDT-dən istifadəni dəstəklə -
yən, onun kliniki tətbiqinin element -
lə rini, müalicəyə cavabı təkmilləşdir -
mək üçün yeni müalicə strategiyalarını
və təşəbbüslərin yayılmasını əhatə
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edən faktlara baxışı təmin edir. KDT-nin
psixoaktiv maddə istifadəsinə qarşı
ope rant öyrənmə strategiyaları, koqni -
tiv və motivasiya elementləri, baca -
rıq lar yaradan müdaxilələr kimi müx -
təlif yönlü müalicə elementləri ilə
xarak terizə olunmasına baxmayaraq,
protokollar boyunca psixoaktiv mad -
dələ rin güclü möhkəmləndirici tə sir -
lərini aradan qaldırmağa fokuslanmış
bir neçə əsas elementlər meydana çı -
xır. Məqalədə bu elementlər və onların
ef fektlivliyinin qəbul olunması müza -
kirə olunur. Psixoaktiv maddə istifa -
dəsi ciddi stres və əlilliklə assosasiya
olunan psixoaktiv maddələrin davamlı
istifadə edilməsi ilə xarakterizə edilən
müxtəlifyönlü hallardır. Bu pozuntular
adi hal alıb, belə ki, ömürboyu zərərli
maddə istifadəsinin, yaxud asılılığın
dərəcəsi, spirtli içkilər üçün 30%-dən
çox, digər maddələr üçün isə 10%-
dən çox olduğu qiymətləndirilir; keçən
il spirtli içki asılılığının yayılma göstə -
ricisi 8,5%, digər maddələrdə isə 2%
təşkil edirdi. PAM istifadəsinin əla -
mətləri daha yaxşı öyrənildikcə, həm
dərman, həm də psixososial müalicələr
bu yanaşmaların səmərəliliyi və də -
yərinin effektivliyi ilə bərabər izlə -
nilmişdir. Bu məqalə PAM istifadəsinə
qarşı koqnitiv davranış terapiyasının
kliniki tətbiqi faktına baxışı təmin
edəcək. Məqalənin məqsədi kimi,
KDT-ni həm davranış, həm də koqnitiv
davranış müdaxilələrinə daxil etmək

üçün geniş şəkildə açıqlayacağıq. Ədə -
biyyatların həcmini nəzərə alsaq, bu
baxış nikotini daxil etmədən, spirtli
içki və digər maddə istifadəsi pozuntu -
sunun müalicəsi üzərində fokusla na -
caq. 

Bu yazıda istifadə olunan əsas ter -
minlərə aydınlıq gətirmək üçün, PAM
istifadəsi termini istənilən qadağan
olunmuş psixoaktiv maddə, yaxud
hə  kim resepti olmadan dərmanları
düz gün qəbul etməmək kimi nəzərdə
tutulur. Burada işlədilən PAM istifadəsi
zərərli maddə istifadəsi və zərərli
mad də asılılığına istinad edir. PAM
isti fadəsi simptomlarının xarici əla mət -
ləri sırasına daxildir: vəzifə öhdəlik-
lərini yerinə yetirə bilməmək, hüquqi
problemlər, fiziki cəhətdən təhlükəli
istifadə, istifadədən yaranan şəxsiy -
yət lərarası münasibətlərdə çətinliklər.
PAM istifadəsi zamanı yaranan asılılıq
simptomları zərərli maddənin dayan -
dırılmasından sonra fiziki geriləmə,
yaxud zərərli maddə istifadəsinə nəza -
rət və ya tərgitməklə bağlı çətinliklər
kimi daxili əlamətləri əks etdirir.

PAM istifadəsinə qarşı KDT-nin
effektivliyi

Çoxsaylı təcrübələr və kəmiyyət
analizləri KDT-nin spirtli içki və digər
maddə istifadəsinə qarşı effektiv ol -
duğunu dəstəkləyir. Tədqi qatçılar müa -
licə alan 2340 asılı şəxs arasından 34
təsadüfi seçilmiş xəstənin daxil edildiyi
kontrol qrupunda PAM istifadəsinə
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və asılılığa qarşı KDT-nin meta-ana -
litik yoxlanmasını apardı. Ümu mi
təsir ölçüsü, təsir ölçüsünün kiçikdən
(d=0,24) böyüyə (d hədəf lə nən mad -
dədən asılı olaraq) qədər sıralayaraq
orta dərəcəsini (d=0,45) tapdı. Daha
effektiv müalicə isə kan nabis üçün
tapıldı, ondan sonra kokain və opiod -
lərin müalicəsi və sonda ən kiçik təsir
ölçüsü poli-maddə asılılığına aid edildi.
Fərdi müalicə tiplərinə gəl dikdə isə,
xəstəliyin təkrarlanmasının qarşısının
alınması, yaxud digər koqnitiv davranış
müalicələrinə nisbətən “gözlənilməz
halların idarəsi” yanaş malarına aid
daha geniş təsir ölçüsünün əldə edil -
məsilə bağlı faktlar var. Bütün hallarda,
bu üstünlüklər ümumi psixo aktiv
maddələrlə bağlı konsultasiyalar və
adi müalicələr kimi vəziyyətləri ida -
rə etməyə hesablanmışdı. Spirtli iç ki
və qanunsuz dərmanlar üçün eyni nə -
ticələr bir çox tədqiqatçılar tərə fin -
dən aparılan KDT eksperimentləri -
nin meta-analitik tədqiqatında da üzə
çıxdı [1; 2]. Faktlar müəyyən zaman
keçməsinə baxmayaraq, müalicə tə -
sirlərinin davamlılığını təsdiqləyir.
Məsələn, kokain asılılığına qarşı KDT
ilə psixoloji dəstək alan xəstələrin 52
həftəlik ardıcıl terapiyalarından sonra
toksikoloji testlərinin nəticələri xəstə -
lərin 60%-nin skrininqlərinin təmiz
çıx ma sını təsdiqlədi [3].

PAM istifadəsinə qarşı KDT istər
kompleks, istərsə də təcrid şəkildə

istifadə edilən bir neçə fərqli müdaxilə -
ləri ehtiva edir, hansı ki, bir çoxunu
həm fərdi, həm də qrup formatında
aparmaq olar. Fərdlərlə aparılan spe-
sifik davranış və koqnitiv davranış
müdaxilələri aşağıda verilir, ondan
sonra isə ailə əsaslı müalicənin xülasəsi
gəlir. Hamilə qadınlar, məhbuslar kimi
xüsusi əhali qrupundan olan insanların
PAM istifadəsinə qarşı KDT-nin qiy -
mət ləndirilməsi hazırki icmalın əhatə
dairəsindən kənardır, beləliklə, aşağıda
verilmiş təsvirlər xüsusilə PAM asılılı -
ğının müalicəsi üzərində fokuslanıb. 

Fərdi və qrup müalicəsi
PAM istifadəsinə qarşı KDT fərqli

hədəfləri vurğulayan müxtəlif müdaxi -
lələri əhatə edir. Aşağıda motivasiyalı
müdaxilələr, gözlənilməz halların
idarəsi strategiyaları, xəstəliyin təkrar -
lanmasının qarşısının alınması da
daxil olmaqla bunlarla əlaqəli funk-
sional analiz üzərində fokuslana raq
fərdi və qrup müalicələrinin icmalı
aparılır. 

Motivasiyalı İntervyu (bundan
sonra: Mİ). Müalicə başlanarkən, xəs -
tənin müalicə olunması üçün şəxsi
mo tiva si yasının mövcudluğu və onun
müa licəyə uyğunluğunun dərəcəsi
nəzərdən keçirilməlidir. Motivasiyaya
qarşı ma neələri aradan qaldırmaq üçün
motivasiyainkişafetdirici texnikalar
ya  ra dılmalı və yoxlanılmalıdır. Mİ KDT-
nıin təşviş pozuntularına uyğun luğunu
artırmaq da daxil olmaqla, pozuntular
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və digər davranışların geniş çeşidinə
uyğunluq, eləcə də motivasiya sonrası
tətbiqi ilə PAM istifadəsi ilə əlaqəli
davranış dəyişikliyinə qarşı ambiva-
lentliyi hədəfləməyə əsaslanan yanaş -
ma dır. Mİ modelinə əsaslanan müali -
cələr həm avtonom müdaxilələr, həm
də PAM istifadəsinə qarşı digər müa -
licə strategiyaları ilə birgə istifadə
olu na bilər. Mİ-yə əsaslanan meta-
analitik müdaxilələrin icmalı “place-
bo”, yaxud müalicə olunmayan kontrol
qrupu və aktiv müalicə qarşılaşdırmala -
rına oxşar effektivliklə müqayisədə
spirtli içki üçün kiçikdən orta səviy -
yəyə, narkotik maddə istifadəsi üçün
isə orta səviyyəli təsir ölçülərini aşkar -
layır. Əksərən, Mİ nisbətən qısa müa -
licə epizodlarından ibarət olan fərdi
formatda təklif olunur (qrup formatla -
rın da işlənməsinə baxmayaraq). Mİ
zamanı motivasiya elementlərindən
və təsir metodlarından daha güclü
istifadə olunarsa, daha yaxşı effektiv
nəticələr əldə etmək olar [4; 5].

Gözlənilməz halların idarəsi
Müalicə başlandıqda, PAM-ın güc -

lü təsirlərinə qarşı durmaq əsas məsə -
lədir. Gözlənilməz Halların İdarəsi
(bundan sonra: GHİ) yanaşmaları ope -
rant öyrənmə nəzəriyyəsinə əsaslanır
və xəstə PAM-dan uzaq durduğunu
nümayiş etdirdikdən sonra GHİ ya -
naşması qeyri-dərman yanaşma kimi
tətbiq oluna bilər. Çox sayda kliniki
tədqiqatlar spirtli içki, kokain və

opiodlər kimi müxtəlif maddələrə
qarşı GHİ-nin effektivliyini dəstəkləyir.
Meta-analitik tədqiqatlar göstərir ki,
GHİ-nin effektivliyinin təsir ölçüləri
orta səviyyədədir, bəzi maddələrə
nisbətən (tütün, polinarkotik istifadə)
müəyyən maddələrə (opioidlər, kokain)
qarşı daha böyük effektivlik müşahidə
etdirir. GHİ yanaşmalarının effektiv -
li yinin dəyərini artırmaq üçün tədqi -
qat çılar lotoreya tipli strategiyanın
ro  lunu araşdırbılar. Məsələn, PAM
istifadəsinə qarşı skrininqlərin cavabı
mənfi çıxarsa, “punş kasası” (ing.
punch bowl) metodu şüşə qabdan
müka fat çəkmək imkanını yaradır.
Əksər mükafatların maliyyə dəyəri
aşa ğı olur (məsələn, 1$), lakin az say -
da daha böyük mükafatların (məsələn,
50$) cəlb olunması xəstənin PAM-dan
uzaq qalması üçün yaxşı təşvi q edici
stimul təklif etməklə pula qənaət edir.
GHİ proseduralarında stabil, yaxud
artan möhkəmləndirici qrafiklər isti -
fadə oluna bilər, uzaqqalma müddəti
artdıqca möhkəmləndiricinin müddəti
də artır. PAM-ın mənfi skrininqi ilə
bağlı gözlənilməz hallara əlavə olaraq
(məsələn, tampon, yaxud sidik toksio -
logiya skrininqləri), prenatal səfər -
lər dən dərmana uyğunlaşmaya qədər
adaptiv davranışlar GHİ yanaşması
vasitəsilə uğurla dəyişmişdir [6;7]. 

GHİ yanaşmasının tədbiqindəki
məhdudiyyət kliniki şəraitlərdə güclən -
diriciləri təmin etmək üçün maddi
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sərmayənin çatışmazlığıdır. Bu me -
todların kliniki qəbuluna yardım üçün
işəsaslı gücləndiricilərin təsisi alter-
nativ kimi təqdim olunub. Həmçinin
GHİ strategiyaları PAM istifadəsini
azaltmağa kömək üçün cütlüklərarası
münasibətlərə də aid edilə bilər. 

PAM-ın yenidən istifadəsinin
qarşısının alınması və digər müa li -
cələr 

PAM istifadəsinə qarşı koqnitiv
davranış yanaşmasına dair başqa bir
yaxşı araşdırma psixoaktiv maddə
isti fadəsi əlamətlərinin funksional
analizini və bu əlamətlərə alternativ
ca vabların sistemli treninqini vurğu -
layır. Təkrarlanmanın qarşısının alın -
ması adlandırılan bu yanaşma pasiyenti
psixoaktiv maddə istifadəsinə cəlb
edən yüksək risk vəziyyətlərinin (mə -
sələn, sevimli barlar, psixoaktiv maddə
istifadə edən dostlar və s.) ta nınması
və qarşısının alınması üzərində fokus -
lanır. Təkrarlanmanın qarşısının alın -
ması texnikalarına pasiyentin zərərli
mad də istifadəsinin müsbət təsirləri
haqqındakı anlayışları ilə bağlı göz -
ləntilərini sarsıtmaq və pasiyentə təhlü -
kəli vəziyyətdə daha məlumatlı seçim
etməkdə kömək etmək üçün psixoloji
biliyin təmin edilməsi daxildir. Spirtli
içki, narkotik maddə və siqaret isti -
fa dəsi pozuntularına qarşı təkrarlan -
manın qarşısının alınması effektivliyini
öyrənən metaanaliz keçirilmiş bütün
26 tədqiqat zamanı psixoaktiv maddə

istifadəsinin azal dıl masına dair nis -
bə tən az təsir (r=.14), lakin bütün
psi xososial nizam lanmanın təkmil -
ləşdirilməsi üçün daha geniş (r=.48)
təsir nəticə lə rini aşkarladı. PAM is -
tifadəsi nin funksional əla mət lərinə
əlavə olaraq, inkişaf etdirilmiş oxşar
KDT strategiyalar daha geniş psixoloji
bilik, koqnitiv yenidənqiy mət lən dir -
mə, bacarıqların treninqi və digər
dav ranış strategiyalarını özünə daxil
edə bilir. PAM istifadəsinə qarşı KDT-
nın effektivliyinə dair faktlar meta-
analitik icmallarla müxtəlifyönlü
müqayisə şərtlərini istifadə edərək
təsirin ölçüsünün qiymətləndirilməsini
aşağı orta dərəcədə, müalicə olun-
mayan nəzarət qruplarla müqayisədə
isə geniş təsir ölçüləri ilə dəstəkləyir
[8; 9].

Cütlüklər və ailə terapiyası
PAM istifadəsi müalicəsinin, adə -

tən, fərdi, yaxud qrup formatında apa -
rıl ma sına baxmayaraq, pozuntunun
pasiyentin sosial ətraf mühiti ilə güclü
bağ ları olduğu məlumdur. İstifadəçinin
zərərli maddədən könüllü uzaq durma -
sına nail olmaq üçün partnyordan,
ailədən və ətraf mühitdən istifadə olu -
naraq bir neçə ümidverici müalicələr
inkişaf etdirilib. İcma Möhkəmləndir -
mə Yanaşması, GHİ kimi mühit daxi -
lində gözlənilməyən vəziyyətləri dəyiş -
mək üzərində fokuslanır ki, zərərli
maddə asılılığındansa, ayıq davranışı
daha faydalı etsin (məsələn, pasiyentin

Психолоэийа jурналы 2020, №142

Ramin Allahverdiyev, Kiyan Javadi Tarziloo, Xudaverdi Məmmədov



gündəlik qrafikində üstünlük verilən
qeyri-alkoqollu fəaliyyətlərin daxil
edilməsi). Spirtli içki asılılığına qarşı
İcma Möhkəmləndirmə Yanaşmasının
effektivliyinin kokain və opioid kimi
narkotik asılılığı olan əhali qrupuna
da faydalı olması bir neçə metaanaliz
vasitəsilə təsdiq olunub [10].

Mühüm dəstəkləyici olan digər
müa licə Cütlük Davranış Terapiyasıdır
(bundan sonra: CDT). Bu müalicədə
münasibətin gedişatı ilə zərərli maddə
istifadəsi arasında qarşılıqlı əlaqənin
olduğu düşünülür. Belə ki, zərərli maddə
istifadəsi cütlüyün münasibətinə zərərli
təsir edə və bu stresli münasibət də öz
növbəsində, zərərli maddə istifa də si -
nin artırılmasına aparıb çıxara bi lər.
Buna görə də, bu müalicə part nyo  run
zərərli maddə ilə bağlı vəziy yətlərə
dözməsi, eləcə də, ümumiyyətlə,
cütlüyün mü na sibətinin gedişatının
yaxşılaş dı rıl masına fokuslanır. Mü da -
 xilələr, adətən, psixoloji bilik, cüt lü -
yün münasibətinin gözlənilməyən
psixoaktiv maddə istifadəsindən uzaq -
laşdırılması üzə rində məşqlər, psixoaktiv
maddədən istifadə edilmə yən gün lərdə
möh kəm ləndir mənin tətbiqi (məsələn,
müsbət keyfiyyətlərin və dav ranışların
daha geniş tanınması) və uzaqqalma
halını mükafatlan  dır maq və psixoaktiv
maddə istifadəsini azaltmaq imkanları
üçün qarşılıqlı xoşa gələn qeyri-nar -
kotik fəaliyyətlərin gündəlik qrafikə
salınmasından ibarət dir [11; 12]. 

Son metaanaliz CDT-nin spirtli
içki istifadəsi pozuntularında fərdi
konsultasiya müalicələrindən daha
çox faydalı olduğunu aşkarladı. Belə
ki, CDT vəziyyətində olanlar istifadə
mütəmadiliyinin azaldılmasını və
nəticədə müalicədən sonrakı dövrdə
də daha böyük münasibət məmnuniy -
yəti göstərdilər. Bundan əlavə, Stanton
və Şadiş tərəfindən aparılan meta-
analiz aşkarladı ki, CDT-nin güclü
müalicə ilə qorunub saxlanması as-
sosasiya olunur [13; 14]. Ola bilsin
ki, bu pasiyentin ev şəraiti və müa li -
cədə arzu olunan dəstək sisteminin
birgə uğurlu əməkdaşlığına görədir. 

Qarışıq müalicə strategiyaları
Qarışıq müalicə strategiyaları (mə -

sələn, KDT və dərmanla müalicə bir -
lik də) xüsusilə psixoaktiv maddədən
müalicənin daha inkişaf etdirilmiş
nəti cələrinə aparıb çıxaracaq. Lakin
əhval və təşviş pozuntularının nəticələ -
rində olduğu kimi, bu yanaşma ikili
nəticələrə sahib oldu. Məsələn, bəzi
araşdırmalar spirtli içki asılılığına
qarşı KDT və naltreksonun kombina -
siyasını dəstəkləyir. Bunun əksinə,
1383 xəstədə spirtli içki asılılığına
qarşı naltrekson və davranış müdaxi -
lə lərinin kombinasiyasının qiymət -
ləndirilməsi aşkarlandı ki, naltrekson,
davranış müdaxilələri və onların
kombinasiyaları ən yaxşı içki nəticələri
ilə sonlandı, lakin qarışıq müalicə
monoterapiyaya nisbətən heç bir əlavə
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effektivlik nümayiş etdirmədi. GHİ ki -
 mi davranış strategiyalarının əlavə edil -
 məsi metadon kimi opioid aqonist te -
ra piyaların effektivliyini artırmasını gös -
tərdi. Kokain asılılığına qarşı KDT-də
disulferaminin əlavə edilməsi və
KDT-yə və ya GHİ-yə sitalopraminin
əlavə edilməsi kimi digər strategiyalar
da uğur nümayiş etdiriblər [15; 16].
Psixososial yanaşmaların kombinasi -
yası da qarışıq nəticələr verdi. Məsələn,
KDT və GHİ-nin kombinasiyası psixo -
aktiv maddə asılılığı müalicəsinin me-
taanalizində digər müdaxilələrə nis -
bətən ən yüksək təsir ölçüsü gös tərdi,
lakin yalnız iki tədqiqatın bu təsir
ölçülərinə payı düşmüşdü, hansı ki,
bu yanaşmaya etibar etməyi məh dud
saxlayır [17]. Bunun əksinə, bir neçə
tədqiqat “siqnallara məruzqalma” və
KDT, GHİ və KDT kimi davranış tera -
piyalarını isbat etməyiblər [18; 19].
Hazırda spirtli içki və psixoaktiv mad -
də istifadəsi pozuntularının ən güclü
müalicə strategiyalarının effektiv mo -
noterapiyaların kombinasiyası haq -
qın da daha çox tədqiqata ehtiyac var. 

Müalicələrin nisbi effektivliyi
PAM istifadəsi zamanı yaranan po -

zuntular üçün müxtəlif koqnitiv-dav -
ranış yanaşmalarının nisbi effektivliyi-
ni qiymətləndirən tədqiqatlar psixoak-
tiv maddə istifadəsinə qarşı bu yanaş -
ma ların nisbi faydalarına dair ikili
nə ticələr əldə etmişdir. Oxşar effektiv -
lik spirtli içki asılılığına qarşı CDT-nin

fərdi KDT ilə müqayisəsində CDT-yə
nisbətən fərdi KDT-nin müəyyən dəyər
üstünlüklərini qeyd etmək olar. Stimu -
lant asılılığa qarşı KDT-ya GHİ-ni
müqayisə edən tədqiqatda GHİ daha
kəskin effektivlik nümayiş etdirdi, la -
kin müalicədən sonrakı dövrdə ef-
fektivlik hər iki müalicələr üçün eyni
oldu. Eyni nəticələr metadon təmini
müalicəsində də opioid asılılığı olan
pasiyentlər üçün KDT və GHİ-ni mü -
qa yisə edərkən əldə olundu. Spirtli
içki asılılığının Uyğunlaşma Sınaq
Layi hə sində 3 fakt-əsaslı psixososial
strategiyaları (KDT və Mİ-əsaslı müa -
licə) müalicədən sonrakı, həmçinin
müalicədən sonra növbəti 3 il sonrakı
müddətdə müalicə şərtləri ilə bağlı
ümumi oxşar nəticələr verdi. Bundan
əlavə, pasiyentləri təməl xarakteristi -
ka lara əsaslanan müalicələrə uyğun -
laş dırmaq cəhdləri hələ fərdi yanaş -
ma ya əsaslanan ilkin müalicələr haqda
aydın təsəvvür yaratmayıb [3; 20; 21].
Lakin sınaq müalicələr boyunca təsir
ölçüsü analizinin nəticələri psixoaktiv
maddə istifadəsinə qarşı GHİ və spirtli
içki istifadəsinə qarşı qarışıq psixo -
so sial müalicələr üçün ən etibarlı
müa licə effektlərini dəstəkləyir.

PAM istifadəsinə qarşı KDT-nin
effektivliyi

Bu müdaxilələr üçün empirik dəs -
təyin ümidverici olmasına baxmaya -
raq, bu, əksərən optimal şərtlər al tın -
da aparılan müalicədə effektivlik
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tədqiqatları vasitəsilə toplanıb. Lakin
əksər PAM istifadəsi müalicələri op-
timaldan uzaq şərtlər altında xidmət
təminatları zamanı baş verir. Məhdud
sayda effektivlik tədqiqatları effektivlik
sınaqlarının imkan yaratdığı ciddi və
dəqiq nəzarətlər olmadan bu müali -
cə lərin yoxlanmasını aparıb.

Bir neçə tədqiqatlar psixoaktiv
maddə istifadəsinə qarşı ənənəvi kon-
sultasiyalara əlavə kimi GHİ-nin ef-
fektivliyini yoxladı. Əvvəllər tədqiqat -
lar zərərli maddə istifadəsindən davam lı
uzaq durmaq üçün nisbətən yüksək
mükafatlar (1000$) təmin edirdi, lakin
son dövrdə ənənəvi konsultasiya proq -
ramlarına daha praktik əlavə kimi aşağı
dəyərli GHİ-ni təmin etmək üzə rində
fokuslanıblar [22; 23]. Təd qiqatçılar
kokain və opioid asılılığı olan
pasiyentlər üçün standart icma əsaslı
müalicəyə əlavə kimi GHİ-ni yoxladı -
lar (metadon təmini və aylıq fərdi kon-
sultasiya). Bu tədqiqatda GHİ sa bit
nisbət cədvəli istifadə edi lərək lotoreya
formatı vasitəsilə çat dı rıldı, hansı ki,
burada narkotikə qar şı sidik testi təmiz
çıxmış pasientlərə də yəri 1$-100$
arasında olan mü ka fatları qabdan
çıxarmaq şansı verilirdi; GHİ almayan
pasiyentlərə nisbətən GHİ ilə təmin
olan pasiyentlər müa li cədən sonrakı 6
aylıq müddətdə daha çox uzaqdurma
müddəti əldə etdilər [23].

Motivasiyaartırma strategiyalarının
effektivlik tədqiqatı qarışıq nəticələr

verdi. Məsələn, zərərli maddə istifadə -
sin dən müalicə axtaran ispan dilli pa -
siyent lər üçün motivasiya artırıcı tera -
piyanın geniş effektivlik sınağında
Karol et al bu müalicənin yalnız spirtli
içki problemləri üçün model müalicə
axtaranlar arasında TAU-ya nisbətən
kiçik faydasının olduğunu aşkarladı.
Psixoaktiv maddə istifadəsində deyil,
spirtli içki istifadəsinə qarşı motivasiya,
artırıcı faydanın bu cür nəticəsi əvvəlki
araşdırmalara uyğun gəlir. Eynilə,
Qrey Mc. Kembric və Srenqa tərəfin -
dən aparılan tədqiqat gənclər arasında
spirtli içki, nikotin və kannabis istifa -
dəsi üçün gənc işçilər tərəfindən çat -
dırı lan Mİ-nin bir seansının təsirlərini
yoxladı [24]. Müalicədən sonrakı 3 ay -
lıq müddətdə Mİ alan pasiyentlər al -
ma  yanlara nisbətən çox az günlərdə
spirtli içki istifadə etdiklərini deyiblər;
lakin siqaret və ya kannabis istifadəsi
üçün mühüm fərq aşkarlanmayıb, bu
onu göstərir ki, Mİ-nin faydasının
həc mi effektivlik tədqiqatları tərəfindən
tanınandan daha məhduddur. Effek-
tivlik tədqiqatlarında motivasiyalı in -
kişafetdirici yanaşmanın təkmilləş di -
 rilməsi nəticələri daha ümidverici
olub.

PAM istifadəsinə qarşı KDT-nin
kliniki elementləri

Yuxarıda vurğulandığı kimi, zərərli
maddə istifadəsi pozuntularına qarşı
KDT-si istifadə olunan xüsusi proto -
kol lara – müxtəlif psixoaktiv maddələ -
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rin təbiətini və təsirlərinin müxtəlifli-
yini nəzərə almaqla və hədəflənmiş
maddəyə görə fərqlənir. Lakin pro-
tokollarda bir sıra əsas elementlər
meydana gəlir. Müdaxilələrdə ardıcıl
və dəyişməz olan uyğun olmayan
davranış modellərinə, motivasiya və
koqnitiv maneələrin dəyişməsinə və
bacarıq çatışmazlıqlarına hədəflənən
öyrənmə əsaslı yanaşmaların istifadəsi -
dir. PAM istifadəsinə qarşı KDT-nin
altında yatan əsas prinsiplərdən biri
odur ki, sui-istifadə edilən maddələr
güclü davranış stimulyatorları kimi
xidmət göstərir. Zaman keçdikcə bu
pozitiv (məsələn, sosial təcrübələri
genişləndirmə) və neqativ (məsələn,
neqativ təsirləri azaltma) stimullaşdırıcı
təsirlər həm daxili, həm də xarici
amil  lərin geniş müxtəlifliyi ilə bağlıdır.
KDT-nin əsas elementləri ya qeyri-
istifadə (məsələn, uzaq durmaq üçün
mallar) ilə assosasiya olunan gözlənil -
məz hadisələri artırmaqla, ya da istifa -
dəni azaltmağı asanlaşdıran bacarıqlar
yaratmaqla və qeyri-narkotik fəaliyyət -
ləri mükafatlandırmaq üçün imkanları
asanlaşdırmaqla zərərli maddələrdən
sui-istifadəninin güclü təşviqedici tə -
sir lərini yüngülləşdirməyə hədəflə nib.

Bu ümumi cəhətlərə baxmayaraq,
yuxarıda qeyd olunan tədqiqatlar
göstərdiyi kimi müalicənin uzunluğu
PAM istifadəsinə qarşı KDT-si rub ri -
kası arasında geniş şəkildə fərqlənə
bilər (məsələn, Mİ üçün 1 seans, CDT

üçün 12 seans və s). Müalicənin müd -
dəti və intensivliyi haqda elmi axtarış
daha uzun müddətlə müsbət nəticə
ara sında pozitiv əlaqəni göstərən, bəzi
əlaqəli tədqiqatlar, eləcə də müalicə
müddətinin heç bir fərq göstərmədiyini
qeyd edən digər tədqiqatlarla qarışıb
[19; 25; 26].

Keys konseptuallaşması və funk-
sional analiz

Qiymətləndirmə və müalicənin
ilkin seansları zamanı keys konseptual -
laş ması zərərli maddə pozuntularının
müxtəlifliyini nəzərə almağı tələb
edir. Məsələn, təsirli və sosial mühit
amillərinin nisbi töhfəsi pasiyentlərə
görə dəyişə bilir. Eyni zamanda panik
pozuntusu və spirtli içki asılılığı olan
pasientlər geriçəkilmə dövrləri yaşaya
bilərlər, spirtli içki istifadəsi və panik
simptomları həm spirtli içki istifadə -
sinin azaldılmasına, həm də panik
simptomların yaxşılaşmasına əngəl
ola bilər. Alternativ olaraq, eyni anda
psixoloji pozuntuları olmayan pasi -
yent lər isə sosial vəziyyətlərdə zərərli
maddəyə qavranılmış ehtiyac, yaxud
zərərli maddə təkliflərini rədd etməkdə
çətinlik çəkə və müxtəlif maneələrlə
üzləşə bilərlər. Buna görə də, bütün
bu amillər müalicəyə girişməzdən
əvvəl nəzərə alınmalıdır.

Ümumi KDT modellərinə uyğun
olaraq, PAM istifadəsinə qarşı müalicə
gündəmi hazırlamaq, məqsədlərin
tanınması və ev tapşırığının təyin
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edil məsi və icmalı daxil olmaqla mün -
təzəm strukturun istifadəsindən fayda -
lanır. Bu, koqnitiv çatışmazlıqları
olan, konsentrasiyasını toplamaqda
çə tinlik çəkən, təşkilati və problem-
həlletmə bacarıqları olmayan alt-qrup
pasiyentlər üçün xüsusilə vacibdir,
çün ki bu, belə pasiyentlərə müalicə
seans larından kənarda da müalicə tex -
ni ka larını daha asan xatırlamağa və
tətbiq etməyə kömək edə bilər. Funk -
sional analiz ən erkən mərhələlər dən
müa li cənin vacib komponentidir.
Zərərli maddə istifadəsinə vəsilə yara -
dan, ya xud başlanmasından öncə gələn
təh riklərin tanınması davranış və
uyğun vəziyyətlərin müəyyənləşdiril -
məsi və hədəflənməsi üçün olduqca
həlledicidir. Məsələn, likor dükanları,
yaxud, adətən, narkotik vasitələrin
sa tıldığı yerlər kimi zərərli maddə is -
ti fadəsi üçün yüksək riskli vəziyyət -
lərin tanınması və pasiyenti belə və -
ziyyətlərdən yayınmağa həvəsləndirmə
(xüsusilə sağalmanın ilkin mərhələsin -
də) bu mərhələdə istifadə oluna bilər.
Belə stimul nəzarət strategiyaları uzaq
durmaq üçün ilkin nailiyyətləri asanlaş -
dırdığına görə, bu çərçivədə sağalmaq
üçün möhkəmləndirmə bacarıqlarının
yaradılması məqsədilə ilkin vacib
tədbir funksiyasını görə bilər. Bu ana -
lizlər həm də kliniki mütəxəssis üçün
psixoaktiv maddələrin sosial re -
pertuarının bir qolu, pozitiv fəaliyyət -
ləri artırmaq və ya çətin emosiya,

yaxud vəziyyətlərin öhdəsindən gəl -
mək üçün istifadə olunub-olunmadığını
aydınlaşdırmağa kömək edəcək.
Psixoaktiv maddə istifadəsi səbəbləri -
nin müstəqil qiymətləndirilməsi funk-
sional analizin bu aspektinə də kömək
edə bilər. Məsələn, Yoxlanmış İçki
İçmə Səbəbləri Sorğusu içki qəbulu
səbəblərinin təbiəti və əhval pozuntusu
kimi xüsusi tətikləyicilərlə assosasiya -
sına aid vacib məlumatlar verə bilər
[27; 28; 29].

Koqnitiv və motivasiya strategi -
ya ları

Yüksək risk vəziyyətləri və hadisə -
ləri tanındığından (insanlar, yerlər,
həm çinin təsirlər kimi daxili əlamətlər
daxil olmaqla), koqnitiv davranış tera -
piyası bu hadisələrin rastlaşdığı (al-
ternativ qeyri-dərman fəaliyyətlər tə -
minetmə, yaxud dərman istifadə etmə -
yən fərdlərlə fəaliyyət), həmçinin bu
əlamətlərə qeyri-narkotik alternativ -
lərin təkrarlanması ehtimallarını də -
yiş məyə yönəldilə bilər. Psixoaktiv
maddə istifadəsi ehtimalını artıran
qav  rayışları azaltmağa çalışmaqla bə -
rabər davranış kimi bu alternativ
fəaliyyətlərə motivasiyanı genişlən -
dir mək üçün motivasiya koqnitiv
müdaxilələr təmin oluna bilərlər. Mo-
tivasiya intervyusunun elementlərinə
əlavə olaraq (yəni qiymətləndirmə,
məlumatın soyuqqanlı təqdimatı, psi -
xoaktiv maddədən uzaqdurma halının
ambivalentliyini aydınlaşdırma və
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müzakirə), daha geniş koqnitiv strate-
giyalar zərərli maddə istifadəsini
rasionallaşdırmaq da daxil olmaqla
(yəni “Mən bundan sadəcə bir dəfə
istifadə edəcəm”, “Bir qurtum içki
mə  nə heç nə etməz”, “Bugün pis gün
oldu, bir az qəbul etmək haqqım dır”)
zərərli maddə istifadəsinə spesifik
olan koqnitiv pozuntuları hədəfləyə
bilər. Belə vəziyyətlərdə, pasiyent -
lər dən bu fikirlərin doğruluğu ilə bağlı
fakt ların alınması pasiyentin həyatına
da ha yaxşı təsir edə və daha adaptiv
ola bilən alternativ qiymətləndirmələrin
tanınmasına kömək edə bilər. Oxşar
şəkildə, belə fikirlərin təbiəti haqqında
psixoloji biliklərin verilməsi və onların
sağalmada oynaya biləcəkləri rol, pa -
siyentə bu fikirlərin xəstəliyin möh -
kəm  lənməsində payının necə olduğu
haq qında məlumatların verilməsi də
yar dım edə bilər. Digər pozuntular
kimi, psixoaktiv maddə əlamətləri
kon tekstin də koqnitiv rekunstruk si -
ya nın təkrar lan ması bu bacarıqların
müm  kün lüyünü müalicə qəbulundan
kənar da da möhkəmləndirə bilər [30].

Koqnitiv rekonstruksiyanın bir
hissəsi kimi, maddə istifadəsinin
nəticələri haqda gözləntilər və inamlar
müdaxilənin başqa bir vacib hədəfidir.
Pasiyentlərin bir xüsusi maddə istifadə -
si nin onların həyatlarının problemli
tərəfini, yaxud vəziyyətdən çıxmağa
kömək edə biləcəyinə inandıqlarını
aşkarlamaq adi hal deyil. Məsələn,

pasiyent inana bilər ki, spirtli içki
içmədən ailə bayramı həzzverici deyil.
Eyni şəkildə, koqnitiv rekunstruktiv
texnikalar da, həmçinin gözləntilər
üçün faktların qiymətləndirilməsi və
davranış eksperimentlərinin formalaş -
dı rıl ması bu problemi hədəfləmək
üçün istifadə oluna bilər. Bu nü mu -
nədə, pasiyent bayram qonaqlığında
spirtli içki içməkdən özünü saxlamağa
həvəsləndirəcək və bayram tədbirinin
hansı dərəcədə əyləncəli olduğunu
qiymətləndirəcək. Əlavə olaraq, pa -
siyent keçmiş bayramlarla bağlı faktları
bu şərtlərdə spirtli içki içməyin faydası
və nəticələri ilə müqayisə edərək
qiymətləndirə bilər. 

Gözlənilməz halların dəyişməsi
Qeyd edildiyi kimi, müxtəlif GHİ

prosedurları pasiyentlərə psixoaktiv
maddə istifadəsini azaltmağa kömək
etməkdə uğur göstərib. Koqnitiv davra -
nış terapisti müalicənin bir hissəsi ki -
mi uzaqdurmanı necə müka fat landır -
 mağı düşünməsi lazım gəlir. GHİ-nin
ənə nəvi yanaşmalarına əlavə olaraq
– pul mükafatları, mallar üçün vauçer -
lər, yaxud müalicə “üstünlükləri” (yə -
ni metadon dozasını evə aparmaq) –
CDT yanaşmasında aydın olduğu ki -
mi, sosial gözlənilməz halların nizam -
lanması nəzərə alınmalıdır. Müalicədə
ünvanlanması lazım olan sual gözlə -
nilməz halları uzaqdurmanın ilkin
təcrübələrini həvəsləndirmək və qeyri-
narkotik fəaliyyətlərə daxil olmaq
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üçün necə nizamlamaq olardı? Bu
məqsədə çatdıqda müalicə uzaqdurma
üçün daha təbii baş verən mükafatların
tanınması ilə maraqlanır (yəni daha
geniş işlə təmin etmək, münasibət,
sosial uğur). Belə olduqda, pasiyentə
müsait bacarıqlardan asılı olaraq prob-
lem həlletmə strategiyaları və proq -
ram  laş dır ma, eləcə də daha geniş
məq sədə nail olmaq üçün təkrarlanan
addımların təmin olunmasına ehtiyac
ola bilər.

Psixoaktiv maddə istifadəsi müali -
cəsinə bir sıra yanaşmalar psixoaktiv
maddə istifadəsi əlamətlərinin aşkar -
lanmasını vurğulayır [31; 32]. Tədqiqat
psixoaktiv maddə vasitələri və ya
maddə lərin özləri kimi zərərli maddə
istifadəsinin xarici əlamətləri üçün
orta səviyyəli uğur göstərib. Uyğun
olaraq, psixoaktiv maddə istifadəsinin
daxili əlamətlərinin aşkarlanmasına
diqqət dəyişib. Qeyri-qanuni psixoaktiv
maddə istifadəsi və siqarətçəkmənin
dayandırılması ilə bağlı pilot tədqi -
qat lar bu yanaşmaya erkən dəstək ve -
rir [33; 34]. Siqaretçəkmənin dayan -
dırılmasında bu yanaşmalar üçün
diqqət qorxu və təşviş hisslərinin azal -
dılması üzərinə qoyula bilər, hansı
ki, həm nikotin dayandırılmasının tə -
sirli nəticələrini, həm də geriçəkil -
mə  dən yayınmanı gücləndirə bilər.
İntroreseptiv məruzqalma prosedura -
la rından əvvəl fərdləri bu hisslərə
məruz qoymaqla bu hisslərdən imtina

siqaretçəkmə davranışının azalması
ilə nə ti cələnə bilər.

Bacarıqların treninqi
Bacarıqların yaradılması insanlar -

ara sı emosiya nizamlanması və təşki -
lati problem həlletmə çatışmazlıqla -
rının hədəflənməsi kimi geniş şəkildə
konseptuallaşdırıla bilər. Öhdəsindən-
gəlmə və ünsiyyət bacarıqlarının məş -
qinə əlavənin kliniki sınaqlarının yox -
lanması müsbət nəticələr göstərdi və
zərərli maddə istifadəsinə qarşı KDT- nin
ümumi komponentlərindəndir [33;
34]. Strategiyaların istifadəsi pasiyent -
dən alınan məlumata və belə çatış -
maz lıqların davranış müşahidəsini
yaratmaqla keys konseptuallaş dı rıl -
ma sına əsaslandırılmalıdır. İnsanlar-
arası bacarıq treninqləri münasibət
çətinliklərinin düzəldilməsi, sosial
dəstəkdən istifadə etmək qabiliyyətini
artırma və effektiv ünsiyyəti hədəfləyə
bilər. Ailəsindən, yaxud onun üçün
əhə miyyətli olan digər insandan güclü
dəstəyi olan pasiyentlər üçün müali -
cə də bu sosial dəstəyin istifadəsi həm
uzaqqalma, həm də münasibət fəaliy -
yəti üçün faydalı ola bilər. Bundan
əlavə, zərərli maddə təkliflərini rədd
edə bilmək qabiliyyəti məhdudiyyətli
ola və sağalmada çətinlik yaratmağa
xidmət edə bilər. Spirtli içki və psixo -
aktiv maddə təkliflərinə sosial şəkildə
məqbul hesab edilən cavablar seansının
məşqi seanslardan kənarda da bu
imtinaların daha güclü tətbiqini təmin
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edir. Müvafiq olduğu təqdirdə, bu məşq
xəyali məruzqalma, yaxud emosional
induksiya ilə təmin olunmalıdır ki,
pasiyentin psixoaktiv maddə isti fa -
dəsi üçün yüksək risk vəziyyətlərinə
oxşa yan həddə çatdırılsın.

Emosiya nizamlanması bacarıqları
stresə dözümlülük və bacarıqların
öhdəsindən gəlməyi ehtiva edir. Prob -
lem həlletmə çalışmalarından istifadə
etmək və emosiya nizamlanması üçün
repertuarın inkişafı vasitəsilə pasiyent
stresə qarşı alternativləri həm təyin
etməyə, həm də qeyri-narkotik alter -
na tivləri işlətməyə başlaya bilər. Sosial
dəstəklərdən istifadə etmək, xoş fəa -
liyyətlərlə məşğul olmaq kimi neqativ
təsirin öhdəsindəngəlmə strategiyaları
və məşqlər seanslarda təqdim oluna
və məşq etdirilə bilər. Zərərli maddə
istifadəsi fəaliyyətlərinə (məsələn,
maddəni əldə etmək, işlətmək, təsirini
hiss etmək) sərf olunan vaxt və enerjini
nəzərə alsaq, sevimli ayıq fəaliyyətlərin
inkişafı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Əv -
vəllər zərərli maddə istifadəsinə həsr
olunmuş vaxt, zərərli maddə istifa -
də sini azaldarkən pasiyentlərə boşluq
hissi yaşatdığı üçün zərərli maddədən
uzaq qalmağa maneçilik törədə bilər.
Beləliklə, zərərli maddə istifadəsini
azal darkən xoş və məqsədyönlü fəaliy -
yətlərin davamlı artırılması ilkin və
möhkəmləndirilmiş zərərli maddələr -
dən uzaq durmağın asanlaşdırılması
üçün həlledici ola bilər [35].

Nəhayət, məqsədqoyma çatışmaz -
lığı müalicənin bir hissəsi kimi seanslar
daxilində hədəf kimi qoyula bilər. Pa -
siyentlərə müalicənin məqsədlərini qoy-
maqda rəhbərlik etmək bu bacarıq qur -
manın ilk təcrübəsinə xidmət edə bilər.
Həmçinin pasientlərə daha uzun müd -
dətli məqsədlərə xidmət daxilində kiçik
məqsədlərin qoyulmasına kömək et -
mək də vacib çalışmadır. Qısamüd dət li
həzz üçün uzunmüddətli həzzi təxirə
sala bilməmək zərərli maddə istifadəsi
pozuntularının xarakterik xüsusiy yə ti -
dir. Beləliklə, uzunmüddətli məqsəd
qoyabilmə bacarığı güzəştə gedilə bi -
linər. Xüsusilə zərərli maddə ası lı lı -
ğın dan kəskin əziyyət çəkən pasiyent -
lər üçün bacarıqların qurulması pa -
siyentin münasib bacarıqlarını və qeyri-
qanuni həyat tərzindən daha normativ
həyat tərzinə keçid üçün məqsədləri
dəyişməyi tələb edə bilər. Beləliklə,
aktiv şəkildə istifadə edilər kən adaptiv
olan bacarıqlar – insanlar arası bacarıq -
lar üçün psixoaktiv mad də  ləri əldə et -
mək və digər zərərli mad də istifadəçiləri
ilə əlaqəyə girmək, ətrafındakı insanları
manipulyasiya et mək qabiliyyəti, tu-
tulmayaraq bəzi işlər görmək lazım
gəlir – ailə və ayıq dostlarla yenidən
ün siyyətə girməyi, iş əldə etməyi və
əl də saxlamağı, sağ lam həyat fəa liy -
yətlərini qurmağı zəif şərh edə bilər. 

Kliniki çətinliklər
Psixoaktiv maddə istifadəsi pozun -

tu larının müalicəsi zamanı uğurlu
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nəti cənin əldə olunmasına qarşı maneə
yaradan bir çox çətinliklər qalxa bilər.
Buraya kəskin və xroniki koqnitiv ça -
 tışmazlıq, tibbi problemlər, sosial
stres  sorlar, sosial resursların çatış maz -
lığı daxildir. Bundan əlavə, hamilə
qadınlar və məhbuslar kimi müəyyən
əhali qrupundan olan insanlar xüsusi
çətinliklər yarada bilərlər. Bu şərtlərın
hər birində, güclü keys konsep tual laş -
masına gəlib çıxmaq üçün funksional
analizin istifadəsi və müalicə kompo -
nentlərinin dəyişkən istifadəsi vacibdir.
Məsələn, aşağısəviyyəli savada malik
fərdlər arasında yazılı ev tapşırığı
formalarının işlənməsi ev təcrübəsinin
nəzarətinin alternativ yolları ilə əvəz
olunmasına ehtiyac ola bilər (məsələn,
sadələşdirilmiş formalar istifadəetmə,
yaxud pasiyentdən tapşırığın tamam -
lan ması haqda telefonla ismarıc gön -
dər mək tələbi).

Bir xüsusi çətinlik qeyri-istifadə
hə yat tərzinə nisbətən istifadə ilə bağlı
sosial və mühit kontekslərində də yi -
şikliyin ola bilməsidir. Məsələn, uzun -
müddətli zərərli maddə istifadəsi ta -
rixçəsinə malik fərdlər arasında işsizlik,
ailədə çətinlik, sosial şəbəkələrinin
azal ması və s. kimi mühüm həyat nəti -
cələri ola bilər. Belə qruplarda, onların
cəmiyyətə uyğunlaşması oxşar prob -
lemləri olan digərlərinin kontekstində
olur. Qanunsuz maddə istifadəsi mə -
dəniyyəti bəzən digər qanunsuz dav -
ranışlarla (məsələn, narkotik maddə

satışı, oğurluq, fahişəlik) xarakterizə
olunur və xüsusi bacarıqların qiymət -
ləndirilməsi (məsələn, gecə saat 2-də
narkotik maddə ticarəti edə bilmək)
daha baş mədəniyyətdən dramatik
şəkildə fərqlənir. Beləliklə, müalicədə
pasiyentdən yalnız az sayda bacarıq
və resurslara malik ola biləcəyi mə -
dəniyyətə keçməsi deyil, həmçinin
hə yatlarının təsirlilik və bağlılıq hissi
olan hissələrindən imtina etmək tələb
olunur. Zərərli maddə istifadəsi mə -
də niyyətinə bağlılıq hissi xüsusilə öl -
çüləbilən həyat dəyişiklikləri asta
temp də baş verərkən dəyişiklik am-
bivalentliyini artıra bilər. Belə hallarda,
sosial əlaqə və təsirlilik daxil olmaqla
bağlılıq hissini əldə etmək üçün al -
ter nativləri qurmaq həlledicidir. Pasi -
yentə münasib resurslardan asılı olaraq
bu, sosial qrupun bəzi növlərinə qoşul -
mağı (məsələn, idman klubuna), kö -
nüllü iş, yaxud digər fəaliyyət əsaslı
sosial imkanları daxil edə bilər.

Yeni müalicə strategiyaları
Yuxarıda təsvir olunmuş strategi -

ya ların uğuruna baxmayaraq, müalicə
cavablarının dərəcələrini təkmilləş dir -
mək üçün görülməli olan çox iş qalır.
Əvvəldə təsvir olunmuş müalicə tex -
nikalarına əlavə olaraq, bir neçə yeni
yanaşmalar zərərli maddə isti fa də çi -
lə rinə qarşı davranış müalicələrini ge -
nişləndirmək üçün öyrənilir. Bir yeni
yanaşma kompüterin köməyi ilə
müalicədən istifadədir. Son tədqiqatlar
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psixoaktiv maddə istifadəsinə qarşı
standart konsultasiya müalicəsinə iki
həftədən bir kompüter bazalı KDT-
nin əlavə edilməsinin müqayisəsini
etdilər. Nəticələr kompüter bazalı
müalicə alan çox sayda pasiyentlərin
psixoaktiv maddəyə görə verdikləri
sidik testlərinin nəticələrinin təmiz
çıxdığını göstərdi, onlar daha uzun
müddət könüllü uzaqqalma nümayiş
etdirmiş və bundan əlavə, müalicədən
6 ay sonra da eyni şəkildə davam
etdilər [36; 37].

PAM istifadəsinə qarşı KDT-nin
yayılması

Bu məqalədə qeyd olunduğu kimi,
psixoaktiv maddə istifadəsi üçün bir
çox effektiv davranış texnikaları ayırd
edilib, lakin bu texnikaların istifadəsi
xidmət təminatı mərkəzlərində ya ça -
tışmır, ya da mövcud deyil. Texniki
vəsaitlərin ötürülməsində məhdu diy -
yəti açıqlayan bir neçə səbəblər içə -
ri sinə bir çox insanlar arasında alu -
də çiliyin beyin xəstəliyindən daha
çox mənəvi düşüş olduğuna inanmaq
daxildir, hansı ki bu da, öz növbəsində,
tibbi modelin qəbul edilməsinin, yeni
müalicələrin yerinə yetirilməsi üçün
resursların mümkünlüyünün qarşısını
alır və bir çox təşkilatlar və ayrı-ayrı
hə kimlər tərəfindən göstərilən dəyi -
şik liyə müqavimət göstərilməsi ilə
nəticələnir. Fakt-əsaslı müalicələrin
effektiv yayılmasının çatışmazlığına

cavab olaraq, cəhdlərin yayılması və
yerinə yetirilməsini hədəfləyən resurs -
ların ayrılmasında son zamanlar artım
olub. Məsələn, Psixoaktiv Maddə İs -
tifadəsi haqda Milli İnstitut Aludəçilik
Texnologiyası Köçürülmə Mərkəzi
ilə birlikdə və Zərərli Maddə İstifadəsi
və Psixi Sağlamlıq Xidmətləri Admi -
nis trasiyası icma məqsədlərində istifa -
də oluna bilinən fakt-əsaslı müalicələ -
rin inkişaf etdirilməsi və yerinə yetiril -
məsinə kömək üçün proqramların
yayılması, siyasətçilərin, həkimlərin,
tədqiqatçıların bilik və bacarıqlarını
toplamağa yardımı nəzərdə tutaraq
2001-ci ildə Qarışıq Təşəbbüs təsis
etdilər. 

Qarışıq Təşəbbüsün bir nəticəsi 17
regional tədqiqat və treninq mərkəzi
olan Kliniki Sınaqlar Şəbəkəsinin tə -
si satı oldu, hansı ki, müxtəlif icmalar -
 da pasiyentlərə qarşı spesifik mü da  xi -
lə lərin effektivliyini öyrənmək üçün
çox sayda icma müalicə proq ramları
ilə əməkdaşlıq edir. KDT-nin əldə edil -
məsini artırmaq üçün digər cəhdlər və
PAM istifadəsinə qarşı di gər fakt əsaslı
müalicələr də, həmçinin davam etmək -
dədir. Nəzəriyyə və təcrübə ara sın dakı
boşluğa körpü salmaq üçün me todlar
üzərində fokuslanan gələcək tədqiqatlar
icma kliniki terapistlərini dəs təkləyir
və sistemli dəyişikliyin, hə qiqətən, ef-
fektli olmasının xüsusi əhə miyyət
daşıdığını vurğulayır [38; 39; 40].
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Nəticə:
Psixoaktiv maddə istifadəsi pozun -

tu larına qarşı KDT operant öyrənmə
prosesləri, yaxşılaşmağa qarşı maneə -
lərin əleyhinə motivasiyalar və digər
müxtəlif ənənəvi koqnitiv-davranış
müdaxilələr daxil olmaqla geniş dav -
ranış müalicələri silsiləsini əhatə edir.
Ümumiyyətlə, bu müdaxilələr nə za -
rətli sınaqlarda effektivlik göstər miş -
dir və daha möhkəm nəticələr əldə
etmək üçün dərman müalicəsi ilə,
yaxud bir-birilə qarışdırıla bilər. Bu
müxtəlifliyə baxmayaraq, PAM istifa -
dəsinin konseptual modelinə əsaslanan
əsas elementlər öyrənmə proseslərinin
xarakterizə etdiyi və zərərli maddə
istifadəsinin güclü möhkəmləndirici
təsirləri tərəfindən hərəkətə gətirilən
pozuntular kimi əmələ gəlir. Sahəyə
doğru xüsusi çətinliklər arasına ən
ef fektiv müalicə strategiyalarının yığıl -
ması və xidmət təminatlarına KDT-
nin yayılmasının təkmilləşdirilməsi
da xildir. Daha miqyaslı metodlar və
müalicəyə cavabın sürət və dərəcəsini
təkmilləşdirmək üçün strategiyalar
toplusu daxil olan yeni müalicə stra -
te giyaları tədqiqat parametrlərindən
kənarda müalicələrin keçirilə bilin -
məsinə kömək edə bilər. 
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RULES AND APPLICATION OF COGNITIVE THERAPY
OF BEHAVIOR IN SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
REHABILITATION OF USERS OF PSYCHOACTIVE

SUBSTANCE

Ramin Allahverdiyev
Kiyan Javadi 

Hudaverdi Mammadov

Abstract

Cognitive behavioral therapy for substance use disorders has demonstrated
efficacy as both a monotherapy and as part of combination treatment
strategies. This article provides a review of the evidence supporting the use
of CBT, clinical elements of its application, novel treatment strategies for
improving treatment response, and dissemination efforts. Although CBT for
substance abuse is characterized by heterogeneous treatment elements-such
as operant learning strategies, cognitive and motivational elements, and
skills building interventions-across protocols several core elements emerge
that focus on overcoming the powerfully reinforcing effects of psychoactive
substances. These elements, and support for their efficacy, are discussed.
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Всовременной действи тель -
ности, характеризующейся

высокими темпами социо куль тур -
ных трансформаций и противо ре -
чий, отмечается тенденция к пе ре -
ходу от тождественного пере жи -
вания себя в пространстве вариан -
тов, преломленных специ фикой
современной эпохи, к не опре де -
ленности осмысления своего бытия
в социуме. 

Данные изменения оказывают
негативное воздействие на развитие
личности, обуславливая кризисы
идентичности, которые сопро вож -
даются потерей психологической

устойчивости и утратой связности
своей жизни. В настоящее время
многие страны, в том числе Азер -
байджан, испытывают на себе
влияние глобализационных процес -
сов, что подразумевает одно вре -
мен ное влияние на личность и
западной, и национальной культур,
что детерминирует конфликт между
традиционной системой ценностей
и норм азербайджанцев и иными
стандартами образа жизни. Как
отмечает Р. Исмаилов [6], данные
процессы вносят изменения не
только в жизнь отдельного ин -
дивида, перестраивая его пред -
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ставления о себе и модели поведе -
ния, но и в функционирование ряда
социальных групп и нации в целом. 

В то же время ряд авторов отме -
чают значительный вклад гендер -
ных особенностей в становление
идентичности личности как ре зуль -
тата интегративных процессов
личности в социальном пространст -
ве и времени [1; 2; 3; 9]. Это обус -
ловлено многомерностью ген дер -
ных конструктов в совре мен ной
реальности, наполненной разно об -
разием и нестабильностью социо -
культурных норм и идеалов [14].
З.Ю.Тугуз [12] отмечает, что
психологические механизмы ген -
дерного взаимодействия играют
важную роль в специфике репре -
зентации идентичности субъекта,
в структурировании его межлич -
ностного пространства и во вза -
имодействии с социумом в целом.
Тем не менее, теоретический анализ
научной психологической литера -
туры показал, что гендерные
аспекты идентичности азербай -
джанцев находятся на периферии
современных исследований, что
обуславливает актуальность данного
исследования. 

Рассмотрению проблемы гендер-
ных аспектов идентичности лич -
ности посвящено большое коли -
чество работ в российской и за ру -
бежной науке. В частности, в прош -

лом веке З.Фрейд [13] в рамках
психо аналитического подхода
иссле довал воздействие идентифи -
кации со значимыми взрослыми в
раннем детстве на формирование
идентичности. Э.Эриксон [15]
отмечал значение возрастных
кризисов и адаптации к социуму в
становлении идентичности, обра -
щая внимание на тот факт, что на
каждом из этапов развития данного
психологического феномена инди -
виду важно реализовать ряд задач
определенного возрастного периода.
Кроме того, авторы рассматривали
кризис идентичности как времен -
ный этап в личностном развитии
личности. На основании исследо -
ваний Э. Эриксона J.E. Marcia [21]
делает вывод о том, что критические
этапы развития идентичности, со -
путствующие периодам жизненного
цикла субъекта, могут определяться
в контексте статуса идентичности. 

В рамках концепции Э. Эриск-
со на K.C. McLean, M.Pasupathi [23]
утверждают, что прохождение воз -
растных кризисов позволяет инди -
виду конструировать события своей
жизни, относящиеся как к прош -
ло  му, так и к будущему, что дает
возможность интегрировать данные
моменты в единое целое. L.Tavitian-
Elmadjian с соавторами [24] также
отмечают значение прошлого опыта
субъекта в становлении идентичности. 
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В российских исследованиях
важную роль играют работы Е.Л.Сол -
датовой [11], которая акцентирует
внимание на возрастных кризисах
в формировании идентичности,
отмечая, что данный психоло ги -
ческий феномен трансформируется
от статуса предрешенной идентич -
ности ‒ к диффузной, от диффузной
идентичности ‒ к достигнутой. В
контексте данной теории идентич -
ность понимается как личностная
структура, которая посредством
реализации оценивающей, управ -
ляющей и регулирующих функций
обеспечивает непрерывность и
интегративность внутреннего мира
субъекта под воздействием социаль -
ной ситуации развития в опреде -
лен ные периоды. В процессе
переживания возрастного кризиса
и интеракций с социальной средой
происходит интериоризация ка -
чественно новых психологических
характеристик в структуру личности
и трансформация идентичности,
что является предиктором к пе -
реходу на следующий этап развития. 

В современной психологии
идентичность понимается как
результат психической деятельности
субъекта, который отражает пред -
став ления индивида о себе и связан
с переживанием внутренней тож -
дест венности, проявляющейся в
понимании жизненных моментов

как длящейся последовательности
определенных событий. Е.Г. Козлова
[8] отмечает, что идентичность
представляет собой переживание
и конструирование субъектом своей
индивидуальности в пространстве
вариантов, преломленных специ -
фи кой современного пространства.
Идентичность также рассматривает -
ся как многоаспектный феномен,
который представлен несколькими
уровнями сознания, имеющими
онтогенетические и социогене -
тические основания. Идентичность
непосредственно связана с самореа -
лизацией, поскольку личность в
современном, постоянно транс фор -
мирующемся, мире стремится к
устойчивости, подтверждению
своей уникальности, к реализации
своих внутренних ресурсов. Тем
не менее, личность также су щест -
вует как постоянно изменяющаяся
система, не совпадающая с собой
прежней в каждом новом моменте
бытия. В связи с этим сложность
проблемы идентичности человека
заключается в непрерывной измен -
чивости личности и внешних
условий деятельности субъекта,
которые взаимосвязаны друг с
другом. 

Из этого следует, что проблема
сохранения тождественности в
условиях внутренней и внешней
трансформации является диалекти -

Психолоэийа jурналы 2020, №160

Наталия Красовская 



чес ким моментом идентичности
личности, проявляющимся на
границе соприкосновения субъекта
с предметным миром, что детер -
ми нирует становление качественно
новых психологических харак те -
ристик под воздействием восприя -
тия реальности посредством значи -
мых других. В.Е. Клочко, О.В.
Лукьянов [7] отмечают, что иден -
тичность обусловлена успешностью
перехода возможности в реальность
и реальности в желаемое бытие.
Идентичность формируется как
результат противоречивых тен ден -
ций между ощущением личностных
границ относительно индиви дуаль -
ной специфичности и между
желанием следовать социальным
идеалам и образцам поведения. В
этом заключается взаимосвязь
личностной и социальной идентич -
ности, которая понимается как
непрерывность истории жизни
субъекта и следование требованиям
социально-ролевых систем, в ко -
торые включен субъект на основе
темпераментальных и характе ро -
логических особенностей. 

В научных исследованиях опи -
сан ряд критериев, согласно кото рым
индивиды переживают собст венную
тождественность и нетож дествен -
ность. По мнению K.P. Jongman-
Sereno, M.R. Leary [20], пережи -
вание идентичности в различные

временные периоды у одного и того
же субъекта может быть разной
интенсивности. На степень само -
тождественности личности влияют
такие факторы, как: самовнушение
или внушение со стороны других
лиц, подтверждающие аутентич -
ность индивида. B. Boulu-Reshef
[17] также подчеркивает потен -
циаль  но возможный конфликт
между идентичностями личности,
в том числе между стратегиями
идентификации и стратегиями ин -
дивидуации, а также между раз -
лич  ными социальными обязательст -
вами и нормативными оценками.
M.Zomeren [26] пишет о связи иден -
тичности с моральными моти вами,
являющимися интегра тивным аспек -
том в группе. J. Boer [16] отмечает
связь идентичности с намерением
и принятием решения индивидом.
Исследование J.C. McIntyre с соав -
торами [22] показало, что низкий
уровень идентичности поло жи тель -
но коррелирует со стрессом и
переживанием одино чества. 

На основании результатов зару -
бежных и российских исследований
можно предположить, что в со -
циуме, характеризующемся высокой
степенью трансформационных
процессов, происходит потеря
устойчивости, ценностей и струк -
турированности, что обуславливает
формирование кризисной идентич -
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ности, проявляющейся в утрате
связности своей жизни. Преодоле -
ние кризиса идентичности связано
с репрезентацией в контексте социо -
культурной действительности ряда
психологических феноменов, в част -
ности: стремления к саморе гуляции
и самореализации, вклю чаю щее в
себя интериоризацию социальных
образцов, создания образа будущего,
представленного системой жиз нен -
ных целей и стра тегий личности, а
также кон соли да ции знаний, сфор -
ми ро ван ных под воздействием социо   -
культурной реальности. J.A. Wagoner,
S. Belavadi, J. Jung [25] отмечают,
что кризисная иден тич ность прояв -
ляется в не определен ности идентич -
ности, что сопро вождается неуве -
рен ностью в себе, связанной с
групповой иден ти фика цией. Авторы
считают, что неопре деленность
социальной иден тич ности состоит
из двух компо нен тов: неопреде лен -
ности иден тич ности и неопре де -
ленности при надлежности. 

Н.Р. Гулина, Н.В. Дмитриева,
Д.И. Савельев [5] рассматривают
кризисную идентичность как
внутреннюю организацию, детерми -
нированную сложными ситуациями,
проявляющуюся в неопределен -
ности социальных и гендерных
ролей. По мнению авторов, кризис -
ная идентичность оказывает дезин -
тег ративное и дезадаптивное воз -

дей ствие на развитие личности.
Иссле дователи отмечают, что кри -
зис ная идентичность представ лена
такими составляющими, как: от -
но шение к себе, способность кон -
тролировать значимые события
своей жизни, тип реагирования в
конфликтной ситуации и гендер.
Уче ные акцентируют внимание на
исследовании гендерных особеннос -
тей как составляющей идентичнос ти
личности, что обусловлено тенден -
цией к стремлению личности к
согласованности личностных харак -
теристик с гендерными моде лями.
Н.Р. Гулина, Н.В. Дмитриева, Д.И.
Савельев в своем исследовании
показали, что кризисная идентич -
ность характеризуется полоролевой
спецификой. 

Обобщая полученные в исследо -
вании данные, можно утверждать,
что идентичность в целом и кри -
зисная идентичность в частности
непосредственно связаны с ген дер -
ными особенностями лич ности,
которые рассматриваются как ди -
намичная, многоаспектная, целост -
ная, внутрипсихическая структура,
которая развивается под воздейст -
вием социального взаимодействия
как внутренняя интериоризация
мужских или женских психоло -
гических характеристик. Joel D. с
соавторами [19] отмечают, что
идентичность зависит от создания
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последовательной, универсальной,
стабильной и унитарной гендерной
идентичности. I. Fast [18] считает,
что гендерная идентичность разви -
вается в контексте однозначного
приписывания пола при рождении
и практически бесконечного числа
ежедневных взаимодействий между
ребенком и родителями, обусловлен -
ных сознательными и бессознатель -
ными установками родителей по
отношению к полу ребенка. По
мнению В.А.Перегудиной [10],
гендерная идентичность проявляет -
ся в переживании и осознании себя
как представителя мужского или
женского пола. 

Данные зарубежных и россий ских
исследований дают ценную ин фор -
мацию о некоторых гендер ных
аспектах идентичности лич ности,
но, тем не менее, они имеют ог ра -
ни чения в описании гендерных ас -
пектов изучаемого психологи чес -
ко го феномена у азербай джан цев, что
обуславливает актуальность дан -
ного эмпирического исследо вания. 

Методология исследования. Для
изучения гендерных аспектов
кризисной идентичности азербай -
джанцев были использованы сле -
дующие психодиагностические
методики: методика «Маску лин -
ность-феминность» (автор С. Бем),
тест «Эго-идентичность» (автор
Дж.Марсиа, модификация Г. и Э.

Аминевы), методика «Личностная
и социальная идентичность» (автор
А.А.Урбанович), Висбаденский
опросник к методу позитивной пси -
хотерапии и семейной психо терапии
(авторы Н.Пезешкиан, X.Дай ден -
бах). В качестве испытуе мых выс -
тупили представители азербай джан -
ской выборки, в коли честве 126 че -
ловек (54 испытуемых мужского
пола и 72 испытуемых женского
пола). Возраст респонден тов варьи -
ро вался от 24 до 53 лет. Иссле до -
вание гендерных аспектов идентич -
ности азербайджанцев произво ди -
лось посредством приме нения дис -
персионного и факторного анализа.

Результаты. С целью изучения
влияния таких параметров, как
возраст, пол, образование, семья, а
также совместного влияния данных
факторов на изучаемые психоло -
гические переменные проводился
дисперсионный анализ. Исполь -
зование дисперсионного анализа
допустимо в том случае, если между
дисперсиями не выявлено ста -
тистически достоверных различий
(при р > 0,05). Для проверки
однородности дисперсий исполь -
зо вался критерий Левена, который
показал, что применение анализа
является допустимым (при р > 0,05),
соответственно дисперсии, анало -
гич ные различным градациям фак -
то ра, являются гомогенными. Пе -
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ре менными выступили следую щие
факторы: мужской и женский пол
испытуемых, наличие или отсут -
ст вие семьи у респондентов, воз -
раст ной диапазон, в частности
ранняя взрослость, средняя взрос -
лость и зрелость, а также уровень
образования (среднее, неполное
высшее и высшее).

Результаты дисперсионного ана -
лиза представлены в таблицах 2-4. 

Таблица 2 – Дисперсионный
анализ (параметры: возраст, 

пол, совместное влияние 
возраста и пола)

По результатам дисперсионного
анализа обнаружено влияние не за -
висимой переменной «возраст» на
такой показатель, как «предрешен -
ная идентичность». Это свидетель-
ствует о том, что предрешенная
иден тичность в большей степени
выражена у респондентов женского
пола, что характеризует их как лиц,
которые склонны к потере психо -
логической устойчивости и утрате
связности своей жизни. Данный
вид идентичности также преобла-
дает у лиц, находящихся в возраст -
ном периоде «зрелость». В свою
оче редь показатели по шкале
«мораторий» ниже у испытуемых,
находящихся в возрастном периоде
«средняя взрослость», что свиде -
тельствует о том, что им свойствен -
на кризисная идентичность, прояв -
ляемая в неопределенности осоз -
нания осмысления своего бытия в
социуме. Выявлено, что диффузная
идентичность преобладает у испы -
туемых мужского пола, что говорит
о том, что у них нарушены интег -
ративные процессы личности в
социальном пространстве и вре ме -
ни. Полученные нами данные
согласуются с мнением Р. Исмаи -
лова [6] о том, что конфликт между
традиционной системой ценностей
и норм азербайджанцев и транс ли -
руе мыми в современном мире
западными стандартами образа
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Степени 2,000 1,000 2,000

Диф фузия
F 2,375 13,832 5,928
P 0,100 0,000 0,004

Предре -
шенная

F 4,537 5,396 2,542
P 0,014 0,023 0,085

Мораторий
F 3,730 1,585 0,411
P 0,028 0,212 0,664

Тело -
ощущения

F 1,723 10,592 4,731
P 0,185 0,002 0,012

Фантазии
будущее

F 4,992 0,008 0,079
P 0,009 0,930 0,924

Контакты
F 3,836 4,484 0,489
P 0,026 0,037 0,615

Внутренний
мир

F 0,002 4,828 2,509
P 0,998 0,031 0,088

Семья
F 5,013 0,307 0,522
P 0,009 0,581 0,595

Гендер
F 4,435 10,725 0,632
P 0,015 0,002 0,534
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жизни приводит к кризису иден -
тич ности.

Кроме того, выявлено влияние
независимой переменной «пол» на
такой показатель, как «тело-ощу -
ще ния». Из этого следует, что пси -
хосоматические нарушения, пас -
сивность в кризисной ситуации в
большей степени выражены у рес -
пондентов женского пола. При этом,
чем старше испытуемые жен ского
пола, тем выше у них пока затель
по данной шкале, что обус ловлено
совместным влиянием переменных
«возраст» и «пол». 

Обнаружено влияние неза виси -
мой переменной «пол» на показа -
тель «внутренний мир» как сферы
проявления личностной идентич -
нос ти. Это свидетельствует о том,
что у респондентов мужского пола
в меньшей степени выражена спо -
собность ощущать себя обладающи -
ми непрерывностью и тождествен -
ностью в контексте своего внут -
реннего мира. Выявлено влияние
независимой переменной «возраст»
на показатель «семья» как сферы
проявления социальной иден тич -
ности. Это свидетельствует о том,
что респонденты женского пола в
большей степени отождествляют

себя со своей семьей. Также обна -
ружено совместное влияние неза -
висимых переменных «возраст» и
«пол» на показатели «будущее» и
«общество» как сферы проявления
личностной и социальной идентич -
ности. Это свидетельствует о том,
что чем старше респонденты жен -
ского пола, тем более уверены они
в своем будущем и социальном
положении. 

Также обнаружено, что испы -
туемые, находящиеся в возрастном
периоде «зрелость», в большей
степени склонны к маскулинности,
по сравнению с другими возраст -
ными группами, что характеризует
их как настойчивых, целеустремлен -
ных, уверенных в себе индивидов.
В свою очередь респонденты жен -
ского пола имеют более высокие
показатели фемининности по срав -
нению с респондентами муж ского
пола, что подтверждает влияние
независимой переменной «пол» на
гендерную идентичность. Получен -
ные нами данные согла суют ся с
теорией психологического пола
С.Бем [2], согласно которой социо -
куль турные представления о муж -
чинах и женщинах трансформи -
руют ся в представления субъекта.
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Таблица 3 ‒ Дисперсионный анализ
(параметры: образование, 

семья, совместное влияние 
обра зования и семьи)

Обнаружено влияние незави си -
мой переменной «образование» и
совместное влияние переменных
«образование» и «семья» на такой
показатель, как предрешенная иден -
тичность. Это свидетельствует о
том, что предрешенная идентич -
ность в большей степени выражена
у респондентов со средним обра -
зо ванием, не имеющих семьи, что
характеризует их как лиц, у которых
нарушена непрерывность и интег -
ративность внутреннего мира под
воздействием социальной ситуации
развития. В свою очередь влияние
независимой переменной «обра зо -
вание» на показатели по шкале «мо -
раторий» показывает, что испы туе -
мым с неполным высшим образо -
ванием свойственно переживание
внутренней нетождественности,
проявляющейся в непонимании
жизненных моментов как длящейся
последовательности определенных
событий. 

Совместное влияние перемен ных
«образование» и «семья» зафик -
 сировано на такие показатели, как
«служба» и «семья», являющимися
сферами проявления социальной
идентичности. Иными словами, у
респондентов с высшим образова -
нием, не имеющих семьи, отме -
чает ся неудовлетворенность своим
профессиональным положением,
что может свидетельствовать о
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Степени 2,0 1,0 2,0

Предрешен-
ная

F 3,985 0,000 3,607
P 0,023 0,997 0,032

Мораторий
F 9,302 0,451 0,331
P 0,000 0,504 0,719

Деятель-
ность 

Профессия

F 0,848 4,582 0,361

P 0,432 0,036
0,698

Контакты
F 6,757 1,136 1,167
P 0,002 0,290 0,317

Фантазии -
будущее

F 1,510 1,913 4,025
P 0,227 0,171 0,022

Контакты
F 6,757 1,136 1,167
P 0,002 0,290 0,317

Фантазии -
будущее

F 1,510 1,913 4,025
P 0,227 0,171 0,022

Служба
F 2,467 11,355 2,578
P 0,035 0,001 0,046

Мате -
риальное

положение

F 1,602 5,079 3,056

P 0,267 0,025 0,289

Внутренний
мир

F 5,281 9,202 0,530
P 0,026 0,014 0,725

Здоровье
F 6,291 3,572 0,003
P 0,006 0,281 0,845

Семья
F 5,836 11,922 5,119
P 0,023 0,002 0,039

Будущее
F 4,371 2,593 3,305
P 0,034 0,371 0,228

Общество
F 8,094 2,364 1,490
P 0,001 0,128 0,232

Гендер
F 4,406 11,805 2,883
P 0,015 0,001 0,062
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кризисе социальной идентичности.
Также выявлено, что у испытуемых
со средним образованием, не имею -
щих семьи, отмечается неудовлет -
во ренность семейной ситуацией,
что также является показателем
кризиса социальной идентичности.

Выявлено влияние независимых
переменных «образование» и
«семья» на показатель «внутренний
мир» как сферы проявления лич -
ностной идентичности. Это сви де -
тельствует о том, что у респон ден -
тов с высшим образованием, не
имеющих семьи, отмечается не -
достаточная реализация своих пот -
ребностей в личностном развитии.
Выявлено влияние независимой
переменной «образование» на
«здоровье» и «будущее» как сфер
проявления личностной идентич -
нос ти. Это свидетельствует о том,
что у респондентов со средним
образованием, не имеющих семьи,
отмечается неудовлетворенность
состоянием своего здоровья, что
является показателем кризиса лич -
ностной идентичности. У респон -
дентов с высшим образованием, не
имеющих семьи, отмечается низкая
степень стремления к достижению
своих жизненных целей.

Кроме того, выявлено влияние
независимой переменной «семья»
на показатель «материальное»
положение как сферы проявления
социальной идентичности. Это
свидетельствует о том, что у рес -
пон дентов, не имеющих семьи,
отмечается неудовлетворенность
своим финансовым положением.
Выявлено влияние независимой
переменной «образование» на
показатель «общество» как сферы
проявления социальной идентич -
ности. Соответственно, у респон-
ден тов со средним образованием
от мечается неудовлетворенность
своим социальным статусом.

Обнаружено, что испытуемые
со средним образованием, не имею -
щие семьи, в большей степени
склонны к маскулинности, по срав -
нению с другими группами. Это
свидетельствует о том, что рес пон -
дентам данной категории свойствен -
ны такие психологические качества,
как: склонность к риску, независи -
мость, самоуважение, доминант -
ность, агрессивность, уверенность
в себе. 
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Таблица 4 ‒ Дисперсионный анализ
(параметры: совместное влияние
образования и пола, возраста и

образования, семьи и пола, 
семьи и возраста)

Обнаружено совместное влияние
переменных «образование» и «воз -
раст» и «семья» и «пол» на такой
показатель, как «диффузная иден -
тич ность». Соответственно, диф -
фуз ная идентичность как прояв ле -
ние нарушения самотождествен -
ности в большей степени выражена
у респондентов с высшим обра зо -
ванием, относящихся к возрастному
периоду «зрелость». Данные осо -
бенности также присущи респон -
дентам мужского пола, у которых
есть семья. Выявлено совместное
влияние переменных «возраст» и
«семья» на показатель «предре шен -
ная идентичность». Это свидетель -
ст вует о том, что предрешенная иден -
 тичность в большей степени вы ра -
жена у респондентов, относя щихся
к возрастному периоду «сред няя взрос -
лость», не имеющих семьи, что
характеризует их как лиц, у ко то рых
происходит потеря устой чи вости,
ценностей и структуриро ван ности. 

Выявлено совместное влияние
переменных «возраст» и «обра зо -
вание» на такой показатель, как
«достигнутая идентичность». Ины -
ми словами, достигнутая иден тич -
ность в большей степени выражена
у респондентов с высшим образо -
ва нием, относящихся к возрастному
периоду «средняя взрослость», что
характеризует их как лиц, у которых
выражено стремление к саморегуля -
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2 2 1 1

Диффузия
F 2,90 3,2031 12,71 0,989
P 0,0614 0,0463 0,0005 0,322

Предре-
шенная

F 0,011 2,5606 1,074 4,305
P 0,9888 0,0840 0,3021 0,040

Достиг -
нутая

F 0,59 3,5605 0,03 0,327
P 0,5586 0,0333 0,8707 0,568

Тело-
о щу щения

F 8,17 4,0566 22,7 1,677
P 0,0006 0,0212 0,0000 0,198

Фантазии -
будущее

F 1,07 0,0698 6,1 5,03
P 0,3468 0,9326 0,0152 0,027

Служба
F 3,89 1,8371 0,36 49,95
P 0,4689 0,4285 0,8241 0,001

Мате -
риальное
положение

F 0,35 2,6820 0,68 11,389

P 0,2047 0,6719 0,3782 0,011

Внутрен-
ний мир

F 0,16 3,2905 5,29 20,90
P 0,2904 0,2892 0,3851 0,013

Здоровье
F 4,29 0,7229 0,72 4,820
P 0,3921 0,8492 0,5582 0,055

Семья
F 5,38 0,4821 0,05 9,285
P 0,4820 0,3820 0,9357 0,046

Окружаю-
щие

F 6,28 2,5769 3,29 9,280
P 0,1823 0,4720 0,6825 0,038

Будущее
F 0,89 0,6721 1,42 15,11
P 0,7210 0,9241 0,5889 0,022

Общество
F 0,52 0,0551 6,91 12,26
P 0,5955 0,9464 0,0097 0,001

Гендер
F 2,282 0,2207 1,332 11,07
P 0,1091 0,8025 0,2507 0,001



ции и самореализации, включающее
в себя интериоризацию социальных
образцов, создание образа будущего,
представленного системой жизнен -
ных целей и стратегий личности.

Совместное влияние перемен -
ных «возраст» и «семья» зафиксиро -
вано на такие показатели, как
«общество», «служба», «окружаю -
щие», «материальное положение»,
«здоровье», «внутренний мир»,
«семья», «будущее», являющиеся
сферами проявления социальной и
личностной идентичности. Полу -
чен ные данные свидетельствуют о
том, что респонденты, находящиеся
в возрастной группе «средняя взрос -
лость», не имеющие семьи, нахо -
дятся в группе риска в отношении
кризиса идентичности личности в
вышеперечисленных сферах. 

Также выявлено совместное
влияние переменных «возраст» и
«семья» на такой показатель, как
«гендер». Обнаружено, что испытуе -
мые, находящиеся в возрастной
группе «средняя взрослость», не
имеющие семьи, в большей степени
склонны к маскулинности, по
сравнению с другими группами.
Это свидетельствует о том, что рес -
пондентам данной категории свой -
ст венны такие психологические ка -
чества, как: склонность к риску,
независимость, доминантность,
агрессивность, уверенность в себе. 

Заключение:
Таким образом, результаты про -

веденного исследования по ка зы -
вают, что идентичность азер бай -
джанцев, в том числе гендерная
идентичность, обусловлена рядом
факторов, в частности такими па -
ра метрами, как возраст, пол, на ли -
чие семьи и образования. Диспер -
сионный анализ показал, что у
азербайджанцев со средним и выс -
шим образованием, не имеющих
семьи, происходит потеря устой -
чи вости, ценностей и структури -
ро ванности. В большей степени
это свойственно азербайджанцам,
на ходящимся в возрастных перио дах
«средняя взрослость» и «зрелость».
При этом потеря психологической
устойчивости и утрата связанности
своей жизни происходит как у
представителей мужского, так и
женского пола. Соответственно,
фак торами риска в нарушении
непрерывности и тождественности
в контексте внутреннего мира
личности являются такие факторы,
как зрелый возраст, отсутствие
семьи и наличие высшего или сред -
него образования. 
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AZƏRBAYCANLILARIN İDENTİKLİK BÖHRANINDA YAŞ, 
CİNS VƏ SOSİAL AMİLLƏRİN İSTİQAMƏTİNİN

DƏYİŞMƏSİNİN GENDER ASPEKTLƏRİ

Nataliya Krasovskaya
Abstrakt

Məqalə azərbaycanlıların identiklik böhranında yaş, cins və sosial amillərin
istiqamətinin dəyişməsinin gender aspektlərinin nəzəri və empirik təhlilinə
həsr olunub. Həmçinin Erikson və Neo-Erikson yanaşmaların şəx siy yətin
identikliyinin müasir konsepsiyasına təsiri müzakirə olunur. Subyektin daxili
dünyasının davamlılığı və inteqrativliyin formalaşmasında şəxsiyyət böh -
ran larının rolu nəzərdən keçirilmişdir. İdentikliyin məzmunu və strukturu,
eləcə də onun müxtəlif psixoloji fenomenlərə, o cümlədən özünüreallaşdırma,
refleksiya, psixoloji rifah, məqsədyönlülük, şəxsiyyətin motivləri və s. ilə
əla qələndirilməsi təsvir edilmişdir. Şəxsiyyətin cəmiyyətdə inteqrasiyasını
müəyyən edən bütöv sosial-psixoloji fenomen sistemi kimi şəxsiyyət və
sosial identiklik arasında qarşılıqlı əlaqə təhlil edilmişdir. Böhrana davamlılığın
və öz həyatı ilə əlaqənin itirilməsində özünü göstərən identiklik xüsusiyyətləri
aşkar edilmişdir. Cinsi yetkinlik və sosial amillərin sındırılmasında
azərbaycanlıların böhran identikliyinin gender aspektlərinin üzə çıxarılmasına
yönəlmiş empirik tədqiqatın nəticələri təqdim edilmişdir. Müəyyən edilmişdir
ki, azərbaycanlıların identikliyi bir sıra amillərlə, xüsusilə də yaş, cins, ailə
və təhsil kimi parametrlərlə şərtlənir. Müəyyən edilmişdir ki, şəxsiyyətin
daxili aləmi kontekstində davamsızlığın və identikliyin pozulması riskinin
amillərindən böyüklərin yaşı, ailənin olmaması və ali və ya orta təhsilin
möv  cudluğudur.

Наталия Красовская 
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GENDER ASPECTS OF IDENTITY OF AZERBAIJANIS IN THE
REFRACTION OF GENDER AGE AND SOCIAL FACTORS

Natalia Krasovskaya 
Abstract

The article considers the theoretical and empirical analysis of the gender
aspects of the crisis identity of Azerbaijanis through the lenses of age,
gender and social factors. The influence of Erickson and Neo-Erickson
approaches on the modern concept of personality identity is discussed. The
article considers how personality cruses influence the formation of personality
identity and continuity and integrativity of the person’s inner world. The
content and structure of identity are described, as well as its correlates with
various psychological phenomena, including self-actualization, reflection,
psychological well-being, determination, personality motives, etc. The
relationship between personal and social identity as a system of a holistic
socio-psychological phenomenon that determines the integration of personality
in society is analyzed. The specificity of the identity crisis, manifested in the
loss of stability and coherence of people’s lives, is revealed.

The results of an empirical study aimed at identifying the gender aspects
of the crisis identity of Azerbaijanis through the lenses of age, gender and
social factors are presented in the article. It was established that the identity
of Azerbaijanis is shaped by a number of factors, in particular, such
parameters as age, gender, family and education. The study found that such
factors as mature age, lack of family and having higher or secondary
education present a risk to disturb the continuity and sameness of the
identity in the context of the inner world of a person.

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə elmlər doktoru, dosent 
Məqalə redaksiyaya 18 mart 2020-ci ildə daxil olmuşdur.
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Müasir dövrdə, rast gəlinən
diqqət çatışmazlığı ilə mü -

şahidə olunan hiperaktivlik pozuntusu
aktual tibbi-sosial problemlərdən
biridir. Diqqət çatışmazlığı və hiper-
aktivlik pozuntusu (DÇHP) uşaqların
MSS (mərkəzi sinir sistemi) yetkin -
ləşməsinin ləngiməsi və ali beyin
funksiyalarının formalaşması (əsasən
requlyativ komponentin) yeni yaşama
şəraitinə adapdasiya olmağa və idrak
fəaliyyətinə mane olur (2, s.113). 
M. evçenkonun fikrincə, Diqqət çatış -
mazlığı hiperaktivlik pozğunluğu (mo-

tor disinhibition sindromu, hiperak-
tivlik sindromu, hiperkinetik sindrom,
hiperdinamik sindrom) uşaqlarda
olduqca çox rast gəlinən, mürəkkəb
və aktual, çoxşaxəli bir problemdir.
Öz əsas bioloji mexanizmlərinə əsas -
lanaraq, koqnitiv və emosional və
həm çinin uşağın güclü iradə sferasında
onun məktəb və ya sosial mühitdə
şəxsiyyətinin formalaşması və inkişa -
fında pozuntu kimi ortaya çıxır. Hiper-
ki netik pozuntu erkən yaşlarda (7 ya-
şa qədər) həddən artıq aktivlik, nəza -
rət siz davranış, sabit konsentrasiyanın
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olmaması, səbirsizlik, impulsivliyə
meyl və yüksək dərəcədə diqqətsizlik
ilə xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyətlər
hər vəziyyətdə özünü göstərir və za-
manla dəyişmir  (5, s.96).

DÇHP-nin səbəbləri mürəkkəbdir
və çox sayda araşdırmalara baxma-
yaraq bəlli deyil. Buna, genetik, ney-
roanatomik, neyrofizioloji, biokimyəvi,
psixososial və s. amillərin səbəb olması
ehtimal olunur. Bu pozuntu patogene -
zin də genetik meylin həlledici rolunu
oynayır, lakin problemin davametmə
müddətində isə ona uyğun gələn simp-
tomlar və ətraf mühitin təsiri ilə sıx
bağlı olduğuna inanılır.

Hiperaktiv bir uşağın psixoloji
portreti. DÇHP normal yaş göstəri -
ci ləri üçün qeyri-adi fiziki fəaliyyət,
kon sentrasiya qüsurları, diqqətsizlik,
impulsiv davranış, ünsiyyət qurmaqda
yaranan problemlər və öyrənmə çə -
tinliyi ilə özünü göstərir.

Diqqət pozğunluğunun yaranma -
sı nın ilkin əlamətləri özünü tapşırıqla -
rın kəsintilərlə yerinə yetirilməsi ilə
gös  tərir. Uşaqları digər şeylər daha
çox qıcıqlandırdığı üçün daha tez fi -
kir  ləri yayınır və tapşırığa maraqlarını
asan lıqla itirirlər.

Hiperaktivlik tək aktiv hərəkətlilik
ilə müşahidə olunmur, həmiçinin bu
hal uşağın sakit qalması tələb olunan
yer və zamanda da özünü biruzə verir.
Vəziyyətdən asılı olaraq bu qaçış, at-
lama, yerində dura bilməmək – yerdən

qalxmaq, habelə boşboğazlıq və səs-
küylü davranış, bədənini yellətmək
və hərəkətliliklə özünü göstərə bilər.
Ən əsası , bu vəziyyət yüksək dərəcədə
özünə nəzarət tələb edən struktur laş -
dırılmış vəziyyətlərdə müşahidə olu -
nur.

İmpulsivlik və ya çox tez, düşün -
cəsiz hərəkətlər etmək meyilliyi həm
gündəlik həyatda, həm də öyrənmə
vəziyyətinə maneələr törədir. Məktəb -
də və hər hansı bir tədris fəaliyyətində
belə uşaqlarda “impulsiv iş növü”
müşa hidə olunur: onlar çox çətinliklə
öz növbələrini gözləyirlər, başqalarının
sözlərini kəsir və cavablarını qışqırı -
ra raq səsləndirirlər, suala tam cavab
vermirlər. Bəzi uşaqlar, impulsiv
olduqları üçün nəticəsini düşünmədən
asanlıqla təhlükəli vəziyyətlərə düşə
bilirlər. Bu riskə meyillilik tez-tez
xəsarət və qəzalara səbəb olur (4,
s.156).

Əksər hallarda impulsivliyə keçici
simptom deyilə bilməz; bu uşaqların
inkişafında və yetkinləşməsində uzun
müddət davam edir. Tez-tez təcavüzkar
və aqressiv davranışlarla birləşən im-
pulsivlik münasibət və sosial təcrid -
lərdə çətinliklərə səbəb olur.

Münasibətlərdəki çətinliklər və
sosial təcrid valideynlər, müəllim və
həm yaşıdları ilə münasibətləri çətin -
ləşdirən ümumi simptomlardır. Belə
uşaqlar çox vaxt özləri ilə böyüklər
arasındakı məsafəni hiss etmirlər
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(müəllim, psixoloq), onlarla panibratik
(hədsiz səmimilik) münasibətlər
nümayiş etdirirlər. Sosial vəziyyətləri
adekvat şəkildə qavramaq və qiymət -
lən dirmək və həmçinin öz davranış -
la rını ətrafa uyğunlaşdırmaq onlar
üçün çətindir.

DÇHP özünü yalnız həddindən
artıq motor fəaliyyəti və impulsiv
dav   ranışı ilə deyil, həm də statik-lo -
komotor çatışmazlığı səbəbindən
bilişsel funksiyaları (diqqət və yad -
daş) və motor yöndəmsizliyi ilə də
müəyyənləşdirir. 

Bu başlanğıc xüsusiyyətlər əsasən
zehni fəaliyyətin təşkili proqramlaş -
dırılması və nəzarətinin olmaması ilə
əlaqədardır və DÇHP-nin genezisində
prefrontal beyin yarımkürələrinin dis -
funksiyasının vacib rolu olduğunu
göstərir.

Bu simptomlara əlavə olaraq, bir
çox müəllif bu sindromla tez-tez rast
gəlinənlərdə aqressivliyə, mənfiliklərə,
inadkarlığa, yalandanışma və özünə
inamın aşağı səviyyəsinə işarə edən
xüsusiyyətlərə rast gəlirlər (6, s.98).

Beləliklə, DÇHP-nin korreksiya
edilməsi üçün metodların seçimi,
DÇHP-nin əsas təzahürlərinin şiddətini
və müşayiət olunan pozuntuların
mövcudluğunu nəzərə alaraq fərdi
olaraq yanaşılmalıdır. Eyni zamanda
DÇHP korreksiyası zamanı, bu sin-
dromun diaqnozuna daima kompleks
şəkildə işlənməli və müxtəlif yollarla

mövcud yanaşmaları müəyyən etməli,
o cümlədən valideynlərlə iş və davranış
modifikasiya metodlarını (yəni xüsusi
tərbiyyəedici üsulları), məktəb müəl -
limləri ilə işləmək, psixoloji və pedaqo-
ji düzəliş, psixoterapiya, həmçinin
dər man müalicəsi ilə davam edil -
məlidir(3). 

Hiperaktiv bir uşaqla aparılan kor -
reksiya işləri aşağıdakı problemlərin
həllinə yönəldilməlidir:

– Diqqət yetərsizliyi zamanı hiper-
aktivliyinin pozulması əlamətləri olan
bir uşağa hərtərəfli bir diaqnoz apar -
maq.

– Uşağın ailəsindəki vəziyyəti,
valideynləri və digər insanlarla müna -
sibətlərini normallaşdırmaq. Burada
vacib olan əsas məsələ ailə üzvlərinə
yeni münaqişə vəziyyətlərinin qarşısını
almağı öyrətməkdir.

– Məktəb müəllimləri ilə əlaqə
qurmaq, onları DÇHP-nin əsas əlamət -
ləri və təzahürləri ilə tanış edib, hiper-
aktiv şagirdlərlə işləməyin effektiv
üsul ları haqqında məlumatlar veril -
mə lidir. 

– Uşağın özünüqiymətləndirmə, ye -
ni bacarıqların mənimsənilməsi, öy -
rən mə və gündəlik həyatda müvəffəq
olmaq bacarığına yiyələnməsi sayə -
sində artan özünə inamına nail olmaq.
Mövcud çətinliklərin öhdəsindən
uşağın şəxsiyyətinin, yüksək zehni
funksiyaları və bacarıqlarının güclü
tərəflərini ortaya çıxarmaq.
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– Uşaqda itaətkarlığa nail olmaq,
ona dəqiqliyi, özünü idarəetmə, baş -
ladığı işi planlaşdırmaq və başa çat -
dırmaq bacarığını aşılamaq. Öz hə rə -
kətləri üçün məsuliyyət hissini inkişaf
etdirmək.

– Uşağın ətrafındakı insanların hü -
quqlarına hörmətini, düzgün nitq ün -
siyyətini, öz duyğularını və hərəkət lə -
rini idarə etməyi, ətrafındakı insanlarla
səmərəli sosial qarşılıqlı əlaqə ba ca -
rıqlarını mənimsəməyi öyrətmək (7).

Hiperaktiv uşaqlar ilə pedaqoji
korreksiya prosesinin təşkili iki şərtə
cavab verməlidir:

– Zəif funksiyaların inkişafı və
təlimi emosional cəlbedici bir formada
aparılmalıdır, bu da yükün dözüm-
lülüyünü əhəmiyyətli dərəcədə artırır
və özünə nəzarət səylərini stimul laş -
dı rır. Bu tələb dərslərin oyun formasına
uyğundur.

– Funksional bacarığın öyrədilmə -
si ni təmin edən bu cür oyunların seçil -
məsi zamanı digər çatışmayan qabi -
liy yətlərinin korreksiyası üçün başqa
oyunlardan istifadə olunma ma lıdır,
çünki məlumdur ki, iki, hətta daha çox
fəaliyyət şəraiti uşağa ciddi çətinliklər
yaradır, bəzən isə bunu mümkünsüz edir.

Bütün içdən istəkləri ilə belə, hiper-
aktiv bir uşaq dərsdə tələb olunan
davranış qaydalarına əməl edə bilmir,
sakit oturmağı, diqqətli olmağı və ey -
ni zamanda kifayət qədər uzun müddət
təmkinli olmağı bacarmır(9).

Beləliklə, bu uşaqlarda çatışmayan
funksiyalarının inkişafının əsas şərti
- bir uşağa gərginlik, konsentrasiya
və diqqətin ixtiyari bir şəkildə paylan -
masını tələb edən bir oyun təqdim et -
mək, impulsivliyinin özünü idarəetmə
yükünü minimuma endirmək və motor
fəaliyyətini məhdudlaşdırmamaq la -
zım dır. Dözümlülüyü inkişaf etdi rə rək,
eyni zamanda aktiv diqqəti gərgin -
ləş dirməməli və impulsivliyini bas dır -
mamalısınız. Bir insanın öz impulsiv -
li yinə nəzarəti “əzələ sevinci”-ni əldə-
etmə məhdudluğu ilə mü şayiət olun -
mamalı və müəyyən dərə cə də diqqətini
cəlb etməyə imkan ver məlidir.

Həyata keçirdiyimiz psixoloji və
pedaqoji korreksiya işi hiperaktivlik
sindromunun ayrı-ayrı komponentlə -
rinə təsir göstərməyə imkan verən
inkişaf oyunları kompleksidir (Şevcenko
Yu.S., 1997., Şevcenko М.Y., 1997).
Beləliklə, hiperaktivlik sindromu olan
uşaqlar üçün evdə və ya məktəbdə
tət biq oluna biləcək xüsusi inkişafet -
dirici oyunlar:

Diqqətin inkişafı üçün oyunlar, cəlb
olunmuş təhlil analizatorları (vizual,
eşitmə, vestibulyar, dəri, ətirli, dad,
toxunma) və diqqətin ayrı-ayrı kom -
po nentləri (fiksasiya, konsentrasiya,
tutma, keçid, paylama) ilə fərqlənir;
(sa bitlik, kommutasiya, paylama,
həcm).

– İmpulsivliyin idarə olunması və
əzmkarlığı öyrətmək üçün oyunlar
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(sıx aktiv diqqət tələb etməyən və
implusivliyə icazə verməyən).

– Dözümlülük və impulsivliyə nə -
za rət üçün oyunlar (diqqətsiz və çevik
olmağa imkan verərək).

– Üçlü tapşırıq oyunu (eyni vaxta
diqqətə yüklənməli, əzmkarlılıq və
təmkinlilik);

– İkiqat üçgörünüşlü tapşırıq olan
oyunlar (eyni vaxtda diqqətli və təm -
kinli, diqqətli və hərəkətsiz, hərəkətsiz
və impulsiv olmaq tələb olunur)(10).

Bizim hazırladığımız oyunlar, koq -
nitiv, davranış və şəxsiyyət xüsusiyyət -
lə rinin keyfiyyət analizini nəzərə ala -
raq DÇHP olan uşaqlara təqdim edildi.
Yəni əslində hər bir uşağa pozuntula -
rına ən uyğun olaraq öz oyun dəsti
təklif edildi. Oyunlar elə qurulmuşdur
ki, uşaq oyun tapşırığını yerinə yetir -
məsə belə, bu növbəti mərhələdə icra
olunması üçün asanlaşdırıla, dəyişdirilə
və daha əlçatan ola bilər. Uşaq oyunu
yaxşı oynadığı zaman da bu hal baş
verə bilir: oyun mürəkkəb ola, yeni
qay dalar, oyun şərtləri əlavə edilə bi -
lər. Belə olduğu halda, bir tərəfdən oyun
uşaqlar üçün tanış və anlaşıqlı olur,
digər tərəfdən isə zamanla can sıxıcı ol-
mur. Uşaqlar fərdi şəkildə da vam edən
oyun növünün (diq qət oyun ları, motor
impulsivliyi aradan qaldır maq üçün
oyunlar, əzmkarlıq oyunları) uğurla
öhdəsindən gəlməyə başlayan dan sonra
psixoloq (müəllim, tərbiyəçi, valideyn)
oyunları ikili tapşırıq, sonra üçlü tapşırıq

ilə əvəz ləyir. Oyunlar əv vəlcə hər bir
uşaq la fərdi olaraq hə  yata keçirilir, daha
son ra qrupla bir likdə oyun tapşı rıqla -
rın dan istifadə etmək daha məq sədə -
uy ğundur, çünki bu zaman uşaqlar yal -
nız diqqətlərinin pozulmuş bütün kompo -
nentlərini inkişaf etdirməyə, impulsivliyi
aradan qaldırmağa, eyni za man  da digər
insanlarla münasibət qur maqla yanaşı,
onların şəxsi xüsu siy yət lərini nəzərə
almağı da öyrənirlər (7).

Bu oyunlar həm psixoloq, həm də
müəllimlər tərəfindən “bədən tərbi -
yəsi” adlanan dərsdə, habelə ev şərai -
tində hiperaktiv bir uşağın valideynləri
tərəfindən keçirilə bilər.

Psixokorrektiv oyunlara misal:
Səs-küy
Məqsəd: konsentrasiyanın, eşitmə

diqqətinin inkişafı.
Oyun şərtləri : İştirakçılardan biri

(istəyə bağlı olaraq) sürücü olur və
otaqdan çıxır. Qrup hər kəsə məlum
olan bir mahnıdan bir söz və ya bir
ifadə seçir və bu sözlər hər bir iştirakçı
üçün paylanır. Sonra sürücü içəri girir
və oyunçular bir anda xorla birlikdə
hərə öz sözlərini təkrarlamağa başlayır -
lar. Sürücü, sözləri toplayaraq hansı
mahnı olduğunu təxmin et mə lidir.

Qeyd: Sürücü otağa girməzdən
əvvəl hər bir uşağın ucadan öz sözünü
təkrar etməsi məsləhətdir.

Dəyirman
Məqsəd: diqqətin inkişafı, motor

fəaliyyətinə nəzarət.
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Oyun şərtləri: Bütün oyunçular
bir-birindən ən azı 2 metr məsafədə
aralı olan bir dairədə otururlar. Oyun -
çu lardan biri topu alır, ikinciyə ötürür,
ikinci üçüncüyə və s. Beləliklə, tədri -
cən ötürmə sürəti artır. Topu qaçıran
və ya səhv atan bir oyunçu oyundan
kənarlaşdırılır. Oyunda sonuncu qalan
qalib gəlir.

Qeyd: Oyun birinin ritmini üstə -
ləyə bilməsi ilə çətinləşə bilər ki, bu -
nunla oyunçular topu bir-birlərinə ata -
caqlar, bu isə dinləmə diqqəti tələb
edir. Bundan əlavə, bu ritm də yişə də
bilər (ya daha sürətli, ya da daha
yavaş).

“Fərqi tapın” (Lyutova E.K.,
Monina GB)

Məqsəd: detallara diqqətyetirmə
qabiliyyətinin inkişafı, vizual diqqətin
inkişafı.

Oyun şərtləri: Uşaq hər hansı bir
sadə şəkil çəkir (pişik, ev və s.) və
onu müəlliminə ötürür və o üzünü
çe virir. Müəllimi şəkilə bir neçə detal
çəkir və şəkli geri qaytarır. Uşaq şə -
kildə hansı detalların dəyişdiyini tap -
malıdır. Sonra müəllim və uşaq rolları
dəyişə bilər.

Qeyd: Oyun uşaqlardan ibarət qrup -
la da oynanıla bilər. Bu vəziyyət də
uşaqlar növbə ilə lövhədə rəsm çə kə -
rək üzlərini çevirirlər (hərəkət im  kanı
məhdud deyil). Müəllim detal lar əlavə
edir. Uşaqlar isə hansı də yi şik liklərin
baş verdiyini söyləməlidirlər.

Sükut
Məqsəd: eşitmə diqqətini və əzmini

inkişaf etdirmək.
Oyun şərtləri: Uşaqlara təlimat

verilir: “Gəlin səssizliyə qulaq asaq.
Eşit diyiniz səsləri sayın. Nə qədərdir?
Bu nəyin səsləridir? (ən azı səs eşidən -
dən başlayın).

Qeyd: Oyun otaqdan kənarda, baş -
qa bir sinifdə, küçədə səsləri saymaq
tapşırığının verilməsi ilə çətinləşdirilə
bilər.

Zoluşka
Məqsəd: diqqət bölgüsünün inki -

şafı.
Oyun şərtləri: Oyunda 2 nəfər

iştirak edir. Masada bir qabda lobya
(ağ, qəhvəyi və rəngli) qoyulur. Ko -
man daya lobyanı rənglərinə görə ayır -
maları və 3 yığın halına gətirmələri
olduğu bildirilir. Tapşırığın öhdəsindən
ilk gələn qazanır.

Lobya və ya noxud?
Məqsəd: toxunma diqqətinin inki -

şafı, diqqətin bölüşdürülməsi.
Oyun şərtləri: Oyunda 2 nəfər

iştirak edir. Masada noxud və lobya
olan bir boşqab var. Tapşırığa əsasən
no xud və lobyanı ayırmaq və onları
iki boşqabda düzmək lazımdır.

Qeyd: Gələcəkdə oyunçuların
gözlərini bağlamaqla oyun çətinləşə
bilər.

Ən diqqətli
Məqsəd: diqqət və vizual yaddaşın

inkişafı.
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Oyun şərtləri: Oyun iştirakçıları
aparıcı qarşısında müxtəlif pozalarda
dayanırlar (mövzular: “Zooparkdakı
heyvanlar”, “Uşaqlar gəzməkdə”,
“Peşələr” və s.). Aparıcı oyunçuların
dü zülüşünü və pozalarını yadda sax -
lamalıdır. Sonra aparıcı üzünü çevirir.
Bu zaman oyunçular yerlərini dəyişir
və pozalarını dəyişirlər. Aparıcı kimin
necə dayandığını söyləməlidir.

Qartopu
Məqsəd: diqqətin, yaddaşın inki -

şafı, impulsivliyi aradan qaldırmaq.
Oyun şərtləri: Oyunun mövzusu

seçilir: şəhərlər, heyvanlar, bitkilər,
adlar və s. oyunçular bir dairədə otu-
rurlar. Birinci oyunçu hansısa bir
mövzuda bir söz seçir, məsələn, “fil”
(oyunun mövzusu əgər “Hey van -
lar”dırsa). İkinci oyunçu ilk sözü tək -
rarlamalı və öz sözünü əlavə etməlidir,
məsələn, “fil”, “zürafə”. Üçüncü işti -
rakçı eynilə deyir: “fil”, “zürafə”, “tim -
 sah”. Və bu aralarından kiminsə səhv
etməsinə kimi davam edir. Oyun sonda
bir qalibin qalmasına qədər davam edir.

Qeyd : Bənzər bir şəkildə süjeti
bir başqa sözlə əvəz edərək “dedek -
tiv” ilə tanış ola bilərsiniz. Məsələn:
“Gecə”, “küçə”, “addımlar”, “fəryad”,
“zərbə” və s. Uşaqların bir-birlərinə
ip ucu vermələrinə icazə verə
bilərsiniz, ancaq bu yalnız jestlərdən
istifadə etməklə mümkün ola bilər.

Topu qaçırmayın
Məqsəd: diqqəti inkişaf etdirmək

Oyun şərtləri: Oyunun iştirakçıları
bir dairə halına gəlir və əllərini bir-
birinin çiyinlərinə qoyurlar. Aparıcı
dairənin ortasında dayanır, ayaqlarında
bir top var. Aparıcının vəzifəsi topu
aya ğı ilə dairədən atmaqdır. Oyun -
çuların vəzifəsi topu buraxmamaqdır.
Əllər açıla bilməz. Top oyunçuların
əllərinin və ya başının üstündən ke -
çirsə, vuruş sayılmır. Ancaq top ayaq -
ları arasında keçdiyi zaman aparıcı
qalib gəlir, onun yerinə isə topu qaçıran
şəxs keçir.

Siam əkizləri
Məqsəd: impulsivliyə nəzarət, bir-

biri ilə ünsiyyətin çevikliyi, aralarında
etimadın yaranmasına töhfə vermək.

Oyun şərtləri: Uşaqlara təlimatlar
verilir: “qruplara bölünün, çiyin-çiyinə
dayanın, bir əlinizlə bir-birinizi kə -
mərlə qucaqlayın, sağ ayağınızı yol -
daşınızın sol ayağının yanında qoyun.
İndi siz siam əkizlərsiz: iki baş, üç
ayaq, bir bədən və iki qol. Otaqda
gəz məyə, nəsə etməyə, yatmağa, ayağa
qalxmağa, tullanmağa, əllərini hərəkət
etdirməyə və s.ə cəhd edin”

Qeydlər. “Üçüncü” ayağın birlikdə
hərəkət etməsi üçün onu iplə və ya
elastik bir bantla bağlamaq olar. Bun-
dan əlavə, əkizlər təkcə ayaqları ilə
deyil, kürəkləri, başları və s. ilə birlikdə
“böyüyə” bilərlər.

Ayılar və qozalar
Məqsəd: dayanıqlılığın məşqi, 

impulsivliyin nəzarəti.
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Oyun şərtləri: qozalar yerə səpələn -
mişdir. İki oyunçuya iri ayı pəncələrini
geyinməklə onları yığmaları bildirilir.
Ən çox yığa bilən qalib gəlir.

Qeydlər: Oyuncaqlar əvəzinə, digər
oyunçuların əllərindən istifadə edə
bi lərsiniz, ancaq, əlinizin ar xası ilə
çev  rilmiş şəkildə. Qozaların əvəzinə
başqa obyektlərdən – toplardan, kub -
lardan və s.dən istifadə edə bilər siniz.

“Danış” (Lyutova E.K., Monina GB)
Məqsəd: implusivliyə nəzarət.
Oyun şərtləri: Uşaqlara təlimat ve -

rilir: “Uşaqlar, mən sizə sadə və mü -
rək kəb suallar verəcəyəm. Ancaq bun -
ları yalnız “danış” əmrini verdiyim
zaman cavablandırmağınız mümkün
olacaq! Gəlin məşq edək: “Artıq hansı
mövsümdür?” (fasilə). “Danış!”, “Sin -
fi mizdəki tavan hansı rəngdədir?”
“Da nış!”, “İki ilə iki neçə olacaq?”.
“Da nış!”, “Bu gün həftənin neçənci
günüdür?” “Danış!” və s.

İtələ – tut
Məqsəd: diqqətin inkişafı, motor

fəaliyyətinə nəzarət.
Oyun şərtləri: Uşaqlar qruplara

bölünür, hər qrupda bir top var. Biri
oturur, digəri 2-3 metr məsafə kənarda
dayanır. Oturmuş şəxs topu tərəfdaşına
tərəf itələyir, tez qalxır və ona atılan
topu tutur. Bir neçə təkrardan sonra
oyunçular yerlərini dəyişirlər.

Topu ötür
Məqsəd: diqqətin inkişafı, motor

fəaliyyətinə nəzarət.

Oyun şərtləri: Uşaqlar 2 bərabər
qrupa bölünür, 2 sütunda dayanır və
to pu verilən siqnalla ötürürlər. Hər
sü tunun sonunda dayanan şəxs topu
alaraq qaçır, sütunun önündə dayanır
və yenidən topu ötürür, ancaq bu dəfə
başqa bir üsulla. Rəhbər topun qaba -
ğında olduqda oyun artıq başa çatmış
olur.

Topötürmə variantları:
başın üstündən;
sağa və ya sola (alternativ olaraq

soldan sağa);
ayaqları arasında aşağıda.
Qeyd: Bütün bunlara dinamik

musiqi ilə davam edilə bilər.
Leyləklər – Qurbağalar
Məqsəd: diqqət üzərində məşq,

motor fəaliyyətinə nəzarət.
Oyun şərtləri: Bütün oyunçular bir

dairədə və ya otaqda sərbəst istiqa -
mətdə hərəkət edirlər. Aparıcı nə zaman
ki bir dəfə əl çaldı, oyunçular durmalı
və “leylək” pozasını almalı dır lar. (bir
ayağın üstündə durub, qolları yanlara
aparmalıdırlar) . Aparıcı nə zaman ki
iki dəfə əl çaldı oyunçular “qurbağanın”
pozasını alırlar. (oturur,, topuqlar
birlikdə, dizlər yanlara, əllər yerdəki
ayaqları arasında). Üçüncü əl çalışda
oyunçular gəzməyə başlayırlar.

Qeyd: Digər pozalar barədə düşünə
bilərsiniz, daha çox sayda poza istifadə
edə bilərsiniz – bu da oyunun mürək -
kəb ləşməsidir. Qoy uşaqlar yeni po -
zalar barədə təklifləri özləri versin lər.
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Əşyalarla oynayaq
Məqsəd: diqqətin inkişafı, həcmi,

sabitliyi, konsentrasiyası, vizual yad -
daşın inkişafı.

Oyun şərtləri: aparıcı 7-10 kiçik
əşyanı seçir.

Cisimləri bir sıraya qoyun və nə
iləsə üzərini örtün. Açdıqdan 10 saniyə
sonra yenidən bağlayın və uşağı bütün
əşyaları sadalamağa dəvət edin. Yenə
uşağa əşyaları göstərin və hansı ardı -
cıllıqla düzüldüklərini soruşun.

İki əşyanın yerlərini dəyişdirərək
bü  tün əşyaları yenidən 10 saniyə gös -
tərin. Uşaqdan hansı iki əşyanın dü -
zülüşündə dəyişiklik olunduğunu
soruşun.

Artıq əşyalara baxmadan, hər biri -
nin hansı rəngdə olduğunu söyləyin.
Bir-birinin üstünə əşyaları qoyub,
uşağa əşyaları aşağıdan yuxarıya, son -
ra yuxarıdan aşağıya doğru bir sırada
sıralamasını istəyin.

2–4 əşyadan ibarət qrup yaradılır.
Uşaq bu qruplara ad verməlidir.

Qeyd: Bu qaydalar dəyişməyə da -
vam edə bilər. Oyunu bir uşaqla və
ya qrupla oynamaq mümkündür. Gə -
lə cəkdə sayını artıraraq, az sayda
obyektlə başlaya bilərsiniz (uşağın
əşya nın düzülüşünü nə qədər yadda
saxlaya biləcəyi ilk tapşırıqda artıq
məlum olacaq) (9).

Diqqət çatışmazlığı neyrobiolojik
vəziyyət olduğu üçün müalicə
edilməzsə, bu xəstəliyi müşahidə edən

başqa psixiatrik xəstəliklər də yarana
bilər. Diqqət çatışmazlığı olan uşaq
məktəb əşyalarını və ya tapşırıqlarını
tez-tez unutduğu, dərslərdə diqqəti
dağılıb fikrə getdiyi üçün aşağı qiy -
mətlər aldığına, qaydalara dözə bil -
mə yib evdə və ya məktəbdə qaydaları
poz du ğuna görə davamlı olaraq xəbər -
darlıqlar alır. Bir də uşaq bu davranış -
lara görə davamlı olaraq cəzalan dı rı -
lırsa, o zaman davranış problemləri
və ya başqa psixiatrik pozuntular ya -
rana bilər. 

Davranış pozuntusu, böyük yaşda
narkotik istifadəsi kimi hallarda mü -
şahidə oluna bilər. Bu vəziyyətə qarşı
düzgün tədbirlər görülməzsə, Diqqət
Çatışmazlığı Hiperaktivlik Sindromu
olan insanın özgüvəni azalar. Diqqət
çatışmazlığı olub, lakin bunu bilmə -
yən, müalicə almayan insanlar böyük
yaşda depressiyaya girdikdə və ya
hər hansı bir asılılıqdan qurtulmaq
üçün həkimə müraciət etdikdə, bu
vəziyyətin arxa sın da diqqət çatış maz -
lığı olduğu aşkarlanır.
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PSYCHOCORRECTION OF ATTENTION DEFICIENCY 
AND HYPERACTIVITY DISORDER

Sevinch Allahyarova 
Kadir Savrum 

Abstract

The article deals with the problem of hyperactivity, which has medical
and psycho-pedagogical significance in modern times. The article especially
encompasses the psychocorrection of Attention Deficit and Hyperactivity
Disorder. It should be noted that if children with ADHD are treated psycho-
logically in a timely manner, this problem does not have a destructive effect
on the child's life. In this regard, the analysis of psychocorrection issues and
research in this area are particularly topical. Within the article, the special
psychological correction program for children aged 6-12 with ADHD has
been given. By mastering this program, a specialist can carry out correctional
work with this age category.

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
Məqalə redaksiyaya 11 mart 2020-ci ildə daxil olmuşdur.

Tibbi psixologiya



Психолоэийа jурналы 2020, №186

Гейд цчцн

Psixologiya jurnalının 2020-ci il 1-ci nömrəsi Pandemiya şəraitinin
tələblərinə uyğun nəşr edilmişdir.



Психолоэийа jурналы 2020, №1 87

Гейд цчцн



Р Е Д А К С И Й А   Щ Е Й Я Т И

Баш  редактор:

Ялийев Б.Щ. (АМЕА-нын мцхбир цзвц, психол.е.д., проф., Азярбайъан)

Баш редакторун мцавиnи:    

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

Мясул катиб:    

Мустафайев М.Щ. (психол. цзря фялс. д., Азярбайъан)

РЕДАКСИЙА ШУРАСЫ

Ялийева К.Р. (психол. е.д., проф., Азярбайъан)
Ялизадя Щ.Я. (пед. е.д., проф., Азярбайъан)
Ялийев Р.И. (психол. е.д., проф., Азярбайъан)
Бахшялийев Я.Т. (психол. е.д., проф., Азярбайъан)
Гурбанова Э.К. (психол. е.д., проф., Азярбайъан)
Mehmet Engin Deniz (психол. е.д., проф., Türkiyя)
Turan Akbaş (психол. е.д., проф., Türkiyя)
Худйаков А.И. (психол.е.д., проф., Русийа)
Гядирова Р.Щ. (психол. е.д., prof., Азярбайъан)
Шяфийева Е.И. (психол. е.д., prof., Азярбайъан) 
Ибращимбяйова Р.F. (психол. цзря фялс. д., проф., Азярбайъан)
Ъаббаров Р.В. (психол. е.д., doс., Азярбайъан)

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

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

www: psixologiyajurnali.az. 
E-mail: psixologiyajurnali@gmail.com; psixologiyajurnal.az@bk.ru

Форматы 70х100 1/16. Физики чап вяряги: 5,5. 
Тираж: 300. Сифариш....... .
Гиймяти мцгавиля иля.

“Тящсил” няшриййатынын мятбяясиндя чап едилмишдир.

© “Тящсил”, 2020



Психолоэийа jурналы 2020, №1

Ümumi psixologiya

89



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

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


