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Müasir dövrdə 200-dən artıq elm sahəsi insanı öyrənir. Bu elmlər öz-

özlüyündə təbiət, humanitar və sosial elmlər olmaqla üç əsas qrupa  ayrılır. 

İnsan adlı ali, biososilal varlıq qeyd olunan qruplara daxil edilən bir çox 

elmlərin tədqiqat obyektidir. Lakin insanı öyrənən elmlər özlərinin 

predmetinə görə, yəni insanı hansı cəhətdən öyrənmələrinə görə bir-

birindən fərqlənirlər. Məsələn,  insan anatomiyası insanın ayrı-ayrı bədən 

orqanlarının quruluşunu öyrəndiyi halda, insan fiziologiyası  ayrı-ayrı 



orqanların  işini, funksiyalarını tədqiq etməklə məşğuldur. Vəziyyət 

himanitar və ya sosial elm sahələrində də eynidir. 

Psixologiya elmi elmlər üçbucağında  ən zirvədə dayanır. Onun 

öyrəndiyi hadisələr özlərinin mahiyyətinə görə, hər cür təbiət və cəmiyyət 

hadisələrindən  fərqlənir,  nə isə xüsusi hadisələr kimi nəzərdən keçirilir. 

Belə  hadisələr “psixi hadisələr” kimi fərqləndirilir və insanın ruhi aləminin 

təzahürlərindən ibarətdir. 

Psixologiya elmi müstəqil bir bilik sahəsinə XIX əsrin 70-ci illərindən  

çevrilməyə başlamışdır ki,  bu pr9sesdə də onun təbiətşünaslıq elmi ilə 

möhkəmlənən əlaqələrinin müstəsna rolu olmuşdur. 

“Psixologiya” söxü bir termin kimi XVIII əsrdən başlayaraq Alman 

psixoloqu Xristian Volfun “Emprik psixologiya” (1732) və “Rasional 

psixologiya” (1734) adlı əsərləri çap edildikdən sonra vətəndaşlıq hüququ 

qazanmış və yalnız XIX əsrin  sonlarında müstəqil  bir elmə çevrilmişdir. 

Psixologiya elmi nisbətən gənc bir elom olsa da, onun öyrəndiyi psixi, 

ruhi hadisələr daim insanları düşündürmüşdür. Bir çox alimlər XIX əsrə 

qədər psixologiyanı dinlə bağlı, ruhiyyət və ilahiyyət haqqında  elm hesab 

edirdilər. Onların fikrincə, insanı Allah yaratmışdır  və onun ruhi aləmini, 

taleyini və qismətini də O müəyyən edir. İnsanın psixi aləmini öyrənmək 

təşəbbüsləri əbəs cəhdlərdən başqa bir şey deyildir. 

İlk psixoloji biliklərin və təsəvvürlərin tarixi uzaq keçmişə, şüurlu 

insanın “homosapiens” yarandığı 30-25 min il əvvələ gedib çıxır. Ona görə 

də, XX əsrin əvvəllərində yaşamış görkəmli Alman  psixoloqu Ebbinhauz 

haqlı olaraq demişdir: “Psixologiya uzun keçmişi, lakin qısa tarixi olan bir 

elmdir”. XIX əsrin sonlarına qədər psixoloji fikirlər, ideya və baxışlar  çox 

bəsit və əsl elmi mahiyyətdən uzaq idi. İlk psixoloji təsəvvürlərə qədim Çin, 

Hind, Şumer, Babil, Yunan, Roma və s. filosoflarının əsərlərində rast 

gəlmək mümükündür. Bunlardan ən məşhiri Yunan filosofu Aristotelin 

(b.e.ə. V əsr) “Ruh haqqında” əsəridir. Qədim dövrlərdə psixoloji biliklər 

fəlsəfə elminin tərkibində  inkişaf edirdi. 



“Psixologiya” sözü iki Yunan  mənşəli sözün  - “psiyuxe” və “loqos” 

sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. “Psiyuxe” - “ruh”, “ruhi aləm”, 

“loqos”- “elm” deməkdir. Beləliklə, qeyd etmək olar ki, psixologiya “ruh” 

haqqında elmdir. Psixologiyanın öyrəndiyi hadisələr  insanın özü qədər 

merəkkəbdir. Biz hər hansəı konkret insanı görür, onun haqqında  müxtəlif 

fikirlər yürüdür,  daha çox onun təzahürü əlamətlərini təsvir edirik. Bu 

cəhətdən insanı Aysberqlə müqayisə etmək olar. Biz Aysberqin suyun  

səthindən  yuxarıda olan hissəsini görürük, onun  su altındakı hissəsinə ya 

fikir vermirik, ya da cəhd göstərsək belə,  onu təsvir etmək imkanına  malik 

deyilik. İnsanın psixi aləmi, ruhi aləmi də belədir. Biz insanın boyu,  saçının, 

gözlərinin, dərisinin rəngi və s. haqqında fikir söyləsək də, onun psixi aləmi 

haqqında heç də asanlıqla doğru fikir söyləyə bilmirik. Onun xarakteri, arzu 

və nityyətləri, qabiliyyətləri və s. haqqında doğru fikir yürütməkdə aciz 

qalırıq. Bu,  bir tərəfdən də, psixi hadisələrin mahiyyətcə gizli olması, 

psixologiyanın çətin bir elm  sahəsi olması ilə bağlıdır. Psixologiyanın çətin 

bir elm olmasını dahi fizik Albert Eynişteyn də  etiraf etmişdir. XX əsrin  50-

ci illərində məşhur İsveçrə psixoloqu Jan Piajenin  “Uşaqlarda qabiliyətləri  

ölçülməsi” adlı əsərinin əlyazmasını oxuduqdan sonra  dahi fizik fikrə 

getmiş və demişdir: “Sən demə, psixologiya  fizikadan da çətin elm imiş”. 

Beləliklə, deyilən sözləri  ümumiləşdirəörək bu fikrə gəlmək olar ki,  

psixologiya elminin tədqiqat obyektində insan,  onun psixi aləminin 

kəmiyyət və keyfiyyət baxımından  xarakterizə olunan konkret faktları durur. 

Onun predmetini isə obyektiv gerçəkliyin insan beynində inikasından ibatər 

olan psixikanın faktları, qanunauyğunluqları və mexanizmləri təşkil edir. 

Müasir dövrdə psixologiya nüfuzlu elmlərdən biridir. Ötən əsrin 50-ci 

illərində görkəmli rus psixoloqu  A.N.Leontyev  yazmışdı: “XXI əsr 

psixologiya əsri olacaqdır”. Məşhur rus fizioloqu, Nobel mükafatı laureatı, 

akademik İ.P.Pavlov psixologiyanı insan haqqında son elm hesab edirdi. 

XX əsrin  30-cu illərində  görkəmli rus psixoloqu L.S. Vıqodski yazırdı ki,  

gələcək cəmiyyətlərdə psixologiya insan haqqında həqiqi elm olacaqdır.  



Psixoanalizin banisi, məşhur Avstriya psixatrı və psixoloqu Z.Freyd isə 

psixologiyanı təbiətşünaslıqdan sonra  həqiqi elm adlandırmışdır.  

Hal-hazırda  psixologiya insan həyatının və ictimai təcrübənin bir çox 

sahələrinə dərindən  nüfuz etmişdir. İndi psixoogiyanın  geniş 

diferensiasiya  olunmuş 60-dan artıq sahəsi mövcuddur. 

Psixika canlı orqanizmlərin, xüsusilə, onurğalı canlıların beynin 

xassəsidir. Psixika anlayışı şüur anlayışından  daha geniş və tutumludur. 

Şüur psixikanın zirvəsi, ən yüksək və yalnız insana  məxsus  ali inikas 

formasıdır. Həssaslıq və qıcıqlanmadan tutmuş şüura qədər bütün inikas 

formaları psixikaya daxildir. Psixikanın məzmumuna  ətraf xarici aləmin  

real cism və hadisələrinin obrazları daxildir. Psixikanın məzmununa ətraf 

xarici aləmin  real cism və  hadisələrinin obrazları daxildir. Onlar obyektiv 

xarakter daşıyır, bilavasitə bizdən asılı deyildir. Lakin  onlar insanların  

keçmiş təcrübəsindən, yaşından, maraqları və hisslərindən, 

dünyagörüşündən, fəallığı və təlabatları sistemindən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır. Deməli, psixika obyektiv aləmin subyektiv inikasıdır.  

Psixi inikas formaları  aktiv, fəal inikas formalarıdır. Onlar  passiv 

inikas formaları olan kölgə, qar və ya toz üzərindəki izlərdən, güzgüdəki 

əksdən,  fotoşəkildən və s. əsaslı şəkildə fərqlənir. Psixi inikas doğru, 

düzgün inikasdır. O, canlı  orqanizmlərin davranış və fəaliyyətinin tənzim 

olunmasında mühüm amil rolunda çıxış edir. 

Psixika təkamül prosesi nəticəsində  təkamül tapmış beynin 

xassəsidir. Beyin isə, psixikanın maddi əsası, yəni substaksiyasıdır. 

Deməli, beyin olmasa, psixikanın mövcudluğundan  danışmaq əbəsdir.  

Beyin müxtəlif üzvlərin elə mürəkkəb sistemidir ki, onların fəaliyyəti ali 

heyvanların və insanların psixikasını şərtləndirir. 

İnsanın qavrama, düşünmə, dərketmə, başqa sözlə desək, idrak 

qabiliyyətləri  bilavasitə beyinin, onun xassəsi olan psixikanın nəticəsidir. 

Beyin psixikanın əsasını təşkil edən maddi və həm də üzvi bir orqandır. 

Onun əsasını sinir  hüceyrələri olan neyronlar və onların, mürəkkəb 



funksiyaları təşkil edir. Beyində baş verən mürəkkəb neyrofizioloji proseslər 

nəticəsində biz cisimləri və hadisələri, habelə onların rəngini, ölçüsünü, 

formasını,  aralarındakı daxili asılılıqları, əlaqə və münasibərləri qavrayırıq. 

Müasir elmi təsəvvürlərə görə, insan beynində 10-16 mlrd. Sinir 

hüceyrəsi, yəni neyron vardır. Onlar insan beyninin 1500-1550 qram  

çəkidə ümumi kütləsini yaradır. Neyronlar mikroskopik quruluşa malik ən 

kiçik canlı  hüceyrələrdir. Onların sayəsində insan beyni mürəkkəb sinir 

maşını kimi daim çalışır, bioenerji hasil edir. Fizioloqların fikrincə, insann 

beyni mini elektrik stansiyadır. O, 100vt-lıq lampanı  yandıra biləcək 

gərginliyə malik bioenerji hasil edir. Orqanizmin psixi fəaliyyəti çoxsaylı 

xüsusi cismani üzvlər vasitəsilə həyata keçirilir. Onlardan biri təsvirləri 

qavrayır, başqaları onları siqnala çevirir,  davranış planı qurur və ona 

nəzarət edir,  üçüncülər isə davranışa  enerji və cəldlik bəxş edir. Üzvü 

aləmin təkamülü prosesində  amöbdən tutmuş insana qədər davranışın 

fizioloji mexanizmləri fasiləsiz olaraq  mürəkkəbləşmiş, bir-birindən 

fərqlənmiş, daha çox çevik və operativ olmuşdur. 

Bütün onurğalı canlılarda  psixi fəaliyyətin əsasını mərkəzi sinir 

sistemi təşkil edir. Mərkəzi sinir sistemi sinir proseslərində “baş idarəetmə 

pultu” rolunu oynayır. Onun əsas elementləri oyanmanı qəbul etmək  və 

nəql etmək qabiliyyətinə malik neyronlardan ibarətdir. Neyron 3 hissədən: 

hüceyrə cismindən, dendritlərdən (şaxəli tellər) və uzun çıxıntı olan 

aksondan ibarətdir. Aksonlar oyanmanı bir neyrondan digərinə nəql edir. 

Aksonun digər heceyrə cismi ilə  toxunduğu sahə  sinaps adlanır. Bu 

sahədə neyronlararası  funksional əlaqələr həyata keçirilir.  

Sinapslarda baş verən  kimyəvi və ya struktur dəyişmələri oyanma 

impulslarını müəyyən istiqamətə ötürür. Neyronların bir hissəsi oyanmanı 

reseptorlardan mərkəzi sinir sisteminə, digər hissəsi isə ondan effektorlara 

ötürür. Neyronlar baş və onurğa beyindən  ibarət olan mərkəzi sinir 

sisteminin müxtəlif məntəqələri arasında  rabitə yaradır. Baş beyinin yuxarı 

hissəsi qabıq adlanan altılaylı neyronlar kütləsi ilə örtülmüşdür və böyük 



beyin yarımkürələrini əmələ gətirir. Qabıq  psixi fəaliyyətin yeganə 

olmayan, lakin ən mühüm üzvüdür. Böyük yarımkürələrdən aşağıda, ənsə 

hissədə hələlik funksiyaları tam şəkildə öyrənuilməmiş  beyincik adlanan 

sahə yerləşir. Onun əsas funksiyası əzələ fəaliyyətini və müvazinəti tənzim  

etməkdən ibarətdir. Böyük yarımkürələrə beyin kötüyü birləşir. Onun yuxarı 

hissəsi olan talamus onurğa beyindən böyük beyin yarımkürələrinə gedən  

bütün sinir yolları üçün “aralıq stansiya” rolunu oynayır. Beyin kötüyünün 

aşağı hissəsi hipotalamus adlanır. Burada orqanizmin su mübadiləsi, qida 

təlabatı və digər funksiyaları tənzim edən mərkəzlər yerləşmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, psixi fəaliyyətin əsasını təşkil edən mərkəzi sinir 

sisteminin qeyd olunan hissələri  son dərəcə mürəkkəb quruluşa mailikdir. 

Onların öyrənilməsi ilə anatomiya,  histologiya və  neyrofiziologiya elmləri 

məşğul olur. 

İnsanın sinir sisteminin əsasını təşkil edən böyük beyin 

yarımkürələrinin işinin qanunauyğunluqları rus fizioloqu İ.P.Pavlov 

tərəfindən kəşf olunmuşdur. 

İnsanın psixi fəaliyyətində baş beyinin alın şöbəsinin xüsusi rolu 

vardır. Bu, ümumi beyin səthinin 30%-ni təşkil edir. Alın payının 

zədələnməsi müxtəlif təzahürlü psixi pozğunluqlara səbəb ola bilər. Belə 

hallarda psixi fəaliyyətin  elementar deyil, ali formalarında pozğunluqlar, 

patalogiya meydana gəlir. Belə xəstələr məsələ həll edərkən  çətinlik çəkir,  

həll planı qurarkən sonuncu sualı yaddan çıxarırlar. Çoxsaylı klinik faktlar 

sübut edir ki,  insanda alın payının zədələnməsi əqli qabiliyyətlərin  

zəifləməsi ilə yanaşı,  şəxsiyyət keyfiyyətlərində, xarakterində də  bir sıra 

pozğunluqların  yaranmasına səbəb olur. Əvvəllər normal, səmimi və 

nəzakətli olan adamlar xəstəlikdən sonra  təmkinsiz, kobud və tez özündən 

çıxan olurlar. 

Psixologiyanın öyrəndiyi hadisələri şərti olaraq 3 əsas qrupa ayırmaq 

olar: 

1. Psixi proseslər; 



2. Psixi vəziyyətlər və ya hallar; 

3. Psixi xassələr və ya xüsusiyyətlər. 

Psixi proseslər gerçəkliyin inikasının daha mütəhərrik formasıdır. 

Onların yaranması və cərəyan etməsi fəaliyyət şəraitindən, konkret 

vəzifələrdən və fəaliyyətin tələblərindən asılıdır. Psixi proseslərə duyğu, 

qavrayış, təsəvvürlər, diqqət, hafizə, nitq, təfəkkür və təxəyyül aid edilir. 

 Psixi vəziyyətlər və ya hallar şəxsiyyətin psixi fəallığının bu və ya 

digər səviyyəsini səciyyələndirən bütöv emosional təzahürlərdir. Onların 

yaranması müxtəlif səbəblərlə bağlıdır, müvəqqəti xarakter daşıyır, 

şəxsiyyətin psixi və praktik fəaliyyətində fon rolunu oynayır. Psixi vəziyyət 

və ya hallara yaradıcı ilham, dalğınlıq, öz qüvvəsinə iman, şübhə, həyəcan, 

stress, affekt, frustrasiya və s. aid edilir. 

 Psixi xassə və ya xüsusiyyətlər şəxsiyyətin davamlı psixi 

xüsusiyyətləri olub, hər bir insanın rəftar və davranışında təzahür edən  

tipik və özünəməxsus xüsusiyyətlərdir. Bunlara şəxsiyyətin istiqaməti və ya  

motivlər sahəsi,  temperament, xarakter və qabiliyyətlər aid edilir. Bunlarla 

yanaşı psixologiyanın öyrəndiyi hadisələr sırasında  fəaliyyət, iradə, sosial 

qruplar, ünsiyyət, kütləvi psixi hadisələr (azarkeş və tamaşaçıların, mitinq 

iştirakçilarının hərəkətləri və s) də mühüm yer tutur. 

 Psixi hadisələr obyektiv aləmin  subyektiv inikasıdır. Ta qədimdən 

psixika haqqında bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən iki təlim mövcud olmuşdur. 

Onlardan biri idealist, digəri isə materialist təlimdir. İdealistlər psixikanı 

müstəqil, birinci və  materiyadan asılı olmayan  mütləq ideya kimi qəbul 

edirlər. Onlar obyektiv idealistlər və subyektiv idealistlər olmaqla iki əsas 

cəbhəyə ayrılmışlar.  

Materialistlər isə psixikanı, o cümlədən şüuru maddi bədən üzvü olan  

materiyanın  məhsulu  hesab edir,  beyinsiz psixikanın mövcudluğunu 

mümükünsüz hesab edirlər. İdealist və materialist baxışlar arasındakı 

mübarizənin 2500 ilə yaxın tarixi vardır və bu mübahisə bu gün də davam 

etməkdədir.  



 Materialist nəzəriyyəyə görə  psixika obyektiv aləmin  subyektiv 

inikasıdır, yəni obyektlər, cism və hadisələr subyekt olan  insanlardan 

kənarda,  onlardan asılı olmayaraq mövcuddur. Obyektiv aləmin, reallığın 

mövcudluğunu əks etdirən  əsas fəlsəfi kateqoriya isə materiyadır. 

 İnikas materialist idrak nəzəriyyəsinin əsas prinsipidir. İnikas dedikdə 

iki obyektin qarşılıqlı təsiri və onun nəticəsi nəzərdə tutulur. Bu zaman  

obyektlərdən biri digərində müəyyən dəyişikliklər yaradır və onun  

strukturuna uyğun gəlir.  

 Psixika haqqında elmi təsəvvürlərin formalaşmasında təbiətşünaslıq 

elminin  müstəsna dərəcədə əhəmiyyəti olmuşdur. İngilis təkamülçüsü 

Ç.Darvinin  “Təbii seçmə yolu ilə növlərin əmələ gəlməsi və yaşayış 

uğrunda mübarizədə faydalı cinslərin saxlanılması” (1859), Rus fizioloqu 

İ.M.Seçenovun “Baş beyin refleksləri” (1863) adlı əsərinin, eləcə də, 

İ.P.Pavlovun “İki siqnal sistemi haqqında” təlimi psixologiya elminin təbii-

elmi əsaslarının möhkəmlənməsində mühüm rol oynamışdır. 

 Psixikanın əmələ gəlməsi materiyanın hərəkətinin bioloji formalarının 

təşəkkülü və təkamülü ilə bağlıdır.  

Yer üzərində canlı həyatın  meydana gəlməsi  üzvi materiyanın  

inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsidir. Canlı materiyaya keçid zamanı  

onun hərəkət formaları da  keyfiyyətcə dəyişir. Digər materiyalardan fərqli 

olaraq  yalnız canlı materiyaya  bioloji inikas formaları məxsusdur. Bioloji 

inikasın ən bəsit forması isə qıcıqlanmadır. Canlı orqanizmlərin, yəni bitki 

və heyvanların  biotik (bioloji cəhətdən əhəmiyyətli) təsirlərə cavab vermə  

qabiliyyətinə  qıcıqlanma və ya tropizmlər (taksislər) deyilir. Qıcıqlanmanın 

elementar formalarına  sadə,  birhüceyrəli orqanizmlərdə  rast gəlmək olur.  

Xarici aləmin təsirləri canlı orqanizm üçün faydalıdırsa, o, həmin təsirə 

yaxınlaşır, onun üçün zərərlidirsə, ondan uzaqlaşır.  Günəbaxan bitkisi 

günəşə boylanır.  Dekorativ otaq bitkiləri  işığa doğru uzanır. Hava isti 

olanda  ördəklər suya  cumur, fil xortumu ilə üstünə su səpir, meymun 

özünə sərin yer axtarır və s.  



Xarici təsirlərə cavab orqanizmin daxili vəziyyətindən də asılıdır. Əgər 

canlı acdırsa qidaya doğru can atır, texdursa ondan uzaqlaşır. Deməli hər 

bir canlı orqanizm bütün xarici qıcıqlara seçici münasibət bəsləyir. Təkamül 

prosesində heyvanlarda qıcıqlanmanın yeni forması həssaslıq meydana 

çıxır. Həyatın   biotik  təsirləri daha  adekvat surətdə heyvan tərəfindən  

(məsələn, rənginə, dadına, iyinə, formasına və s. görə) fərqləndirilməyə 

başlanır. Bu,  artıq sadə formada duyğunun əmələ gəlməsi deməkdir. 

Beləliklə,  uzunmüddətli təkamül prosesində psixika meydana gəlir və o, 

tədricən  müxtəlif formalarda  - duyğu, qavrayış, hafizə, təfəkkür və s. 

formalarda psixi proseslər şəklində təzahür etməyə başlayır. 

Psixikanın  filogenezdə (yunanca nöz, mənşə deməkdir), yəni 

təkamül prosesində əmələ gəlməsi və inkişafı mürəkkəb və çoxcəhətli 

prosesdir. O, müxtəlif amillərlə, xüsusilə, mühitin təsirləri və sinir sisteminin 

təkamül və inkişafı ilə bağlıdır. Canlı  orqanizmlərin  mövcudluğu  mühitin, 

həyat şəraitinin təsirləri ilə  şərtlənir, onunla təyin olunur. 

Sadə  bir misal göstərək:  mühitdə temperatur yüksəldikcə, 

orqanizmin kimyəvi reaksiyalarının  sürəti artır, aşağı düşdükdə isə azalır. 

Bu zaman  mühitə uyğunlaşma qabiliyyətindən  məhrum olan  birhüceyrəli 

orqanizmlər məhv olur.  

Heyvanların davranışının  psixoloji  baxımdan təhlili əsaslı surətdə 

göstərir ki, onların  mühitə uyğunlaşması bilavasitə  onların sinir sisteminin 

xüsusiyyətləri ilə  bağlıdır. Həyat şəraiti mürəkkəbləşdirkcə, sinir sistemi 

daha yüksək səviyyədə  inkişaf edir. Bunun nəticəsində isə  heyvanların 

mühitlə əalqələri genişlənir,  mühitə uyğunlaşma qabiliyyəti inkişaf etmiş 

olur. 

Sinir sistemi də təkamül prosesinin  məhsuludur. Onun aşağıdakı 

əsas növləri vardır:  

1. Torvari və yaxud səpkin sinir sistemi; 

2. Düyünlü sinir sistemi; 

3. Borulu sinir sistemi. 



Torvari sinir sistemi ən bəsit  sinir sistemidir. Su poliplərində,  

meduzalarda buna rast gəlmək mümükündür. Belə canlılarda sinir 

hüceyrələri  bədən səthinə tor şəklində səpələnmişdir və bir-biri ilə  

çıxıntılar vasitəsilə birləşir. Bir sinir hüceyrəsində  əmələ gələn oyanma 

bütün hüceyrələrə  yayılır və  təsir edən qıcığa qarşı orqanizm bütün 

bədənini yığmaqla cavab verir.  

Düyünlü sinir sistemində isə torvari sinir sistemindən fərqli olaraq sinir 

hüceyrələri  qruplaşır, mərkəzi düyünlər əmələ gətirir. Sinir  hüceyrələri  

daha çox canlının xarici mühitlə təmasda olan  baş hissəsində  toplanır və  

aşağı ətraf hissələr  baş hissəyə toplanmış vəziyyətdə olur. Soxulcanlarda, 

həşəratlarda belə sinir sistemi  mövcuddur.  

Borulu sinir sitemi  ali sinir sistemi tipidir. O,  boruda yerləşən sinir 

hüceyrələrinin birləşməsindən ibarətdir (məsələn, xordalılarda) 

Təkamül prosesində  onurğalılarda onurğa beyin və baş beyin 

olmaqla  mərkəzi sinir sistemi meydana gəlmişdir. Bununla paralel olaraq  

heyvanlarda  hiss üzvləri də inkişaf etmiş  və təkmilləşmişdir. Nəticədə 

heyvanlarda müxtəlif psixi funksiyalar (duyğular, qavrayış, hafizə və s.) 

inkişaf etməyə başlamışdır. Sinir sisteminin mürəkkəb quruluşa malik 

olması  psixi funksiyaların da mürəkkəbləşməsinə səbəb olur.  

 

 

 

 

 

 

 

1    2     3 

Baş beyinin inkişafı onurğalı canlıların  təkamülündə xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Baş beyində müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən  

lokallaşdırılmış mərkəzlər vardır. Müasir etmi təsəvvürlərə görə  insan  



beynində belə lokal mərkəzlərin sayı 100-ə yaxındır. Ağrı, həzz, iztirab,  

məhəbbət,  məişət instinktləri, yazı və s. belə mərkəzlərdəndir.  Bu 

mərkəzlər xüsusi sinir törəmələri – assosiasiya  zonaları vasitəsilə  

qarşılıqlı əlaqəyə girir.  Yüksək surətdə  təşəkkül etmiş heyvanlarda  sinir 

fəaliyyətinin əsas fondunu  şərti reflekslərin  məcmuyu təşkil edir. Beləliklə, 

qeyd etmək olar ki,  psixi funksiyalar heyvanın yaşayış şəraitindən və sinir 

sisteminin xüsusiyyətlərindən  asılı olaraq  inkişaf  edir. Bəs, bu 

xüsusiyyətlər onların davranışında  necə əks olunur?  Torvari sinir 

sisteminə malik olan canlılar ətraf mühitin təsirlərinə əsasən tropizmlər 

formasında,  düyünlü sinir siseminə malik  canlılar əsasən instinktlərlə, 

borulu sinir sisteminə malik canlılar isə intellektual davranışla  reaksiya 

göstərir. Bitkilərdə tropizmlər (yunanca dönmək, istiqamət deməkdir), 

heyvanlarda isə taksislər üstünlük təşkil edir. Taksis yunanca “qayda”, 

“uyğunlaşma” deməkdir. Tropizmlərin fototrepizm, termotropizm, 

xemotropizm və tepotropizm kimi növləri fərqləndirilir. Ali heyvanlarda 

hafizənin inkişafı zəmininda mnemotaksis müşahidə olunur. Heyvan 

yaşadığı və ya gəzdiyi müəyyən əraziləri yadda saxlayır.  

İnstinktlər genetik cəhətdən (latınca oyanma deməkdir) tropizimlərlə 

bağlı olsa da mahiyyət etibarı ilə yeni davranış forması kimi özünü göstərir. 

İnstinktlər anadangəlmə, irsən möhkəmləndirilmiş hazır davranış 

formalarıdır. Arının şan toxuması ipək qurdunun barama toxumasını, 

hörümkəyin tor qurmasını və s. instinktlərə nümunə göstərmək olar. 

İnstiktlər düşünülməmiş hərəkətlərdir. Şanın arxası kəsildiyindən bal axsa 

da arı buna əhəmiyyət vermədən şirə daşıyır. Ölmüş qarışqanın format 

turşusu ifraz etməsi və s. Zooparkda Nero adlı şirə bədbəxtlik üz vermişdir: 

onun tükləri tökülmüşdür. Digər şirlər ona məhəl qoymurdular, tez-tez 

hücum edirdilər. Nero üçün süni parik hazırlanır. O, parikin geydirilməsinə 

mane olmur. Pariki geyindikdən sonra digər şirlərin Neroya qarşı 

münasibəti dəyişmişdi. ABŞ-dan gətirilmiş Skuns adlı zərif heyvanlarda da 

instiktlərin aşkar təzahürlərini görmək mümkün olmuşdur. Q.Xarlon 2 ana 



meymun modeli düzəltmişdir. Biri məftildən digəri məxmərdən. Bala 

meymunlar südü vəziləri olan məftil anadan əmir, qalan vaxtlarda “parça 

ana”nın yanında olurdular. Deməli, ana ilə bala arasında rabitələrin 

yaranmasında cismani təmas çox böyük rola malikdir. 

Avstriya psixoloqu K.Lorents qazlar və onların balaca ördəkləri 

balaları üzərində apardıqları tədqiqatlar nəticəsində inpritinq (həkkolma) 

fenomenini kəşf etmişdir. O, müəyyən etmişdir ki, bir çox davranış formaları 

irsi olsa da bir çoxu həyatda qazanılır. K. Lorents qaz yumurtalarını iki yerə 

ayırmış, bir yarısını ana qazın altına, bir yarısını isə inkubatora qoymuşdur. 

Ana qazdan çıxan balalar ananın arxasınca, inkubatordan çıxanlar isə 

Lorentsin ardınca getmişlər. 

İkinci təcrübədə o, qaz balalarını bir qutuya yığıb üstünü örtmüşdür. 

Bir müddətdən sonra qutu açıldıqda qaz balaları yenə iki yerə ayrılmışlar.  

Bir çox heyvanlarda davranışın yeni forması olan fərdi qazanılmış 

davranış forması özünü göstərir. Belə davranışın əsasını vərdişlər təşkil 

edir. İnstinktlər eyni xarakterli olduğu halda, vərdişlər fərdi xarakter daşıyır. 

İt qarşını atılmış ət parçasını götürmək üçün arxa ayağını uzadır. Lakin heç 

də bütün itlər belə hərəkət edə bilmirlər.  

Heyvanlarda müşahidə olunan davranış formalarından biri də 

intellektual davranışdır. Belə davranışa ali heyvanlarda – meymunlarda, 

fillərdə, delfinlərdə və s. rast gəlmək mümkündür. İntellektual davranışın  

əsasını cism və hadisələr arasındakı mürəkkəb münasibətlərin anlaşılması 

təşkil edir.  

Akademik Y.P.Pavlovun Paris və Rafael adlı meymunlar üzərində 

apardığı çox saylı təcrübələri buna misal göstərmək olar. Tavandan asılmış 

bananı götürmək üçün yeşik və çubuqlardan istifadə. Bu zaman meymun 

“sınaq və səhvlər” metoduna istinad edir və çıxış yolu tapır. O, çubuqdan 

alət kimi istifadə etməyi bacarır. Onun gözü çubuğa sataşan kimi hər 

yolunu tapır. Alman psixoloqları K.Büler və V.Köler bunu “insayt” anlayışı 

ilə ifadə etmişlər. İnsayt ingiliscə “anlama”, “birdən başa düşmə” deməkdir. 



İnsayt əqli əməliyyat məzmunu kəsb edir. Odur ki, sonralar dicər alman 

psixoloqları M. Vertheymer və K.Dinker bu termindən insan təfəkkürünün, 

intellektinin xüsusiyyətlərini öyrənərkən istifadə etmişlər. Bununla belə 

heyvanların intellektual hərəkətlərini insanın intellektual fəaliyyəti ilə heç cür 

müqayisə etmək olmaz.  

Ali psixi funksiyalar müasir psixologiyanın əsas anlayışlarından biridir. 

Bu anlayış psixologiya elminə ilk dəfə L.S.Vıqodski tərəfindən daxil 

edilmişdir. Sonralar digər rus psixoloqları A.R.Luriya və A.N.Leontyev 

tərəfindən daha da inkişaf etdirilmişdir. L.S.Viqodski psixi hadisələrin iki 

səviyyəsini - natural və mədəni psixi prosesləri fərqləndirirdi. O, belə hesab 

edirdi ki, birincilər, yəni natural psixi funksiyalar əsasən genetik ( bioloji, 

ikincilər isə sosial amillərin təsiri ilə şərtlənir).  

Natural psixi proseslərin filogenetik kökləri vardır. Viqodski “mədəni” 

prosesləri ali psixi funksiyalar kimi xarakterizə edirdi. Ali psixi funksiyalar 

mürəkkəb psixi proseslərdir ki, onlar insanın həyatı prosesində formalaşır, 

özlərinin psixoloji xarakterinə görə vasitəli xarakter daşıyırlar: müxtəlif 

işarələr sistemi, ilk növbədə nitq vasitəsilə təşəkkül edir. Ali psixi 

funksiyalar əvvəlcə insanlar arasında qarşılıqlı təsir formasında mövcud 

olur, sonra isə tamamilə daxili prosesə çevrilir.  

Vəhşi heyvanlar arasında böyümüş uşaqların psixoloji baxımdan 

öyrənilməsi də bu fikri sübut edir. Onların hər birində natural psixi 

poroseslər inkişaf etdiyi halda, ali psixi funksiyalar formalaşmamış olur. 

Elmə 50-yə qədər fakt məlumdur ki, kiçik yaşlarında heyvanlar arasında 

böyüyən uşaqlar sosial-mədəni vərdişlərə malik olmurlar. (Amalə və 

Kəmalə). 

Müxtəlif psixoloqlar (A.Gezell, R.Zinq və b.) 8 yaşlı Kəmalənin 

gələcəyi haqqında belə proqnoz vermişlər ki, o, 35 yaşadək yaşasaydı (o, 

16 yaşında ölmüşdür) onun əqli inkişafı 10-12 yaşlı normal uşağın 

səviyyəsinə çata bilərdi. Müasir psixoloji təsəvvürlərə görə ali psixi 

funksiyalar sistemli sürətdə təşkil olunmuşdur. Bu, o deməkdir ki, onların 



hər biri müvafiq sistem çərçivəsində əmələ gəlir və mövcud olur. Ali psixi 

funksiyaların hər birinin bu sistemində özünə məxsus yeri və funksiyaları 

vardır. Onlar arasında qanunauyğun xarakterli qarşılıqlı əlaqələr vardır. Ali 

psixi funksiyaların əsas xüsusiyyətləri bunlardır: 

1. Ali psixi funksiyalar dərkolunan proseslərdir və şüurun strukturuna 

daxildir.  

  2. Ali psixi funksiyalar hissi və hətrəki proseslərə istinad edir, məzmunca   

      təhlil-tərkib xarakterinə malikdir. Onlar tədticən avtomatlaşmış 

proseslərə  

      və əqli əməliyyatlara çevrilir.  

  3. Ali psixi funksiyalar daim inkişafdadır, sistemli şəkildə inkişaf edir.  

Ali psixi funksiyalar şüurun əsasını təşkil edir. Şüur psixikanın insana 

məxsus olan ən ali formasıdır Psixika gerçəkliyin beyində inikası kimi 

müxtəlif səviyyələrlə xarakterizə olunur. Burada şüur ən yüksək zirvədir. 

Şüur psixikanın ali birləşdirici formasıdır, insanların əmək 

fəaliyyətində, başqa adamlarla daimi ünsiyyətində formalaşır və ictimai-

tarixi şəraitin məhsulu və amilidir. Şüurun psixoloji strukturu, ən mühüm 

xarakteristikası onun da psixika kimi beynin özü də insan beyninin xassəsi 

olması ilə bağlıdır.  

K.Marks “Kapital” əsərində şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı 

şəkildə belə səciyəlləndirmişdir: “hörümkəç toxucunun əməyini xatırladan 

bir əməliyyat icra edir, bal arısı da ondan şan qayırması ilə bəzi memarları 

utandırır. Lakin ən pis memar da ən yaxşı bal arısından lap əvvəldən 

bununla fərqlənir ki memar hələ mumdan şan qayırmazdan əvvəl bunu öz 

beynində qayırıb hazırlayır”.  

K.Marks yazırdı ki, şüur lap əvvəldən ictimai məhsuldur və nə qədər 

ki, insanlar mövcuddur, ictimai məhsul olaraq qalacaqdır. 

Fəlsəfə ictimai şüurun, psixolojiya fərdi şüurun xüsusiyyətlərini 

öyrənir. (sosial psixolojiya isə ictimai şüurun bəzi məsələlərini tədqiq edir). 



İctimai şüur dedikdə bütövlükdə müəyyən cəmiyyət üçün və ya 

müəyyən sosial qrup üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur. 

İctimai şüurun müxtəlif formaları (ictimai-siyasi hüquqi baxışlar, din, fəlsəfə, 

əxlaq, incəsənət) bağlıdır. Cəmiyyəti təşkil edən insanlar olmadan cəmiyyət 

mövcud ola bilmədiyi kimi fərdlərin şüuru olmadanda ictimai şüur mövcud 

ola bilməz. 

Fərdin şüuru makro və mikro sosial mühitin,həmkinin ailənin, 

dostların, şəxsi həyat şəraitinin, tərbiyənin və s. təsiri altında formalaşır. 

İnsanın şüura malik olması onun psixikasını bir sıra səciyyəvi 

xüsusiyyətlərlə şərtlənməsinə zəmin yaradır. 

1. İnsan dərk olunmuş zərurətə uyğun hərəkət etməyə qadirdir; 

2. İnsan alət yaratmağa və onu mühafizə etməyə qadirdir;  

3. İnsan ictimai təcrübəni başqalarına çatdırmağa qadirdi; 

4. İnsanların hissləri əsasən ali səciyyə daşıyır; 

5. Heyvan psixikası bioloji təkamül qanunlarına, insan psixikası isə 

ictimai təkamül qanunlarına tabedir.  

Şüurun konkret psixoloji xarakteristikasında onun 4 əsas cəhəti ifadə 

olunmuşdur: 

1. Şüur biliklər mənbəyidir; 

2. Şüur məqsədyönlü fəaliyyətin təşkilatçısı və təminatçısıdır; 

3. Şüur “mən”i, “qeyri-mən”dən fərqləndirmək vasitəsidir; 

4. Şüur münasibəti ifadə etmək vasitəsidir. 

Şüurun strukturunda mənlik şüuru mühüm yer tutur. Mənlik şüuru 

insanın özünün özü haqqında biliklərini əks etdirir. 

Şüurun aşağı səviyyəsi şüuraltı və ya təhtəlşüur adlanır. 

Şüursuzluq dedikdə isə, insanın yuxuda olduğu zaman baş verən 

psixi hadisələr (röya) duyulmayan, lakin impulsiv cavab, reaksiyası doğuran 

vəziyyət və təhriklər aiddir. Şüursuz hadisələrə xəstə adamın psixikasında 

nəzərə çarpan bəzi hallar - sayıqlama, hallyusinasiya (qarabasma) və s. 

daxildir. Şüursuzluqla heyvan psixikasını heç də eyniləşdirmək olmaz. 



Şüursuzluq da insana məxsus psixi təzahürdür. O, tam yox, qismən, 

natamam, patoloji inikasıdır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II MÖVZU:    Fəaliyyət və ünsiyyətin  psixologiyası. 

Fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji səciyyəsi, şəxslər və şəxslərarası 

münasibətlər 

Plan: 

1. Psixologiyada fəaliyyət haqqında anlayış. Fəaliyyət insanın dərk 

olunmuş məqsədi ilə tənzim olunan fəallığı kimi. 

2. Fəaliyyət və fəallıq. Tələbatlar fəallığın mənbəyi kimi. 

3. Fəaliyyətin strukturu. İş və hərəkətlər. Vərdişlər, bacarıqlar və 

adətlər. Fəaliyyətin əsas növləri: oyun, təlim, əmək. 

4. Ünsiyyət haqqında anlayış.Ünsiyyətin məzmunu, məqsədi, 

vasitələri və növləri. 

5. Ünsiyyətin funksiyaları. 

6. Qarşılıqlı anlama prosesində sosial persepsiyanın rolu 

Ədəbiyyat: 

1. Ümumi psixologiya ( V.A.Petrovskinin red. Ilə). B., “Maarif”, 1982 

2. Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. B. “Çinar-çap”, 2002 

3. A.N.Leontyev. Деятельность, Сознание, Личность. М., 1975 

4. В.А.Крутецкий. Психология. М., Просвещение; 1981 

5. А.Н.Леонтьев. Проблемы развития психики. М., 1981. 

6. R.İ.Əliyev. Psixologiya. B., “Nərgiz”, 2008 

 

Canlı orqanizmlər öz həyatını təmin etmək üçün müxtəlif fəallıq 

formalarına malik olurlar. Biososial varlıq olmaq etibarilə insan da istisna 

təşkil etmir. İstər təbii və mədəni, istər maddi və mənəvi, şəxsi və ya ictimai 

münasibətlər sistemində və istehsalatda bir orqanizm, fərd və şəxsiyyət 

kimi təşəkkülünü, yaşamasını təmin edən müxtəlif fəallıq formalarını 

doğurur. Qeyd etmək lazımdır ki, insanların tələbatlara münasibəti lap 

əvvəldən heyvanlarınkından fərqlənir. Heyvanların davranışı həmişə bu və 

ya dicər tələbatın ödənilməsinə yönəlir. İnsan da isə bu tamamilə başqa cür 

təşkil olunmuşdur. Artıq stulda oturub qaşıqla yemək yeyən uşağın 



hərəkətlərini bütövlükdə heyvanların təbii tələbatları ilə bir sıraya qoymaq 

olmaz. Burada qaşıq və stul təlabatı ödəmək üçün kafi deyil, lakin zəruridir. 

Uşağın bu yolla mənimsədiyi mədəni davranış formaları cəmiyyətdə 

insanların istifadə etdiyi fəaliyyət üsullarıdır. Valideyinlər və tərbiyəçilər 

yaxşı bilirlər ki, uşaqlarda belə mədəni davranış formalarını yaratmaq heç 

də asan olmur. Uşaq hələlik əşyalarla mədəni davranmağı, onlarla insana 

məxsustərzdə rəftar etməyi bacarmır.  

 Heyvanların davranışı bütövlükdə ətraf mühitlə, insanalrın davranışı 

isə lap kiçik yaşlarından bütün bəşəriyyətin təcrübəsi və cəmiyyətin tələbləri 

ilə şərtlənir.  

 İnsanlarda davranışın bu tipi o qədər özünəməxsus cəhətlərə malikdir 

ki, psixologiyada onu ifadə etmək üçün xüsusi bir termindən- fəaliyyət 

anlayışından istifadə olunur.  

Psixologiyada fəaliyyətə belə bir tərif verilir:  

“İnsanın dərk olunmuş məqsədi ilə tənzim olunan xarici (fiziki) və daxili ( 

psixi) fəallığı fəaliyyət adlanır. Fəaliyyətin bir sıra fərqləndirici əlamətləri 

vardır.  

1. Fəaliyyətin məzmunu bütövlükdə onu doğuran tələbatlarla müəyyən 

edilir. Bu zaman motiv rolunu oynayan tələbat fəaliyyətə təkan verir, ona 

stimul yaradır.  

2. Fəaliyyətin məzmunu bütövlükdə tələbatlarla deyil, məqsəd və istəklə 

müəyyən edilir.  

Deməli tələbatlar fəallığın, əsas mənbəyidir. İnsanların hərəkətlərini, 

fəallıq formalarını ixtiyari və qeyri-ixtiyari olmaqla iki əsas qrupa ayırmaq 

olar.  

İxtiyari hərəkətlər kifayət qədər dərk olunmuş, düşüncəli və 

məqsədəyönəlmiş hərəkətlərdir. Qeyri-ixtiyari hərəkətlər isə kifayət qədər 

dərk olunmamış nəticəsi əvvəlcədən təsəvvür edilməyən impulsiv 

hərəkətlərdir. Fəaliyyətin dərkolunma səviyyəsindən asılı olaraq məqsədin 



dərk olunması əsas məsələdir. Həmin əlamət mövcud olmadıqda, insana 

məxsus fəaliyyətdə mövcud ola bilməz.  

Fəaliyyətdən fərqli olaraq impulsiv hərəkətlər bilavasitə təlabatlar və 

emosiyalarla idarə olunur. Belə davranış çox vaxt fərdin affektlərini və 

həvəslərini ifadə edir, ona görə də çox vaxt cəmiyyətə zidd eqoistik 

xarakter daşıyır. Məsələn gözlərini qəzəb tutmuş adamın impulsiv 

hərəkətlərini buna misal göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, impulsiv 

davranış heç də şuursuz davranış deyildir. Sadəcə olaraq burada davranış 

ictimai motivlə deyil, şəxsi motivlə tənzim edilir.  

Fəaliyyət gercəkliyə, ətraf xarici aləmə elə fəal yanaşma formasıdır 

ki, onun vasitəsilə insanda onu əhatə edən aləm arasında real əlaqə 

yaranır. Fəaliyyət vasitəsilə insan təbiətə, şeylərə başqa adamlara təsir 

göstərir. Fəaliyyətin mürəkkəb daxili strukturu vardır. Onun strukturunda iş 

və hərəkətlər, əməliyyatlar mühüm yer tutur. İstənilən fəaliyyət növü 

hərəkətlərlə bağlıdır. Hərəkət canlı orqanizmlərin fizioloji funksiyalarından 

biridir. Hərəki və ya  motor funksiya  insanda çox erkən meydana gəlir. İlk 

hərəkətlər rüşeymin bənddaxili inkişaf mərhələsində müşahidə olunur. 

Çağa dünyaya gələn andan qışqırırəlləri və ya ayaqları ilə xaotik hərəkətlər 

edir, ilk şərtsiz reflekslər özünü göstərir.  

Fəaliyyət əsasən hərəkətlər sistemi, əşyavi əməliyyatlar və işdən 

ibarətdir. Onlar vahid kompleksdə birləşərək insanın əmək fəaliyyətinin 

əsasını və zəruri şərtini təşkil edirlər. Fəaliyyət yalnız psixologiyada deyil, 

fəlsəfədə siyasi iqtisadda, sosiologiya, tarix, texnologiya və s. kimi elm 

sahələri tərəfindən də öyrənilir. Psixologiyada fəaliyyət kateqoriyası geniş 

və fundamental məzmun kəsb edir: insanın həyat yolu bilavasitə fəaliyyətlə 

sıx bağlıdır və o, psixikanın şüurun formalaşmasında müstəsna rola və 

təsirə malikdir.  

İş fəaliyyətin nisbətən bitkin və tamamlanmış xarakter kəsb edən 

mühüm ünsürüdür.  



Fəaliyyətin cari bir məsələnin həllinə yönəldilmiş nisbətən bitkin 

elementi iş adlanır. Daşın ağırlığını onu qaldırmaqla, paraşütünetibarlığını 

onunla tullanmaqla deməli, iş görməklə müəyyənləşdirmək olar. Fəaliyyət 

zamanı həmişə real praktik iş ön planda dayanır. Bu zaman insan 

təcrübəyə sahib olur və təcrübə ona nəyi etmək lazım gəldiyini nəyi bitdiyini 

və bitmədiyini müəyyənləşdirmək imkan verir. Hər cür maddi; əməli iş 

müəyyən hərəkətlərdən yaranır. İnsanın əşyavi hərəkətlərinin təhlili göstərir 

ki, zahirən müxtəlif olmalarına baxmayaraq, bir qayda olaraq həmin 

hərəkətlərin hamıs üç sadə elementdən – cövdənin, başın, aşağı və yuxarı 

ətrafların əsas və ya yardımçı hərəkətlərindən ibarətdir. Müxtəlif hətrəkət 

növlərində bu elementlərin trayektoriyaları fərqlidir. Onların özlərinin 

müddətinə, gücünə, surətinə, tempinə ( təkrarlanma tezliyinə) görə bir-

birindən fərqlənir. Fəaliyyət prosesi yalnız maddi, əşyavi deyil, həm də 

kommunikativ məzmunlu hərəkətlərlə də bağlıdır. Burada jestlər, mimika, 

pantomimika, nitq hərəkətləri də iştirak edir. Maddi və əşyavi işlər 

hərəkətlərin müəyyən sistem üzrə, yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Məsələn 

gələni tutmaq üçün tələb olunan hərəkətlərlə bir-birindən fərqlənir. Məsələn 

tavana mıx vurmaq üçün tələb olunan hərəkətlər, döşəməyə mıx vurmaq 

üçün tələb olunan hərəkətlərdən fərqlənir. 

Fəaliyyət prosesində hərəkətlərin icrası daim və fasiləsiz olaraq 

nəzarət altında saxlanılır, yol verilən səhvlər təshih edilir, aradan qaldırılır. 

Bu cür nəzarət bacarığı olmayan xəstə adamlar iş zamanı xətaya yol verir, 

qəza törədirlər. Onlar stulda oturmaq istərkən yıxılır, çörək doğrayarkən 

əllərini kəsir, sətir boyu xətt çəkməyi bacarmırlar. Belə adamlarda sensor ( 

hiss üzvlərinin) nəzarət funksiyası pozulmuş olur. 

Əşyavi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi yalnəz müəyyən hərəkətlər 

sisteminin yerinə yetirilməsi ilə məhdudlaşır. Hərəkətlər üzərində cari 

nəzarətin ilkin forması məhz sensor nəzarətdir. Dəmirçi çəkicin zərbə 

gücünü közərdilmiş dəmirin rəngini nəzərə almaqla müəyyən edilir. 



Qaldırıcı kran maşinisti görmənin nəzarəti altında əllərin və ayaqların 

hərəkətlərini müvafiq olaraq uzlaşdırmaqla icra edir.  

Deməli işlərin icrası, bütövlükdə işlə bağlı hərəkətlər birbaşa olaraq 

onların məqsədilə idarə və tənzim olunur. Məqsəd fəaliyyətin gələcək 

nəticəsinin beyində dinamik modelidir. Su içmək zamanı icra olunan 

hərəkətlər arzu olunan nəticənin ( susuzluğu yatırmaq) modeli ilə idarə 

olunur. Qarşıda duran işin ( hərəkətlər proqramının) və onun irəlicədən 

beyin verdiyi nəticələrin ( məqsədlər proqramı) həmin modelini fizioloqlar “ 

iş aspektoru” və “ qabaqlayıcı inikası” (P.K.Anoxin) adlandırmışlar.  

Ətraf aləmdəki müxtəlif hadisələr bir-biri ilə daimi əlaqələrlə bağlıdır. 

Elə əşyalar var ki, onlar daimi xassələrə malikdir. Od həmişə yandırır; buz 

həmişə soyuqdur, gecədən sonra gündüz gəlir; toplananların yerini 

dəyişdikdə cəm dəyişmir. Fəaliyyət prosesində insan işin məqsədi və 

xarakterindən asılı olaraq xarici (real) işdən daxili (psixi) isə keçirməli, 

əvəzləməli olur. 

Xarici (real) işdən daxili ( psixi) işə belə keçid interiorizasiya, əksinə 

proses isə eksteriorizasiya adlanır. İnsanın fəaliyyətinin xarici və daxili 

tərəfləri əslində bir biri ilə şərti ayrıla bilər, onlar vəhdət təşkil edirlər.  

Hər bir işin daxili məzmununda meter (hərəki) sensor (hissi) və 

mərkəzi tənzimedici komponentlər vardır. Fəaliyyətin gedişi prosesin də 

insanın işləri icra, nəzarət və tənzim etmək üçün istifadə etdiyi yollar 

həminfəaliyyətin priyomları adlanır.  

Sözləri tələffüz edərkən qırtlağın hərəkət sistemi insan tərəfindən dərk 

olunur. Lakin insan ifadə etmək istədiyi ibarələrin qrammatik forma və 

məzmunu daim qabaqcadan şüurlu olaraq düşünülür. Fəaliyyət zamanı işin 

son məqsədi və onun ümumi xarakteri daim dərk olunur. Məsələn, insan 

velosiped sürmək vərdişinə nə qədər yüksək səviyyədə yiyələnsə də, hər 

halda o, tamamilə şüursuz halda velosipeddə gedə bilməz. Elə hərəkətlər 

vardır ki, onların icrasında şüur amilinin rolu  bir qədər zəifdir. Çünki onun 

icra etdiyi hərəkətlər artıq avtomatlaşmışdır. İnsanda məqsədəuyğun 



hərəkətlərin icra və tənzim olunmasının məhz bu cür qismən 

avtomatlaşması vərdiş adlanır.  

Avtomatlaşmanın səviyyəsindən asılı olaraq vərdişlərin 

strukturunda aşağıdakı dəyişikliklər baş verir.  

1. Hərəkətlərin icra üsulları dəyişir. (ayrı-ayrılıqda icra olunan 

hərəkətlər vahid bir akt şəklində birləşir.) Məsələn. Şacirdin və 

təcrübəli sürücünün sürəti dəyişməsi; I sinfə gedən uşağın yazı 

təliminə alışması və s. Artıq hərəkətlər ixtisar olunur.  

2. İş üzərində sensor nəzarət üsulları dəyişir. (Görmə nəzarəti 

əzələ nəzarəti ilə əvəz olunur (təcrübəli maçinaçı, sürücünün 

hərəkətləri) 

3. İşin mərkəzi tənzimetmə üsulları dəyişir. (məsələn, sürücü 

avtomobildəki yükün ağırlığını mühərrikin səsindən qavrayır və 

sürəti dəyişir). Müəyyən iş və fəaliyyət növünü mənimsəmək 

məqsədilə onları anlamaya istinad edən, şüurlu nəzarət altında 

dəfələrlə icra olunan hərəkətlər mümarizə adlanır.  

  Əgər mümarizələrin sayından asılı olaraq, işin hər hansı bir 

əlamətinin necə dəyişdiyini ölçsək, onda həmin işin mənimsənilməsi 

prosesini kəmiyyətcə təsvir edə bilərik. Sınaqların miqdarı üfiqi xətt 

(absis), işin yoxlanılan əlaməti isə şaquli xətt (ordinant) üzrə qeyd olunur. 

Qrafikdə öyrənmə əyrisi adlanır. O, təşəkkül tapmış vərdişlərin inkişaf 

yolunu xarakterizə edir.  

Mümarisə əyriləri iki tipə ayrılır: 

a) mənfi sürətli əyrilər; (əvvəl sürəltə, daha sonra yavaş) 

b) müsbət sürətli əyrilər (əvvəl yavaş, daha sonra sürətli) 

Birinci tip əyrilər öyrənmənin səhv və sınaq yolu ilə getməsi üstünlük 

təşkil edən proseslər üçün xarakterikdir. (məsələn, insanin naməlum 

labirintdən keçməsi). 

 İkinci tip ayrılar işin düzgün yerinə yetirilməsində anlamanın 

üstünlüyü tələb olunan məsələlər üçün xarakterikdir.  



 Yeni şəraitdə yeni obyektlərə münasibətdə hər bir davarnış 

əməliyyatların keçirilməsinə əsaslanır. Obyektlər nə qədər çox mürəkkəb 

dəyişikliyə malikdirsə, keçirilməsinin müvəffəqiyyətlə baş verməsini təmin 

edən aralıq intellektual fəaliyyət  də bir o qədər geniş olur. Bütün hallarda 

fəaliyyətin bu cür keçirilməsinə bacarıq kimi daha doğrusu, qarşıya 

qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq iş priyomlarının seçilməsi və həyata 

keçirilməsi üçün mövcud bilik və vərdişlərdən istifadə olunması kimi 

baxmaq olar. Bacarıq eksteriorizasiay, yəni biliyin praktik işlərəd 

canlandırılmasını tələb edir. Müəllim şagirdlərin əldə edilmiş bilikləri tətbiq 

etmək yolu isə onlarda bacarıqların formalaşdırılması prosesini idarə edir.  

 Şəxsiyyət fəal varlıqdır, onun fəaliyyəti isə şüurlu xarakter daşıyır. 

Fəaliyyər öz növbəsində şüurun təşəkkülü və inkişafı üçün mühüm rola və 

təsirə malikdir. İnsanın şəxsiyyəti fəaliyyətdə ifadə olunur və eyni zamanda 

fəaliyyət onun şəxsiyyətini formalaşdırır. 

 İnsanda müxtəlif fəaliyyət növlərinin meydana gəlməsi və inkişafı 

mürəkkəb və uzun sürən bir prosesdir. Uşağın fəallığı inkişaf prosesində 

tərbiyənin və təlimin təsiri altında yalnıztədricən şüurlu və 

məqsədəyönəlmiş fəaliyyət forması alır. Həyatın erkən dövrlərində körpənin 

tədqiqatçılıq – manipulyativ fəaliyyəti erkən yaşlarda (1-3 yaş) praktik 

əşyavi fəaliyyətlə əvəz olunmağa başlayır. Bunun köməyi ilə uşaq əşyaların 

həqiqi xassələrini dərk edir, əşyaların ictimai praktikadakı əhəmiyyətini dərk 

edir. (çarpayıda yatmaq, stulda oturmaq, topla oynamaq, qələmlə şəkil 

çəkmək və s.)  

 Fəallığın bu formaları ilə birlikdə uşağın öz tələbatlarını, istək və 

arzularını ödəməsi, ictimai tələbləri və məlumatları mənimsəməsi üçün 

əsas olan kommunikativ davranışın  inkişafına yol açır. Bu əvvəlcə 

nitqəqədərki formalarda (qışqırıq, çığırtı, mimika, əl-qolhərəkətləri), 7-8 

aylıqdan başlayaraq əvvəlcə passiv, daha sonra aktiv nitq- verbal ünsiyyət 

vasitəsilə həyata keçirilir. Nitq davranışı uşağın məlumat mübadiləsinin 

əsas vasitələrinə çevrilir.  



 Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, inkişafın hər bir mərhələsində bu və 

ya dicər fəaliyyət növü üstün əhəmiyyət kəsb edir. Konkret inkişaf 

mərhələsində üstünlük təşkil edən fəaliyyət növü aparıcı fəaliyyət adlanır. 

Bu anlayışı psixologiya elminə rus psixoloqu A.N.Leontyev 1994 cü- ildə 

gətirmişdir. 

 Körpəlik dövründə vasitəsiz emosional ünsiyyət, erkən uşaqlıq 

dövründə əşyavi oyunlar, məktəbəqədər yaşda rollu- sujetli oyunlar, kiçik 

məktəb yaşında təlim, yeniyetmə yaşı dövründə təlim və şəxsi intim 

ünsiyyəti erkən gənclik dövründə tədris- peşə fəaliyyəti aparıcı fəaliyyət 

rolunda çıxış edir. 

 Şəxsiyyətin formalaşmasında istər aparıcı, istərsədə köməkçi 

fəaliyyət növlərinin özünəməxsus üstünlükləri və əhəmiyyəti vardır. 

 Şəxsiyyət fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formalaşır və inkişaf edir. 

Bu baxımdan ünsiyyət fəaliyyətin tərkib hissəsi kimi də nəzərdə keçirilə 

bilər. Ünsiyyət insan psixikasının mühüm xarakteristikalarından biridir. 

Ünsiyyət prosesində şəxsiyyət emosional və intelektual baxımdan inkişaf 

edir, hissələrə, mədəni və mənəvi dəyərlərə sahib olur, ictimai-tarixi 

təcrübəni mənimsəyir.  

 İnsanda fəaliyyətin oyun, təlim, və əmək olmaqla üç əsas növü 

fərqləndirilir.  

 Həyatın ilkin mərhələsindən başlayaraq uşaqda fəaliyyətin sadə 

forması olan oyun fəaliyyəti təşəkkül tapmağa başlayır.  

 Məlumdur ki, oyun xarakterli davranış forması heyvan balalarında da 

müşahidə olunur. Hər cür vurnuxmaq, dalaşmağı yamsılamaq, atılıb-

düşmək, oynaqlamaq körpə heyvanlarda diqqəti cəlb edir. Məsələn pişik 

balası yumaqla oynayır, kiçik əski parçasını döşəmədə sürüyür, onu 

didişdirir.  

 Bütün bunlara onların orqanizminin fəallıq tələbatına ödənilməsi, 

toplanmış enerjinin sərf olunması kimi baxmaq olar.  



 Uşaqlarda oyun fəaliyyəti fəallığın təmin edilməsi formasıdır. O, 

funksional həzz olmanın əsas vasitəsidir. Sonralar oyun uşaqların 

fəaliyyətində praktik əməli davranış kimi özünü göstərir.Bu dövrdə 

oyuncaqlar həqiqi əşyaların obrazı kimi özünü göstərir. Uşaqlarda əvvəlcə 

əşyavi daha sonra rolla- sujetli oyunlar onların psixi inkişafının zəruri amili 

rolunda çıxış edir. Böyük məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşı dövründə 

qaydalı oyunlar ictimai məzmun kəsb etməyə başlayır və əmək elementləri 

ilə birləşmiş olur.  

 Uşağın davranış və fəaliyyətində öyrənmə məzmunu kəsb edən 

fəaliyyət növü kimi təlimin xüsusi rolu və əhəmiyyəti vardır.  

 Təlim sosial təcrübənin mənimsənilməsinin ən mühüm vasitələrindən 

biridir. Təlim vasitəsilə subyekt aşağıdakıları mənimsəyir. 

1. Ətraf aləmin zəruri və mühüm xüsusiyyətləri barədə məlumatların 

(biliklərin) mənimsənilməsi. 

2. Qarşıda duran məqsədə düzgün nail olmaq üçün  müvafiq yol və 

vasitələrin seçilməsi və onlardan istifadə qaydalarının (bacarıqlar) 

mənimsənilməsi. 

3. fəaliyyət (növlərini) təşkil edən yolların və əməliyyatların 

mənimsənilməsi. 

Təlim bir fəaliyyət növü kimi müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnmək üçün insanın fəaliyyətinin şüurlu məqsədlərlə idarə olunduğu 

yerdə mümkündür.  

 Təlim fəaliyyəti insanı yalnız müxtəlif ictimai-faydalı fəallıq növləri ilə 

silahlandırmır, eyni zamanda özünün psixi proses  idarə etmək, həll 

ediləcək məsələ ilə əlaqədar özünün işlərini və əməliyyatlarını, vərdişlərini 

və təcrübəsini seçmək, təşkil etmək və istiqamətləndirmək bacarığını 

inkişaf etdirir. Bununla da təlim insanı əməyə hazırlayır.  

 İnsana məxsus fəaliyyət növləri içərisində əmək xüsusi yer tutur. O, 

müəyyən ictimai faydalı, maddi və ya ideal məhsullar istehsalına yönəlmiş 

fəaliyyətidir.  



 Əmək fəaliyyətinin məqsədi insanlar tərəfindən istehlak edilən 

şeylərinin istehsal vasitələrinin məlumat mənbələrinin hazırlanmasından 

ibarətdir.  

 İnsana məxsus fəaliyyət növləri içərisində pedaqoji fəaliyyət xüssusi 

yer tutur. Pedaqoji peşə fəaliyyəti “insan-insan” münasibətləri sistemində 

həyata keçirilən mürəkkəb fəaliyyət sahəsidir. Pedaqoji fəaliyyət bir-biri ilə 

sıx qarşılıqlı əlaqədə olan bir sıra struktur komponentdən ibarətdir. 

1. konstruktiv; kommunikativ; təşkilatçılıq. 

1. Konstruktiv komponent müəllimin peşə fəaliyyətində dərsin təşkili, 

dərs üçün materialların seçilməsi, sinifdənxaric tədbirlərin təşkili, 

metodik vəsaitlərlə işi əhatə edir. Konstruktiv fəaliyyət öz əksini 

müəllimin geniş, dərs planında tapır. Buraya məzmun, məqsəd, sistem, 

ardıcıllıq nəticə daxildir. 

2. Kommunikativ komponent müəllimin şagirdlər, valideynlər, məktəb 

rəhbəri və müəllimlərlə qarşılıqlı münasibətləri əhatə edir. 

3. Təşkilatçılıq komponenti dərsdə, təlim və tərbiyə prosesində 

təşkilatçılıq məsələlərini əks etdirir. 1) Şərh və izahın təşkili, 2) 

Dərsdə davranışın təşkili, 3) dərsdə şagirdlərin aktiv fəaliyyətinin 

təşkili. 

Pedaqoji fəaliyyətdə müəllimdən bir sıra bacarıq və vərdişlər tələb 

olunur: 

1) Təşkiledici;2) məlumatverici; 3) səfərbəredici; 4) qiymətləndirici. 

Müəllim peşəsinə bir sıra psixoloji tələblər verilir ki, bunlara da 

pedaqoji qabiliyyətlər deyilir. 

    1. Nitq qabiliyyəti.     2. Avtoritar qabiliyyətlər.   3. Akademik qabiliyyətlər.   

    4. Kommunikativ qabiliyyətlər.  5. Subyektiv qabiliyyətlər.  6.Perseptiv    

       qabiliyyətlər.     7. Pedaqoji təxəyyül. 

 

 
 
 



III MÖVZU:            Duyğular və qavrayış 

 

PLAN: 

1. Duyğular haqqında anlayış. Reseptorlar və analizatorlar. 

2. Duyğuların təsnifatı.Diyğuların ümumi xassələri. Mütləq və 

fərqləndirmə həssaslığı. Adaptasiya. 

3. Duyğuların inkişafı və sensor tərbiyənin aktual məsələləri. 

4. Qavrayışın psixoloji məzmunu. Qavrayışın növlərinin təsnifatı.  

5. Qavrayış surətlərinin əsas xassələri. Müşahidə və müşahidəçilik. 
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Təsəvvür edin ki, Siz turist gəzintisindəsiniz. Səhər tezdən göl 

kənarındakı  meşədə qurduğunuz çadırda oyanmışsınız. Günəş şüaları 

çadırın üstünə düşür, quşalrın səsi gəlir, suyun şırıltısı eşidilir, müxtəlif 

güllərin və otların xoş ətri gəlir. Bu təsirlər sizdə müxtəlif duyğular – görmə, 

eşitmə, temperatur, qorxu və s. kimi duyğular yaradır. 

Duyğular canlı materiyanın  ən mühüm ümumbioloji 

xüsusiyyətlərindən biridir. O, orqanizmin  mühitlə psixi əlaqələri əsasında 

meydana gəlir. Duyğularda psixikanın idraki emosional və  tənzimləyici 

funksiyaları üzvü vəhdət halında  birləşmiş və ya inteqrasiya olunmuşdur. 



Insanın idrak fəıaliyyəti, yəni dərketmə prosesi duyğyulardan 

bəşlanır. Duyğular hissi idrakın  və ya hissi dərketmənin əsasını təşkil edən 

ən sadə  psixi idrak prosesidir. Onunn vasitəsilə əldə edilən  ilkin qavrayış  

materialları rasional (məntiqi) idraka ötürülür və obyektiv reallığın  dərk 

edilməsinin mühüm vasitəsi rolunda çıxış edir. Hissi idrak formaları olan 

duyğu, qavrayış və təsəvvürlər məntiqi idrak forması olan  təfəkkürə 

material verir. Əslində İdrakın bu iki forması (hissi və rasional) bir-biri ilə o 

qədər dərindən  çulğalaşmışdır ki, onları bir-birindən şərti olaraq ayırmaq 

mümkündür.  

Hissi idrak formaları insana maddi-real aləmin  cism və hadisələrini 

sensor səviyyədə dəörk etmək imkanı verir. 

Hissi idrak formaları həm heyvanlarda, həm də insanlarda  vardır. 

Əmək fəaliyyəti, şüurun yaranması ilə idrakın yeni, məhz insana məxsus 

oloan forması – mücərrəd nəzəri təfəkkür forması meydana gəlmişdir.  

Duyğuların əsas funksiyası ətraf aləmdə, eləcə də bədəndə baş 

verən hadisələr barədə subyektə məlumat verməkdir. Odur ki, duyğuları 

məhz subyektiv inikas forması adlandırırlar. Bütün idrak prosesinin əsasını 

duyğular təşkil edir. O, orqanizmlə mühit arasında ilkin əlaqə formasıdır, 

varlığın ən sadə, ən bəsit xassələri haqqında insana məlumat verirş. İşığın, 

səsin, təzyiqin, istinin, soyuğun və s. əks etdirilməsi  məhz duyğudur. Bu 

mənada duyğular ətraf xarici aləm haqqında biliklərimizin ən ilkin və əsas 

mənbəyidir. 

Beləliklə,  psixologiyada duyğulara verilən təriflə tanış olar: 

- İndiki anda hiss üzvlərinə təsir edən cism və hadisələrin  ayrı-ayrı 

xassə və keyfiyyətlərin  insan beynində subyektiv inikası duyğu adlanır. 

 Duyğular həm xarici aləm hadisələri, həm də orqanizmin daxilində 

baş verən proseslər barədə subyektə məlumat verir. Bunun sayəsində 

orqanizmin ətraf xarici aləmə bələdləşməsi mümükün olur. 

 Duyğunun fizioloji əsasını, mexanizmin, beyin, sinir sisteminin 

mürəkkəb fəaliyyəti təşkil edir. Bu  fəaliyyəti analizator adlandıran 



İ.P.Pavlov bu sinir sistemi haqqında mürəkkəb  və bitkin bir təlim 

yaratmışdır. Analizator deyərkən  Pavlov mürəkkəb sinir aparatını nəzərdə 

tuturdum ki, o da 3 hissədən ibarətdir: 

1) Periferik (reseptor) hissə - qəbuledici hissə; 

2) Ötürücü hissə; 

 3) Mərkəzi hissə (baş beyinin qabıq mərkəzi). 

 Analizatorların periferik hissəsinə bütün hiss orqanları (göz, qulaq, 

burun, dil, dəri) və xüsusi  reseptor analizatorları daxildir. Bu analizatorlar 

bədən əzələlərində və daxili orqanlarda yerləşir. 

 Analizatorların periferik şöbəsi müəyyən fiziki enerji hasil edir və onu 

sinir oyanması şəklində yenidən hasil edir.  Göz elektromaqnit dalğalarının, 

qulaq hava dalğalarının təsirlərinə uyğunlaşır. Reseptorlarda ixtisaslaşma 

getdiyi üçün onlar yalnız uyğun qıcığı qəbul edirlər. Daxili və xarici 

mühitdən gələn  qıcıqlar reseptorlar tərəfindən  qəbul edilir. Normal 

şəraitdə qıcıqlar öz təbiətinə görə  mexaniki və kimyəvi ola bilər. Bunlara  

iy, isti, soyuq, səs, işıq və s. aid edilə bilər.  

 Ötürücü şöbə sinir oyanmasını beynin uyğun mərkəzinə nəql edir. 

Mərkəzi şöbə analizatorun ali hissəsidir. Duyğu məhz burada oyanır, təhlil-

tərkib olunur.  

Duyğuların növləri:  Qıcığın xarakterindən asılı olaraq duyğuların 

aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər.  

1. Ekstroseptiv və ya xarici duyğular. Onların reseptorları bədənin  

səthində yerləşir, xarici aləmdə olan cism və hadisələrin  xassələrini 

əks etdirir. Görmə, eşitmə, iybilmə, dadbildə və dəri duyğuları bu 

qrupa daxildir. 

2. İnteroseptiv və ya daxili duyğular. Onların reseptorları bədənin 

daxili orqanlarında, həmçinin bədənin  toxumalarında yerləşir və 

daxili üzvlərin vəziyyətini əks etdiri. Aclıq, toxluq, susuzluq duyğuları 

və s. məhz interoseptiv duyğulara aiddir.  



3. Propruopeseptiv duyğular. Onların reseptorları oynaq və 

əzələlərdə yerləşir. Bədənimizin hərəkəti və vəziyyəti haqqında 

məlumat verir. Hərəkət və müvazinət  duyğularını propruopeseptiv 

duyğulara misal göstərmək olar.  

Xarici duyğulara aid edilən görmə duyğuları xarici aləm haqqında  

çox zəngin informasiya gətirir. Müəyyən edilmişdir ki, ətraf aləmdən insan 

beyninə daxil olan informasiyaların 80-90%-i məhz görmə  analizatoru 

vasitəsilə verilir.  İş əməliyyatlarının 80%-dən çoxu  görmə nəzarəti altında 

həyata keçirilir.  

Görmə duyğusu sayəsində biz  cismlərin forma və rəngini, ölçüsünü, 

həcmini, məsafəsini dərk edirik. Onlar insanın məkanda bələdləşməsini 

təmin edir, hərəkətlərini tənzim etməyə imkan verir. Oxumaq vasitəsilə 

bəşər təcrübəsinə  yiyələnmək də görmə sayəsində mümkündür.  

İşıq gözün torlu qişasında kolbacıqlara və çöpcüklərə təsir edir. 

Orada əmələ gələn qıcıqlanma ənsə payındakı  görmə mərkəzinə nəql 

edilir. Görmə analizatorunun bu 3 hissədən biri  zədələnərsə, görmə 

duyğusu əmələ gəlməz. Məsələn, kolbacıqlar zədələnərsə,  xromatik 

rənglər fərqləndirilmir, hər şey ağ, qara və boz rəngdə görünür; Çöpcüklər 

zədələnərsə, “qarov” xəstəliyi və ya “toyuq korluğu” yaranır, insan 

qaranlıqda heç bir şey görmür. Görmə analizatorunun beyin (mərkəzi) 

nahiyəsi zədələndikdə isə insanda ümumək korluq yaranır.  

Eşitmə analizatorları: bu analizatorlar üçün qıcıqlandırıcı rolunu səs 

dalğaları təşkilm edir. İnsanın eşitmə orqanı saniyədə 16.000-dən 20.000 

hersədək dalğa uzunluğu ilə yayılan səsləri (dalğaları) qəbul etməyə 

uyğunlaşmışdır. Qulaq saniyədə 1000 san/ tezliyə malik dalğalara daha 

yaxşı uyğunlaşmışdır.  

Eşitmə duyğuları  səsin hündürlüyünü, gurluğunu və tembrini əks 

etdirir. Bütün eşitmə duyğuları  nitqi, musiqi səslərinim və səs-küyləri əks 

etdirir. Onların da hüdudu var. Belə ki, çox səs-küy sinir sistemini pozur, 

insanda əsəbilik yaradır.  



Duyğular yalnız analizatorlara görə deyil, həm də məzmunca da 

fərqlənir. (dadbilmə, iybilmə, cinsi, aclıq, toxluq, susuzluq, hərəkət duyğusu, 

iy və s.). Məsələn, orqanizmdə ağrı duyğuları olmasaydı, biz qıcıqları, 

təhlükəli və ya faydalı olmasını fərqləndirə bilməzdik. Deməli, insanın 

duyğu analizatorları sanki qıcığın müəyyən kəmiyyətinə (aşağı və yuxarı 

həddinə), uyğunlaşır. Məsələn, biz uzaq ulduzlardan gələn işığı, dəriyə 

qonan tozları hiss etmirik. Çünki, hər cür qıcıq  duyğu əmələ gətirmir. 

Duyğunun əmələ gəlməsi ünün qıcıq müəyyən kəmiyyətə malik olmalıdır. 

Qıcığın ən zəif duyğu əmələ gətirə bilən ən kiçik kəmiyyəti duyğunun 

mütləq həddi adlanır. Bu kəmiyyətdən aşağı olan qıcıqlar duyğu əmələ 

gətirə bilmir.  

Ən zəif qıcığı duyma qabiliyyəti mütləq həssaslıq adlanır. Mütləq 

həssaslıqla, duyğunun aşağı mütləq həddi tərs mütənasibdir. E=
p

1
; Burada 

“E” – mütləq həssaslıq, “P”- isə mütləq hədd kəmiyyətini bildirir.  

Duyğunun aşağı mütləq həddi olduğu kimi yuxari mütləq həddi də 

vardır. Məsələn, insan qulağı 20000 hersədək səsləri duya bilir. Ondan 

yuxarını qəbul etmir. 

Eynicinsli qıcıqlar arasındakı ən az fərqi duyma qabiliyyətinə 

fərqləndirmə həssaslığı deyilir. Məsələn, xalça  toxuyan qızlarda rəng 

çalarlarına həssaslıq adi adamlarda olduğundan onlarca dəfə artıq olur.  

Dadbilmə duyğuları: 

Quru dil üzərinə  qoyulmuş quru qənd heç bir duyğu yaratmır. Dil 4 

cür kəmiyyəti müəyyən etməyə qadirdir. Şirin, turş, duzlu, acı.  

İybilmə duyğuları: Burun boşluğunda yerləşən iybilmə hüceyrələri 

iybilmə orqanıdır. İnsanda iybilmə duyğuları o qədər də əhəmiyyətli deyil. 

Dəri duyğyuları: (taktil-toxuma və temperatur duyğuları). Toxuma 

həssaslığı barmaqların  və dilin ucunda çoxdur. Bədənin paltarla 

örtülməyən  açıq hissələri temperatur duyğularına az həssasdır. Dəri 

duyğularının xüsusi növü kimi ehtizaz duyğuları fərqlənir. 



Kor-karlar çox həssasdır. Bələdləşmə üçün zəruridir. Musiqi, divarın, 

qapının döyülməsini, küçədə yaxınlaşan nəqliyyatı hiss edirlər.  

Insanda duyğuların (daxili) xüsusi qrupu kimi üzvü duyğuların da 

rolunu qeyd etmək olar. Aclıq, susuzluq və s. Bu reseptorlar mədədə 

divarlarda yerləşir. 

Başın vəziyyəti haqqında insanda hissiyat yaradan duyğular  

müvazinət duyğularıdır. Bu duyğunun aparatı – vestibulyar aparat daxili 

qulaqda yerləşir. Təyyarəçi və kosmonavt üçün mühümdür. 

Ağrı duyğuları (ağrı nöqtələri) əzələlərdə və daxili orqanlarda 

yerləşir. Xarici mexanii təsirlər və daxili xəstəliklər bu duyğuların 

mənbəyidir. Güclü işıq, səs, soyuq, isti, iy və s. bu duyğuları yaradır.  

Adaptasiya – Qıcıqlandırıcının təsirindən asılı olaraq  hiss üzvlərinin 

həssaslığının dəyişməsidir.  

Adaptasiyanın 3 növü var: 

1. Qıcığın fasiləsiz təsirindən  duyğu sönür  (neqativ); 

2. Duyğuların kütləşməsi (nüqativ); 

3. Zəif qıcığın təsiri ilə həssaslığın artması (neqativ oyanma). 

Duyğuların patalogiyası.  

       Göynəmə, dartılma, təzyiq, sancma, soyuqluq. Bunlara 

senestopatiyalar deyilir. 

 Hipersteziya – qıcıqların güclü qavranılması. (adi lampa işığı, 

projektor, səslər gurultu kimi qavranılır). 

 Hiposteziya – qıcığın zəif qavranılması.  

 Şəxsiyyətin fərdiyyətini əks etdirən mühüm xüsusiyyətlərdən biri 

şəxsiyyətin sensor  təşkili adlanır. Bu anlayış şəxsiyyətin  həssaslığının 

ayrı-ayrı sistemlərinin inkişaf səviyyəsini və onların bir kompleksdə  

birləşməsi üsullarını nəzərdə tutur.  

 Canlılar arasında  həssaslıq anadangəlmə bir modal əlamətdə  özünü 

əks etdirir.  Məsələn, qartallarda görmə, itlərdə isə iybilmə  həssaslığı daha  

yüksək inkişaf etmişdir.  İnsanda sensor xüsusiyyətlər  həyatlın gedişində  



tədricən formalaşır. Psixoloqların qeyd etdiyi kimi,  sensor inkişaf  

şəxsiyyətin uzunmüddətli həyat yolunun nəticəsidir. Deməli, buradan belə 

bir nəticə çıxır ki,  həssaslıq şəxsiyyətin potensial  xüsusiyyətidir. Onun 

əsasında orqanizmin anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri kimi özünü göstərən 

təbii imkanlar durur. 

 Məsələn,  elə məşhur adamlar vardir ki, onlar lap uşaqlıqdan  musiqi 

sahəsində yüksək eşitmə həssaslığı ilə fərqlənmişlər.  

Qavrayış vasitəsilə xarici aləmin  cism və  hadisələrinin obrazları insan 

beynində bütöv şəkildə əks  olunur. Qavrayış prosesi psixi prosesdir, o hiss 

idrakın ikinci mərhələsi olub,  mürəkkəbliyi ilə seçilir. Buraya müxtəlif 

duyğuların kompleksi, keçmiş təcrübədən əldə edilmiş təsəvvürlə daxildir. 

 Cism və hadisələrin hiss üzvlərinə bilavasitə təsiri nəticəsində  onların 

insan beynində tam, bütöv inikasına qavrayış deyilir. Qavrayış prosesində 

ayrı-ayrı duyğuların, əşya  və hadisələrin beyində tam surəti şəklində 

nizamlanması və birləşdirilməsi baş verir. 

 Cism və  hadisələrin ayrı-ayrı xassələrinin inikasından ibarət olan  

duyğulardan fərqli olaraq, qavrayış cismləri bütövlükdə, onun bütün 

xassələrinin məcmuyu şəklində əks etdirir. Lakin qavrayış  heç də ayrı-ayrı  

duyğuların sadəcə məcmuyundan ibarət deyildir. O, özünü  hissi idrakın 

özünəməxsus  xüsusiyyətləri ilə birlikdə  keyfiyyətcə yeni bir pilləsi kimi 

özünü göstərir. 

 Qavrayış insanın fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan  fəal prosesdir. Çünki 

insanın  qavrayış fəaliyyəti heç də passiv seyrdən ibarət deyil, əksinə, 

həmişə hər hansı konkret  idraki məsələrini həllinə yönəldilmiş olur. Məhz 

buna görə də, qavrayış fəaliyyəti  perseptiv fəaliyyətdir.  

 İstənilən obyektin qavranılması həmişə onu əhatə edən fonda  baş 

verir. Məsələn, dərsin  başlanğıcında  müəllim sinfə  bütövlükdə baxır. 

Daha sonra  dünən dərsdə  iştirak etməmiş bir neçə  şagird onun qavrayış  

obyektinə çevrilir, qalan bütün şagirdlər bu halda  fon rolunda çıxış edir. 

(Məsələn, vaza və üz-üzə durmuş iki insan fiquru).Bəzən biz eyni bir 



obyekti iki obyekt şəklində qavrayırıq.(Məsələn, ördək və dovşan balası, 

qoca qadın və gəlin). Belə şəkilləri adətən  ikili təsvir adlandırırlar.  

 Qavrayışın bir sıra xarakterik xüsusiyyətləri vardır. Bunlara qayrayışın 

seçiciliyi, əşyaviliyi, tamlığı, strukturluluğu, mənalılığı və sabitliyi 

aiddir. 

 Eyni vaxtda insana  təsir göstərən çoxsaylı  qıcıqlandırıcılardan o, 

yalnız birinə  diqqət yetirir ki, bu da qavrayışın seçiciliyi adlanır.  

 Qavrayışın əşyaviliyi obyektivləşmə aktında, yəni xarici aləmdən 

alınan məlumatların həmin aləmin  özünə aid edilməsində ifadə olunur. 

Bunsuz qavrayış özünün insanın praktik fəaliyyətindəki bələdləşmə və 

tənzimetmə funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Qavrayışın əşyaviliyi  

anadangəlmə keyfiyyət deyildir; subyektə dünyanın əşyaviliyini aşkar etmək 

imkanı verən müəyyən əməllər sistemi mövcuddur. İ.M.Seçenov qeyd 

etmişdir ki,  predmetlilik cismin  özü ilə əlaqəni təmin edən  xarici hərəki 

proseslərin əsasında  yaranır. Hərəkətin iştirakı olmadan  bizim 

qavrayışımız predmetlilik,  daha doğrusu, xarici aləmin obyektlərinə aid 

edilmə keyfiyyətinə yiyələnə bilməzdi. 

 Predmetlilik perseptiv proseslərin, yəni qavrayış  proseslərinin 

özlərinin sonrakı inkişafında böyük rol oynayır. Xarici aləmlə onun əksi 

arasında  uyğunsuzluq yarandıqda, subyekt daha düzgün inikas təmin 

edən yəni qavrama üsulu aramağa məcbur olur.  

 Qavrayışın digər xüsusiyyəti onun tamlığıdır. Hiss üzvlərinə təsir 

edən cismlərin ayrı-ayrı xassələrini əks etdirən duyğulardan fərqli olaraq, 

qavrayış cismin tam surətidir. Qavrayışın tamlığı onun strukturluğu ilə 

əlaqədardır. Qavrayış müəyyən dərəcədə bizim ani duyğularımıza cavab 

vermir və onların sadəcə məcmuyu deyildir. 

 Qavrayışın tamlığının və strukturluğunun mənbəyi; bir tərəfdən əks 

etdirilən obyektlərin özlərinin xüsusiyyətlərində, digər tərəfdən, insanın 

əşyavi fəaliyyətində özünü göstərir. Ətraf obyektlərinin vəziyyətini qavrayan 

subyektə nisbətən sərbəstlik dərəcəsində və həmin obyektlərin təzahür 



etmə şəraitinin  daimi rəngarəngliyinə görə  onlar öz simalarını  tez-tez 

dəyişir, qavrayan adama müxtəlif tərəfdən görünürlər. Qavrayışın 

sabitliyinin həqiqi mənbəyi  perspektiv sistemin  fəaliyyətindən ibarətdir. 

Subyekt reseptor  cihazının rəngarəng və dəyişən hərəkət axınından  və 

cavab duyğularından  qavranılan  obyektin nisbətən  sabit, invariant 

strukturunu seçir. Eyni obyektlərin müxtəlif şəraitdə dəfələrlə qavranılması 

həmin dəyişkən şəraitə və reseptor cihazının özünün hərəkətinə müvafiq 

olaraq perseptiv surətin, invariantlığını təmin edir, deməli, həmin surətin 

sabitliyini doğurur. Bu zaman  müşahidəçinin qavrama şəraiti və hiss 

üzvlərinin fəal hərəkətinin dəyişməsini yaratdığı variasiyalar öz-özlüyündə 

qətiyyən duyulmur; nə isə yalnız invarianta dair bir şey, məsələn, hər hansı 

bir cismin forması, ölçüsü və s. qavranılır.  

 Qavrayışın qıcıqlandırıcılarının reseptorlara bilavasitə təsiri 

nəticəsində yaranmasına  baxmayaraq, reseptivlər, surətlər həmişə 

müəyyən məna əhəmiyyətinə malik olur. İnsanın qavrayışı təfəkkürlə 

əşyanın mahiyyətini anlamaqla sıx şəkildə bağlı olur. Əşyanı şüurlu şəkildə 

qavramaq onu fikrən adlandırmaq, yəni qavranılan əşyanı müəyyən cismlər 

qrupuna, sinfinə aid etmək, onu sözdə ümumiləşdirmək deməkdir. Hətta biz 

naməlum əşyanı gördükdə  belə anda bizə məlum olan əşyaların oxşar 

cəhətlərini axtarmağa,  onu müəyyən cismlər  kateqoriyasına aid etməyə 

cəhd göstəririk. Qavrayış sadəcə olaraq  hiss üzvlərinə təsir edən  

qıcıqlandırıcılar yığımı ilə təyin edilmir, ən yaxşı şərhin dinamik axtarışı, 

mövcud faktların  izahıdır. 

 Qavrayış təkcə qıcıqlandırıcılardan deyil, qavrayan subyektin 

özündən də asılıdır.  Əslində nə ayrıca götürülmüş göz, nə qulaq öz-

özlüyündə qavranır, konkret canlı insan qavrayır. Qavrayan adamın 

şəxsiyyətinin xüsusiyyəti, onun qavranılan obyektə münasibəti, təlabatları, 

maraqları, yönəlişliyi, arzu və hissləri həmişə bu və ya digər  şəkildə 

qavrayışda özünü biruzə verir. 



 Qavrayışın insanın psixi həyatının məzmunundan, onun şəxsiyyətinin 

xüsusiyyətlərindən asılılığına appersepsiya deyilir.  

 Beləliklə, hər hansı bir əşyanın qavranılması zamanı  keçmiş 

qavrayışların işləri də fəallaşır. Qavrayışın məzmunu insanın qarşısında 

duran məqsədlə və onun fəaliyyətinin motivi ilə də təyin olunur. Məsələn, 

orkestrin ifasında musiqi əsərini dinlərkən biz bütün musiqi əsərini tam 

halda, bütövlükdə qavrayır, ayrı-ayrı musiqi alətlərinin səslənməsini 

eşitmirik. Yalnız qarşımıza hər hansı bir musiqi alətinin səsini ayırmaq 

məqsədini qoyduqda, buna müvəffəq ola bilirik. Bu zaman  həmin musiqi 

alətinin səsiön plana çıxır, qavrayışın obyektinə çevrilir, yerdə qalanlar isə 

qavrayışın fonu olur. 

 Subyektin keçmiş təcrübəsinin, onun fəaliyyətinin motiv və 

məqsədlərinin, ustanovkanın, emosional vəziyyətin (buraya insanın  

inamını, dünyagörüçşünü, maraqlarını və s. əlavə etmək olar.) qavrayışa 

təsiri haqqında dediklərimizin  hamısı göstərir ki, qavrayış edarə edilməsi 

mümükün olan fəal prosesdir.  

 Qavrayış da duyğular kimi reflektor, prosesdir. İ.P.Pavlov 

göstərmişdir ki, qavrayışın əsasında ətraf aləmdəki cism və hadisələrin  

reseptorlara təsiri zamanı baş  beyin yarımkürələri qabığında yaranan 

müvəqqəti sinir əlaqələri,  şərti reflekslər dayanır. Bu zaman, cism və 

hadisələr kompleks qıcıqlandırıcılar kimi çıxış edir. Analizatorların qabıq 

şöbələrinin nüvələrində  bu kompleks qıcıqlandırıcıların  təhlil və tərkib 

prosesi baş verir. Qavrayışın əsaında iki növ sinir əlaqəsi durur; yalnız bir 

analizator hüququnda  yaranan əlaqələr və  analizatorlararası  əlaqələr. 

Analizatorlar arasında yaranan əlaqələr sayəsində  biz qavrayışda cism və 

hadisələrin elə xassələrini də əks etdirə bilərik ki, onlar üçün xüsusi olaraq 

uyğunlaşdırılmış analizatorlar yoxdur. (məs, cismin böyüklüyü, xüsusi 

çəkisi). Ona görə də biz duyğulara nisbətən qavrayışda daha dərindən dərk 

edirik.  



  Qavrayışın təsnifinin əsasında da duyğular olduğu kimi, həmin 

prosesdə iştirak edəın analizatorları fərqləndirmək durur.  Qavrayışda 

analizatorladan hansının üstün tol oynamasından asılı olaraq  görmə, 

eşitmə, lamisə, genestezik, iybilmə və dadbilmə  qavrayışlarını 

fərqləndirirlər. 

 Qavrayış–qavranılan obyektin tədqiqinə yönəldilmiş, onun 

surətini, onun bənzərini yaratmaqdan ibarət olan özünəməxsus 

əməliyyatdır. Qavrayışın ən əsas tərkib hissəsi hərəki proseslərdir. 

Eksperimentlər gösrtərmişdir ki, sabitləşmə şəratinidə əksər hissəsi  

gerçəkliyə uyğun gəlməyən  bir sıra surətlər yaranır. Sınanılan adamlar 

sabitləçşmə şəraitində  hamar və qabarıq obyektləri fərqləndirə bilmirlər. 

Həqiqi kəsik pramida və  və onun təsviri eyni cür gah hamar, gah da 

qabarıq şəkildə   qavranılır.  

 Qavrayış – ona yiyilənmək üçün xüsusi  təlim və təcrübə tələb edən  

perseptiv əməliyyatlar sistemidir. Əldə edilmiş nəticələr göstərmişdir ki,  

nümayişetdirilmə dayandırıldıqdan sonra yoxlanan adamın hafizəsindəı 

təqdim olunmuş  işarələrin  (sinvolların) orta hesabla 76%-yəni, 9,12 işarə 

hifz olunur. Beləliklə, xatırlanan materialın  həcmi qavrayışın həcmindən 

deyil, hafizənin imkanlarından asılıdır.  

 İxtiyari qavrayışın mühüm forması olan müşahidə ətraf aləmdəki 

cismlərin və hadisılərin niyyətli planauyğun qavranılmasıdır. Müşahidə 

zamanı qavrayış müstəqil fəaliyyət kimi çıxış edir. Obyektin planlı və 

məqsədyönlü şəkildə qavranılması prosesi müşahidə adlanır. Müşahidənin 

güzəran, məişət, adi xarakterli növləri tarixən mövcuddur. Belə 

müşahidələrm bu və ya  digər məqsədlərlə bağlı olur. Oğlan qızı, qız oğlanı 

müşahidə edir. Ana oğlu üçün qız seçir. Lakin belə müşahidənin xüsusi 

planı olmur. 

 Bununla belə müşahidənin elmi məzmun daşıyan  planlı formaları da  

mövcuddur. Müəlim şagirdi, məşqçi öz tələbəsini müşahidə edərkən 

müəyyən məqsəd güdür.  



 Müşahidə diqqətin xüsusi təşkilini tələb edir. Müşahidə zamanı 

müşahidəçi obyektə tədqiqatçı mövqeyindən yanaşır. Ona görə də 

müşahidə həmişə təfəkkürlə, müşahidə faktlarının məqsədyönlü şəkildə 

seçilməsi ilə bağlıdır.  

 Müşahidə nəticələrinin uğurlu olması üçün mühüm şərtlərdən biri 

obyekt haqqında  irəlicədən müəyyən biliklərə sahib olmaqdan ibarətdir. 

Yaxşı müşahidəçı yaxşı mütəxəssis deməkdir. Məsələn, aqranom yeni 

səpilmiş toxumların cücəörməsini, bağban calaqların  tutmasını, ixtiraçı 

yeni dəzgah və ya  qurğunun necə işləməsini müşahidə etməklə, onun 

müsbət və ya qüsurlu  cəhətlərini buraxdığı səhvləri müəyyən edərək onları 

aradan qaldırır.  

 Müşahidəçilik  insanın hər hansı cism və ya hadisəni, situasiyanı 

qavramaq  prosesində az nzərə çarpan cəhətləri görə bilmək, duymaq  

qabiliyyətidir. Müşahidəçilik qabiliyyəti olan  şəxslər daim həssas  olur, “fakt  

ovuna” çıxırlar. Belə adamlar “Evrika”  tipli kəşflər etməyə  qadir olur, 

yenilik axtarışına  çıxmaqla  qeyri-adi, gözlənilməz hadisələri duya bilirlər.  

 Müşahidəçilik şair, alim,yazıçı, həkim,bəstəkar, müəllim və s. peşə 

sahibi olan insanlar  üçün çox  zəruri olan  şəxsiyyət keyfiyyətidir. Böyük 

rus fizioloqu İ.P.Pavlov öz  laboratoriyasının  yerləşdiyi divara yazmışdır: 

“müşahidəçilik və müşahidəçilik”.  

 Şagirdlərdə fəal, məqsədyönlü müşahidəçilik qabiliyyətinin  

formalaşdırılması onların gələcəkdə uğurlu peşəkar  fəaliyyətinin etibarlı 

şərtlərindən biridir.  

 İnsan nə qədər zəngin təcrübəyə malikdirsə, onun  biliyi nə qədər 

çoxdursa  qavrayışı da  bir o qədər zəngin olur. Müəllim şagirdlərin  

fəaliyyətini təşkil edərkən müşahidənin həmin qanunauyğunluğunu nəzərə 

almalıdır. Təlim prosesi  şagirdlərin yalnız dərs  zamanı müəllimin verdiyi 

məlumatları qəbul etməsi prinsipi üzrə qurulmalıdır; təlim prisesi şagirdlərin  

fəal fikri fəaliyyətləri  kimi   təşkil olunmalıdır. İnsanın ətraf  mühitlə 

qarşılıqlı fəaliyyətində  məkan qvrayışı böyük rol oynayır. O, insanın ətraf  



mühitə  bələdləşməsinin  zəruri şərtidir. Məkan qavrayışı obyektiv şəkildə  

mövcud olan məkanın  inikası olub, obyektlərin formasını, həcmini, onların 

arasındakı məsafəni, onların relyefini olduqları yerin uzaqlığını və 

istiqamətlərini qavramağı əhatə edir. Cismlərin formasının qavranılması, 

adətən dörmə, taktil və ginüstüzik analizatorların  köməyi ilə həyata keçirilir. 

Cismin forması ilə tanışlıq zamanı  daha çox ayrılmalı  olan informativ 

əlamət  onun konturudur.  Cismlərin böyüklüyünün  (həcminin)  

qavranılması onların gözün torlu qişasından alınan əksin böyüklüyündən və 

müşahidəçinin gözündən nə dərəcədə uzaq olmasından asılıdır. Gözün 

müxtəlif uzaqlıqda olan cismləri dəqiq şəkildə görməyə alışması iki cür 

mexanizmin; akkomodasiya və konvergensiya vasitəsilə hətyata keçirilir.  

 Akkomadasiya  göz billurunun əyriliyinin dəyişməsindən asılı olaraq   

onun  işığı sındırma qabiliyyətinin  dəyşməsindən ibarətdir. Məsələn  

yaxında olan cismlərə baxdıqda əzələ yığılması baş verir ki,  bunun 

nəticəsində göz billurunun  gərilmə dərəcəsi azalır və onun forması daha  

qabarıq olur.  

 İki qıcıqlandırıcının torlu qişada cismin əksinin  böyüklüyü və 

akkomodasiya və konvergensiya nətisəcində  göz əzələlərinin  

gərilməsinin birləşməsi (konbinasiya) qavranılan cismin ölçüsü 

barədə şərti reflektor siqnalıdır.  

 Cismlərin dərinliyi və uzaqlığının qavranılması başlıca olaraq, 

binekulyar görmə sayəsində həyata  keçirilir. Uzaq obyektlərin, məsələn 

göydəki ulduzların binokulyar təsbiti zamanı hər iki gözün görmə xəttləri 

paralel olur. Bu zaman uzaqdakı cismlərin təsvirinin ayrılığında sağ və ya 

sol gözün və ya hər iki gözün torlu qişasında  əks olunmasından  asılı 

olmayaraq bu təsvir bizə fəzanın, eyni bir yerində görünür. Deməli, hər iki 

gözün torlu qişasında yerləşən həmin simmetrik nöqtələr uzlaşan nöqtələr 

adlanır.  Həmin nöqtələt torlu qişanın elə nöqtələridir ki,  bir torlu qişa o 

birinin üzərinə qoyularsa onların şaquli və üfiqi oxları üst-üstə düşər və bu 

nöqtələr uzlaşar.  



 Qavrayış həmişə bizə obyektiv aləmin cismlərinin  adekvat  təsvirini 

verirmi? Qavrayışda özünü göstərən səhvlərə, ələlxüsus, görmə 

illuziyalarına  və onların baş verməsinə səbəb olan şəraitə aid çoxlu faktlar  

təsvir edilmişdir.  

1. Ox illuziyası; 

2. Dəmiryol xəttləri illuziyası; 

3. Şaquli xəttlərin  şişirdilmiş qiymətləndirilməsi; 

4. Yelpik illuziyası; 

5. Kəsişmə illuziyası; 

Lakin görmə illuziyalarının  bütün növləri  üçün hələ tutarlı izahat 

tapılmamamışdır. Zaman da məkan kimi materiyanın mövcudluq 

formalarından biridir.  Zaman qavrayışı gerçəkliyi hadisələrinin  obyektiv  

müddətinin, cürətinin və  ardıcıllığının  inikasından ibarətdir. Zaman 

qavrayışında müxtəlif analizatorlar iştirak edir, lakin zaman fasilələrinin 

daha dəqiq  fərqləndirilməsinə genestezik (hərəki) və eşitmə duyğuları 

imkan verir. 

Hərəkət qavrayışı–obyeklərin məkanda tutduğu vəziyyətin 

dəyişməsinin inikasından ibarətdir.  

Laboratoriya şəraitində  zahiri hərəkətlər  ardıcıl olaraq  bir-birinin 

ardınca qoşulan iki işıq mənbəyinin köməyi ilə tədqiq olunur.  İşıq 

mənbələri arasında  müəyyən məsafəni  və onların qoşulması arasında  

müəyyən vaxt intervalını gözlədikdə, birinci işıq mənbəyindən ikinciyə 

doğru işıq ləkəsi hərəktini görmək mümükündür. Bu hadisə “fi-fenanen”, 

yəni fonemenal, yalnız hərəkət qavrayışında mövcud olan hadisə 

adlandırmışdır. 

Hərəkət qavrayışı eşitmə analizatorlarının köməyi ilə də 

mümükündür. Bu halda səs mənbəyi bizə yaxınlaşdıqda, onun eşidilən 

ucalığı güclənir, uzaqlaşdıqca isə zəifləyir.  

 

   



IV   MÖVZU:     Diqqət və hafizə 

     Plan: 

1. Diqqətin psixoloji səciyyəsi və onun mahiyyəti 

2. Diqqətin funksiyaları və fizioloji mexanizmləri.Diqqətin növləri. 

3. Diqqətin xüsusiyyətləri. 

4. Hafizənin psixoloji mahiyyəti və insan həyatında rolu. 

5. Hafizə prosesləri və növləri. 

6. Hafizənin fizioloji əsasları haqqında nəzəriyyələr. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. B., 1989. 

2. Ümumi psixologiya. (A.V.Petrovskinin redaktorluğu ilə). B., “Maarif”, 

1982.  

3. В.А. Крутецкий. Психология. М., 1974. 

4. A.Məmmədov. Hafizə psixologiyası. B., 1970. 

5. R.İ.Əliyev. Psixologiya, B.,”Nərgiz”, 2008 

İnsana  müntəzəm olaraq müxtəlif qıcıqlandırıcılar təsir edir. İnsan 

şüuru eyni vaxtda  həmin təsiredici obyektləri bütövlükdə qəbul etmək  

iqtidarında deyildir. İnsan ona təsir edən çoxsaylı obyektlərdən onun üçün  

maraqlı olanlarını, onun həyat planlarına və tələbatlarına uyğun olanlarını 

seçir. Bu proses diqqət adlanır. Beləliklə,  

Diqqət psixikanın şəxsiyyət üçün davamlı və situativ əhəmiyyətə 

malik olan müəyyən  obyekt üzərində cəmlənməsidir. 

İnsana təsir edən çoxsaylı obyektlər içərisindən fərqləndirilməsi, 

diqqətin  seçiciliyi adlanır. 

Məsələn: Müəllim şagirdləri meşəyə dərman bitkiləri yığmağa aparır. 

Şagirdlər bir-birləri ilə söhbət edir, uçuşan qumlara və kəpənəkləri 

müşahidə edir, uca ağaclara, yorğan və mənəciklərə  baxır, hərəkət edən 

və formasını dəyişən  buludlardan  təəssürat alırlar. Bu vaxt müəllim 

şagirdlərə ekskursiyanın  konkret məqsədi haqqında məlumat verir. 



Uşaqların maraq dairəsi kiçilir. Onlar artıq digər obyektlərlə maraqlanmır, 

onlara, bitkilərə baxır, onların arasından dərslikdə təsviri olan dərman 

bitkilərini axtarırlar. Bu vaxt “Tapdım“  -deyə bir oğlan qışqırır. Hamı 

qaçaraq ona yaxınlarşır, diqqətli  tanınmış dərman bitkisinə, onun kökünə, 

gövdəsinə, yarpaq və çiçəklərinə baxmırlar. Bu anda şagirdlərin maraq 

dairəsi (diqqəti) daha da konkretləşir. 

Məsələn: dil-ədəbiyyat müəllimi V sinifdə şagirdlərlə işi səhvlər 

üzərində işlə başladı. Sonra lövhədə cədvəl açdı. Şagirdlər diqqəti 

dəftərlərdən lövhəyə keçdi. “Bu nədir?” refleksi. 

Bu nümunədə şagirdlərin psixi fəaliyyətinin təşkili necə dəyişir? 

Əvvəlcə psixi fəaliyyət bütövlükdə ətraf mühiti, sonra bitki aləmini, daha 

sonra isə konkret olaraq dərman bitkilərini əhatə edir. 

Diqqətin ilkin formasını “bələdləşmə refleksi” İ.P.Pavlovun           “bu 

nədir?” refleksi təşkil edir ki, bunun da əsasını yeni gözlənilməz, naməlum 

olan obyektlər təşkil edir. 

Dərsdə hamı diqqətlə müəllimi dinləyir. Bu onda qapı açılır, hamı 

qeyri-iradiolaraq qapıya tərəf çevrilir: “Bu nədir?” Əmək təlimi dərsində 

kabinet üçün yeni quraşdırılmış  cihazın başına yığışan şagirdlər 

maraqlanırlar: “Bu nə maşındır?” 

Diqqət öz –özlüyündə psixi proses məsələn,  qavrayış, hafizə, 

təfəkkür və ya təxəyyül deyildir. Biz qavrayış, yaddasaxlama, təfəkkürlə 

“məşğul” ola bilərik, lakin diqqətlə “məşğul olmaq” mümkün deyildir. Diqqət 

bütün fəaliyyətlər üçün zəruri olan psixi fəaliyyətdir, lakin psixi proses 

deyildir. Oynayan uşaq üçün, oxuyan məktəbli üçün, düşünən hər kəs 

üçün, işləyən fəhlə üçün, yaradıcı bəstəkar üçün, rəssam, yazıçı üçün hər 

şeydən əvvəl uğurlu fəaliyyətin əsasıdır, yaxşı inkişaf etmiş diqqət deyilir. 

Hər bir müəllim   yaxşı bilir ki, dərsdə şagirdlərin diqqətini xüsusi təşkil 

etmədən, təlim materiallarını yüksək səviyyədə mənimsəmək mümkün 

deyildir. Ən istedadlı şagird belə, əgər diqqətsiz və dalğındırsa, diqqəti 

yaxşı təşkil edilməmişsə, təlimdə büdrəmələrlə rastlaşacaqdır.  



Obyektin xarakterindən asılı olaraq insan diqqətinin iki-xarixi və daxili 

forması fərqləndirilir. 

Xarici diqqət bizi əhatə edən xarici obyektlərin üzərinə yönələn, daxili 

diqqət isə, insanın öz fikir və düşüncələrinə, hisslərinə yönələn diqqətdir. 

Bu bölgü əlbəttə, şərtidir və insanda bunlar təcrid olunmuş formada deyildir. 

Diqqət obyekti daha yaxşı qavramaq üçün xarici təzahürə, 

uyğunlaşmış hərəkətlərə malikdir. Diqqət zamanı insan  spesifik poza alır, 

artıq hərəkətlər tormozlanır, tənəffüs yavaşıyır. “Cəbhə xəbərləri”. 

Təlimin I ilində müəllim şagirdlərin diqqətini özünə, təlim materialına 

cəlb etmək üçün onları məşq etdirir- “Hamınız mənə baxın”, “Diqqətlə qulaq 

asın”- və s. kimi sözlərdən istifadə edir. Dolğun və diqqətsiz uşaqlar üçün 

təcrübəli müəllimlər belə formalardan istifadə edirlər: ”Mənim dediyim 

cümləni təkrar et!”. 

Bir çox hallarda  şagirdlərdə dalğınlıq halları müşahidə olunur. Şagird 

sakit oturur, müəlimə baxır, lakin diqqəti “uzaqlarda” olur. 

Diqqətin fizioloji mexanizmi. Diqqətin fizioloji mexanizmin, fizioloji 

əsasını baş beyin yarımkürələri qabağında yaranan sinir prosesləri-oyanma 

və ləngimə prosesləri təşkil edir. Başqa sözıə, baş beyin qabağında bir sinir 

mərkəzi oyandıqda digəri tormozlanır. Bu qarşılıqlı təsir İ.P.Pavlov 

tərəfindən kəşf edilmiş, qarşılıqlı induksiya qanununa əsaslanır, yəni bir 

mərkəzdə yaranan oyanma digər mərkəzlərdə tarazlanmanın yaranmasına 

səbəb olur. Pavlova görə, əgər beynin daxili proseslərini müşahidə etmək 

mümkün olsa idi, onda görərdik ki, daim beyində “işıqlı bir ləkə” hərəkət 

edir- bu oyanma ocaqlarıdır ki, bunlar da  diqqətin fizioloji mexanizmini 

təşkil edir. Bu zaman yaranan “kölgə”  isə ləngimə mərkəzlərini göztərir. 

Pavlov  “işıqlı ləkə”ni “optimal oyanma ocağı” adlandırmışdır. Bu nə 

deməkdir? Hər an beyin qabağında bir neçə oyanma mərkəzi mövcud olur. 

Onlardan biri ən güclü, əhəmiyyətli, daha yaxşı (optimal) idrak 

əhəmiyyətinə, psixi prosesin təşkili roluna malik olur. Bu zaman müvəqqəti 

sinir rabitələrinin –həm də yeni rabitələrin yaranması üçün zəmin yaranır, 



qavrayışın məhsuldarlığı, (artır), düşünmə qabiliyyəti artır, 

yaddasaxlamanın məhsuldarlığı yüksəlir. Beləliklə, diqqətin fizioloji 

mexanizmini baş beyin yarımkürələri qabağında optimal oyanma  və 

ləngimənin yaranması  təşkil edir. Hərdən insanın dərin həyati maraqlarına 

uyğun olaraq güclü optimal oyanma mərkəzi-dominiant oyanma mərkəzi 

yaranır. A.Uxtemski (dominatlıq)           məlumdur ki, bəstəkar bethoven, 

ixtiraçı Edisson, yazıçı Balzak sutkalarla ac və yuxusuz qalaraq yaradıcı 

fəaliyyətlə məşğul ola bilirlərmiş. Yeniyetmələr və böyük məktəb yaşlı 

uşaqlar texniki quraşdırma və ya şahmatla məşğul olduqda kənar 

qıcıqlandırıcıların təsirinə əhəmiyyət vermirlər. 

Şəxsiyyət və diqqət. Əgər insanda diqqətli olmaq vərdişin  

formalaşmasına, onda diqqət möhkəmlənir və bunun nəticəsində diqqətlilik 

yaranır. Diqqətlilik-şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətidir. Diqqətli edam 

müşahidəçiliyi ilə fərqlənir, ətraf mühiti daha dəqiq və tam dərk edir, daha 

uğurla oxuyur və işləyir. Diqqət insanın digər xarakter əlamətləri ilə də 

bağlıdır. 

Diqqətlilik həm də insanın əxlaqi keyfiyyətidir, başqalarına həssas 

münasibət üçün, davranış formaları üçün əsasdır. 

Bu cəhət bütün peşə sahibləri üçün, o cümlədən müəllimlər üçün də 

vacibdir. Diqqətli adam başqalarının sifət cizgilərindən, nitqindən, 

gözlərindən onun həyat tərzinin vəziyyətini, köməyə ehtiyacı olub-

olmamasını, sevinc  və ya kədərini başa düşür. 

Diqqətin növləri və xüsusiyyətləri 

 Diqqətin iki-iradi və qeyri iradi və ya ixtiyari və qeyri ixtiyari növlərini 

fərqləndirirlər. 

 Qeyri-ixtiyari diqqət həm də öz mahiyyəti etibarı ilə heyvanlara da 

məxsusdur. 

İxtiyari diqqət isə yalnız insanlara məxsusdur, onun  davranışının 

spesifik forması kimi əmək fəaliyyətində tarixən təşəkkül tapmışdır. 



əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsəd olmadan, iradi səy tələb 

etmədən  yaranan diqqət qeyri-iradi, qeyri-ixtiyari diqqət adlanır. “Təcili 

yardım maşını siqnalına reaksiya, yeni avtomobil, vitrində yeni moda) 

İxtiyari diqqətin yaranması üçün insana təsir edən qıcıqlandırıcılar 

aşağıdakı qruplara ayrılır: 

İxtiyaridən sonrakı diqqət. (şahmatı bilməyənin marağı) 

1. Qıcığın gücü və gözlənilməzliyi. 

Güclü səs, işıq, kəskin iy diqqəti cəlb edir. 

2. Qıcığın yeniliyi, qeyri-adiliyi, konstrastlığı 

Qeyri-adi, yeni minik maşını, yeni texniki təlim vasitəsi diqqəti cəlb 

edir. Hindistana zəngin botanika bağına getmiş keçmiş SSRİ 

vətəndaşları deyirlər ki, onların diqqətiniən çox cəlb edən gül bizim 

çobanyastığıdır, fon ağ olduqda qara obyektlər, fon qara olduqda 

ağ obyektlər diqqəti daha çox cəlb edir. 

3. Obyektin hərəkəti. Hərəkət edən obyektlər və ya hərəkətli 

obyektlər içərisində dayanan obyektlər diqqəti daha çox cəlb edir.  

Odur ki, polis, təcili yardım, yanğın mühafizəsi maşınlarının 

başındakı işığı hərəkət edən formada düzəldirlər. Televiziya 

rekramlarını da hərəkətli edirlər ki, cəlbedici olsun. 

Qeyri-ixtiyari diqqət insanın daixli  vəziyyətindən, əhvali 

ruhiyyəsindən, tələbat  və maraqlarından asılıdır. Sinifdə dərs gedir. 

Müəllim: “Bu, 1961-ci ildə 12 apreldə olmuşdur”. Bu an koridorda möhkəm 

səs eşidildi: “İnsan kosmosa çıxıb!” Uşaqlar qışqıraraq   yerlərindən qalxdı, 

repreduktoru işə saldılar. TASS-ın xəbərləri verilir. Kosmosa uçuş haqda 

məlumat verilir. 

Qeyri –ixtiyari diqqətin sitimullaşdırılmasında rəngli afişalar mühüm 

rol oynayır. Marağın da rolu yüksək əhəmiyyətə malikdir. 

Qarşıda qoyulmuş məqsəd əsasında və iradi səy nəticəsində yaranan 

diqqət ixtiyari diqqət adlanır. İxtiyari diqqət insan həyatında mühüm rola 

malikdir və onun yaranması üçün II siqnal sistemi qıcıqlandırıcıları əsasdır. 



Təlim prosesində məktəbli üçün ixtiyari diqqətin-aydın məqsədin, 

təşkilatçılıq, bütün iş prosesində diqqətin saxlanılması böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Məktəblilərdə ixtiyari diqqətin dayanıqlı olması üçün bir sıra şərtlər 

lazımdır: 

1. Borc və vəzifənin dərk edilməsi; (yaşlı oxumağın məktəbli üçün borc 

və vəzifə olunduğunun dərk olunması) 

2. Məqsəd aydınlığı (müəllim şagirdlərin birinə lövhədə çalışma həll 

etməyi, digərinə isə səhvləri düzəltməyi tapşırır) 

3. İş üçün vərdiş edilmiş şəraitin olması  (İş şəraiti dəyişdikdə ixtiyari 

diqqətin davamlığı və təşkili çətinləşir) 

4. Vasitəli maraqların olması. 

Hər gün futbol məşqinə gedən uşaq bəzən bezsə də, son arzu-onun 

çümpion olması arzusu ona bu fəaliyyətidavam etdirmək üçün inam 

və səy yaradır. 

5. lazımi şəraitin olması 

Mənfi təsir edən qıcıqların olmaması (televizor, maraqlı hekayə, bərk 

musiqi, səs və s.) 

Lakin əqli fəaliyyət üçün lal sükut heç də diqqətin, o cümlədən 

səmərəli əqli fəaliyyətin təşkilinə müsbət təsir göstərir. Serekov qeyd edirdi 

ki. Böyük kitabxanaların birində elmi iş üçün ayrıca otaq ayırdılar. Buraya 

heç bir səs, kənar qıcıq təsir etmirdi. Hüç kim məhsuldar düşünə 

bilməmişdir. 

Eksperimental olaraq müəyyən olunmuşdur ki, tam ağ olan, heç bir 

şəkil, gül olmayan, donuq şüşəli otaqda uşaqların təlim keyfiyyəti aşağı 

olur, lakin şəkil, dibçək, bəzəkli divarları olan otaqda təlim keyfiyyəti xeyli 

yüksək olunmuşdur. 

Diqqətin üçüncü növü-ixtiyaridən sonrakı diqqət adlanır. Bu diqqət 

ixtiyari diqqətin əsasında, lakin ondan sonra yaranır. 



Məsələn, III sinif şagirdi yayı necə keçirdiyi barədə ev inşası yazır. 

Əvvəlcə iş onu cəlb etmir, işə həvəssiz girişir, nəhayət özünü “ələ alır” səy 

göstərir, özünü işə başlamaq üçün məcbur edir (ixtiyari diqqət). Nəhayət 

uşaq həvəslə işə başlayır və bu iş onu cəlb edir. Yayda keçirdiyi bütün 

istirahət yerləri, mənzərələr, əyləncələr onun gözü qarşısında canlanır. 

Meşələr, gəzintilər, çayda çimmək, balıq  tutmaq, göbələk yığmaq-bütün 

bunları təsviri ilə inşaya köçürməyə tələsir. İxtiyari diqqət ixtiyaridən sonrakı 

diqqətə keçir. Bu inşanın yazılmasına başlamaq məqsədi və səyi ixtiyari, 

işə başladıqdan sonrakı fəaliyyət ixtiyaridən sonrakı diqqətin məhsuludur. 

Təlim fəaliyyətində diqqətin qeyd olunan hər bir növü iştirak edir, onlar biri 

digəri ilə sıx əlaqəlidir. 

Diqqətin xüsusiyyətləri. 

İnsanın diqqətini “yaxşı” və “pis”-deyə 2 qrupa ayırmaq doğru deyil. 

Bu qeyri-müəyyən bölgüdür və diqqətin bütün xüsusiyyətlərini əks etdirmir. 

Diqqətin bir sıra parametr və xüsusiyyətləri vardır ki, insanın diqqət və 

imkanlarının bəzi cəhətləri ondan asılıdır. Diqqətin xüsusiyyətlərinə adətən 

aşağıdakıları aid edirlər. 

1) Diqqətin mərkəzləşməsi (konsentrasiyası). Bu zaman şüur yalnız 

bir obyekt və ya fəaliyyətə yönəlir, digərlərindən uzaqlaşır. Diqqətin 

mərkəzləşməsi o deməkdir ki, insanın bütün psixoloji aktivliyi müvəqqəti 

olaraq mərkəzləşir və lazım olan obyektə yönəlir. Diqqətin mərkəzləşməsi 

zamanı sanki digər obyekt və hadisələr, kənar qıcıqlar sezilmir. 

2) Diqqətini davamlılığı.  Diqqətin uzun müddət, fasiləsiz və 

mərkəzləşdirilmiş formada ümumi bir məqsədə tabe olan obyektlər 

üzərində saxlanması ilə ifadə olunur.Diqqətin davamlığı sinir sitemi, 

temperament tipləri, motivasiya, şəxsi maraqlar, tələbatlar və eyni zamanda 

ətraf mühit, xarici təsirlərdən də asılıdır. Davamlılıq diqqətin müvəqqədti 

xüsusiyyətidir. 

3) Diqqətin həcmi. Eyni vaxtda əhatə olunan, aydın dərk olunan 

obyektlərin miqdarı ilə müəyyən edilir. Adətən böyüklərin diqqətinin həcmi 



4-6, uşaqlarınkı 2-3 arasında olur. Diqqətin həcmi yalnız genetik amillərdən 

deyil, həmçinin fərqin qısa müddətli hafizəsinin imkanlarından da asılıdır. 

Diqqətin həcmi eyni zamanda insanın peşə vərdişləri, əhvalı, sağlamlığı, 

maraqları ilə də bağlıdır. 

4) Diqqətin paylanması. Diqqətin eyni vaxtda iki və daha artıq 

obyektə yönəldilməsi bacarığı ilə xarakterizə olunur. Diqqətin paylanması 

zamanı sanki diqqətin bir neçə fokusu (mərkəzi) eyni vaxtda bir neçə işi 

icra etməyə imkan verir və onlardan heç biri diqqətdən kənarda qalmır. 

Şahidlərin yazdığına görə, Naroleon eyni vaxtda yeddi işi icra edə bilmək 

qabiliyyətinə malikdir.  

5) Diqqətin keçirilməsi. Bu zaman şüurlu surətdə diqqət bir 

obyektdən başqa obyektə və ya bir fəaliyyətdən başqa fəaliyyətə yönəldilir. 

Diqqətin keçirilməsi ixtiyari və qeyri-ixtiyari olur. İxtiyari –şüurlu şəkildə 

iradənin nəzarəti altında obyektin qavranılmasına yönəlişlik, qeyri-ixtiyari 

isə gözlənilmədən, daha güclü qıcıqlandırıcının təsiri ilə diqqətin  başqa 

obyektə yönəlməsidir. 

İnsanın lazımi anda diqqətini müəyyən obyektin üzərinə yönəldə 

bilməməsi isə dalğınlıq adlanır. Dalğınlığın səbəbləri müxtəlif ola bilər.  

Diqqətin başlıca xüsusiyyətləri-onun keçiriciliyi, davamlığı, həcm, 

paylanması, cəmləşməsi və konseptrasiyasıdır. 

6) Diqqətin tərəddüdü- Onun intensivlik dərəcəsinin qeyri-ixtiyari  

olaraq dövrü dəyişmələri ilə ölçülür. (2-3  12 saniyəyədək). 

7) Diqqətin yayınması - qeyri-ixtiyari olaraq diqqətin şüurlu və 

niyyətli halda  yerdəyişməsidir. Bədən tərbiyəsi dərsindən  sonra  riyaziyyat 

dərsinə keçmək). 

8) Diqqətin pozulması -  müəyyən müddət diqqətin  tonlaya 

bilməmək, dalğınlıqdır. Buna  “şüurun daralması” da deyirlər. (Dalğınlıq – 

diqqətsizlik). 

Diqqətin kollektiv, qrup və fərdi olmaqla 3 əsas  tipi fərqləndirilir. 



Diqqətin patologiyası dedikdə aşağıdakı  xüsusiyyətlər nəzərdə 

tutulur: 

1. Diqqətin davamsızlığı. 

2. Diqqətin ləngiməsi. 

3. Diqqətin durğunluğu. 

4. Diqqətin daralması ( beyin damarlarının  aterosklerozunda olur). 

5. Diqqətin  zəifləməsi (kəllə travmalarında) (gözlərini ən güclü qıcığa 

zilləyir, heç bir reaksiya vermir). 

 

İnsan  beyni çox mürəkkəb funksiyaları yerinə yetirir. O, yalnız ətraf 

aləmdən informasiyanı qəbul etmir, həm də onu hifz edib saxlayır. Hər gün 

biz yeni məlumatlar əldə edirik, hər gün bizim biliklərimiz zənginləşir. 

İnsanın bildiyi hər şey müəyyən müddət onun beyin “xəzinəsində” 

saxlanılır.  

Analizatorlara təsir göstərən cism və hadisələrin nəticəsində beyində 

əmələ gələn onların obrazları həmin cism və hadisələrin təsiri kəsildikdə 

dərhal yox olmur, müəyyən müddət onların izləri beyində qalır. Bunlar 

hafizə təsəvvürləri adlanır. Hafizə təsəvvürləri elə obrazlardır ki, onlar 

əşya və  hadisələrin əvvəllər qavranılması nəticəsində yaranır, indiki halda 

isə biz onları fikrən qavrayırıq. Bu cür təsəvvürlər görmə, eşitmə, dad, iy, 

toxunma, ehtizaz, ağrı və s. ibarət ola bilər. Hafizə təsəvvürləri qavrayış 

obrazlarından fərqlidir. Birinci - xəyali, soyuq, ikinci isə - zəngin və 

canlıdır.  

Hafizə - insanın öz keçmiş təcrübəsini yadda saxlaması, hifz 

etməsi və sonradan yada salmasından ibarət olan psixi prosesdir. 

Əvvəllər qavranilmış hisslərin, fikirlərin, hərəkət və surətlərin yenidən 

canlandırılmasıdır.  

İnsan həyatında hafizənin rolu olduqca böyükdür. Bizim həyatda 

bildiyimiz, qadir olduğumuz və varsa, hafizənin sayəsində mümükündür. 

Hafizəsini itirmiş adam, Seçenovun təbirincə desək, yeni doğulmuş çağaya 



bənzəyir, sanki o, bu həyata yenicə gəlmişdir. Hər şeydən xəbərsizdir, 

onun davranışı yalnız instinktiv xarakter daşıya bilər. Hafizə bizim bilik, 

bacarıq və vərdişlər əldə etməyimizə, onları hifz etməyimizə  və 

zənginləşdirməyimizə səbəbkardır.  

Yaddaşın mexanizmlərinin tədqiq edilməsində 1921-ci ildə Berger 

tərəfindən  kəşf edilmiş bioelektrik  aktivlik hadisəsi mühüm mərhələ kimi 

qiymətləndirildi. Bu əsasda hafizənin neyronal modeli meydana çıxdı. Bu 

nəzəriyyə sinir enerjisinin sinapslar vasitəsilə hüceyrələrə yayılmasını əsas 

götürürdü. 

Psixoloqlar Makqonel və Yakobson müəyyən etmişdir ki, DNT-ni bir 

canlıdan digərinə köçürməklə məlumatları da köçürmək mümükündür. Belə 

təcrübələrdən biri balıqlar üzərində aparılıb. Məşhur neyrobioloq H.Hidenə  

görə beyin hüceyrələrinin müxtəlif qıcıqlar nəticəsində  oyanması PNT-nin 

tərkibini 30-40%-dək  dəyişir. Bu isə onun  əvvəlki tərkibini dəyişir. PNT 

tanış məlumatları  əks etdirmək xüsusiyyətinə malikdir. 

Pavlov yaddaşın fizioloji əsasını şərti rejlektor fəaliyyətlə 

əlaqələndirib. Akademik İ.S.Bretaşvili və P.K.Anoxin yaddaşın şərti reflektor 

fəaliyyətlə əlaqəsi sahəsində böyük tədqiqatlar aparmışlar.  

Hafizə də digər psixi proseslər kimi fəaliyyətdir, psixi fəaliyyətdir. 

İnsan ilk növbədə həmin   hadisə və faktları yadda saxlayır ki, onlar onun 

həyat mənafelərinə  uyğundur,  müəyyən əhəmiyyət  kəsb edir. Az 

əhəmiyyətli hadisə və faktlar isə pis hifz edilir və tez unudulur. Bu 

baxımdan şəxsiyyətin ayrılmaz səciyyəvi şərtlərindən biri olan davamlı 

maraqların hifzetmədə və yaddasaxlamada  böyük rolu vardır. Hafizənin 

məhsuldarlığı insanın  iradi keyfiyyətlərindən çox asılıdır. Zəif iradəli, 

tənbəl və iradi səyə qadir olmayan adamların hafizəsi də zəif olur. 

Hafizə prosesləri  yaddasaxlama, yadasalma, hifzetmə,  

yadasalma və unutmadan ibarətdir.  

Şüurumuzda əks olunan və hafizəmizdə möhkəmlənən ayrı-ayrı 

əşya, fakt və hadisələr arasındakı rabitə “assosiasiya” adlanır. Bu əlaqə 



və rabitələr olmadan insanın  psixi fəaliyyəti, o cümlədən  hafizə fəaliyyəti 

mümkün deyildir. Assosiativ rabitələrin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bu 

rabitənin bir elementinin  yada düşməsi digər elementlərin də yada  

düşməsinə səbəb olur. Assosiativ  rabitələr sadə və mürəkkəb ola bilər. 

Sadə  assosiasiyalar haqqında  ilk təlim Yunan alimi, filosofu Aristotel 

tərəfindən irəli sürülən oxşarlıq, əkslik və qonşuluq assosiasiyalarıdır. 

Yaddasaxlama zamanı meydana gələn müvafiq sinir rabitələri assosiasiya 

adlanır. 

Qonşuluq assosiasiyalarının əsasını əşya və hadisələr arasındakı 

zaman və məkan münasibətləri  təşkil edir. Belə assosiasiyalar məsələn, 

əlifbanı əzbərləyərkən, vurma cədvəlini söyləyərkən,  şahmat 

fiqirlarını düzərkən özünü biruzə verir. Oxşarlıq assosiasiyaları, məsələn 

Qaçaq Nəbi haqqında danışarkən  Həcər də yada düşür. Kutuzov 

haqqında söhbət düşəndə Suvarov da xatırlanır. Əkslik assosiasiyaları: 

“pis” qiymət alan şagird əvvvəllər aldığı “yaxşı” qiyməti xatırlayır. 

Bizim biliklərimizin mənbəyini sadə deyil, mürəkkəb assosiasiyalar 

təşkil edir. Bunlar məna əlaqələridir. Onların əsasını obyektiv əlaqələr 

olan “səbəb-nəticə”, “cins-növ”, “bütöv-hissə” mübasibətləri təşkil edir.  

   Hafizənin fizioloji əsasları 

Hafizənin fizioloji əsasını qıcıqlandırıcıların təsiri ilə baş beyin  

qabığında yaranan  sinir oyanmalarının  izləri təşkil edir. Hazırda hafizə 

haqqında  bitkin nəzəriyyə mövcud deyildir. Bir neçə konsepsiya irəli 

sürülmüşdür: 

I nəzəriyyə: - psixoloji (assosiasiya və -------); 

II nəzəriyyə: - neyrofizioloji (Pavlov təlimi); 

III nəzəriyyə: - biokimyəvi ; 

IV nəzəriyyə: - kibernetik və ya malekulyar  ----- 

 Hafizənin fizioloji mexanizmlərini kimyəvi reaksiyalar təşkil edir. 

Bu reaksiyalar nəticəsində  proteinin hüceyrədə çevrilməsi (RNT) 

nəıticəsində izlər yaranır. 



     Hafizə prosesləri. 

 Hafizə mürəkkəb psixi fəaliyyətdir. Onun tərkibində bir sıra ayrı-ayrı 

prosesləri fərqləndirmək lazımdır. Onları yaddasaxlama, yadasalma, 

tanıma və unutma adı ilə 4 qrupa ayırmaq lazımdır. 

Yaddasaxlama: Hafizənin fəaliyyəti yaddasaxlama ilə başlayır, yəni,  

gerçəklikdən duyğu və qavrayış vasitəsilə şüurumuza daxil olan obrazlar 

yaddasaxlama sayəsində hifz olunur.  

 Gerçəkliyin cism və hadisələrinin təsiri ilə duyğu və qavrayış 

nəticəsində yaranan təəssürat və surətlərin  möhkəmlənməsi prosesi 

yaddasaxlama adlanır. 

 Yaddasaxlamanın 3 növü vardır. 

1.  Nəqşləndirmə - bir neçə saniyə ərzində cismi bir  dəfə görməklə  

onun surətinin dəqiq şəkildə qısa və ya uzunmüddətli hafizədə 

saxlanılmasıdır. 

2.  Qeyri-ixtiyari yaddasaxlama – cismin dəfələrlə, təkrarən 

qavranılması sayəsində, qarşıya məqsəd qoymadan, niyyətsiz baş 

verən prosesdir.  

3.  İxtiyari yaddasaxlama – insanın məqsədyönlü şəkildə, irdi səy 

nəticəsində  materialı yaddasaxlaması prosesidir. 

 Fizioloji nöqteyi nəzərdən yaddasaxlama oyanma izlərinin  yaranması 

və möhkəmlənməsi prosesidir. Məktəblinin təlim materialını uğurla yadda 

saxlamasına bu prosesin müsbət təsiri vardır. Yaddasaxlama qeyri-ixtiyari 

və ixtiyari ola bilər. Qeyri-ixtiyari yaddasaxlama əvvəlcədən qarşıya 

məqsəd qoymadan yaranan prosesdir. İxtiyari yaddasaxlam isə 

məqsədyönlü  prosesdir, sistemə və plana uyğun prosesdir.  

 Hafizə prosesində müşahidə olunan aktlardan biri unutmadır. Unitma 

keçmişdə qavranılanların indiki anda yada salınmasında, tanımasında və 

ya səhv xatırlanmasında ifadə olunan hafizə aktıdır. Onun baş verməsi 

mənfi indulsiya hadisəsi mühüm rola malikdir.Unutma hifz olunmuş 

materialın, oyanma  izlərinin sənməsi , yox olmasıdır.Unutma özü təbii və 



qanunauyğun prosesdir, onu bütövlükdə mənfi proses  kimi, 

qiymətləndirmək doğru deyildir.Əgər unutma olmasa idi, bizim beynimiz o 

qədər də gərəkli olmayan indermasiyalarla hədsiz yüklənər və bu əqli və 

ruhi gərginliyə səbəb ola bilərdi. Unutma kənar  informasoyalardan beynin 

azad olmasına təlimat verir. Lakin unutma ilə mübarisə mühümdür. Nə 

üçün? Ona görə ki,çox vaxt  bizə lazım olan vacib  informasiyalar unudulur.  

 Tanıma  mühüm hafizəaktlarından biridir. Tanıma yadasalmanın 

nisbətən aşağı səviyyəsi  kimi  cismintəkrarən qavranılmasına istinad  edir. 

Tanıma yaddasaxlamadan asan prosesdir. Bunu sadə təcrübələrdə sübut  

edir.Sınanılan şəxsə 50 şəkil və ya söz  verilir.Əsaslı tanışlıqdan sonra  

sınanılan şəxs onları  adlandırmalı idi. Sonra ona əvvəl olan 50 şəkil də 

daxil olmaqla 100 söz və ya şəkil verilmişdir. Bu təcrübədə yadda  saxlama 

həddi 100-ə 15, tanıma həddi isə 100-ə 35  olmuşdu 

 Müasir psixologiyada hafizənin təsnifinin 3 mühüm kriteriya əsasında  

aparılması qəbul edilib. 

1) Yaddasaxlama obyekti (yəni nə yadda saxlanılır.) Bu cəhətdən hərəkət, 

eosional obrazlı və sözlü məntiqi tipləri fərqləndirir. 

2) Yaddasaxlamanın məqsədinə və üsuluna görə ixtiyari və qeyri-ixtiyari 

hafizə) 

3) Yaddasaxlamanın müddətinə görə (uzunmüddətli, qısamüddətli və 

operativ hafizə) 

 Sözlü məntiqi hafizə-fikirlərin anlayışların,ideyaların 

yaddsaxlanılması, hifz edilməsi və yada salınması prosesidir. Belə hafizə 

növü yalnız insanlara məxsusdur. 

 Hərəkət hafizəsi-  hərəkət və hərəkətlər  sistüminin 

yaddasaxlanılması və yada salınması  xarakteri daşıyır. 

 I. Emosional hafizə- yaşanılmış hisslərlə bağlı hafizədir.Mənfi və 

müsbət hisslər dərhal yox olmur, müəyyən izlər buraxır. Bu, əvvəllər 

yaşanmış hisslərin  canlandırılmasıdır. (qarşısında künahkar olduğunuz 



adamın obrazını gördükdə yenidən bu hissi keçiririk. Bu hisslər insanın ruhi 

mənəvi inkişafında mühüm rola malikdir. 

 II. Obrazlı-hafizə- əvvəllər qavranılmış cism və hadisələrin yada 

salınmasıdır. 

 Obrazlı hafizə görmə, eşitmə, iybilmə, dadbilmə və lamisə kimi 

formalara malikdir.Görmə və eşitmə hafizəsi bütün normal adamlarda 

vardır. İybilmə, dadbilmə, lamisə duyğuları peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. 

(Yeyinti və ətriyyat sənaye işciləri). Olqa   Skaraxodova iybilmə (kar-kor) 

obrazlı hafizə incəsənət adamlarında yüksək səviyyədə inkişaf edib. 

Eydetik hafizə (obraz) qavrayışdan sonra da adam obyekti bütün detalları 

ilə görür. (şəkili, melodiyalı). Bu uşaqlarda çox olur. Dəqiqlik kəsb edir. 

Obrazlı  hafizə təlimdə xüsusidir. Sözlü  uzaq olmasa, təlim materialı olan 

obyekt  fraqmentar şəkildə yada düşür. 

 III. Sözlü-məntiqi hafizə - fikirləri yadda saxlannılması və yada 

salınmasıdır. Fikirlər nitqdən kənarda mövcud deyil, ona görə də bu sözlü-

məntiqi hafizə adlanır.   

 -İxtiyari  və qeyri-ixtiyari hafizə qısamüddətli və uzunmüddətli hafizə. 

 Yaddasaxlama 

 Öyrənmə və ya yaddasaxlama zamanı insanlar müəyyən metodika və 

tərzlərdən  istifadə edirlər. bunlardan biri də minemonika  adlanır. Süni 

assosiasiyaların yardımı ilə zəruri olan biliklərin, məlumatların yadda 

saxlanılmasına  xidmət edən vasitə və tərzlərin  məcmuyuna minemonika 

deyilir. Məsələn, K.Marks 1818-ci ildə anadan olub. Burada 18 ədədi iki 

dəfə təkrar olunub.  

 Göy qurşağı rənglərini ardıcıl yadda saxlamaq üçün belə süni bir 

cümlədən istifadə olnur. “Qarı nənə sarə yubkasını geyəndə madmazelə 

bənzəyir”. (Qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, göy, mavi, bənövşəyi) 

 1) Məntiqi – məna əlaqələrinə əsasən  yaddasaxlama. II siqnal 

sistemi fizioloji əsası məntiqi əməliyyatlar, təhlil, tərkib və.s əsas rol 

oynayır.  



 2) Mexaniki( materialın hissləri arasındakı məna əlaqələrinə istinad 

etməyən yaddasaxlamasıdır.(vurma cədvəli) Mən elə bilmirəm qoy başdan 

deyim. Formal mənimsəməyə səbəb olur. 

 Xatirə -  keçmişin yada salınmasıdır. Xatirənin mərkəzində şəxsin 

özü, onun başına gələn hadisələr durur. İnsan beyninin bütün sinir 

hüceyrələrinin yalnız 4 % -i sərf olunur, 96%-i ehtiyatdadır.  

 Yer üzərindəki insanların yalnız bir faizi öz beyinlərinin imkanlarından 

istifadə edirlər.  

a. Əmək və istehsal növbələşdirilməsi. 

b. Farmokoloji və fizioloji vasitələr.  

c. Soyuq sudan istifadə. Şiller yaradıcı prosesdə ayağını buzlu 

suya salırmış. 

d. V.Hüqo soyuq duş qəbul edəndə yorğunluğu aradan qalxır.  

e. Puşkin səhərlər buzlu suda çimərdi. 

Eksperimentlər sübut edir ki, hafizədə möhkəmləndirilmiş materiallar 1 gün 

sonra -77,6%-i,  4 gün sonra – 66,4%-i, 10 gün sonra 67,2%-i yadda qalır.  

 Analizatorların iştirak fəallığına görə hafizənin 4 tipi fərqləndirilir. 

Görmə, eşitmə, hərəkət və qarışıq hafizə. Ən çox yayılan hafizə tipi  - 

qarışıq hafizə (görmə, hərəki və eşitmə hərəki) tipidir.  

 Obrazlı hafizə - (görmə, eşitmə, hərəkət). buraya həm də 

emosional hafizə - hiss üzvlərinə əsaslanan hafizə aiddir.  

 Məntiqi hafizə - sözləri, ədadləri, fikirləri, məntiqi sxemləri və ümumi 

ideyaları yadda saxlamağa xidmət edir.  

 Metodika (eşitmə hafizəsi yaddasaxlama üçün) 

a)nərgiz, qayçı, lampa, alma, qələm, tufan, dəyirman, tutuquşu, vərəq, 

sandıq 

b) ot, səbr, eynək, çay, dəftər, qanun, fantaziya, qaşıq, quş, alov. 

H. =
2

ba
 (bu düsturla tapılır).  

 



V MÖVZU:   TƏFƏKKÜR VƏ NİTQ 

 
             PLAN: 

1. Təfəkkürün psixoloji səciyyəsi. 

2. Təfəkkürün əsas növləri: əyani -əməli, əyani –obrazlı, mücərddəd 

təfəkkür. 

3. Təfəkkürün məntiqi formaları. Məfhumlar, cisim və hadisələri mühüm 

əlamətlərinə görə əks etdirməkdən ibarət təfəkür forması kimi. 

Hökmlər fikri proseslərin baş verdiyi əsas forma kimi. Əqli nəticə və 

onun növləri: induktiv, deduktiv əqli nəticə, anologiya. 

4. Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri. 

5. Təxəyyül yaradıcı təfəkkür prosesi kimi. Təxəyyül surətlərinin 

yaradılması prosesi. 

6. Təxəyyülün növləri. Təxəyyül və üzvi proseslər. Elmi və bədii 

yaradıcılıqda təxəyyülün rolu. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2002. 

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2003. 

3. Psixologiya. S.İ.Seyidov və M.Ə.Həmzəyevin redaktorluğu 

ilə.Bakı,2007  

4. Əliyev R. Psixologiya. Bakı. 2008. 

5.   Ümumi psixologiya.(A.V.Petrovskinin redaktorluğu ilə).B.,“Maarif”,1984. 

 

Təfəkkür psixi inikası ən ali, ən yüksək formasıdır. O, hissi, idrak 

formaları olan duyğu, qavrayış və təsəvvürlərə nəzərən daha yüksək 

rasional,məntiqi dərketmə fəaliyyətidir. Hissi idrak ətarf xarici aləmin xarici 

mənzərəsini əks etdirdiyi halda, məntiqi idrak forması olan təfəkkür təbiət 

və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını kəşf etməyə, onları dərk 

etməyə imkan yaradır. 



Təfəkkür həmişə hər hansı məfhumun axtarışına yönəlmiş idrak 

prosesidir.  

İnsan ətraf xarici aləm haqqında çox şey bilir. Uzaq ulduzların kimyəvi 

tərkibi, elementar hissəciklər aləmi, ali sinir fəaliyyətinin qanunları, retgen 

şüalarının, ultrasəsin təbiəti bizə tanışdır. Biz temperaturla həcm arasındakı 

asılılığı, hakim küləklərin iqlim dəyişmə xüsusiyyətləri, üçbucağın tərəfləri 

arasında münasibət və s. kimi biliklərin əldə edilməsi təfəkkürün fəaliyyəti 

ilə bağlıdır. Belə mürəkkəb biliklərin əldə edilməsində hissi idrak prosesləri 

olan duyğu və qavrayışların imkanları məhduddur. Verilən fiqurun üçbucaq 

və ya trapesiya olmasının, tavanın ağ rəngdə olmasının sübuta ehtiyacı 

yoxdur. Bunalrı biz hissi dərketmə vasitəsilə müəyyən edə bilirik. Lakin 

üçbucağın daxili bucaqların cəmini 1800 olması  və ya üçbucağın katetləri 

kvadratları cəmini hipetenuzun kvadratına bərabər olmasının sübuta 

ehtiyacı vardır. Belə hallarda insan məntiqi əməliyyatlara –təfəkkür 

əməliyyatlarına istinaq etmək olur.  

Deməli insanın dərketmə fəaliyyəti yalnız analizatorların hissi 

dərketmə ümuidinə qalardı, bizim biliklərimizin həcmi çox az, özü isə çox 

bəsit olardı. Ətraf həyatda, gerçəklikdə elə hadisə və proseslər vardır ki, 

onalrı birbaşa dərk etmək mümkün deyildir. Məsələn, biz əvvəlcədən 

qazların, mayelərin, metalların və sairlərin xassələrini bilirik. Bu biliklər 

bizdə artıq ümumiləşmiş xarakter kəsb edir. Otağın və ya havanın 

temperaturunu biz dərk duyğuları vasitəsilə təxmini müəyyən edə bilsək də, 

onu dəqiq ölçmək üçün müəyyən bir vasitədən, məsələn, termometrdən 

istifadə etməli oluruq. Deməli, təfəkkür həm də ümumiləşmiş və vasitəli 

inikas  formasıdır. 

Psixologiyada təfəkkürə belə bir tərif verilir:  

Yeni, mühüm xassəsə əlamət və keyfiyyətlərin axtarışına 

yönəlmiş, nitq ilə ayrılmaz surətdə bağlı olan gerçəkliyin insan 

beynində vasitəli və ümumiləşmiş inikası təfəkkür adlanır.  



Onun vasitəsilə insan cisim və hadisələrin ümumi və mühüm 

xüsusiyyətlərini, onlar arasındakı daxili əlaqə və asılılıqları, qanunauyğun 

əlaqələri dərk edir. Dərketmədə təfəkkürün rolu olduqca böyükdür. O, 

idrakın hüdudları genişləndiri. Təfəkkürün gücü ilə insan irəli gedən 

proqnozlar verir: günəş və ay tutulmalarının vaxtını hesablayır, kosmik 

gəmilərin orbitini təyin edir, ictimai-tarixi və siyasi prosesləri proqnazlaşdırır. 

Deməli zəkanın gücü təfəkkürdədir. Təfəkkürün fizioloji əsasını baş –beyin 

yarımkürələri qabığının mürəkkəb analitik sintetik fəaliyyəti təşkil edir. 

Təfəkkür fəaliyyətə gətirilən bilikdir. Onun vasitəsilə biz problem-

sitiuasiyadan çıxış yolu tapır, məsələ həll edirik. Şahmat oyunu zamanı 

yaranmış vəziyyətdən asılı olaraq insan müəyyən vasitələrə -öz şəxsi 

təcrübəsinə, keçmiş biliklərinə və şahmat nəzəriyyəsinə istinad edir. 

İnsanın təfəkkürü ali dərketmə forması olmaqla yanaşı, həm də nitqli  

təfəkküdür.  Dil, nitq təfəkkürün maddi örtüyüdür. Dil təfəkkrün qabığı, 

təfəkkür isə dilin nüvəsidir. Təfəkkür əşya və hadisələrin mühüm, başlıca və 

fərqləndirici əlamətlərini əks etdirir. Məsələn: kəpənək-həşəratdır; ana- 

övladı olan qadındır. İnasn -əmək qabiliyyətinə, şüura və nitqə malik ictimai 

varlıqdır  və s. 

Təfəkkürün bir sıra növləri vardır: 

I. Əyani -əməli təfəkkür: 

Bu, həm də praktik əməlin və ya praktik təfəkkür də adlanır. İnsan 

praktik xarakterli məsələlərin, işlərin yerinə yetirilməsində bu təfəkkür 

formasında icra edir. Təfəkkürün bu forması insanın bütün həyatı boyu onu 

müşayət edir. Məişətdə, mənzil tikintisində, quruculuq işlərinin bütün 

sahələrində bu təfəkkür forması özünü göstərir. Uşaqların, xüsusilə 1-3 

yaşlı uşaqların fəaliyyəti birbaşa olaraq əməli-hərəkəti təfəkkürə əsaslanır. 

II. Əyani obrazlı təfəkkür: 

Təfəkkürün bu növü əsasən əyani obrazlar üzərində fikri 

əməliyyatların yerinə yetirilməsi proseslərində özünü göstərir. Təfəkkürün 

bu növü əyani-əməli təfəkkür forması ilə sıx bağlıdır. 3-6 yaşlı uşaqlarda, 



eləcə də  6-10 yaşlı uşaqlarda təfəkkürün bu növü özünün üstünlüyü ilə 

seçilir. Onların fikri fəaliyyəti əyani obrazla rüzərində təşkil edildikdə 

dərketmənin məhsuldarlığı və səmərəsi yüksək olur.  

III. Sözlü-məntiqi təfəkkür: 

Təfəkkürün bu növünü bəzən nəzəri təfəkkür də adlandırırlar. Bu 

təfəkkür forması sözlü mühakimələrə, onların, hökm və əqli nəticələrinə 

əsaslanır. Sözlü –məntiqi təfəkkür dərketmənin ən yüksək formasıdır. Onun 

vasitəsilə insan, təbiət, cəmiyyət və insan idrakının qanun və 

qanunauyğunluqlarını müəyyən edir. Təfəkkürün adları çəkilən hər üç 

forması bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bununla belə, müxtəlif peşə adamlarında 

onlardan biri üstünlük təşkil edir. Bu fəaliyyətin tələbləri və xüsusiyyələri ilə 

bağlıdır. Məsələn, nəzəriyyəçi-fizik və ya filosof və psixoloq da sözlü-

məntiqi təfəkkür, rəssam və ya bəstəkarda əyani -obrazlı təfəkkür daha 

üstün inkişaf etmiş olur. Orta və böyük məktəb yaşlı dövründə şagirdlərdə 

sözlü-məntiqi təfəkkürün inkişafı intensiv xarakter alır.  

 

   Təfəkkürün formaları. 

Təfəkkürün məntiqi formaları içərisində məhfumlar, hökmlər və əqli 

nəticə əsas yer tutur.  

Məhfumlar - əşya və hadisələrin sözlərlə ifa olunan mühüm və 

fərqləndirici əlamətlərinin inikasıdır. Məsəklən, insan, idman, turizm, bitki, 

cəmiyyət və s. Məhfumlar ad bildirən sözlərdə-isimlərdə əks olunur. 

Ümumi, xüsusi, konkret və mücərədd məhfumlar fərqləndirir. Hər bir 

insanın fərdi həyatı gedişində onun mənimsədiyi məhfumların sayı get-

gedə artır. Bu prosesdə təlimin rolu olduqca böyükdür.  

Hökmlər- gerçəkliyin əşya və hadisələri arasındakı əlaqə və 

münasibətlərin inikasıdır. Hökmlərdə bu və ya digər fikir ya təsdiq, ya da 

inkar edilir. Hökmlərin ümumi, xüsusi və fərdi olmaqla üç əsas növü 

fərqləndirilir.  Məsələn: bütün bitkilərin kökü vardır (ümumi); bəzi quşlar 

suda üzür (xüsusi); Mömünə Xatın türbəsi Naxçıvanda yerləşir (fərdi). 



Əqli nəticə - bir və ya bir nüçə hökm əsasında  əldə edilən yeni 

hökmdür. Əqli nəticə tamamlanmış fikri prosesdir. Əqli nəticənin iki əsas 

növü fərqləndirilir: induktiv əqli nəticə (induksiya), deduktiv əqli nəticə 

(deduksiya). Xüsusi, təkcə hökmdən ümumiliyə doğru çıxarılan əqli nəticə 

induktiv əqli nəticə adlanır. Alminium elektriki keçirir. Mis elektriki keçirir. 

Qızıl elektiki keçirir. Deməli, bütün metallar elektriki keçirir.  

Ümumidən xüsisiyə doğru çıxcarılan əqli nəticə deduktiv əqli 

nəticə adlanır. Məsələn, 18 yaşı tamam olan bütün Azərbaycan 

vətəndaşları səsvermə hüququna malikdir. Abbasovun 18 yaşı var. Deməli 

Abbasov səsvermə hüququna malikdir.  

Əqli nəticənin xüsusi forması analogiya adlanır. O,  bu və ya digər 

proses və hadisələrin mümkünlüyü barədə fərziyənin qurulmasında tətbiq 

olunur. Məsələn, Yerdə və Marsdakı bir çox fiziki oxşarlıqlar əsasında 

Marsda həyatın olması fərziyəsi irəli sürülür.  

Təfəkkürün mühüm formalarından biri əqli nəticə adlanır. 

Məsəsn: Fransız alimi L.Paster sibir  yarası xəstəliyini öyrənərkən uzun 

müddət heyvanların nə üçün bu xəstəliyə otlaqlarda yoluxduğunu n 

səbəbini anlaya bilmirdi. Onun üçün sibir yarasının mikroblarının  torpağın 

üstünə necə çıxdığı sirr olaraq qalırdı.  Bəlli idi ki, insanlar bu xəstəlikdən 

ölən heyvanların cəsədlərini torpağın lap dərinliyində basdırırdılar. Bir dəfə  

bikilmiş sahəyə gələn Paster görür ki, sahənin bir hissəsi o biri tərəflərdən 

daha işıqlı görünür. Ona izah etdilər ki, bu sahədə heç vaxt sibir yarasından 

ölmüş heyvanların cəsədi basdırılmamışdır. Paster burada çoxsaylı 

soğulcan izləri gördü və belə nəticəyə gəldi ki, məhz soğulcanlar sibir 

yarasının daşıyıcılarıdır. Onlar torpağın dərin qatlarında  sibir yarası 

mikroblarını torpağın üzərinə çıxarırlar. 

 İnsan rasional, yəni, məntiqi dərketmə prosesində bir sıra 

əməliyyatlara istinad edir ki, onlara təfəkkür əməliyyatları deyilir. Təfəkkür 

əməliyyatlarına analiz, sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləş-

dirmə, konkretləşdirmə, təsnifat aid edilir.  



Sintez – hissələrin əlamətlərin fikrən tam bütöv halda 

birləşdirilməsidir.  

Analiz- tamın fikrən ayrı-ayrı hissələrə əlamətlərə ayrılmasıdır. Analiz 

və sintez bir-biri ilə əlaqədardır. Onların hansının daha əhəmiyyətli olması 

fəaliyyətin məqsədlərindən asılıdır.  

Müqayisə - əşya və hadisələr arasındakı oxşar və fərqli əlamətləri 

müəyyən etmək məqsədilə onların qarşılaşdırılmasıdır.  

Ümumiləşdirmə- ümumi və mühüm xassə və əlamətlər əsasında 

əşya və hadisələrin fikrən birləşdirilməsidir.  

Mücərəddləşdirmə- əşya hadisələrin bu və ya digər bir əlamətinin 

fikrən birləşdirilməsidir. 

Konkretləşdirmə - bu və ya digər xassə və əlamətin fikrən 

ayrılmasıdır.  

Təsnifat- əşyaların, hadisələrin uyğun əlamətlər əsasında fikrən 

qruplara və ya yarım qruplara ayrılmasıdır.  

Təfəkkür əməliyyatları adətən bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə 

deyil, bir-biri ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir.  

 

  Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri.  

İnsanın sinir sisteminin tipindən asılı olaraq ayrı adamlarda 

təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri özünü fərqli şəkildə göstərir. Təfəkkürün bu 

cəhətdən bir sıra tipoloji xüsusiyyətləri vardır. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 

1. Ağlın genişliyi – çoxsahəli biliyə sahib olmağı, yaradıcı düşünmək 

qabiliyyətini nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirə bilmək bacarığını 

əks etdirir. 

2. Ağlın dərinliyi- daha mürəkkəb məsələlərin həllinə girişmək, onları 

həll etmək qabiliyyətində əks olunur. 

3. Ağlın itiliyi- fikri məsələləri sürətlə həll etmək qabiliyyətində həll 

olunur.  



4. Ağlın tənqidiliyi- öz fikirlərini ciddi surətdə  qiymətləndirmək, 

fərziyyəni  təsdiq edə bilmək, başqalarının səhvini tuta bilmək 

deməkdir.  

5. Təfəkkürün müstəqilliyi- başqaların fikrini təhlil etmək, müstəqil nəticə 

çıxartmaq qabiliyyətidir.  

Fəaliyyət növündən asılı olaraq təfəkkürün aşağıdakı növləri vardır: 

1. Texniki təfəkkür; 

2. Bədii təfəkkür; 

3. Məntiqi təfəkkür; 

4. Praktik təfəkkür. 

İnsanlar arasında təfəkkürün bir sıra kəmiyyət və keyfiyyət 

pozğunluqlarına rast gəlinir ki, bunlara da təfəkkürün patologiyası deyilir. 

Təfəkkürün kəmiyyətcə pozğunluqlarına aşağıdakılar aiddir.  

1. Təfəkkürün sürətlənməsi; 

2. Təfəkkürün ləngiməsi 

3. Təfəkkürün potoloji müfəssəlliyi 

4. Rezinyorluq məntiqsiz nəticə 

5. Məntiqsiz təfəkkür (at belində çox gəz) 

6. Nitqin qırıqlığı (başım ağrımır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI MÖVZU:   TƏXƏYYÜL 

 
             PLAN: 

1.Təxəyyül yaradıcı təfəkkür prosesi kimi. Təxəyyül surətlərinin 

yaradılması prosesi. 

2.Təxəyyülün növləri. Təxəyyül və üzvi proseslər. Elmi və bədii 

yaradıcılıqda təxəyyülün rolu. 

Ədəbiyyat: 

1.Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2002. 

2.Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2003. 

3.Psixologiya. S.İ.Seyidov və M.Ə.Həmzəyevin redaktorluğu ilə.Bakı,2007  

4.Əliyev R. Psixologiya. Bakı. 2008. 

5.   Ümumi psixologiya.(A.V.Petrovskinin redaktorluğu ilə).B.,“Maarif”,1984. 

 

Keyfiyyətcə (mənmunca) pozğunluq. 

1. Sayıqlama ideyaları (təqib, zəhərlənmə, cadu, qısqanclıq, məhəbbət, 

özünü böyütmə, özünü kiçiltmə) 

2. Sarışın ideyalar (geniş küçə, hündür bina, bağlı qapıdan, ölümdən, 

eybəcərlikdən qorxma) 

3. Yüksək qiymətli ideyalar (haqsızlıqdan inciyən adam onu unuda 

bilmir intiqam əhval-ruhiyədə olur) 

Şəxsiyyətə məxsus psixi idrak prosesləri içərisində özünün spesifik 

xüsusiyyətləri ilə seçilən ali psixi funksiyalardan biri təxəyyül adlanır. 

Təxəyyül və ya fantaziya ictimai-əmək fəaliyyəti prosesində tarixən 

meydana gəlmişdir. Təxəyyül şəxsiyyətə məxsus elə psixi törəmələrdən 

biridir ki, o, indiki halda olan təlabatların çərçivəsindən kənara çıxır, 

gələcəyə doğru yönəlir. 

 Təxəyyül surətləri özlərinin gələcəyə yönəlməsi baxımından keçmişlə 

bağlı olan hafizə obrazlarından və indiki anla bağlı olan qavrayış 

obrazlarından fərqlənir.  



 Təxəyyül alimə öz tədqiqatının fərziyyəsini qurmaq üçün, rəssama 

yeni əsərin eskizlərini yaratmaq üçün, yazıçıya irəlicədən ədəbi personajları 

göz önündə canlandırmaq üçün, müəllimə yeni dərsə hazırlaşarkən onun 

gedişini, şagirdlərin reaksiyasını fikrən təsəvvür etmək üçün lazımdır. Bir 

çox elmi ixtira və kəşflər də məhz təxəyyülün nəticəsidir.  

 Coğrafiyanı öyrənən şagird onun üçün yad olan təbiəti təxəyyülündə 

canlandırır. İnşa yazılar, xəritə üzərində işləyərkən, rəsm çəkərkən təxəyyül 

fikri fəaliyyət, yaradıcı təfəkkür rolunda çıxış edir. Bədii əsəri oxuyan şagird 

ədəbi qəhrəmanın ideal obrazını  göz önünə gətirməyə açlışır və bu yalnız 

təxəyyülün sayəsində mümükündür. Təxəyyülə sahib olan insan 

başqasının keçirdiyi hissləri öz üsərində hiss etməyi, özünü onun yerinə 

qoymağı bacarır. 

 Təxəyyülün xüsusi növü arzu adlanır. O da yeni obrazların  müstəqil 

olaraq  yaradılmasını nəzərdə tutur, lakin arzu həmişə gələcəyə 

yönəlmişdir və insanın istəklərini ifadə edir. Arzunun da xeyirli və zərərli 

olmaqla iki əsas növü fərqləndirilir. Xöşbəxtlik arzusu hər bir insanın 

çatmaq istədiyi bir diləkdir. 

 Təxəyyül insanın psixi proseslərinin  inkişaf səviyyəsindən və 

şəxsiyyətin xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Məsələn, 

qorxu hissi insanın yaratdığı təxəyyül surətlərində öz izini qoyur. İradəli 

adam  işgüzarlıqla çalışır, qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmağa can 

atır. Şəxsiyyətin yüksək əqli qabiliyyətləri onun yaratdığı təxəyyül 

surətlərinin zənginliyində özünü əks etdirir. 

 Şəxsiyyətin psixoloji xarakteristikasında yaradısı təxəyyülün 

müstəsna rolu vardır. Belə psixi vəziyyətlərdən biri ilhamdır. O, yaradıcı 

fəaliyyətə böyük güc və zəngin hisslər bəxş edir.  

 Uşaqlar nağıl və fantaziya aləmini çox sevirlər. Onların oyun 

fəaliyyətində də təxəyyülün müstəsna rolu vardır. Məsələn, oyunda uşağın 

atlı rolunu ifa etməsi üçün bir çubuq kifayətdir. O, üç stulu ardıcıl düzüb 

qatar düzəldir.  



 Təxəyyül fəaliyyət növündən asılı olmayaraq bütün insanlara 

məxsusdur. Kətil düzəltmək üçün tələb olunan təxəyyül opera ariyası 

yazmaq üçün tələb olunan təxəyyüldən heç də az əhəmiyyətli deyildir. 

Yaşından asılı olmayaraq hər bir insan öz həyatında bu və ya dicər 

formada yeni bir şey yaratmağa səy göstərir. Bu mənada təxəyyül surətləri 

həm oyun, həm  təlim  həm də əmək kimi fəaliyyət növlərində əks olunur. 

Həm elmin həm də bədii yaradıcılıqda təxəyyül yaradıcı fəaliyyətin zəruri 

şərti kimi özünü göstərir. S.Vurğun yazırdı.   

                                        Bəzə xəyalımda uğur buludlar. 

                                        Bir qətrə böyüyüb bir dəniz olur. 

                                        Dünyanın ölməyən bir qanunu var 

                                        Bir yandan boşalır, bir yandan dolur. 

 Rus şairi V.V. Mayakovski poeziyanın çətin bir yaradıcılıq növü 

olmasına işarə edərək yazmışdı. 

                                             Poeziya da radium tək 

                                             Çətin tapılır, çətin 

                                             Bir kəlmə söz üçün  

                                             Yüz gün əmək çəkirsən 

                                             Yüz ton söz külçəsini  

                                             Arayıb-axtarırsan, 

                                             Yazıb yerə tökürsən  

 Təxəyyül insan tərəfindən əvvəllər heç vaxt qavranılmamış cism və 

hadisələrin yeni surətlərini yaradılmasını əks etdirən psixi prosesdir. Bu 

mənada təxəyyülə həm də yaradııc təfəkkür də adlandırırlar. Lakin bu heç 

də o demək deyil ki, yeni yaradılan təxəyyül surətləri yox yerdən yaradılır. 

Əksinə, təxəyyül surətləri əvvəlki həyat təcrübəsi, təsəvvürlər əsasında 

yaranır. Hətta böyük yazıçıların özlərinin belə yaratdığı bədii obrazlar, tiplər 

həyatdan götürülür. (M.F.Axundov “Hacı Qara”, C.Məmmədquluzadə 

“Novruzəli”, “Qurbanəli bəy”,    “Kəblə Əzim” və s.) 



 Yeni cihaz və qurğular ixtira edən alimlər onların əsasını təbiətdən, 

həyatdan götürürlər. Msələn, Avtomobil, Vertalyot, Təyyarə, Pinqivin adlı, 

Tar maşını, Albatros adlı su süzgəcləri, Mobil telefon (balqabaq), Yarasanın 

modeli əsasında lokator yaradılıb. 

 A.S.Puşkinin “ Balıqçı və balıq nağılı”, Ə.Cəmilin “Can nənə bir nağıl 

de”, S.Rüstəmin “Ana və poçtalyon şerlərində zamanın təxəyyül surətləri 

vardır. İnsanın əlinin duyumu əsasında çoxlu əmək alətləri yaradılmışdır.  

Şlyapa  8-ə qədər əşyanın bənzəridir. (şortik, kəpənək, lüstür, çaynikin 

üstündəki dəm alan, təkər, maska, dəvənin beli və s.) 

 Texniki bədii, elmi və xalq yaradıcılığının bütün sahələrində təxəyyül 

surətləri əhəmiyyətli yer tutur. 

 Təxəyyülün 2 əsas növü vardır: 

1) Passiv (xəyal və təxəyyül) 

2) Aktiv (bərpaedici və yaradıcı) 

Təxəyyül bir psixi proses kimi şəxsiyyətin fəallığı ilə şərtlənir. Bununla 

belə, təxəyyüldən şəxsiyyətin ətraf mühiti dəyişdirmək  məqsədilə  həmişə 

istifadə olunmur. Bəzi hallarda  təxəyyül aktiv fəaliyyətdən  uzaq onun 

əvəzedicisi  kimi çıxış edir. Belə hallarda insan  müvəffəqiyyəti  olaraq 

reallıqdan  uzaq olan fantastik təsəvvürlər sahəsini  qapılır. Burada 

fantaziya həyatda öz  təcəssümünü tapmayan  surətlər yaradır. Çox vaxt 

həyata keçirilməsi mümkün olmayan  davranış proqramı yaratmış olur. 

Təxəyyülün bu forması passiv təxəyyül adlanır.  İnsan passiv təxəyyülü  

niyyətli  olaraq  fəaliyyətə gətirə bilər. Xəyal gələcəkdə reallaşması 

mümkün olan  arzu və istəklərdən ibarət olduğu halda, xülya reallaşması 

mümkün olmayan, ağlabatmaz fantastik  istəklərdən ibarətdir. Arzu edilən 

gələcəyin surətlərini yaratmaqdan ibarət olan  prosesdir. Bəzən xəyal xırda, 

eqoistik məişət səviyyəsində olur. Məsələn, qəşəng geyinmək, şuba almaq 

və s. müxtəlif səviyyəli xəyalları müqayisə edərək  deyirlər: “Əgər xəyal 

uçuşdursa, bir var qartal uçuşu, bir də var toyuq uçuşu”. Xəyal insana ilham 

verir, çətinliklərə qarşı mübariz olmağa, gələcəyi görməyə imkan yaradır. 



Belə hesab edirlər ki, əgər insanın xəyalı, arzusu, təxəyyülü olmasaydı, 

güman ki, heç bir incəsənət əsəri  yaranmazdı, elmi-texniki kəşflər olmazdı. 

Nə isə sevincli, xoş və cəlbedici, şirin şeylər və hadisələr barəsində 

xəyallara dalmaq  bütün insanlara xasdır. Lakin xülya insanın təxəyyül 

prosesində üstünlük təşkil edərsə, bu qüsurlu bir haldır və passivlik 

əlamətidir.  Əgər insan passivdirsə, daha yaxşı  gələcək uğurunda 

mübarizə aparmırsa, indiki həyatı çətin və qüssəlidirsə, o, tez-tez özü üçün 

aldadıcı, uydurulmuş həyat  yaradır ki, bu da onun tələbatlarını ani olaraq  

təmin etmiş olur. Passiv təxəyyül niyyətsiz də yaradıla bilər. Bu, əsasən 

şüurun ikinci siqnal sisteminin fəaliyyəti zəiflədikdə, müvəqqəti 

fəaliyyətsizlik yarandıqda, mürgüləmə, affekt halında, yuxuda, şüurun 

pataloji pozğunluğu zamanı baş verir.  

Passiv təxəyyüldən fərqli olaraq  aktiv təxəyyül  bərpaedici yaradıcı 

olmaqla meydana  çıxır, düşüncə və iradi  fəaliyyətlə bağlı olur.  

Təsvirə müvafiq sürətlərin yaradılmasını təşkil edən təxəyyül 

bərpaedici təxəyyül adlanır. Tədris ədəbiyyatı və bədii ədəbiyyatın qirayəti 

zamanı, coğrafi xəritələr və tarixi hadisələri öyrənərkən həmin 

mənbələrdəki cism və hadisələrin  təxəyyüldə canlandırılması  bərpa 

edilməsi daim zəruri olur. Bərpaedici təxəyyül təlim prosesində  xüsusilə 

əhəmiyyətli rola malikdir.  

Təlim materialını öyrənərkən şagird hadisələri təxəyyülündə 

canlandırır. Yaradıcı təxəyyül bədii əsərləri oxuyarkən mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. şagird onun  köməyi ilə əsərin qəhrəmanlarını, hadisələri, təsvir 

onunan yerləri “canlı şəkildə görür”.  

Bərpaedici təxəyyüldən fərqli olaraq yaradıcı təxəyyül yaradıcı 

fəaliyyət prosesində müstəqil şəkildə yeni surətlərin yaradılmasıdır. 

Yaradıcı  fəaliyyət orjinal və dəyərli məhsulların hazırlanması, ictimai 

əhəmiyyətli fəaliyyətdir. 

 Yaradıcı fəaliyyətin mənbəyi  ictimai əhəmiyyəti olan, bu və ya digər  

məhsula yaranan təlabatdır. Yaradıcı təxəyyül əmək fəaliyyəti prosesində  



əmələ gəlir, elmi, texniki, bədii və s kimi yaradıcı fəaliyyətin ayrılmaz 

cəhətlərini təşkil edir. Orjinal dəyərli məhsullarında reallaşdırılan yeni 

sürətlərin müstəqil yaradılmasını təmin edən təxəyyül yaradıcı təxəyyül 

adlanır. Təxəyyül prosesləri bir sıra psixi proseslər – qavrayış, hafizə və 

təfəkkür prosesləri kimi təhlil-tərkib məzmununa malikdir. Məlumdur ki, 

qavrayış və hafizə  proseslərində aparılan təhlil obyektin  bir çox mühüm, 

ümumi əlamətlərini  fərqləndirmək, hifz etmək, mühüm olmayanları atmaq 

imkanı verir.   Yaradıcı təxəyyül psixi proses kimi  bərpaedici təxəyyüldən 

daha  mürəkkəbdir. Hər hansı  bir əşyanın, modelin, sxemin  surətinin 

yaradılması, onun özünün yaradılmasından  daha mürəkkəbdir. Bununla 

yanaşı, bərpaedici təxəyyüllə yaradıcı təxəyyül arasında  kəskin sədd 

qoymaq da mümükün deyil. Aktyor rolun mahiyyətinə uyğun surət yaradır, 

ifaçı-musiqiçi hazır əsəri ifa edir. Yəni onlar başqası tərəfindən yaradılmış  

əsərə öz yaradıcılıqlarını əlavə edirlər.  

Təxəyyülün təhlil-tərkib meyli  artıq bərqərar olunmuş, hifz olunmuş 

təsəvvürləri dəyişdirməkdən  ibarətdir ki, bu da tamamilə yeni,  əvvəllər 

meydana gəlməmiş situasiyanın, modellərin yaradılmasına gətirib çıxarır. 

Məsələn, Köhnə tanışı  illər keçsə  də, geyimi, sifət cizgiləri  dəyişsə də  biz 

onu tanıya bilirik. Təxəyyül  və fantaziya real gerçəkliyin yeni, gözlənilməz 

adət edilməmiş birləşmə və rabitələrdə inikasıdır.  

Təxəyyül prosesində təsəvvürlərin birləşdirilməsi (tərkib olunması) 

müxtəlif formalarda həyata keçirilir. 

Surətlərin tərkib edilməsinin ən elementar forması aqqlyutinasiya 

adlanır.  

Aqqlütinasiya real  həyatda bir-birinə birləşməyən müxtəlif 

keyfiyyətlərin, xassələrin, hissələrin bir-birinə “yanışdırılması”dır.  Bir çox 

nağıl surətləri – su pərisi, div, təpəgöz, əjdaha belə yaradılır. Bundan 

texniki və elmi yaradıcılıqda da istifadə olunur.  



Təxəyyül surətlərinin sintezində  hiperbolizasiya da mühüm  yer 

tutur.  Bu cismin real ölçülərinin dəyişdirilməsi-böyüdülməsi və ya 

kiçildilməsidir. (Dağ boyda yekə adam və cırtdan). 

Fantaziya surətlərinin yaradılmasında mühüm olan  yollardan biri də  

hər hansı əlamətin kəskin şəkildə qabardılaraq nəzərə çatdırılmasıdır. 

(kəskin karikaturalar, dostluq jarşları). 

Təxəyyül surətlərinin yaradılmasında sxematikləşdirmə mühüm bir 

elementdir. Rəssam naxış elementlərini bitkilər aləmindən götürüb 

ornamentlər yaradır. Bu amildən xalçaçılıqda da geniş istifadə olunun.  

Tipikləşdirmə - eyni növlü faktlarda  müşahidə olunan mühüm 

cəhətlərin ayırd edilməsi və konkret surətdə təcəssüm etdirilməsidir.  (Hacı 

Qara və s.). 

Yaradıcı prosesdə çoxsaylı assosiasiyaların olması zəruridir. 

L.N.Tolstoyun yazıçının “Anna Karenina” romanı üzərində işləməsini öz 

gündəliyində əks etdirmişdir. 

Təxəyyülün fizioloji əsasını böyük yarımkürələrin aşağı şöbələri 

təşkil edir. Hipotalamus lambik sistem, beyin kötüyü. (Lambik sərhəd 

deməkdir). 

İsteriya xəstələri –İ.Xristosun çarmıxa çəkilməsi.  

Flober- xanım Bovari. 

Didaktigen xəstəlik – müəllimin sarsıdıcı sözü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII  Mövzu:  Emosiya, hisslər və iradə 

 

     PLAN: 

1. Emosiya və hisslər haqqında anlayış. 

2. Hisslərin fizioloji əsasları. Onların siqnal, kommunikativ və 

tənzimetmə funksiyaları. 

3. Hisslərin keçirilmə formaları. Emosiyalar. Əhvallar. Affektlər. Stres. 

Frustrasiya halları. Ali hisslər və onların məzmunu. 

4. İradənin psixoloji səciyyəsi. İradi insanın fəallığının xüsusi forması 

kimi. 

5. İradi iş və onun strukturu.Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri. 
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 İnsan ətraf xarici aləmin cism və hadisələrini qavrayarkən onlara 

qarşı passiv seyrçi münasibətində olmur, həm də müəyyən tərzdə onlara 

öz baxışlarını, münasibətini bildirir. Bəzi hadisələr insanda  sevinc, fərəh, 

digərləri nifrət və qorxu və ya etinasızlıq münasibəti yaradır. Biz 

qarşılaşdığımız  bəzi adamlara  hörmət və ehtiram bəsləyir,  digərlərinə 



nifrət bəsləyir,  üçüncü qrup insanlara  qarşı etinasız, soyuqqanlı və laqeyid 

münasibət bəsləyirik. İnsan özünün bəzi hərəkətlərinə görə qürur və ya 

iftixar hissi keçirir, başqa hərəkətlərinə görə utancaqlıq, vicdan əzabı və ya 

həya hissi keçirir. 

 Sevinc, kədər, qorxu, həya, günah, məhəbbət, şübhə və s. bütün 

bunlar varlıq və hadisələrə insanın  münasibətlərinin, onun daxili 

yaşantılarının inikasıdır.  

 Psixologiyada hissələrə belə bir tərif verilir: 

 İnsanın ətraf xarici aləmin cism və hadisələrinə, başqa adamlara 

və özünə münasibətdə əks olunan  emosional vəziyyət hisslər adlanır. 

 Gündəlik həyatda və bədii ədəbiyyatlarda biz  hiss sözünə tez-tez 

rast gəlirik. Bəzən insanın duyğularını, həvəs və arzularını, bəzən isə 

dərketmə fəaliyyətini hiss adlandırırlar. Əslində isə, “hiss” sözü bir elmi 

termin kimi canlı varlıqların  beynində təlabatların  ödənilməsinə münasibəti 

əks etdirən emosional vəziyyətin inikasıdır. Duyğular hissi idark forması 

olduğu halda, hisslər emosional vəziyyətin, varlığın inikasıdır.  

 Emosiyalar nisbətin  bəsit hisslərdir, hisslərin keçirilmə formasıdır. 

Klakin emosiyaları heç də insanın bəsit instinktiv  davranış formaları,  təbii 

təlabatlarının (aclıq, susuzluq, cinsi həvəs və s.) təzahürləri ilə  

bəsitləşdirmək olmaz, məsələn, vətənpərvərlik, övlada, anaya məhəbbət, 

həya, şərəf, namus, ləyaqət, borc və s. kimi  yüksək sosial məzmunlu 

hissləri  emosiyalarla bir sıraya qoymaq mümükün olmadığı kimi, əslində 

bədən insanın  ali hisslərinin  keçirilməsi zamanı emosiyaların  baş 

verdiyini də danmaq olmaz. Məsələn, rus təbiətşünası Timiryazev  

fotosintez hadisəsini  kəşf etdikdən sonra,  labaratoriyada sevincindən uşaq 

kimi atılıb-düşmüş, rəqs etmişdir.  A.S.Puşkin, “Boris Qodunov”  poemasını 

yazıb qurtardıqdan  və əlyazmanı oxuduqdan sonra gözlərinə inanmamış, 

“Ay səni Puşkin” deyə qürrələnmişdi. 

 Emosiyalar oprqanizmin  energetik imkanlarının səfərbərliyə alınmış 

təzahürüdür. Onlar oyun, idrak, yaradıcı, təlim, idman, istehsalat-əmək və 



s. kimi  fəaliyyət sahələrində özünü aydın əks etdirir. İdmançının qələbə 

sevincini buna  konkret nümunə  göstərmək olar. 

 Hisslər ətraf mühitdə baş verən hadisələrdən hansının insan 

şəxsiyyəti əhəmiyyətin olduğunu bildirən siqnallar sistemidir.  

 Emosiyalar öz mənbəyinə görə hisslərdən əvvəl yaranmışdır.  Onların 

əsasında insanın  üzvi-ibtidai tələbatları durur.  Təmin edilmiş təlabatlar 

insanda  müsbət emosional vəziyyətlər (razılıq, məmnunluq, sevinc), təmin 

edilməmiş təlabatlar isə mənfi emosiyalar (narazılıq, kədər, qüssə, nifrət, 

inciklik və s.) yaradır. Hisslər sosial məzmuna malikdir. Onların əsasında 

birgəyaşayış zəminində insanlar arasında meydana çıxan münasibətlər 

ictimai-sosial tələbatlar durur.  

 İnsanın həyatında emosiya və hisslərin rolu və əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür. Onlar insan ömrünün rəngləridir. Emosiya və hisslər insanı 

fəaliyyətə təhrik edir, təlimdə, əməkdə və yaradıcı fəaliyyətdə meydana 

çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasının təminatçısı rolunda çıxış edir.  

 Emosional cəhətdən həyəcan doğuran hekayə və roman, şer və 

incəsənət əsərləri, musiqi insanın əhvali-ruhiyyəsini yüksəldir, qavrayış və 

təfəkkürün hüdudlarını genişləndirir. Darıxdırıcı və ya yorucu, cansıxıcı 

təsirlər insanda        apatik  vəziyyət yaradır, mənfi emosional hallar 

doğurur. Hisslər həmişə konkret bir adamın yaşantıları, daxili halətinin 

təzahürlərindən ibarətdir. Onlar səbəbsiz olmur və ciddi şəkildə 

determinləşmiş səciyyə daşıyır. 

 Hisslər insanın oyanmış, aktuallaşmış tələbatlarını əks etdirir. Məs, 

qidaya olan tələbatın ödənilməsi insanda razılıq, bunun əksi isə narazılıq, 

inciklik hissləri doğurur. 

 Emosialar təsir qüvvəsinə görə fərqlənir. İnsanı fəallaşdıran 

emosialar stenik, fəallığını azaldanlar isə astenik adlanır.  

 Hisslər istiqamətinə görə əxlaqi (cəmiyyətdə mövcud olan əxlaq 

normalarına bəslənən subyektiv münasibət), zehni (idrak fəaliyyəti ilə bağlı 

olan, onu ətraf aləmi daha dərindən və ətraflı dərk etməyə yönəldən), 



estetik (təbiətin, incəsənət əsərlərinin gözəlliyini qavramaq, dərk etmək) 

olurlar. 

 İnsanın emosional hallarının əsas keyfiyyətləri bunlardır. 

1.    Obyektə ikili münasibəti – bunlara ambivalent hisslər də deyilir. 

Məsələn  qısqanclıq zamanı nifrət və məhəbbətin birləşməsi. 

(Sevirəm və nifrət edirəm, ayrılıq şirin kədərdir, həzz alıram və 

utanıram) (Polyar hisslər). 

Onuncu sinifdə oxuyan oğlanın bir qıza ünvanladığı məktubdan: 

 “Mən bilmirəm, seni sevirəm, yoxsa nifrət edirəm. Mənə elə gəlir ki, 

bu hisslər məndə qorxulu şəkildə bir-birinə qarışmışdı. Öz-özümə sual 

verirəm: “Nəüçün mən səni sevməliyəm?” Cavab tapa bilmirəm.Həm də 

fikirləşirəm ki, nifrət etmək üçün də əsasım yoxdur. Bəlkə, sənə qarşı 

münasibətdə qəribə vəziyyətə düşməyimin  səbəblərini anlamaqda mənə 

kömək edəsən?  

 2.     Hisslərin qeyri-müəyyənliyi. İnsan yeni bir obyekt gördükdə  

həyacanlanır, təəccüb və nifrətlə ona maraq  göstərir. Son nəticədə belə 

bələdləşmə reaksiyası müsbət və ya mənfi hissə çevrilir.  

 Hisslərin fizioloji əsasını baş beyin yarımkürələrininqabığı, qabıqaltı 

mərkəzlər, qabıqaltı düyünlər və lambiq sistem təşkil edir. Hisslərin 

yaranmasında sinis hüceyrələrinin  tərkibindəki ağ maddəyə daxil olan boz 

maddə yığınlarının xüsusi rolu vardır. ABŞ tədqiqatçısı Oldz siqnallar 

üzərində apardığı təcrübələrlə beyində  həzz və ağrı mərkəzlərinin 

olduğunu sübut etmişdir. 

 Hisslərin siqnal və tənzimedici funksiyaları vardır. Onların xarici 

təzahürü hisslərin  ekspressiyası adlanır. İnsanın xarici görkəmi, baxışları,  

səsi, mimikası onun daxili yaşantıları, emosional aləmi haqqında məlumat 

əldə etməyə imkan verir. Psixoloji müvazinətin pozulmasını insanın xarici 

xarici görünüşündən  duymaq mümükündür. Bununla belə, bir çox insanlar 

psixoloji maska geyini, öz hisslərini bəzən gizlətməyə çalışırlar. (Dodağı 

dişini örtmür). 



  İnsanın emosional vəziyyətləri və onların növləri. 

 Emosional vəziyyətlər nisbətən davamlı, psixi təzahürlərdir. Bir çox 

hallarda onlar insanın psixi və praktik fəaliyyətində ümumi fon yaradır. 

Emosional vəziyyətlərə aşağıdakılar aid edilir: 

 Hissi ton, əhvallar, affekt, stress, ehtiraslar, furusturasiya.  

Hissi ton – psixi fəaliyyəti müşayət edən emosional çalardır. Hissi 

ton o qədər də aydın və kəskin xaraci təzahürə malik olmur. Müxtəlif 

musiqilər, marşlar insanda hissi ton taradır. Əmək təlimi, idman və ta 

istirahət, bayram zamanı hissi ton dəyişir. 

Əhvallar – nisbətən zəif cərəyan edən emosional vəziyyətdir. 

Əhvallar bir gündə bir neçə dəfə fəyişə bilər. Bəzən isə günlərlə, həflələrlə 

və aylarla eyni qala bilər. Dərsin canlı və emosional baxımdan təsirli 

olması, əməklə istirahəsin düzgün növbələşdirilməməsi, yarışda uğur 

insana müsbət, yorucu dərs, yorğunluq, müvəffəqiyyətsizlik, yuxusuzluq isə 

mənfi əhvallar yaradır. Xəstə adamın əhvalı pozulur. Müəllimin dərsdəki 

əhvalı çox vaxt şagirdlərə də təsir edir. Adam əsəbi olduqda ən adi bir qıcıq 

(birinin bərkdən gülməsi) ona mənfi təsir göstərir. Həyat şəraiti, 

cibxərcliyinin olub-olmaması, mənzil şəraitin, nəqliyyat, qaz, işığın olub-

olmaması insanın əhvalına ciddi təsir göstərir. 

Affektlər – (latınca “ruhi təlatüm, həyəcanlanma deməkdir) coşğun 

surətdə əmələ gəlib, kəskin xarici ifadəyə malik olan  az müddət, lakin 

qüvvətli, partlayış şəklində davam edən emosional vəziyyətdir. Qeyz, 

dəhşət, hədsiz şadlıq, qəzəb və s. buna misal ola bilər. Belə hallarda insan 

ümumi, qəbul edilmiş davranış qaydalarını pozur, qeyri-adi hərəkət edir, 

özünü ələ ala bilmir. Onun şüuru daralır. Belə vəziyyət keçdikdən sonra o, 

təəssüf və peşmançılıq hissi keçirir. A.S.Makarenkonun  kaloniyada 

Zadorovu dəmir parçası ilə döyməsini, IV İvan Qroznunun öz oğlunun 

başının  yarmasını, Nadir şahın öz oğlunun gözlərinin çıxarmasını və s. 

buna misal göstərmək olar. (Hamletdə Otellonun Dezdomonanı boğması). 



Stress – (ingiliscə “gərginlik” deməkdir). İnsanın gözlənilməz gərgin 

şəraitlə rastlaşdığı zamanı keçirdiyi psixoloji halətdir. O, nisbətən zəif 

cərəyan edir, lakin uzun müddət davam edir. Zəlzələ, kasıblıq, daşqın, 

epidemiyalar, ailə münaqişələri, ailə üvzünün əziz bir adamının qəfil ölümü 

belə emosional vəziyyət doğunun.  

Stress terminini 1936-cı ildə Kanada  fizioloqu N.Selye təklif etmişdir. 

O, stress (mənfi), sustress (müsbət) və disstress kimi formalarını 

göstərmişdir. (Əri tərəfindən görülərək küçəyə qovulan qadını həyətdə də it 

qapır) Bu disstress adlanır. Stressin fizioloji və psixoloji olmaqla 2 növü 

fərqləndirilir. Belə halda insanın nitqində, hərəkətlərində dəyişmələr ola 

bilər. 

Frustrasiya - (latınca aldanma, nahaq gözləmə deməkdir).  Bu 

insanın öz məqsədinə çatmasına maneçilik törədən real və ya xayali 

maneələrlə rastlaşdığı zaman düşdüyü psixi vəziyyətdir. Bu insanda qəzəb, 

küskünlük, özünüitirmə kimi hallar doğurur. Məsələn, bir neçə dəfə cəhd 

göstərsə də ali məktəbə qəbul oluna bilməyən abuturiyentdə dərsə gecikən 

tələbədə, əməyinə qiymət verilməyən alim və ya yazıçıda belə hallar 

yaranır. 

Ehtiraslar – qüvvətli, uzun müddətli və dərin hissdir. Bu zaman 

insanın iradəsi və hissləri birləşir, insanı çətinlikdən xilas olmaqda kömək 

edir. Ancaq ehtiraslar insanı həmişə fəallaşdıra bilmir. Bəzən nir obyektə 

olan ehtiraslı münasibət onu passiv şəkildə əzab çəkməyə düçar edə bilir. 

(Alkaqol, narkomaniya, moda düşkünlüyü və s.). Hacı Qaranın  pul 

ehtirasını buna misal göstərmək olar. Bunlar mənfi ehtiraslardır.  Elmə, 

musiqiyə, incəsənətə, qurub-yaratmağa və s. olan ehtirasları isə müsbət 

ehtiraslara  misal göstərmək olar. M.Qorkinin “Oxumaq həvəsi” adlı  

hekayəsində bunun bədii ifadəsi  verilmişdir. 

    

 

Ali hisslər. 



İnsanın hisslər aləmi zəngin və çoxcəhətlidir. Onların içərisində 

şəxsiyyətin sosial-mənəvi simasını  əks etdirən ali hisslər mühüm yer tutur. 

İnsanın ictimai, mədəni və mənəvi təlabatlarının təmin edilməsi zamanı 

meydana gələn davamlı hisslər  ali hisslər adlanır. Onlar bəşəriyyətin 

ictimai-tarixi inkişafının  məhsuludur. Ali hisslərin 4 növü vardır: əxlaqi, 

intellektual, estetik və praksis hisslər. 

1. Əxlaqi hisslər – başqa adamların, hərəkət və davranışını və özünün 

əməllərinin qiymətləndirilməsi gedişində yaranır: borc, məsuliyyət, 

vətənpərvərlik, şərəf, ləyaqət, dostluq və s. 

2. İntellektual  hisslər - əqli fəaliyyət prosesində yaranır. İnam, şübhə, 

təəccüb, istehza, yumor və s. 

3. Estetik hisslər – gerçəkliyin esretik qavranılmasının inikasıdır. Zöv, 

estetik heyrət, həyəcan, vəhdə gəlmək və s. 

4. Praksis hissslər – insanın çoxcəhətli nəzəri və praktik fəaliyyətində 

(əmək, təlim, idman, oyun) təzahür edir.  

 

İnsanların təbii və mədəni, maddi və  mənəvi tələbatlarından  törəyən 

və məqsədəyönəlmiş səviyyə kəsb edən fəallığı müxtəlif əməliyyatların 

köməyi ilə reallaşır. Bu əməliyyatlara  istimad edən insan ətraf xarici aləmə 

fəal təsir göstərir  və onu dəyişdirir. 

 İnsanı fəalliyətə sövq edən təhrikedici qüvvələr öz mənşəyinə  görə 

arzu, həvəs, istək və meyl şəklində xarici təzahürlərə malikdir. Bu cür 

təhrikedici  qüvvələrin məcmuyu insanda psixi həyatın olduqca mühüm 

sahəsini təşkil edir ki, buna da şəxsiyyətin motivlər sahəsi və ya 

istiqaməti  

deyilir. 

 İnsani  fəaliyyətə sövq edən təhrikedici  qüvvələr öz mahiyyətinə və 

psixoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bu hərəkətlərin bir qismi qeyri 

ixtiyari-impulsiv, yəni ani reaksiya şəklində, digərləri isə düşünülmüş, 



ləngidilmiş, ölçülüb –biçilmiş  xarakterlidir. Sonuncu qrup hərəkətləri  ixtiyari 

hərəkətlər kimi nəzərdən keçirmək olar. 

 Beləliklə, qeyd  etmək lazımdır ki, insanın hərəkətləri  ixtiyari və qeyri 

– ixtiyari olmaqla iki əsas qrupa bölünür.  

 Qeyri–ixtiyari hərəkətlər fəaliyyət prosesində ya tamamilə dərk 

edilməyən, ya da o qədər aydın dırk  edilməyə təhrikedici  qüvəllərin həvəs 

və ustanovka  təsiri altında icra olunan hərəkətlərdir. Belə hərəkətlər 

impulsiv səciyyə daşıyır və onların dəqiq planı olmur. Belə hərəkətlərə 

insanların qorxu, hüyrət çaşqınlıq, effekt halında icra etdiyi  hərəkətləri 

misal göstərmək  

olar.  

 İxtiyari hərəkətlər  isə irəlicədən dərk olunmuş məqsədin olmasına 

əsaslanır və onların icrası zamanı yerinə yetirilən əməliyyatlar əvvəlcədən  

təsəvvür  olunur. Məhz ixtiyari  hərəkətlərin xüsusi qrupunu  iradi 

hərəkətlərtəşkil edir. Belə hərəkətlər sistemi psixoloji ya da daha ümumi 

adla “iradə” adlanır. 

 İnsanın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq uğrunda  mübarizə 

prosesində  qarşıya çıxan maneələrin  aradan qaldırılması ilə bağlı şüurlu 

və səy tələb edən hərəkətlər iradə adlanır. 

 Şəxsiyyətin təkamülü prosesində bu və ya digər motivin rolu və 

əhəmiyyəti dəyişir. Yaş dövründən asılı olaraq  bu və ya digər motiv ön 

plana, digəri isə arxa plana küçə  bilər. Motivlər     iyerrarxiyası  əbədi, 

daimi motivlər yoxdur. Məsələn  kiçik yaşlı uşaqlar üçün zəruri  görünən bir 

motiv gənc oğlan üçün əhəmiyyətsiz görünə bilər.Lakin şəxsiyyət getdikcə 

tənəzzel edirsə ( içki düşkünü, narkoman, psixi xəstə və s) olduqda üzvü 

tələbatlar başqa təhrikedici qüvvələrə nəzərən daha da güclənir, ön plana 

keçir. 

 İnsanın motivlər aləmi  öz dinamikliyi  ilə səciyyələnir. Yaranmış  

situasiyadan asılı olaraq  motivlərin, təhriklərin əhəmiyyəti dəyişə  bilər. 

Məsələn, təhlükə (yanğın,qəza və s) zamanı insan onun üçün həmişə əziz 



və qiymətli  olan əşyalardan imtina edərək başqa davranış proqramı seçə 

bilər. 

 İctimai normaların şəxsiyyət tərəfindən mənimsənilməsi gedişində  

insanda tədricən borc və  vəzifə məsuliyyəti, əqidə və ideallar davranışın  

zəruri şərtinə çevrilir. Onlar psixoloji törəməyə çevrilərək davranışda  

təhrikedici qüvvəyə çevrilir. Onlar psixoloji törəməyə çevrilərək  davranışda 

təhrikedici qüvvəyə çevrilir.İnsan şüurunda əxlaq normaları  formalaşır və 

insanın  özünün özünə tələbkarlığı artır, müəyyən  qrup hərəkətlərə aid 

“lazımlılıq”hissi meydana gəlir. Borc haqqında təsəvvürlərin  

mənimsənilməsi nəticəsində əmələ gələn  bu hiss və emosialar hərəkətlərin  

motivinə, hərəkətverici  qüvvəsinə çevrilir.  

 İradi fəaliyyət sadəcə olaraq  qarşıya qoyulmuş, düşünülmüş və dərk 

edilmiş məqsədin həyata  keçirilməsində  ibarət deyildir. O, insanın 

fəaliyyətinin xüsusi formasıdır.  

 İradi fəaliyyət zamanı  insan özü – özünə hakimlik edir, qeyri – ixtiyari 

– impulsuv hərəkətlərini nəzarət altına alır, lazım olduqda onları boğur, 

cilovlayır.İradi fəaliyyət üçün bir sıra  hərəkətlərin olmasını tələb edir. 

Buraya yaranmış vəziyyətin qiymətləndirilməsini, əməliyyat üçün müvafiq 

yolun tapılması, lazımı vasitələrin seçilməsi, qərara qəbulu və s aiddir. 

 Bir çox ictimai – xadimlərin, mədəniyyət xadimlərinin tərcümeyi - 

halında  onların qəbul etdiyi  qəraraların onların mənəvi  simasını aşkar 

etdiyi diqqəti cəlb edir. Məsələn, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Ruzvelt, Sovet 

dövlət başçısı olmuş Stalinin, Napelionun  faşistlərin mühakiməyə cəlb 

etdiyi bolqar kommunisti Georgi Dimitrovun həyatında  belə məqamlar 

çoxdur. 

 Rus yazıçısı L.N.Tolstoy çar  hökumətinin amansız  cəza tədbirlərinə  

qarşı “Susa bilmirəm” adlı məqalə dərc edilmişdir.  Xalq şairi Bəxtiyar 

Vahabzadə “Gülüstan” poemasını, “Latın dili” şerini yazmışdır. 

  İradi iş psixoloji cəhətdən bir sıra mühüm xüsusiyyətlərdə  

səciyyələnir.  İradi fəaliyyətin mühüm xassələrindən  biri insanın  hərəki 



icmasında  sərbəst  olmasıdır. O, qərar qəbul etməkdə azad olduğunu 

hiss edir. 

 İnsanın iradi fəaliyyəti bütünlüklə obyektiv səbəbdən asılı olan 

fəaliyyətdir.  Bu fəaliyyət şəxsiyyətin təşəkkül etmiş xüsusiyyətlərindən, 

mextəlif təsirlər nəticəsində əmələ gələn motiv və həyat məqsədlərinin 

xarakterindən asılıdır. 

 İradi fəaliyyətin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də insanın iradi işi  

həmişə bir şəxsiyyət kimi icra etməsindədir. 

 İnsanın iradi  hərəkətləri mürəkkəb psixoloji məzmunla səciyyələnir. 

İnsandan məsuluyyət tələb etdikdə o, gərgin vəziyyətə düşür, işin 

öhdəsindən gələ bilib-bilməyəcəyi haqqında düşünür, gərgin motivlər 

mübarizəsi meydana gəlir. 

 Psixoloji baxımdan iradi işin  nədən ibarət olduğunu, necə 

qurulduğunu, hansı mərhələri olduğunu göstərmək çox vacibdir.  Hər bir 

iradi hərəkətin ilkin şərti məqsədi olmasıdır. Məqsəd dərk olunmuş 

isrəkdir. İradi işin  ikinci və mühüm şərti  hərəkət motivinin olmasıdır. 

 İradi işdə üçüncü və mühüm komponentlərdən biri də  məqsədə 

çatmaq yollarının müəyyənləşdirilməsidir. Bu mərhələdə insan öz 

fikirlərini götür qoy edir, məqsədə nail olmaq üçün real nasitələr seçir. 

Bunlar iradi işin  strukturunda əqli, zehni və ya intellektual cəhətlərdir.  Iradi 

fəaliyyətin  son mərhələsi qərar qəbulu  adlanır.Əgər icra olunan  hərəkət 

və əməliyyatların icrası zamanı şübhə və inamsızlıq yoxdursa,  və çətinlik 

müşahidə  olunursa onda qəbul edilən qərarın döğruluğu şübhə doğurmur. 

 Hazırda qərarın qəbul edilməsi  və ya hazırlanması problemi 

psixologiya elminin çərçivəsindən xeyli  kənara çıxmışdır. Bu problemlə  bir 

sıra  ictimai  və  sosial  elmlər  məşğul  olur.  Bir  çox  xarici  ölkələrdə   

qərar  

hazırlamaq nəzəriyyəsi də mövcuddur. 

 Qərar qəbulunun və onun strategiyasının  istehsalat,  təsərrüfat, elmi, 

planlaşdırma və s  kimi sahələr üçün üstün əhəmiyyəti  vardır. Qərarın  



hazırlanması  insanların və təşkilatçıların icraçılıq  fəaliyyətinin əsasaını, 

ürəyini təşkil edir.  

 İstehsalat sahələrində yeni texnologiyaların tətqiqi, informasiya 

məkanın yaradılması müasir  şəraitdə  ən  önəmli  problemlərdən  biridir. 

Odur ki, məsələnin həqiqi  və doğru həll yolunun tapılması xüsusi aktuallıq 

kəsb edir. Qərar qəbulunda həmişə risk amili mövcuddur. Odur ki, qarşıda  

duran problemin öyrənilməsi  üçün ilk  növbədə informasiya  toplanır, 

ideyalar, alternativbaxışlar  götür qoy edilir, ən perspektivli olan  qərarın 

qəbul edilməsi  zərurəti ortaya  çıxır. 

 Bir çox inkişaf  etmiş ölkələrdə  işə götürmə  zamanı müraciət 

edənlərin  işə yararlığı xüsusi maşınla  yoxlanılır. 

 İnsan ixtisasını dəyişməli olduqda, yeni işə qəbul edildikdə, işdən 

çıxmaq  barədə düşündükdə çoxlu  tərəddüd  keçirir və gərginlik yaşamalı 

olur. İş yerində problemləri olan, əməyi lazımınca  qiymətləndirilməyən və 

ya gözüçıxdıya salınan mütəxəsis iş yerini tərk etmək  barədə  düşünür və 

bu zaman onda çox gərgin motivlər mübarizəsi meydana  çıxır. Qarşıya  

çıxan motivlər  nə  qədər  samballıdırsa  və nə  qədər  əhəmiyyətlidirsə, 

motivlər  mübarizəsi bir  o qədər kəskin xarakter  alır. Gənc oğlan sevdiyi 

qızla  görüşmək zamanında həm də  xəstə olan yaxın qohuma baş çəkmək  

zərurəti ilə baş-başa  qalarsa, onda motivlər  mübarizəsi daha  kəskin 

xarakter  alır, daxili konfiliklər  meydana  çıxır. 

 Əgər qərar kəskin motivlər mübarizəsindən sonra qəbul  edilmişsə, 

insan özünü olduqca yüngül və rahat  hiss edir.Çünki  münaqişə artıq  həll 

olunmuşdur, indi bütün səyləri  qərarın icrasına  yönəltmək olar. Lakin bu 

zaman insanın qəbul etdiyi qərarın  shv olub –olmaması da prinsipial bir  

məsələ  kimi ortaya çıxır.Qərar qəbulu zamanı insanda daxili  həyəcan 

gərginlik, stressə yaxın bir  vəziyyət müşahidə  olunur. İnsan bəzi 

istəklərdən xoşagəlməz vərdişlərdən azad  olmaq istədikdə  iradi səyin 

olması ciddi zərurətə çevrilir. İradi səy  dedikdə  insanın qarşıya  qoyduğu 

məqsədə  çatmaq üçün özünün fiziki və psixi  qüvvələrini  maksimum 



səfərbərliyə alması nəzərdə  tutulur. İradi səy  daha  çox özünü  qəbul 

edilmiş  qərarın icrası prosesində özünü göstərir. Məsələn imtahan qabağı  

ciddi rejimə əməl etmək, yuxudan tez qalxmağa adət  etmək və s buna 

misal ola bilər. İnsan daxili müqavimətlə, mənfi emosiyalarla, 

frustrasiyalarla  daim üzləşir. İnsan öz səyləri ilə  öz üzərində hakim ola  

bilər.  ( Demosfen-yunan natiqi) (N.Ostrovski- rus yazıçısı) O.Skorodoxova-

lal, kar, kor doğulmuş, sonralar ədəbi işçi olmuş qadın və s 17 yaşlı 

Hüseyinbala Əliyev Böyük Vətən Müharibəsində hava döyüşündə 17 yara  

alsa da düşmənə təslim olmamış, təyyarəsini  öz  hərbi aeroportuna endirə 

bilmiş və həlak olmuşdur. 

 İradi fəaliyyət sayəsində şəxsiyyətə müvafiq iradi keyfiyyətlər 

formalaşır. İnsanlar özlərini iradi keyfiyyətlərinə  görə  bir – birindən  

fərqlənirlər. Bəzi adamlarda təkidlilik  müşahidə olunduğu halda  

digərlərində tez təsir  altına düşmə  halı diqqəti  cəlb edir.  Beləliklə  hər  bir 

insanda  müsbət  və mənfi  təzahürlərə  malik müxtəlif iradi keyfiyyətlər 

formalaşır və inkişaf  edir.  

 İradi keyfiyyətlər çoxdur. Onların sırasında ilk növbədə müstəqillilik, 

qətiyyətlilik, təkidlilik, soyuqanlılıq, iradi güc və s kimi əsas, bəzi 

keyfiyyətləri mühüm yer  tutur. 

- Müstəqillik insanın iradi  fəaliyyətinin motivində  və qərar  qəbul  

etməkdə  özünü göstərən ən mühüm meyfiyyətlərdən  biridir. 

Müstəqil adam öz davranışını təsadüfi  təsirlərə  ətrafdakıların 

təzyiqinə deyil, öz  bilik əqidə və təsəvvürlərinə əsaslanaraq qurur. 

Müstəqilliyin əksi olan  mənfi xüsusiyyətlər təlqinə qapılmadır. Belə 

adam çox asanlıqla  başqalarının və kənar  təsirlərin altına  düşür.  

- Qətiyyətlilik -  hər  hansı işi yerinə  yetirərkən qərar  qəbul 

etməkdə  tərəddüdə  yol verməməyi əks etdirir. Onun əksi olan 

mənfi iradi  xüsusiyyət qətiyyətsizlikdir. Qətiyyətsiz adam daim  

tərəddüd  içində  olur, qəbul etdiyi  qərarın doğruluğuna  şübhə 

edir. 



- Şəxsiyyətə məxsus  müsbət  iradi keyfiyyətlərdən  biri  olan 

təkidlilik insanın tükənməyən enerji potensiyalına  malik  

olduğunu əks  etdirir. Təkidlilik heç də  tərslik və höcətlik demək  

deyildir. Tərs  adam yanlış, ağılabatmaz, düşünülməmiş  

hərəkətlərindən əl  çəkə  bilmir. Tərslik  real şəraiti düzgün 

qavrayıb qiymətləndirə  bilməməkdə ifadə  olunur.  

- İradi fəaliyyətin  yüksək  səviyyəsi çox parlaq  şəkildə insanın 

özünü  ələ  almaq (dözümlülük, soyuqqanlılıq) bacarığında  

təzahür  edir. Bu keyfiyyətlərə  sahib olan insan  qorxu, tənbəllik  

kimi maneələri  arada  qaldırır, düşünülmüş, əsaslı  şəkildə  qəbul  

etdiyi qəraraları  həyata keçirmək qabiliyyətin  göstərir. İradə  

insanın özü tərəfindən  bəyənilməyən hisslərin: əsəbiliyin, qorxu, 

hiddət, qəzəb, ümidsizlik  affektlərinin  və s təzahürünü cilovlamaq 

bacarığında  ifadə olunur.  

İnsanda  dəyərli iradi keyfiyyətlərin formalaşmasına onun bir  sıra 

mühüm xüsusiyyətləri təsir  edir. Belə  xüsusiyyətlər ilk növbədə qüvvətli 

borc  hissini ilk növbədə həyati  məqsədlərin aydınlığına, bu məqsədlərə 

nail olmaq ehtiraslarında ifadə olunur. Çətinliklərin aradan  qaldırılmasında, 

məqsədə  çatmaq  üçün iradi  səy göstərilməsində möhkəm əqidənin, həyat  

məsələləri haqqında yetkin, kamil görüşlərin və əsil insan  ləyaqətinin 

böyük əhəmiyyəti vardır. Müvafiq psixi proseslərin və xassələrin fəaliyyətdə 

təşəkkül etməsi   prinsipi şəxsiyytəin iradəsi sahəsində son dərəcə  əyani  

şəkildə  əks  olunur.  

 Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri  üç əsas qrupa  ayrılıq:   

- İlkin iradi  keyfiyyətlər: iradi güc, təkidlilik. 

- İkinci  və ya törəmə iradi keyfiyyətlər: qətiyyətlilik, cəsarət, 

özünü ələ almaq, inam. 

- Üçüncü iradi keyfiyyətlər: məsuliyyətlilik,  intizamlılıq, işgüzarlıq, 

təşəbbüskarlıq. 



İnsanın  irdai keyfiyyətlərinin formalaşması və  tərbiyəsində yalnız  

kənar  şəxslərin təsiri deyil, həm də  insanın öz  üzərində işləməsinin rolu 

böyükdür. Burada özünütərbiyə  xüsusilə  təsirli amildir. Şəxsiyyətin şüurlu 

olaraq belə  özünütəkmilləşdirməsi bəzən insanın həyatında dönüş nöqtəsi  

olur. Adətən özünütərbiyə prosesi öz  üzərində  işləməkdən  başlayır. 

 İradənin məşq  etdirilməsi iradi keyfiyyətlərin təşəkkülündə çox 

mühüm rola malikdir. Bu, müntəzəm surətdə maraqsız, bilavasitə  cazibəli 

olayan, lakin düşünülmüş  və faydalı  hərəkətlərin icrasından ibarətdir.  

 İradi hərəkətlər sahəsində  aparılan müntəzəm özünütərbiyə işi 

insanda iradi fəallıq  yaradır, onu böyük həyati məsələlər naminə öz 

şəxsiyyətində  dəyərli keyfiyyətlər tərbiyə etmək uğrunda  mübarizəyə 

daxilən hazırlamış olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Mövzu:   Şəxsiyyətin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri.   

            Temperament, xarkter və qabiliyyətlər 

           Plan:  

1. Temperament haqqında anlayış. Psixikanın dinamik xüsusiyyətləri və 

onların qarşılıqlı əlaqəsi. 

2. Temperament haqqında təlimlər tarixindən. 

3. Temperament tipləri: (sanqvinik, xolerik, fleqmatik, melanxolik) və 

onların psixoloji xarakteristikası. 

4. Təlim fəaliyyətində temperamentin roli. 

5. Xarakter şəxsiyyətin mühüm və davamlı xüsusiyyətlərinin məcmusu 

kimi. Xarakter əlamətləri və onların təsnifatı.  

6. Xarakterin tipologiyası. Xarakter və şəxsiyyət. 

7. Qabiliyyətlər haqqında anlayış. 

8. Qabiliyyətlərin mənşəyi və mahiyyəti. 

9. Qabiliyyətlərin növləri. İstedad.  

10.Qabiliyyətlər  və təlim fəaliyyəti. 

11.Qabiliyyətlərin strukturu və formalaşması. 
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 Hələ qədim zamanlarda alimlər insanların davranışının xarici 

təzahürlərini müşahidə edərək onlar arasında böyük fərdi fərqlərin mövcud 



olması fikrini  irəli sürmüşlər. At, it, uzunqulaq, pələng, meymun və s. 

təbiətli adamlar haqqında təsəvvürlər də belə meydana gəlmişdir. İnsanlar 

arasında belə fərdi fərqləri hər zaman duymaq və görmək mümükündür. 

Bəzi adamlar çox mütəhərrik, emosional cəhətdən oyanıq və enerjilidirlər, 

digərləri zəif, astəgəl və adamayovuşmazdır. Bəzi adamlar fəal, ünsiyyətə 

meyilli olduğu halda, başqaları qapalı və qaraqabaqdırlar. Buradan da 

insanlar haqqında fərqli təsəvvürlər meydana gəlmişdir.  

 İnsanların davranış və fəaliyyət prisesində aşkara çıxan bu cür fərdi 

fərqlərini əks etdirən xüsusiyyətlərin  kompleksi öz əksini “temperament” 

anlayışında tapmışdır. Temterament sözü latınca “temperamentum” 

sözündən götürülmüşdür, lüğəti mənası “praporsiya”, “qarşılıqlı nisbət” 

deməkdir.  

 Yaşından asılı olmayaraq bütün insanların  rəftar və davranışında 

fərqli xüsusiyyətlər müşahidə olunur. İnsanların işləyərkən, öyrənərkən, 

oynayarkən, danışarkən belə fərdi fərqləri aşkar görmək olar. Onlar xarici 

təsirlərə qarşı  göstərdikləri reaksiyaların  gücünə, sürətinə görə müxtəlif 

qruplara ayrılırlar. Eyni bir hadisə bəzi adamlarda dərin kədər, digərlərində 

etinasızlıq yaradır. Bəzi adamlar gülməli bir hadisədən göz yaşları 

axıdıncaya qədər gülür, digərlərinin isə bir azca dodağı qaçır. (Məsələn, 

Azərbaycanın xalq artisti N.Zeynalova “Cəhrə qarı” obrazını oynayarkən 

tamaşaçıların  münasibəti), (Teatra blet alan və gecikən 4 nəfərin fərqli 

davranışı və s.) 

 Psixologiyada temperamentə belə bir tərif verilir: Temperament 

şəxsiyyətin fəaliyyəti və davranışı prosesində üzə çıxan, psixi fəallığın 

dinamikasını əks etdirən  fərdi –psixoloji xüsusiyyətdir.  

 İnsanın psixi fəaliyyətində 2 əsas amil xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. 

1. fəallıq. 

2. emosionallıq. 

Psixi fəaliyyətin fəallığı özünün cərəyanetmə gücünə, sürətinə və 

tempinə görə fərqlənir. Psixi fəallıq müxtəlif adamlarda fərqli təzahürlərə 



malikdir. Burada bir-biri ilə qütblük təşkil edən iki əsas cəhəti fərqləndirmək 

olar:  

1. Böyük enerjililik, qətiyyətlilik, həvəs və nitq zamanı ifadəli hərəkətlər. 

2. Passivlik, süstlük, astagəllik, zəif tempdə müşahidə olunan 

hərəkətlər. 

Romalı həkim Qalen (e.ə.II əsr) temperament tiplərini fizioloji, 

psixoloji, hətta əxlaqi xassələrə əsasən şərh etmişdir. Qalen ilk dəfə olaraq 

temperamentin təsnifatını vermiş və onun  13 tipini göstərmişdir. Antik 

dövrdəki temperamentlə bağlı fikir və mülahizələr yüzilliklər keçdikdən 

sonra psixikanın dinamik təzahüründəki fərqlərlə bağlı yeni nəzəriyyələr 

yaratmağa başladış. Lakin yaranan bu nəzəriyyələrə antik yunan və romalı 

həkimlərin təsivi qalmaqda idi. Bu nəzəriyyələr Humoral sistem adlanır. 

Humoral nəzəriyyə yuxarıda deyildiyi kimi orqanizmdəki mayelərin 

nisbətinə əsaslanır. 

Alman psixiatrı E.Kreçmer XX əsrin 20-ci illərində temperamentin 

xüsusiyyətlərini  insanın bədən quruluşunun xüsusiyyətləri ilə izah etməyə 

başladı. Kreçmerə görə bədən quruluşuna görə müəyyən temperament tipi 

uyğun gəlir. XX əsrin 40-cı illərində Amerika psixoloqu Y.eldon 

temperamentin bədən quruluşu ilə əlaqəsini daha əsaslı şəkildə sübut 

etməyə çalışdı. Onların bu nəzəriyyəsi  Somatik sistem adlanır. Məşhur 

rus alimi İ.P.Pavlov temperament tiplərini ali sinir fəaliyyətini  tipləri 

əsasında izah edirdi. Sonralar psixoloq və fizioloqlar (B.M.Teplov, 

V.S.Merlin, V.D.Nebılitsın və b.) İ.P.Pavlovun bu nəzəriyyəsini daha da 

inkişaf etdirərək bu xüsusiyyətləri beyinin strukturuna uyğun olaraq izah 

etdilər.  

Temperament tiplərinin ali sinir fəaliyyətinə əsasən şərhi Sinir 

sisteminə əsaslanan nəzəriyyə adlanır. Temperamenti yalnız şərti olaraq  

şəxsiyyətin  komponentinə aid etmək olar. Çünki temperament bir qayda 

olaraq anadangəlmədir və bioloji xüsusiyyətlərlə şərtlənir. Temperament 

xarakterlə sıx bağlıdır və yaşlı adamlarda onları fərqləndirmək xeyli çətindir.  



Hələ bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim Hind  və Çin təbibləri 

insan bədənindəki elementləri 3 əsas qrupa ayırırdılar. Çinlilərdə: “tsi 

(heyvayabənzər başlanğıc), öd, qan, selik.  

Bədəndə bu mayelərdən hər hansı birinin üstünlük təşkil etməsi 

baxımından qədim çinlilər insanları aşağıdakı 3 əsas tipə ayırırdılar: 

1. Öd və ya qanın üstün olduğu adamlar: güclü, mərd, cəsur, 

pələngəbənzər adamlardır. 

2. “Tsi”nin üstün olduğu adamlar: meymunabənzər adamlardır. 

3. Seliyin üstün olduğu adamlar: ləng, astagəl və az fəal adamlardır.  

Psixologiya tarixində temperament haqqında ilk təlimin müəllifi Qədim 

Yunan həkimi Hippokrat hesab edilir. (e.ə. V-IV əsrlər). O, temperamentin 

şərhini və izahını fizioloji əsaslarını insan orqanizmində mövcud olan 4 

müxtəlif mayenin qarşılıqlı nisbəti ilə isah edirdi.  

1. Qan (latınca “sanqviz”) – sanqvinik; 

2. Selik (“fleqma”) – fleqmatik; 

3. Öd, sarfa (“xole”) –  xolerik; 

4. Qara öd (“melame xole”) – melanxolik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, insanların hər biri müəyyən temperament 

tipinə aid edilsə də,  xalis şəkildə bu  və ya digər temperamentə rast 

gəlmək çox çətindir. İnsanların böyük əksəriyyəti qarışıq temperament 

tipinə aiddir. Lakin hər hansı temperament tipinin  xüsusiyyətinin üstün 

olması  baxımından onlar konkret bir tipə aid edilirlər. Məsələn, rus yazıçısı 

Gertsen sanqvinik, Qoqol melanxolik, Puşkin xolerik temperament tipli 

olmuşlar. Suvorov xolerik, Kutuzov fleqmatik, Hitler və Stalin xolerik 

temperament tipinə mənsub idilər. Heydər Əliyev, S.Vurğun xolerik 

temperamentinə mənsub idilər.  

Yunan təbibi Hippokrat temperamentin fizioloji əsaslarını psixoloji və 

fizioloji cəhətdən, Roma həkimi Qalen (II əsr), fizioloji, psixoloji və əxlaqi 

cəhətdən, XVIII əsrdə yaşamış Alman filosofu İ.Kant isə yalnız psixoloji 

xassə kimi səciyyələndirmişdir.  



XIX əsrdə alman psixoloqu V.Vund temperamenti “ruhi hərəkətlərin 

qüvvəsi və surəti  arasındakı nisbət” hesab edirdi.  

XX əsrdə alman alimi  Kreçmer və ABŞ alimi Şeldon temperamenti 

daxili ifrazat vəzilərinin fəaliyyətinin nisbəti ilə  izah etmiş, temperament 

tiplərinin insanın  fizioqonomiyası ilə əlaqəsinin olduğunu eqyd etmişlər. 

Rus fizioloqu akademik İ.P.Pavlov temperament haqqında təlimə tamamilə 

yeni və fərqli baxış gətirmiş, onu ali sinir fəaliyyətinin qanunları əsasında 

izah etməyə nail olmuşdur.  

İ.P.Pavlov sinir prosesləri olan oyanma və ləngimənin 3 əsas 

xüsusiyyətini  kəşf etmişdir.  

1. Oyanma və ləngimənin qüvvəsi; 

2.  Oyanma və ləngimənin müvazinətliyi; 

3. Oyanma və ləngimənin mütəhərrikliyi. 

Oyanma və ləngimə proseslərinin qüvvəsi bütövlükdə sinir 

hüceyrələrinin iş qabiliyyətinin göstəricisidir.  

Oyanma və ləngimənin müvazinətliyi  sinir prosesləri arasındakı 

balansı əks etdirir.  

Oyanma və ləngimənin mütəhərrikliyi bu proseslərin qarşılıqlı olaraq 

əvəzlənmə surətinin  göstəricisidir.  

Qeyd olunan 3əsas əlamətə  əsaslanan Pavlov temperament 

tiplərinin adlarına toxunmadan onları aşağıdakı kimi izah etmişdir.  

1. Qüvvətli, müvazinətli, mütəhhərrik tip – yəni, diribaş, canlı tip – 

sanqvinik. 

2.  Qüvvətli, müvazinətsiz tip – coşğun və enerjili, tündməcaz tip – 

xolerik. 

3. Qüvvətli, müvazinətli tip - ətalətli, sakit və astagəl tip – fleqmatik. 

4. Zəif tip – melanxolik. 

İ.P.Pavlov  vaxtilə qetd etmişdir ki, sinir proseslərinin başqa mümkün 

xassələri də ola bilər. Pavlovdan sonra B.M.Teplov və V.D.Neblitsın daha 

iki yeni xassənin – dimaniklik və labilliyi kəşf etmişlər.  



Dinamiklik  dedikdə onlar mənfi və ya müsbət şərti reflektor 

rabitələrin yaranması sürətini, labillik dedikdə isə, oyanma və ləngimə 

proseslərinin yaranması sürətini  nəzərdə tuturdular. Onların fikrincə sinir 

prosesləri arasında  düzxətli  asılılıq (oyanma nə qədər  zəifdirsə, diqqət bir 

o qədər tez yayınır) və əyrixətli asılılıq (oyanma prosesinin qüvvəsi 

müəyyən  həddə çatdıqda, emosional oyanıqlıq zəifləyir) mövcuddur.  

Temperment tiplətinə aid xassələrin daha geniş və  müfəssəl izahı  

akademik V.Merlin tərəfindən irəli sürülmüşdür.  

1. Senzitivlik – bu psixi reaksiyanın əmələ gəlməsinə təsir edən qıcığı 

və onun qüvvəsini əks etdirir. (məsələn, bir dəfə qışqıran kimi dərhal 

qorxdu). 

2. Reaktivlik – qüvvətli xarici və daxili təsirlərə (tənqid, təhqir, ürək 

sındıran söz, hədə vəs.) qarşı verilən reaksiyanın qeyri–ixtiyarilik 

dərəcəsini əks etdirir. 

3. Aktivlik – məqsədə çatmaq üçün xarici və daxili təsirlərə qarşı 

müqavimət dərəcəsinin əks etdirir.   

4. Reaktivliklə aktivliyin nisbəti – bu fəaliyyətin nədən asılı olduğunu -  

əqidə və ya məqsəddənmi, yoxsa təsadüfi istəkdənmi - əks etdirir. 

5. Reaksiyaların  tempi – psixi reaksiyanın sürəti, nitq zamanı zirəklik, 

yaddasaxlamanın sürəti və s. 

6. Plastiklik - (xarici təsirlərə tez uyğunlaşma) və onun əksi olan rigitlik 

(gec uyğunlaşma).  

7. Ekstroversiya – (fəaliyyətin indiki andan) və  introversiya (keçmişvə 

ya gələcəkdən asılı  olması). 

8. Emosional oyanıqlıq – Emosional reaksiyanın yaranmasının daha 

aşağı təsir dərəcəsi və onun yaranma sürəti. 

Müxtəlif əmək fəaliyyəti sahələrində temperament tiplərinin mühüm 

xarakterik keyfiyyətləri  üzə çıxır.  Məsələn, təcili gərginlik tələb edən 

peşələrdə temperament xüsusiyyətləri taleyüklü xüsusiyyətlərə malikdir.  



 Məsələn, melanxolik  vasvasılı, şübhə meylli, səksəkəlidir. Ləngdir. 

Belə şagird qaralama yazı üzərində çox oynayır, ağartmaya isə vaxt çatmır.  

Yazdığını dəfələrlə yoxlayır, səhv edəcəyindən qorxur. 

 Savqvinik tez, sürətli, bəzən pinti yazır, yazdıqlarını yoxlamağa 

hövsələsi çatmır, onun yazı işində səhvləri çox olur. 

 İnsanların tempetament tipi ilə onların davranış mədəniyyəti arasında 

birbaşa əlaqə vardır. Elə adamlar var ki, ədəbsiz, çılğın, əsəbidir.  Onlar 

deyir: nə edə bilərəm, temperamentim,xasiyyətim belədir.  Onlar qeyri-

mədəni, tərbiyəsiz adamlardır. İnsanların temperamenti ilə  iradə arasında 

əlaqə vardır.  Polad iradəli adamlar özünü ələ ala bilirlər.  

 

  Temperament tiplərinin psixoloji xarakteristikası 

1. Xolerik – müvazinətsiz, tez-tez əhvalı dəyişən, emosiyalarında coşğun, 

işə ehtirasla başlayan, daim hərəkətdə olan güclü temperament tipidir. 

Xolerik üçün reaktivlik, yüksək aktivlik, reaksiyaların sürətli olması 

səciyyəvidir. Lakin onların reaktivliyi aktivlikdən üstündür. Xolerik 

kəmhövsələ, səbrsiz, tündməcazdır. Çətinlikdən qorxmur, məhz öz gücünə 

onu aradan qaldırmağa çalışır. 

 Xoleriklərdə oyanmanın ləngimədən üstün olması onları bir sıra 

problemlərlə üzləşdirir. Onlar ünsiyyət zamanı özlərini ələ ala bilmir, 

məsələlərə kəskin yanaşır, səbrsizlik göstərir ki, bu da onlarda ünsiyyət 

çətinliyi yaradır. Bu xüsusiyyətlərinə görə xoleriklər çox vaxt hadisələri 

obyektiv qiymətləndirə bilmirlər. 

2. Sanqvinik – müvazinətli, ünsiyətcil, həssas, hərəki, yüksək psixoloji 

aktivlik göstərən güclü temperament tipidir. Sanqvinik zirək, diribaş, tez-tez 

vəziyyəti dəyişən, tez-tez təsirlənən, hər şeylə maraqlanan temperament 

tipidir. Lakin onun marağı və həvəsi dəyişən və davamsızdır. Mimikası 

zəngin, mütəhərrik və ifadəlidir. Əhval-ruhiyyəsi dəyişkəndir. Yeni şəraitə 

və insanlara tez və asan uyğunlaşır. Sanqvinik reaktivdir. Onlar tez 

təsirlənir, tez küsür və tez də unudurlar. Sanqviniklər kollektiv fəaliyyətə 



meyl göstərir, insanlarla tez və asan ünsiyyət qururlar. Onlar yeni şəraitə 

tez uyğunlaşır və bununla belə köhnəni də tez unudurlar. Təlim fəaliyyəti 

zamanı sanqvinik maraqlandığı fənn və mövzuları asanlıqla mənimsəyir. 

Xoşlamadığı fənnə maraq göstərmir, öyrənməyə səy etmirlər.  

3. Fleqmatik -  güclü temperament tipidir, hərəkətləri ləngdir. Əhvalı 

adətən sabitdir. Emosiyaları zahirən zəifdir. Psixi fəallığının səviyyəsi 

aşağıdır. Reaktivliyi azdır. Fleqmatik az plastikdir və rigiddir. Fleqmatiklər 

fəaliyyət prosesində ölçülü-biçili davranırlar. Qayda-qanuna əməl etməyi, 

adət etdikləri şəraitdə çalışmağı xoşlayırlar. Ləng olmaları bir qayda olaraq 

təlim fəaliyyətində onları çətinliklərlə üzləşdirir. Belə ki, yeni materialı 

öyrənib yadda saxlamaq üçün dəfələrlə təkrar etməyə ehtiyacları olur. 

Fleqmatiklər insanlarla münasibətdə sabit və sakitdirlər. Onlar hadisələrə 

də soyuqqanlı yanaşırlar. Onları özündən çıxarmaq çətindir. Adətən 

mübahisələrə qoşulmurlar. Tərbiyə işi düzgün qurulduqda, yaxşı şəraitə 

düşdükdə onlarda işgüzarlıq, dözümlülük, hadisələrdən düzgün nəticə 

çıxara bilmək keyfiyyəti formalaşır.  Münbit olmayan şəraitdə isə tənbəllik, 

ətalət, əzginlik kimi mənfi xüsusiyyətlər özünü göstərir. Bəzən onlar 

insanlara, əməyə, hətta özlərinə qarşı laqeyd olurlar. 

4. Melanxolik – zəif temperament tipidir. Hərəkətləri ləngdir. Psixi fəallığı 

aşağıdır. Asanlıqla təsirlənir, qeyri-senzitivdir. Yeni şəraitə çətinliklə 

uyğunlaşır. Hisslərini zəif ifadə edir. Adətən melanxoliklərdə 

özünüqiymətləndirmə aşağı olur. Onlar üçün zəif reaktivlik xasdır. 

Melanxoliklərdə psixi proseslərdə oyanma gec baş verir. Yeni şərait və 

güclü qıcıqlandırıcılar onları tez yorur. Ümumiyyətlə, onlar tez yorulurlar. 

Lakin öyrəşdikləri və sakit şəraitdə məhsuldar işləyirlər. Emosionallıqları 

zəifdir. İncikləri çətinliklə bağışlayırlar. Lakin onu zahirən biruzə vermirlər. 

Bir qayda olaraq melanxoliklər ünsiyyətə meyl göstərmirlər. Xüsusilə tanış 

olmayan şəraitdə və tanımadıqları adamlarla ünsiyyətdən qaçırlar. Onlar 

həm də daha çox pessimist, qapalı, qaraqabaq adam təsiri bağışlayırlar. 



Melanxoliklər adətən musiqidə, ədəbi yaradıcılıqda, rəssamlıqda, daha çox 

uğur qazanırlar. 

 Pis və ya yaxşı temperament tipi yoxdur. Onlardan hər birinin üstün 

və mənfi tərəfləri vardır. Xoleriklərin üstün cəhəti qısa müddət ərzində 

hadisələri qiymətləndirə bilməsidir. Çatışmamazlığı isə işi başa çatdıra 

bilməməsidir. Onlar bir çox hallarda başladıqları işi sona çatdırmqda 

hövsələsizlik göstərirlər. Sanqviniklər işin başlanğıcında yüksək fəallıq 

göstərsə də, sonunda fəallıqları aşağı düşür, işə maraqları azalır. Onlar 

ümumən əksər hallarda yüksək reaksiya nümayiş etdirirlər. Fleqmatiklər isə 

uzun müddət və inadkarlıqla çalışsalar da tezliklə qüvvələrini işə 

yönəltməyə çətinlik çəkir, özlərini səfərbər edə bilmirlər. Melanxoliklərin 

yüksək dözümlülüyü, işin ortası və sonuna yaxın fəallıqları müsbət sayılır. 

Lakin ləng və süst hərəkət ümumən az fəallıqları mənfi keyfiyyət kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

 Peşə fəaliyyəti, peşəseçmə zamanı temperament tiplərinin peşənin 

xüsusiyyətlərinin dinamiklik və emosionallıq baxımından nəzərə alınmasəı 

vacibdir.  

Xarakter  şəxsiyyətin psixi fəaliyyətində özünəməxsus yer tutan, onun 

sosial davranışında, xüsusilə, başqa adamlara, əməyə və özünə 

münasibətdində əks olunan  davamlı fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərdən  biridir.  

Xarakter sözü yunanca “xarakteristika” sözündən götürülmüşdür. 

Lüğəti mənası “naxış”, “iz” deməkdir. 

Şəxsiyyətin tipik davranış  tərzini şərtləndirən, fəaliyyət və ünsiyyətdə 

əmələ gələn  və təzahür edən davamlı fərdi xüsusiyyətlərin məcmuyuna 

xarakter deyilir. 

Biz gündəlik həyatda çoxsaylı adamlarla qarşılaşırıq. Onların bəziləri 

həyatsevər, bəziləri tüfeyli, tənbəl, bəziləri xudbin, eqoist, bəziləri isə ciddi 

və soyuqqanlı adamlar kimi  bizdə müxtəlif təəssüratlar oyadır. Beləliklə, 

xarakter şəxsiyyətin psixoloji strukturunda bütöv, tam, inteqral bir 

xüsusiyyət kimi diqqəti cəlb edir. 



Şəxsiyyətin xarakterində yer tutan  nisbətən sabit və davamlı xassələr 

kompleksi xarakter əlamətləri adlanır.  

Hər bir insanın xarakteri  onun yaşadığı, formalaşdığı ictimai-tarixi 

dövrün  xüsusiyyətləri, həyat şəraiti ilə xarakterizə olunur. Xarakter 

şəxsiyyətin təkrarolunmaz fərdi xüsusiyyətlərindən biridir. Həyatda eyni 

xarakterli iki nəfər yoxdur. Hər bir şəxsiyyət bənzərsiz, təkrürsız 

xüsusiyyətləri ilə fərdiyyətdir.  Ona görə də insanların xarakterlərini tam və 

dəqiq şəkildə  öyrənmək mümükün deyil. Lakin hər bir insanın xarakterinin 

fərdi cəhətləri vardır və bu xüsusiyyətlər  dsvamlı şəkildə, müvafiq 

situasiyalarda  özünün göstərir. Məsələn, bir dam cəsur, digəri qorxaq kimi 

tanınarsa, təhlükə zamanı bu xüsusiyyətlə müvafiq şəkildə onların 

davranıçşında  özünü göstərəcəkdir. 

İnsanın xarakteri onun əqidəsi, dünyagörüşü və iradəsi ilə sıx 

bağlıdır. Dünyagörüşü xarakterin əsasını təşkil edir. Möhkəm əqidə sahibi 

olmayan adam möhkəm xarakter sahibi də ola bilməz.  Hər bir insanın 

xarakteri davranışda əks olunur və həmişə başqaları tərəfindən əxlaqi 

baxımdan qiymətləndirilir. Məsələn,eqoist, prinsipial, meyirxah, 

adamayovuşmaz və s.  

Temperamentdən fərqli olaraq xarakter həyatda qazanılma  

xüsusiyyətlərin məcmuyudur. Cəmiyyət, başqa adamlar tərbiyə vasitəsilə 

insanın xarakterində izlər buraxır. İnsan anadan qorxaq, tənbəl və ya  

əməksevər doğulmur. O, öz həyatı və fəaliyyəti prosesində  bu 

xüsusiyyətlərə sahib olur. 

İnsanda xarakter əlamətləri çoxdur. Lakin onların başlıca olanlarını 4 

qrupda cəmləşdirirlər. 

1. İnsanın kollektivə, cəmiyyətə və başqa adamlara münasibəti. 

Xarakterin bu əlaməti ilk növbədə kollektivə münasibətdə təzahür 

edir. Kollektivçi şəxs özünü aid olduğu kollektivin  üzvü hesab edir, 

kollektivin maraq və mənafeyini özününkü ilə eyniləşdirir. Kollektivçiliyin 



əksi eqoizmdir. Eqoist xarakterli insanlar hər zaman və hər yerdə özlərinin  

şəxsi mənafelərini güdürlər.  

Xarakterin digər əlaməti həssaslıqla bağlıdır. Həssas insanlar 

başqalarına  qarşı diqqətli olur,  lazımi anda onların  köməyinə gəlirlər. 

Həssaslıq heç də yumuşaqlıq demək deyil. Onlar lazım gəldikdə sərt və 

tələbkar olurlar. 

Başqalarına qarşı münasibətdə kobudluq mənfi xarakter əlaməti 

sayılır. Kobud xarakter əlaməti çox müxtəlif səsəblərdən yaranır: düzgün 

olmayan tərbiyə, hadisələri düzgün qiymətləndirə bilməmək, iradə zəifliyi və 

s.  

Xarakterin  bir əlaməti də düzgünlükdür. Düzgün insan öz vəzifəsini 

dəqiq yerinə yetirir, doğruçu və xeyirxah olur. Heç vaxt yalan danışmır, 

başqalarını aldatmır və s. 

      2. Əməyə münasibəti ifadə edən xarakter əlaməti. Xarakterin bu 

əlamətinə əməksevərlik, əməkdən zövq almaq, onun nəticələrindən 

sevinmək aiddir. Əməksevər insan hansısa işi  sadəcə yerinə yetirmir, onu 

vicdanla, daha yaxşı formada, səliqəli şəkildə yerinə yetirir.  

Əməyə münasibətdə mənfi xarakter əlamətinə tənbəllik, səliqəsizlik, 

təşəbbüskarlığın olmaması, yeniliyə qarşı çıxmaq kimi keyfiyyətlər aid 

edilir. 

     3.  İnsanın özünə münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri. Bura 

ilk növbədə təvazökarlıq aid edilir. Təvazökar insan heç vaxt özünü 

tərifləmir,  öz xidmətlərini şişirtmir, başqalarının xidmətini azaltmır. O, 

ətrafdakı insanlara hörmətlə yanaşır, özünü onlardan üstün tutmur. 

Təvazökar insanın danışığı, geyimi, davranışı sadə və təbii olur.  

 Təvazökarlıq özünütənqidlə birbaşa bağlıdır. O, özünə tənqidi 

yanaşmağı bacarır, səhvlərini görür və aradan qaldırmağa çalışır. 

Təvazökar insan eyni zamanda  öü ləyaqətini qoruyur, özünə hörmət qoyur. 

Özünə hörməti yükəxanalıqla, lovğalıqla, təkəbbürlülüklə qarışdırmaq 

olmaz. Sonuncular xarakterin mənfi əlamətləridir.  



     4. İnsanın şeylərə, sərvətə münasibətini ifadə edən xarakter 

əlamətləri. Bura insanın sərvətə, var-dövlətə münasibətini, səliqəlilik, 

pintilik, qayğıkeşlik kimi xarakter əlamətləri aiddir.  

  Şəxsiyyətin gerçəkliyin ayrıa-yrı cəhətlərinə fərqli münasibətlərinə 

görə xarakteri bir sıra xassələrə (keyfiyyətlərə) və ya yarımqruplara 

ayırmaq mümükündür. Yarımqruplardan birincisinə  fəaliyyət prosesində  

təzahür edən  keyfiyyətləri aid etmək olar (təşəbbüskarlıq, işgüzarlıq və ya 

əksinə, təşəbbüskar olmayan, tənbəl və s.) İkinci yarımqrupa insanın  

başqa adamlara münasibəti, yəni ünsiyyət aid edilir (nəzakətlilik-

nəzakətsizlik, mehribanlıq-kobudluq,  təvazökarlıq-lovğalıq və s.) Üçüncü 

yarımqrupa insanın özünün-özünə münasibəti aid edilir (özünütənqid, 

özündənrazılıq, ciddilik, sırtıqlıq və s.). Dördüncü, şeylərə (əşyalara) 

münasibəti (əliaçıqlıq-xəsislik, səliqəlilik-pintilik və s.).  

 Xarakteristika sözünü ilk dəfə b.e.ə. IV-III əsrlərdə yaşamış yunan 

filosofu Teofrast işlətmişdir. O, bu anlayışla insanın mənəvi aləmini izah 

etməyə çalışmışdır. 

 XVII əsrdə bu termindən Labryuyer istifadə etmiş və bu sözü insanın 

sosial-mənəvi siması mənasında işlətmişdir. XIX əsrdə fransız psixoloqu 

A.Bine  bu termini sırf  psixoloji planda  təhlil etmişdir.Onu insanın hisslər 

aləminə və iradəyə şamil etmişdir. 

 XVIII əsr alman filosofu İ.Kant  xarakteri temperamentdən fərqli 

olaraq  həyatda qazanılmış xüsusiyyət kimi qiymətləndirmişdir. Ribo 

xarakteri irsi cəhətdən şərtlənmiş xüsusiyyət, Polan isə həyat tərzi ilə  

şərtlənmiş keyfiyyət  adlandırmışdır.  

 Psixoanalizin banisi Avstrya psixiatrı hesab edirdi ki, Z.Freyd belə 

hesab edirdi ki, 4 yaşında uşağın  xarakteri əsasən formalaşmış olur. 

 İnsanın xarakterində gözlənilməz cəhətlər, əlamətlər psixikanın  

müvəqqəti vəziyyətindən  asılı olaraq  özünü biruzə verə bilər. Yaranmış 

vəziyyətdən asılı olaraq  həyatsevər adan məkrli, sakit təbiətli adam affektiv 



hərəkətlərə  meylli ola bilər. Orqanizmin qocalması ilə əlaqədar insanın 

psixikasında sıçrayışlı dəyişikliklər müşahidə oluna bilər. 

 Xarakterin fizioloji əsasını dinamik stereotip və temperament tipi  

təşkil edir. İ.P.Pavlov sinir sisteminin 3 xüsusi tipini qeyd etmişdir.  I və II 

siqnal sistemlərindən hansının konkret adamda üstün olmasından  asılı 

olaraq  o, bədii, orta və mütəfəkkir tipləri fərqləndirmişdir. 

 Bədii tipdə I, mütəfəkküi tipdə isə II  siqnal  sistemi üstünlük təşkil 

edir. Orta tipdə hər iki siqnal sisteminin  üstünlüyü vardır.  

 Qeyd olnuduğu kimi xarakter anadangəlmə deyil, həyatda qazanılma 

xüsusiyyətlərin  kompleksidir. Lakin orqanizmin təbii xüsusiyyətləri, o 

cümlədən sinir sistemi tipi anadangəlmə xüsusiyyətlər kimi xarakterin 

strukturunda davamlı yer tutur. 

 Sinir proseslərinin  xassələri olan  mütəhərriklik, müvazinətlilik, sinir 

proseslərinin gücü insanın hər hansəı  hadisəyə göstərdiyi  reaksiya  

fonunda üstün rola  malikdir və onlar insanın  davranış və fəaliyyətində  üzə 

çıxır. İki müxtəlif adamın eyni bir hadisəyə göstərdiyi fərqli münasibət buna 

misal ola bilər. İnsanın  xarakterində sinir sistemi  tipindən başqa  digər 

təbii amillərin, məsələn, ürək-damar, həzm, endokrin sistemlərin də təsiri 

vardır.  

 Xarakter yalnız hərəkətlərdə, fəaliyyətdə deyil, həm də insanın 

nitqində, mimika və jestikulyasiyasında  təzahür edir. Hər bir insanın nitqi 

yalnız məzmunca deyil, həm də formaca fərdi fərqlərə malikdir.  Bəzi 

adamlar  bərkdən, bəziləri asta-asta, sakit, yavaş-yavaş danışır. İnsanın 

mimikasında  da belə təzahürləri görmək mümükündür.  Üzdəki qırışlar 

yalnız qocalıqla bağlı deyil, həm də  üz əzələlərinin  adət edilmiş hərəkətləri 

ilə  bağlı olaraq  yaranır.  

 Xarakterdə həmişə bir əlamət üstün, aparıcı rola  malik olur, onun 

ətrafında yaxın xüsusiyyətlər  cəmlənir. Bu, xarakterin simptom 

kompleksləri adlanır.  Məsələn, yalançı adamlar həm də qorxaq və yaltaq 



olur. Təvazökar adamlar həm də saf, xeyirxah, alicənab, mərd, mehriban 

olurlar. 

 Xarakterdə əqidə başlıca yer tutur.(Prinsipiallıq, optimizm, tələbkarlıq 

və ya fərdiyyətçilik, prinsipsizlik) 

 İnsanın xarakterində  maraq və təlabatların, intellektin, iradənin və 

hisslərin  özünəməxsus təsirləri xardır. 

 Xarakterin təbii əsasını temperament tipi təşkil edir. 

İnsanın xarakterində müsbət sintetik keyfiyyətlərin rolu olduqca 

böyükdür. 

1. Əxlaqi tərbiyəlilik; 

2. Xarakterin bütövlüyü; 

3. Xarakterin müəyyənliyi; 

4. xarakterin gücü; 

5. Mütəhərriklik. 

Xarakterdə tipik və fərdi cəhətlər xüsusi olaraq fərqləndirilir.  

Tərbiyə şəraiti, təlabat və zövqlər, təlabatlar və hisslər insanda 

xarakterin  fərdi əlamətlərini yaradır.  

Xarakterin  tipik cəhətləri  ondadır ki,  eyni mühitdə, cəmiyyətdə, 

tərbiyə şəraitində böyüyən insanların xarakterində bu şəraitin tipik 

xüsusiyyətləri əks olunur. Bu cəhətdən xarakterin 4 əsas tipi  fərqlənir. 

1) Konform tip. 

2) Müstəqil tip. 

3) Açıq tip. 

4) Qapalı  tip. 

 Xarakter əlamətləri   şəxsiyyətin  istiqaməti və iradi  xüsusiyyətlər  

baxımından  2 yerə ayrılır.  

 

    Xarakterin tipologiyası 

 Psixologiya elmində xarakterin tipologiyası ilə bağlı vahid  nöqteyi-

nəzər yoxdur. Lakin əsasən qəbul edilən fikir belədir.  



a) Erkən formalaşan və ömrü boyu əsasən  davamlı olanlar; 

b) Tam, davamlı, təsadüfü hadisələrin təsiri altında dəyişməyən  

xarakter əlamətlərinin məcmuyu; 

c) İnsanların çoxunda təzahür edən xarakterlərin tipologiyası. 

Xarakterin daha çox rast gəlinən tipologiyasını  aşağıdakı qruplara 

ayırmaq olar. 

1. Konstitusion nəzəriyyə. İnsanın xarakterinin xarici görkəmi ilə 

uyğun gəlməsi (Lambrozo, Kreçmer, Şeldon və b.). 

2. Aksentual nəzəriyyə. Xarakterin aksentuasiyası, psixi normaların  

pozulması,  daha çox psixopatiyayay yaxın olan (Leonqard, Liçko və 

b). 

3. Xarakterin sosial tipologiyası. İnsanın əxlaqi dəyərlərə, cəmiyyətə, 

həyata münasibəti (E.Fromm). 

Aşağıda insan xarakterlərinin bəzi tiplərini veririk: 

Gipertim tip. Bu tipə aid edilən insanlar danışmağa meylli, jest və 

mimikalı ifadəli, ünsiyyətcil, enerjili,  təşəbbüskar, optimist əhval-ruhiyyəli 

olurlar.  

Distim tip. Bu tip insanlar  pessimizmə meylli,  az danışan, 

əlaqələrdən qaçan, qapalı həyat tərzi keçirməyə meylli, konfliktlərdən uzaq 

olmağa üstünlük verənlərdir. Ciddi, vicdanlı, dostluğa sadiqdirlər. lakin 

kifayət qədər ləng və passivlik də onların  xüsusiyyətlərinə aiddir.  

Sikloid tip. Əhvalları tez-tez dəyişir. Əhvalları  yaxşı olduqda  özlərini 

gipertimlər, pis olduqda isə  distimlər kimi aparırlar.  

Pedant tip. Bu tipin nümayəndələrinə  xeyirxahlıq, səliqəlilik.ş işdə 

etibarlılıq xasdır. Lakin onlar eyni  zamanda  ifrat formalizmləri və 

deyingənlikləri ilə ətrafdakıları  bezdirirlər.  

Demonstrativ tip. Onlarda yüksək artistlik,  qeyri-standart davranış, 

səmimilik üstünlük təşkil edir. Onlar insanlarla asanlıqla ünsiyyətə girə bilir, 

liderliyə can atırlar. Bununla yanaşı, onlar eqoist, ikiüzlü, işdə səhlənkar, 

şöhrətpərəstdirlər. 



Ekstravert tip. Bu tip insanları fəaliyyətə ətraf mühitin təsiri təhrik 

edir. Təkbaşına, fərdi iş görməyi xoşlamırlar. Daim ətrafdakı adamlardan  

tərif və köməklik gözləyirlər. Çoxlu dostları olur. Ünsiyyətcildirlər. Asanlıqla 

təsir altına düşürlər. Fikirləşmədən iş görürlər. Əyləncəyə meyl edirlər. 

İntrovert tip. Onlar daha çox öz daxili aləmlərinə qapılır, tənhalığa, 

düşünməyə meyl göstərirlər. Şəxsi həyatlarına müdaxiləni xoşlamırlar. Az-

az hallarda  konfliktə girirlər. Ciddidirlər, lakin onları yolundan  döndərmək 

çətindir.  Konservativ və inadkardırlar. 

Sado-mazoxist tip. Uğursuzluğa düçar olduqda onu dəf etməyə 

çalışırlar. Aqressivdirlər. Mazoxistlər günahı öz üzlərində görürlər. Özlərinə 

tənqidi yanaşmağı və özünü incitməyi xoşlayırlarş Özlərini daim köməksiz 

hesab edirlər.  

Sadistlər isə başqalarını özlərindən asılı vəziyyətdə saxmalağa, onlar 

üzərində hakim olmağa, onlara zülm etməyə və bundan zövq almağa 

meyllidirlər. 

Konformist tip. Bu adamların demək olar ki heç vaxt öz fikirləri 

olmur.   Onlar tez və problemsiz  mövqelərini dəyişir,  sosial qrupların 

tələblərinə tabe olur,  şəraitə uyğun davranır. Konformistlər şüurlu və 

şüursuz olaraq  mühitə, şəraitə uyğunlaşanlardır. 

Mütəfəkkir tip. Mütəfəkkirlər məntiqi cəhətdən əsaslandırılmış 

fikirlərə daha çox inanırlar. Onlar təqiqətə can atır, lakin ədalərli olmağın 

qayğısına qalmırlar. Hər şeydə sonadək getməyi xoşlayırlar. Ətrafdakilar 

soyuqqanlılığını itirdikdə belə, onlar tam sakitlik nümayiş etdirirlər. 

Hissiyatlı tip. Belə adamlar  hər şeyə qarşı hissiyyatlı  olurlar. Onlar 

altruistdirlər. Özlərini başqalarının yerinə qoyur,  hətta özlərinə ziyan 

etdikdə belə, başqalarına kömək edirlər. Hər şeyi ürəklərinə salırlar. 

Onların zəif tərəfi qətiyyətsiz olmalarındadır.  

Ekstravert mütəfəkkir tip. İki tipin özünəməxsus məcmuyunun 

reallaşması  intellektual nəticələrdən  asılı olsa da,  istənilən mühakimə 

xarici təsirlərin  (ənənə, təhsil və s.)  meyarlarına əsasən yaranır.  



Ekstravert-hissiyyatlı insanların  hissləri ümuminin qəbul etdiyi  

qiymətləndirməyə əsasən  meydana çıxır, adət-ənənələrin təsiri altında 

olur. Bu tip insanlar  özlərinin subyüktiv qiymətləndirilməsini deyil, 

başqalarının fikir və  mülahizələrinə daha çox önəm verirlər. 

Ekstravert duyğulu tip. Bu tip insanları daha çox  duyduqları 

obyektlər cəlb edir. Nəticədə onların ətraf mühitlə güclü sensor rabitəsi 

yaranır. Bu tip insanlara daha çox redaktorlar, atletlər,  biznesmenlər 

arasında rast gəlmək olar. 

İntrovert mütəfəkkir tip. Onlar nəzəriyyəçidirlər. İdeyaları ümumi 

ənənə və ideyalardan asılı olmur. Onların öz ideyaları və ölçüləri vardır. Öz 

axtarışlarında  qətiyyətlidirlər. Kənar təsirləri qəbul etmirlər. lakin onlar öz 

şəxsi işlərində bir qayda olaraq  sadəlövh, tez inanan, köməksizdirlər. 

İntrovert hissiyatlı tip. Onlar faktlara, məntiqi hadisələrə o qədər də 

əhəmiyyət vermir,  özlərinin obyektiv hisslərinə üstünlük verirlər. Bu tup 

insanlar gözə girməyi, öz qabiliyyət  və bacarıqlarını təqdim etməyə  cəhd 

göstərmirlər. Az danışır, qaraqabaq olur, yığıncaq və məclislərdən  uzaq 

olmağa meyllidirlər. 

İntrovert duyğulu tip. Onlar gördükləri və eşitdiklərinə əsaslanırlar, 

nəinki məntiqə. Bu tip insanlar haqqında adətən deyirlər ki, səhər eşitdikləri 

lətifəyə gecəyarısı gülməyə başlayırlar. Onlar baş verəcək hadisələri  

proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkir. 

İntrovert intuitiv tip. Gələcəkdə  baş verəcəkləri  proqnozlaşdırmaq 

qabiliyyətinə malikdirlər. Lakin onların intuisiyası obyektiv reallığa yox, 

özlərinin  subyüktiv psixi aləminə yönəlmiş olur. Onlar cismani varlıqlar  az, 

qeyri-real olan,  fantaziya məhsulu daha çox cəlb edir. 

İnsan şəxsiyyətinin tipologiyası çox mürəkkəbdir, təbii ki, onların 

hamısını əhatə etmək mümükün deyil. Hər kəsin bu  tiplərdən hansına aid 

olduğunu  bilməsi vacbdir. Buna görə də xarakter tipləri ilə tanışlıq, onların 

güclü və zəif tərəflərini bilmək insana  onları özündə inkişaf etdirmək və 

aradan qaldırmaq imkanı verir.  



Xarakterin formalaşması. Şəxsiyyət və xarakter. 

 Yuxarıda göstərildiyi kimi xarakterin ilkin əlamətləri və sabitliyi erkən 

yaşlardan başlayır. 2-3 yaşlarından başlayaraq 9-10 yaşlarına qədər  

xarakterin yaranması,  inkişafı və formalaşmasının s e n z i t i v l i k dövrü 

hesab olunur. Bu dövrdə yaş senzitivliyi, xarakter əlamətlərinin inkişafı 

baxımından  optimal şərait yaranır. Yaşlıların təsiri altında xeyirxahlıq, 

qayğıkeşlik,  ünsiyyətcillik və ya eqoizm, laqeydlik, mərhəmətsizlik kimi 

müsbət və ya mənfi xarakter əlamətləri formalaşır.  

 Xaraktein iradi keyfiyyətləri yeniyetməlik dövründə daha da inkişaf 

edir, möhkəmlənir. Onun mənəviyyatı və dünyagörüşünün əsaslı inkişafı 

isə  erkən gənclik dövründə  formalaşır.  Orta məktəbin başa vurulması  

illərində xarakter demək olar ki, tamamilə formalaşır.  

 Xarakter praktiki olaraq şəxsiyyətin  bütün keyfiyyətlərinə, 

xassələrinə: idraki, iradi, emosional proseslərə və  halətinə təsir göstərir. 

Şəxsiyyətin xarakterinin daha erkən və davamlı şəkildə formalaşan 

əlamətləri digər  əlamətlərdən  keyfiyyət  baxımından fərqlənir.  

 Qabiliyyətlər problemi müasir dövrdə psixologiya və pedaqogika 

elmlərində həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti ilə seçilən  

problemlərdən biridir. Qabiliyyətlər şəxsiyyətin  psixoloji strukturunda  

mühüm yer tutan fərdi psixoloji xüsusiyyətlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. 

Bu problemin tətbiqi ilə araşdırımlası XIX əsrin ortalarından başlayır. İlk 

dəfə alman psixoloqu Xristian Volf və ingilis psixoloqu halton insanların 

qabiliyyətcə qeyri bərabərliyi problemini araşdırmağa cəhd göstərir. Halton 

yüzlərcə insanın tarixi keçmişini araşdıraraq onların qohumluq əlaqələrini 

müəyyənləşdirərək 1869-cu ildə “İrsi dahilik” adlı əsər yazır. O, həmin 

əsərdə görkəmli adamların  həyatı barədə bioqrafik məlumatları 

ümumiləşdirmiş və belə qənaətə gəlmişdir ki, əsil-nəcabəti dahi adam 

olmuş hər 4 uşaqdan yalnız birinin dahi olmaq imkanı vardir. Qabiliyyət, 

zəka və istedad həmişə insanları düşündürən, adamlar arasında fərdi 

fərqləri  üzə çıxaran  amillərdən biri olmuşdur. Bu sahədə aparılan çoxsaylı 



tədqiqatlar  psixologiya elminin yeni bir sahəsini Dferensial 

psixologiyanın meydana gəlməsini şərtləndirmişdir.  

 Şəxsiyyətin psixoloji simasında  psixi xassələr, funksiyalar, proseslər 

və hallarla yanaşı  həm də fərdi-psixoloji  xüsusiyyətlər özünəməxsus yer 

tutur. Bu xüsusiyyətlər temperament tipi, xarakter əlaməti və 

qabiliyyətlərdən  ibarətdir.  

 Məlimdur ki, hər bir insan həyatda malik olduğu öz imkanlarını 

maksimum nümayiş etdirmək istəyir. O, öz qabiliyyət və bacarıqlarını 

səmərəli şəkildə tətbiq etməklə peşə fəaliyyətində uğurlara can atır.  

 Hər hansı fəaliyyət sahəsində uğurlu nəticələrin başlıca mənbəyi 

insandır. İnsan cəmiyyətin həm maddi, həm də mənəvi sərvətlərinin 

yaradıcısıdır. Burada qabiliyyət və istedad amili birinci yerdə durur. 

 Qabiliyyətlər  mürəkkəb struktura malik olan psixi keyfiyyətlərin 

məcmuyu kimi  özünü göstərir. Qabiliyyətlər mücərrəd bir məhfum deyildir. 

O, fərdin ontogenetik imkanlarını, keyfiyyət xarakteristikasını əks etdirən  

göstəricilərdən biridir. Ayrılıqda götürülmüş  qabiliyyət və yaxud onun 

struktur  komponentləri  şəxsiyyətin ümumi keyfiyyətlərindən  həmişə asılı 

olur. Ədəbi qabiliyyətlər üçün bu cür xarakterik keyfiyyətlər mövcuddur. 

Məsələn,  burada poetik qavrayış, yüksək inkişaf etmiş estetik hisslər, 

zəngin fantaziya, insan psixikasına maraq, axıcı, ifadəli, aydın nitq və s. 

mənası tələb olunurş  

 Qabiliyyətlər tərkib hissəsinin, yəni komponentlərinin  geniş surətdə 

bir-birini kompensiasiya etmək  imkanlarınna baxaraq  profesional, yəni 

xüsusi qabiliyyətlərin  quruluşunun spesifik  xüsusiyyətlərini bilmək vacibdir.  

Qabiliyyətlərin strukturuna  daxil olan  1 neçə komponentdən biri 

həmişə əsas aparıcı məzmuna malik  olur.  

Qabiliyyətlər öz struktur etibarı ilə ümumi və xüsusi olmaqla  2 

qrupa ayrılır. 

Bir neçə fəaliyyət tələblərinə eyni zamanda  cavab verən 

qabiliyyətlərə  



cavab verən qabiliyyətlərə isə xüsusi qabiliyyətlər deyilir. 

Bəzən insanlarda ümumi keyfiyyətlər hərtərəfli şəkildə  təzahür edir 

ki, bu da həmin şəxslərdə ümumi qabiliyyətləruin  olması haqqında fikir 

yürütməyə əsas verir.  

Qabiliyyətlərin diaqnostikasi, ölçülməsi psixologiyada  mürəkkəb 

problemlərdən biridir. Uzun illər boyu zehni istedad  testləri əsasında  

insanların  qabiliyyətlərinin düzgün ölçülməsi  istiqamətində bir çoc sınaqlar 

aparılmışdır.  Zehni istedad əmsalı adlandırılan IQ ayrı-ayrı fərdlərdə 

müxtəlif müxtəlif ölçülərə malikdir. Bunun  əsasında da  zehni istedad 

əmsalı hesablanır.  

                                                              IQ= ağıl yaşı x100 
     faktiki yaş 
 Bu düstur testlərlə aparılan yoxlama nəticəsində ayrı-ayrı faktiki yaşa 

malik olan  uşaqların ağl yaşını  müəyyən etməyə imkan yaradır. Əgər 10 

yaşlı bir uşaq və 14 yaşlı başqa bir uşaq  ayrı-ayrılıqda hər biri 120 xal  

toplamışsa, deməli, onların hər birinin  ağıl yaşı 11 il yarıma bərabərdir. Bu 

əsasla həmin uşaqların zehni istedad əmsalı bu cür hesabların. 

I uşaq (10 yaş)   115
10

1005,11 x
IQ  

II uşaq (14 yaş)  
41,82

14

1005,11 x
IQ

 

 Burada nəzərə alınır ki, 11 il yarım uşağın  topladığı balların  miqdarı 

120-ə  yaxınlaşmalıdır. Buradan da belə bir sadə nəticə alınır ki, 120 xal 

toplamış həır bir uşağın ağıl yaşı 11 il yarıma bərabər olmalıdır.  

 Qabiliyyətlərin fitriliyi problemi psixologiyada geniş diskusiya doğuran  

problemlərdən biridir. Bir çox psixoloqlar qabiliyyətlərin irsən ötürülməsi 

fikrini  fikrini qəbul etmir, başqaları isə  qabiliyyətlərin irsən ötürülməsində  

sinir sistemi tipinin xüsusiyyətlərinin beyini funksional imkanlarının, beynin 

quruluşunun başlıca rol oynaması fikri ilə hesablaşırlar. 

 Bir çox peşələr üçün səciyyəvi olan  təbii imkanların üstün rolu  

həssaslıqla nəzərə alınır. Hal-hazırda elm təbii imkanların  təbiətini və 



mahiyyətini öyrənməsi sahəsində ilk addımlar atır. Hələlik bu problemə aid 

əldə edilmiş mənfi, yəni neqativ materiallar müsbət, yəni pozitiv  

materiallardan  çoxdur. Belə ki, təbii imkanların  qabiliyyətlərə  çevrilməsi 

ehtimallardan daha çox təbii imkanların qüsurları haqqında da məlumat 

vardır.  

 Qabiliyyətlərin əsasında duran təbii imkanlar özlərinin genetik, 

morfoloji, funksional və psixoloji  prametri etibarı ilə fərqlənirlər.  Rus 

psixoloqu Pavlov  sinir proseslərinin dinamik xüsusiyyətlərini  tədqiq 

edərkən  müəıyyən etmişdir ki, zəif sinir sistemi tipinə malik olan adamların  

sinir prosesləri  fotoplastinkaya bənzəyir. Hər bir kiçik qıcıq onların 

psixikasına  güclü təsir göstərir. Belə adamların sinir prosesləri xarici 

aləmin təsirlərinə qarşı yüksək  həssaslığı ilə fərqlənir. Əksinə, güclü sinir 

sisteminə malik olam adamlarda aktivlik deyil, reaktivlik daha üstün olur. 

Onlar hər xırda kiçik təsirlərə dərhal cavab vermir. 

 Uzun illərdir ki, qabiliyyətlərin formalaşması və inkişafına təsir edən 

amillərlə qarşılaşılır və bu amillər  müxtəlif nöqteyi nəzərdən qiymətlidir. 

Qabiliyyətlərin inkişaf və formalaşmasında  başlıca rol oynayan amillər 

sırasında  irsiyyət, mühit, tərbiyənin rolu diqqəti cəlb edir. 

 Bir qrup psixoloqlar qabiliyyətlərin irsi-genetik cəhətdən şərtləndiyini 

deyir. Bunun əsasını təbii imkanlarda – sinir sisteminin quruluşunun 

eyniliyində axtarırlar. Onlar belə bir fikri əsaslandırırlar ki, təbii imkanlarda  

orqanların digər morfoloji və fiziki keyfiyyətləri kimi ümumi və genetik 

qanunlara tabedir. 

 1875-ci ildə ingilis psixoloqu Frensis Qaltonun”Talantın irsiliyi, onun 

qanunları və nəticələri” adlı əsəri dərc edilmişdir. Həmin əsərdə Qalton 

müxtəlif bir neçə 100 görkəmli adamların qohumluq əlaqələrini öyrənərək  

onları müəyyən etmiş, sonuncu olaraq  belə qənaətə gəlmişdir ki, istedad 

ya ata, ya ana xətti ilə  irsən keçə bilər. Lakin Qaltonun əldə etdiyi nəticələr 

elmi əsaslara tam aid deyildir. Qalton öz əsərlərində istedadın irsi səciyyə  

daşıması haqqında çoxlu sayda misallar gətirmişdir. Baxlar ailəsində ilk 



dəfə müstəqil istedadı 1950-ci ildə aşkar etmişdir. Yalnız 5 nəsil keçdikdən 

sonra  həmin nəsildə parlaq şəkildə böyük bəstəkar İohan Bax üzə 

çıxmışdır. Lakin çox keçmədən  1800-cü ildə yaşamış Reginna 

Susannadan sonra yoxa çıxmışdır.  Baxlar ailəsində 60-a qədər musiqiçi 

olmuşdur ki, onlardan yalnız 20-si məşhurdur. 

Qabiliyyətlər və fəaliyyət.  Qabiliyyətlər uyğun olaraq yalnız fəaliyyət 

prosesində formalaşır.  İnsanı fəaliyyət prosesində izləmədən  onda 

müvafiq qabiliyyətin olub-olmamasını söyləmək olmaz. Əgər uşaq musiqi 

ilə məşğul olmayıbsa, musiqi təhsili almayıbsa onun musiqi qabiliyyətini 

olub-olmadığını bilmək mümkün deyil. 

 İnsanın ayrılıqda görülmüş bir qabiliyyəti mürəkkəb fəaliyyət 

prosesində uğur qazanmasını təmin edə bilməz. Yəni hansısa bir şəxsdə 

yüksək işıq və forma qavrayışı onun hələ rəssam olması deyil. Yüksək 

musiqi sluxu olmaq da hələ yaxşı musiqiçi olmağa əsas vermir.  İstənilər  

fəaliyyət sahəsində uğur qazanmaq üçün  ayrı-ayrı xüsusi qabiliyyətlərin 

vəhdətdə olması, sintezi, özünəməxsus keyfiyyət tamlığı,  necə deyərlər 

qabiliyyətin ansamblı lazımdır.  Qabiliyyətlərin belə sintezinin mərkəzində 

onlardan biri dayanır və öz ətrafına  digərlərini toplayır. Qabiliyyətlərin belə 

sintezi  heç də dəyişməz qalmır, inkişaf edir, dəyişir. 

 Qabiliyyətlərin müxtəlif klassifikasiyası mövcuddur. Onlardan birini,  

daha geniş istifadə olunanını aşağıda veririk. 

1. Təbii qabiliyyətlər. Onun əsasını bioloji, abnadəngəlmə imkanlar və 

onların əsasında formalaşan həyati təcrübə, öyrənmə mexanizmini 

şərtləndirən şərti-reflektor əlaqələr təşkil edir. 

2. Spesifik qabiliyyətlər ictimai-tarixi köklərə bağlı, sosial mühitin 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq həyati fəaliyyəti təmin edən qabiliyyətdir. 

Spesifik qabiliyyətlərin özləri də  aşağıdakı yarımbölmələrə ayrılır: 

a) Ümumi qabiliyyətlər. Bu qabiliyyətlər ən müxtəlif növ fəaliyyət və  

ünsiyyətdə (əqli qabiiyyətlər, nitq və hafizənin inkişafı, əl hərəkətlərinin 

çevikliyi və dəqiqliyi) insanın müvəffəqiyyət qazanmasında əksini tapır. 



b) Xüsusi qabiliyyətlər ünsiyyət və qabiliyyətin yalnız  müəyyən bir 

sahəsində, xüsusi bir inkişaf səviyyəsində əksini tapır.  

c) Nəzəri qabiliyyətlər. Bu qabiliyyətlərə malik olan  insanlarda 

abstrakt-məntiqi, praktik təfəkkür daha üstün olur və onlar konkret-

praktik fəaliyyətə meyl göstərirlər. Qabiliyyətlərin belə ahəngdarlığı 

yalnız müxtəlif istiqamətli, xüsusi istedadlı insanlara məxsusdur.  

ç) Təlim qabiliyyətləri. Pedaqoji fəaliyyətə, biliklərin mənimsənilməsinə, 

bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına, naddi və mənəvi nemətlərin, yeni 

ideyaların, kəşflərin,  ixtiraların, bir sözlə yaradıcılıqla məşğul olan  

fəaliyyət növlərində müvəffəqiyyət qazanılmasına  imkan yaradır. 

Şəxsiyyətin yaradıcı potensialının ən yeksək səviyyəsi dahilik, 

qabiliyyətin hansısa fəaliyyətin bir sahəsində özünü yüksək səviyyədə 

təzahür etdirməsi isə talant adlanır.  

d) İnsanlarla birgə fəaliyyət və ünsiyyət qabiliyyətləri. Müxtəlif 

insanlarla əlaqə qura bilmək, müxtəlif şəraitdə sosial-psixoloji baxımdan 

qruplaşa bilmək, insanların qavranılması və  düzgün qiymətləndirilməsi, 

gözəl nitq qabiliyyətlərinin bu növünə aiddir. 

 İnsan çoxsaylı və müxtəlif fəaliyyət növlərinə, ünsiyyətə qabildir. 

Qabiliyyətlərin  bir və ya bir neçə fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası üçün şərt 

olan özünəməxsus birliyi istedad adlanır. Yəni istedad şəxsiyyəti 

intellektual imkanlarının, ünsiyyət və fəaliyyətinin özünəməxsus 

səviyyəsinin təcəssümüdür.  

 

   Qabiliyyətlərin formalaşması. 

Psixoloqların böyük əksəriyyəti hesab edirlər ki, təbii imkanların 

qabiliyyətlərin inkişafı və formalaşmasının fərdi-təbii əsaslarını təşkil edən  

anadangəlmə anatomik-fizioloji  xüsusiyyətlərə bağlıdır. Lakin bir sıra 

psixoloqlar hesab edirlər ki, (R.S.Nemov) təbii imkanların iki növü vardır: 

anadangəlmə (təbii) və sonradan qazanılmış (sosial). 



Fərdi (fərdi-psixoloji) fərqlər. Bu psixi proseslər, psixi hallar və psixi 

xassələr baxımından  insanların bir-birlərindən fərqləndirilməsidir. Fərdi 

fərqlər anadangəlmə, beyin, sinir sisteminin xüsusiyyətləri ilə bağlı olsa da, 

həyatı boyu, fəaliyyət və ünsiyyət, təlim-tərbiyənin təsiri altında, insanın 

ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi prosesində yaranır və inkişaf edir. Fərdi 

fərqlərin öyrənilməsi diferensial psixologiyanın predmetidir.  

   

Qabiliyyətlərin inkişafı. Qabiliyyətlər statik, dəyişməz deyil, dinamik, 

dəyişkəndir. O, mütəşəkkil fəaliyyət və ünsiyyət prosesində inkişaf edir, 

formalaşır. Qabiliyyətlərin inkişafı sıçrayışla yox, tədricən, mərhələi olur. 

 Uşaqlarda qabiliyytəlrin inkişafının vacib cəhəti  bir-birini 

tamamlamayan  bir neçə qabiliyyətin eyni vaxtda təkmilləşdirilməsi ilə 

şərtlənir. 

 Qabiliyyətlərin aşağıdakı  səviyyələrini ayırırlar: ünsiyyət və fəaliyyət 

nümunələrinin, hazır biliklərin mənimsənilməsi və fəaliyyətə tətbiq 

edilməsini  təmin edən  reproduktiv qabiliyyətlər və orijinalın, yeninin 

yaradılmasını təmin edən yaradıcı qabiliyyətlərdir. Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, qabiliyyətlərin produktiv səviyyəsində yaradıcı qabiliyyətlərin 

elementləri mövcuddur, eləcə də əksinə. 

 Fəaliyyət shəsində uğur qazanılması qabiliyyətlərlə yanaşı  insandan 

əməksevərlik, mütəşəkkillik, məqsədyönlülük, dözümlülük kimi keyfiyyətlər 

tələb edir. Şəxsiyyətin bu keyfiyyətləri  olmadan uğur qazanması  mümkün 

deyil. Məşhur fizik A.Eynişteyn özü barədə zarafatla belə deyirmiş ki, o, 

qatır kimi inadkar və son dərəcə hər şeylə maraqlanan olduğundan həyatda 

möhtəşəm uğurlar qazana bilib. 

 Qabiliyyətlərin daha yüksək cəviyyədə inkişaf etmiş forması istedad 

adlanır. İstedad hər hansı  bir fəaliyyət sahəsində yeksək uğurlar 

qazanmaqdır. İstedad istənilən fəaliyyət sahəsində özünü göstərə bilər. 

İstedadlı insan öz sahəsində  yenilik yaradır. Qabiliyyətli musiqiçi yaxşı ifa 

edir, istedadlı musiqiçi isə  özünəməxsus, yüksək səviyyədə yenilik yaradır. 



 İstedadın daha yüksək inkişaf etmiş  səviyyəsi  dahilik adlanır. Dahi 

o şəxslərdir ki, onların xüsusi, məxsusi istedadı var. Bununla belə onların  

yaradıcılığı ictimai-tarixi əhəmiyyət daşıyır və cəmiyyətin mənafeyinə 

xidmət edir. dahinin yaradıcılığı həm də dövrünü, zamanı qabaqlayır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  mövzu :  Yaş psixologiyasının mövzusu,vəzifələri 

və metodları 

Plan:  

1.  Yaş psixologiyasının predmeti, məqsəd və vəzifələri  
2. Yaş psixologiyasının nəzəri və praktik məsələləri. Yaş 

psixologiyasının əsəs bölmələri. 
3. Yaş psixologiyasının eksperimental elm kimi təşəkkülü və inkişafı. 
4. Yaş psixologiyasının tədqiqat metodları. 
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Мцасир дюврдя юзцнцн емприк  вя нязяри елми биликляр фонду иля бир чох 

елмляри кюлэядя гоймагда олан вя ХХЫ ясрин елми кими сяжиййяляндирилян 

психолоэийа чох эениш, шахялянмиш биликляр системиня чеврилмишдир. Щал-

щазырда психолоэийа елминин 100-я йахын сащяси мювжуддур ки, онларын да 

чох бюйцк щиссяси артыг мцстягил билик сащясиня чеврилмякдядир. 

Психолоэийа елминин сящяляри ичярисиндя шяхсиййятин мцхтялиф психи хасся вя 

просесляринин, онун формалашмасынын вя инкишафынын ганунауйьунлугларыны, 

йаш хцсусиййятлярини юйрянян йаш психолоэийасы арыг нцфузлу бир елм 

сащясидир. 

Йаш психолоэийасынын тяркибиндя инсанын онтоэенездя психи инкишафынын 

динамикасыны вя ганунауйьунлугларыны юйрянян бир сыра бюлмяляр: ушаг 

психолоэийасы, йенийетмянин психолоэийасы, эянжлийин психолоэийасы, йашлы 

адамын психолоэийасы вя гожалыг дюврцнцн психолоэийасы хцсуси олараг 

фяргляндирилир. 



 Йаш психолоэийасынын хцсуси сащяляриндян бири кими ушаг психолоэийасы  

онтоэенездя  ушаьын психи инкишафынын фактларыны,  ганунауйьунлугларыны, 

динамикасыны вя спесифик хцсусиййятлярини юйрянир. Ушаг психолоэийасынын 

тядгигат обйектини ушаглар тяшкил едир. 

      Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында эцжлц, тясиредижи амиллярдян бири 

сосиал мцщитдир. Инсанын доьулуб бойа-баша чатдыьы сосиал  эерчяклийин фяал 

тясиредижи ролу данылмаз бир факт кими узун  йцзилликляр бойудур ки, дцнйанын 

мцтярягги  алим, философ вя маарифчиляринин диггят мяркязиндя олмушдур. 

Сосиал мцщити  саьламлашдырмадан саьлам шяхсиййят-вятяндаш тярбийя 

етмяк гейри мцмкцндцр. 

    Фярд, игтидарсыз бир мяхлуг  кими дцнйайа эялян ушаьын сосиал 

кейфиййятляря, инсаны дяйярляря йийялянмясиндя  йашлылар, онларын мцщити иля 

йанашы, ушаьын шяхси  фяаллыьынын да böyük rolu vardır. Онун доьулдуьу илк 

эцнлярдян башланан ирялийя доьру даими щярякяти, садя  реаксийалардан 

мцряккяб вя мязмунлу  ямялиййатлара кечиди, нитги мянимсямяси,  

мцстягиллийинин илк тязащцрляринин мейдана чыхмасы психи инкишафы 

сяжиййяляндирян башлыжа фактлардыр. Ушаг психолоэийасы бу фактлардан хаммал 

кими истифадя едяряк, елми нятижяляр ялдя едир. 

Психологлар шяхсиййятин инкишафы вя формалашмасында  ики башлыжа 

мярщялянин мяктябягядяр вя мяктяб йашы дюврляринин ролуну хцсуси 

олараг фяргляндирирляр. 

Щяр бир елмдя елми факт, ганун вя ганунауйьунлугларын ашкара 

чыхарылмасында щямин елмин спесифик тядгигат методлары мцстясна ящямиййят 

кясб едир. Метод сюзц йунанжа «метщодс» сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Бу 

сюз адятян щяр щансы идраки вя практик мясялянин щялли йолу  мянасында 

ишлянир. Метод тядгигат фактларынын ялдя едилмясинин цмуми стратеэийасыдыр. 

Психолоэийа елминин методлары системи цмуми психолоэийада эениш шякилдя 

верилмишдир. Щяр бир елмин цмуми методлары иля йанашы, онун айры-айры 

сащяляринин мяхсуси, спесифик методлары да олур. Щям йаш психолоэийасынын, 

щям дя онун конкрет бюлмяси олан ушаг психолоэийасынын спесифик методлары 



вардыр. Ушаг психолоэийасы ушаьын психи инкишафынын  фактларыны,  

ганунауйьунлугларыны вя хцсусиййятлярини юйряняркян щям цмуми 

психолоэийанын, щям йаш психолоэийасынын тядгигат методларына, щям дя 

юзцнцн спесифик методларына истинад едир. 

Yaş психолоэийасынын тядгигат обйектини ушаглар тяшкил етдийиня, ушаьын 

психикасы диэяр йаш групларына аид едилян инсанларын психикасындан 

фяргляндийиня эюря, онун тядгигат методлары да мязмунжа спесифик 

жящятляря маликдир. 

Yaş психолоэийасынын методлары ушаьын инкишафынын психи фактларыны ашкара 

чыхармаг цсулларыдыр. 

Yaş психолоэийасы ушаьын психи инкишафынын юйрянилмясиндя узун илляр бойу  

сынагдан чыхмыш бир сыра етибарлы тядгигат методларындан  истифадя едир.  

Эюркямли рус психологу Б.Г.Ананйев психолоэийа елминин методларыны 

дюрд ясас група айырмышдыр. 

Биринжи груп методлар: тяшкилати методлар (мцгайисяли, лонгитйуд, комплекс) 

Икинжи груп методлар: емприк методлар (мцшащидя вя юзцнцмцшащидя; 

експериментал методлар; психодиагностик методлар (тестляр, анкетляр, 

сорьулар, сосиометрийа, мцсащибя, сющбят): просеслярин вя фяалиййят 

мящсулларынын тящлили; биографик методлар (инсанын щяйат йолуна аид 

щадисялярин тящлили, сянядлярин юйрянилмяси вя с.); 

Цчцнжц груп методлар: ялдя едилмиш фактларын ишлянилмяси: Кямиййятжя 

(статистик) вя кейфиййятжя (материалларын груплара, вариантлара айрылмасы, 

дифференсиаллашдырылмасы) тящлил; 

Дюрдцнжц груп методлар: интерпретасийа методлары: (эенетик вя структур ) 

Мцасир ушаг психолоэийасында ушаьын психи щяйатынын юйрянилмясиндя 

башлыжа олараг ашаьыдакы метолдардан истифадя  олунур. 

Мцшащидя методу: Ушаьын психи щяйатынын юйрянилмясиндя эениш тятбиг 

олунан емприк методлардан бири мцшащидя методудур. Мцшащидя 

методунун васитясиля ушаьын психи инкишафынын айры-айры тязащцрляри, онун 



сенсор, щяряки емосионал сферасы, цнсиййят фяалиййяти, йашлыларла гаршылыглы 

ялагя цсулларынын хцсусиййятляри юйрянилир. Ушаьын щяйатынын сонракы  инкишаф 

дюврляриндя – илк ушаглыг, мяктябягядяр вя мяктяб йашы дюврцндя онун 

айры-айры психи просесляри (гаврайыш, щафизя, тяфяккцр вя с), психи 

хцсусиййятляри (характер, темперамент вя с), психи вязиййятляри (ящваллары, 

аффектляри вя с) мцшащидя обйекти  олараг эютцрцлцр. Мцшащидя методу: Ушаьын психи щяйатынын юйрянилмясиндя эениш тятбиг олунан емприк методлардан бири мцшащидя методудур. Мцшащидя методунун васитясиля ушаьын психи  

Експеримент методу ушаг психолоэийасынын методлары системиндя 

ящямийятли йер тутур. О, юзцнцн диагностик ящямиййятиня, нятижяляринин бир 

сыра диэяр методлара нязярян даща етибарлы олмасына эюря фярглянир. 

Мцшащидя методундан фяргли олараг, експеримент методу ушаг 

психолоэийасынын даща мцряккяб тязащцрлярини юйрянмяк бахымындан даща 

актив метод щесаб едиля биляр. Психолоъи експеримент тядгигатчыйа ушаьын 

фяалиййятини даща дяриндян тядгиг етмяйя, излямяйя тядгигат шяраитини 

дяйишдирмяйя имкан верир. Експериментин тятбиги иля ушагларда ямялиййатлар, 

образлар вя сюзляр васитясиля дцшцнмяк вя с.  бажарыгларынын сявиййяси 

юйрянмяк  мцмкцндцр. Bu metodun laboratoriya və təbii olmaqla iki növü 

vardır.  

Тядгигатын  мягсядиндян асылы олараг  бязян психолоъи  експерименляр 

лабораторийа шяраитиндя  хцсуси апаратларын кюмяйи иля апарылыр. Бу жцр  

експеримент  лабораторийа  експерименти адланыр. 

Експеримент заманы ушагларын бу яшйалары щансы  яламятляр ясасында 

груплашдырмалары вя цмумиляшдирмя заманы щансы ямялиййатлара истинад 

етдикляри юйрянилмишдир. Бу жцр експериментляр тябии шяраитдя апарылдыьына 

эюря, она тябии експеримент дейилир. Щям тябии, щям дя лабораторийа 

експериментинин йохлайыжы вя юйрядижи олмагла ики ясас нювц фяргляндирилир. 

Ушаг психолоэийасында эениш тятбиг олунан експериментин хцсуси нювц 

юйрядижи експеримент адланыр. 

Ушаг психолоэийасынын тядгигат методларындан бири дя тестляр методудур. 

Тест инэилис сюзц (тест) олуб, «тяжрцбя», «сынаг» демякдир. 



Yer k]rws\ whal\s\n\n yaridan .oxunu u;aqlar tw;k\l ed\r/ U;a[in \nk\;afi 

gwlwcwk ya;li  adamin  ruh\ vw  prakt\k  fwal\yywt\n\n  mw””””’nwv\  s\masinin  vw  

yaradiciliq  

potens\alinin \nk\;afinin zwrur\ ;wrt\d\r/ 

Ps\xolog\yada \nsan hwyatinin mwktwbwqwdwr ya; d,vr]n]n elm\ \zahina 

m]xtwl\f  n,qtey\-nwzwrdwn yana;ilir/ K/Q/Yunq bu d,vr] “fwalli[in kap\tal 

yi[imi" d,vr]& Q/S/Sall\van “s\mvol\k \mkanlarin tw;wkk]l]”"””””””””””””””””” ”& L/S/Viqodsk\ 

«Мян»ин sos\al\zas\yasi& J/R\aje “sensomotor qab\l\yywtlwr\n vw \ntellekt\n 

\nk\;afi“ k\m\ swc\yywlwnd\rm\;lwr& B/Blyuma g,rw, 4 ya;inda u;a[in fwrd\ 

x]sus\yywtlwr\ o swv\yywyw .atir k\& artiq bu ya;da ;wxs\yywt vw wql\ 

x]sus\yywtlwr\n b\r sira da\m\ wlamwtlwr\ndwn dani;maq olar/ U;aq d]nyaya 

k,mwks\z b\r varliq& \qt\darsiz b\r mwxluq k\m\ gwl\r/ Demwk olar k\& o he. nwyw 

qad\r olmur& lak\n \llwr ke.d\kcw onun anatom\k-f\z\k\ \nk\;afinda ba; verwn 

kwm\yywt dwy\;\kl\klwr\ u;a[in ps\x\ alwm\ndw dw dwr\n \zlwr buraxir& yen\ 

keyf\yywt dwy\;\kl\klwr\ k\m\ ]zw .ixir/  

U;a[in \nk\;afi& b,y]mws\ hwm\;w b\z ya;lilarda  twwcc]b vw sev\nc h\ss\ 

do[urur# bu g]n o d]nwnk\nw bwnzwm\r& sabah \sw bu g]nk]ndwn fwrqlwnwcwk/ 

Budur& o& \k\-]. ayli[inda oturur& alti-yedd\ ayli[inda \mwklwy\r& b\r ya;in 

sonlarinda d\l a.ir& \lk t\trwk addimlarini atma[a ba;layir/ Bu addimlar nw qwdwr 

k,vrwk vw e”t\barsiz olsa da& hwr halda bu gwlwcwyw-onun ].]n gen\; alw”mw& s\rl\-

sehrl\ d]nyaya twrwf y,nwlm\;d\r/ 

Yen\ ;wra\tdw k,rpwn\n \nk\;afi-anadangwlmw mexan\z\mlwr vas\tws\ \lw twm\n 

olunur/ O& orqan\zm\n xar\c\ ;wra\tw uy[unla;masini twm\n edwn hazir s\n\r s\stem\ 

\lw do[ulur/ U;aq d]nyaya gwlwn andan orqan\zm\n wsas s\stemlwr\n\n \;\n\ tw’m\n 

edwn reflekslwr \;w qo;ulur/ (Mwswlwn& qan d,vrani& twnwff]s)/ Hwyatin \lk 

g]nlwr\ndw k,rpwdw m]xtwl\f m]daf\w reflekslwr\ - dwr\n\n qiciqlanmasi (\ynw 

vurarkwn)& g,zlwr\n qiyilmasi& s\fwt\n swy\rmws\ vw s/ ,z]n] b]ruzw ver\r/ Yen\ 

do[ulmu; k,rpwdw m]daf\w reflekslwr\ \lw yana;i qiciqlandiricilarla wlaqwyw 

\st\qamwtlwnm\; bwlwdlw;mw refleks\n\ dw a;kar etmwk m]mk]nd]r/ Hwyatin 

b\r\nc\ ]. g]n] wrz\ndw k,rpw g]cl] \;i[in tws\r\nw reaks\ya g,stwr\r/ Do[uldu[u 

\lk g]ndwn e”’t\barwn k,rpwdw bwlwdlw;mw-q\da refleks\ dw ,z]n] g,stwr\r”# ana 



yana[ini  u;a[in dodaqlarina toxundurduqda onda axtari; reaks\yasi yaranir& ba;ini 

qiciqlandiriciya twrwf .ev\r\r& a[zini a.ir/ 

U;aq do[ularkwn b\r sira d\gwr anadangwlmw reaks\yalara- wmmw& tutma& 

\twlwmw vw s/ k\m\ reflekslwrw dw mal\k olur/ Bu reflekslwr\n sirasina Bab\n vw 

Rob\nzon reflekslwr\n\ dw a\d etmwk olar/ Belw k\”& yen\ do[ulmu; k,rpwn\n 

aya[inin altini k]t k\br\t k,p] \lw qiciqlandirdiqda ayaq barmaqlari b\r-b\r\ndwn 

aralanir.(Bab\n refleks\)&  .a[anin wl\nw qwlwm\ qoyduqda& o elw bwrk yapi;ir k\& 

qwlwmdwn tutub onu qaldirmaq m]mk]nd]r/ (Rob\nzon refleks\)/ 

Yen\ do[ulmu;  k,rpwn\n bwdwn .wk\s\ 3000-3500 qram& boyu 45-50 sm olur/ 

K,rpw qeyr\-m]twnas\b bwdwn qurlu;u \lw do[ulur/ Onun ba;i b,y]k& twxminwn 

boyun d,rddw b\r\nw bwrabwr& bwdwn\ uzun& a;a[i vw yuxari wtraflari& ywn\ qi.lari 

vw qollari g,dwk olur/ 

U;aq do[ularkwn onun bey\n .wk\s\ 300-350 qram& b\r dwq\qwdw ]rwk 

d,y]nt]lwr\n\n sayi 134-w bwrabwr olur/ 

Yen\ do[ulmu; k,rpw m]stwq\l fwal\yywt subyekt\ dey\ld\r/ O& ,z]n]n hwyat\ 

vac\b ]zv] twlwbatlarini belw ,dwmwyw qad\r olmur/ Lak\n aylar ke.d\kcw u;a[in 

f\z\k\ \nk\;afinda  b\r sira dwy\;\kl\klwr ,z]n] a;kar b]ruzw ver\r/ B\r ya;in 

sonunda o& w;yalarla oynayir (man\pulyat\v fwal\yywt)& addimlamaqla& ayaq ]stw 

yer\mwklw yerdwy\;mwyw na\l olur vw d\l a.ir/ 

B\r ya;in sonunda k,rpwdw p\sx\kanin madd\ wsasini tw;k\l edwn beyn\n cwk\s\ 

twxm\nwn \k\ dwfw artaraq 780-800 qrama .atir k\& bu da do[ulan anla m]qay\swdw 

dwfw cox olmaqla& ya;lilarin orta bey\n cwk\s\n\n yarisina bwrabwrd\r/ Bu d,vrdw 

u;a[in b]t]n duy[u orqanlari aparati-anal\zatorlar normal ;wk\ldw fwal\yywt 

g,stwr\r/ U;a[in emos\onal sferasinda d\qqwt\ cwlb edwn keyf\yywt dwy\;kwnl\klwr\ 

m];ah\dw olunur/ Artiq  wldw  ed\lm\;  .oxsayli  maraqli  faktlar  s]but  ed\r  k\& 

k,rpwn\n  ps\x\  hwyati  \nd\  elmw  mwlum  oldu[u  qwdwr dw  sadw  dey\ld\r& 

wks\nw& onun  ,yrwn\lmws\  ].]n hwlw  twdq\qatlarin  b\r  ne.w  nwsl\  .ali;mali  

olacaqdir/ Hwyatin sonraki d,vrlwr\ndw dw u;a[in hwm  f\z\k\& hwm  dw ps\x\  

\nk\;afi  \ntens\v dwy\;\kl\klwrw u[rayir/ Ya;  yarimda o& 30-100& \k\  ya;in  

sonunda 200-300& ].  ya;in  sonunda  1200-1500 vw  alti  ya;in  sonunda  3000-

3500 s,zdwn  \barwt  l][wt  fonduna  mal\k olur/ U;aqda  ps\x\  funks\ya  vw 

proseslwr\n  \nk\;afinda  sos\al  m]h\t  vw  twrb\yw  ;wra\t\  ba;lica  rol  oynayir/ 



U;a[in  ps\x\  hwyatinda  fwal\yywt  n,vlwr\  g]cl]  st\mula  .evr\l\r/ |lk  u;aqliq  

d,vr]ndw (1-3 ya;) u;a[in  qavrayi;i  \ntens\v  \nk\;af  ed\r/ Bu prosesdw u;a[iin  

d\qqwt\n\  cwlb  edwn  g,rmw  obrazlari –m]xtwl\f  w;yalar  wsas  rola  mal\k  olur/ 

Wzwlw - hwrwk\  duy[ularla  g,rmw  duy[ulari  arasinda  formala;an  koord\nas\ya  

u;a[in  w;yalara  do[ru  y,nwlmws\n\   vw  onlarla  m]stwq\l  fwal\yywt\n\n  zwrur\  

;wrt\nw  .evr\l\r/ W;yalarla  man\pulyat\v  fwal\yywt  zwm\n\ndw  qavrayi;  proses\nw 

elementar m]qay\sw& fwrqlwnd\rmw vw ]mum\lw;d\rmw formasinda twfwkk]r proses\ 

dw qo;ulur/ Bu yolla qavrayi; obrazlari \lk dwfw ]mum\lw;m\; xarakter alma[a 

ba;layir/ Qavrayi;in d\fferens\alla;dirma vw ]mum\lw;d\rmw \mkanlari wvvwlcw 

pass\v& sonra \sw akt\v n\tqlw tamamlanir# \lk u;aqliq d,vr]ndw u;a[in duy[u 

orqanlarinin fwal\yywt\ \lw wlaqwdw e;\td\y\ s,zlwr onun qavrayi;inin \nk\;afinda 

b,y]k rol oynayir/ E;\d\lwn s,zlwr b\r\nc\ s\qnal s\stem\n\n qiciqlandiricilari \lw 

wlaqwdw b,y]k  whwm\yywt da;iyir k\& bununla da u;aq ger.wkl\y\n dwrk  

ed\lmwm\; ]mumbw;wr\ twcr]bws\nw qo;ulmu; olur/Bu prosesdw u;a[in akt\v n\tq\ 

daha b,y]k whwm\yywt  kwsb ed\r/ |k\nc\ s\qnal s\stem\n\n fwal\yywtw ba;lamasi 

u;a[in sos\al twcr]bws\n\ zwng\nlw;d\r\r& dwrketmw \mkanlarini gen\;lwnd\r\r vw 

onun m]nas\bwtlwr s\stem\n\n formala;masinin wsasini qoymu; olur/ 

Mwktwbw dax\l olmaq wrwfws\ndw u;a[in qavrayi;inin struktur wlamwtlwr\ tam 

;wk\ldw formala;mi; olur# b\rnc\ vw \k\nc\ s\qnal  s\stemlwr\ arasinda m,hkwm 

wlaqwlwr yaranir& u;a[i qavrayi; proses\nw \s\tqamwtlwnd\rwn \k\nc\ s\qnal 

s\stem\n\n ]st]nl]y] twm\n olunur& qavrayi; obyekt\n\n h\sswlwr\ vw 

x]sus\yywtlwr\n\ \fadw etmwk ].]n aydin s,zl] n\tqw y\ywlwnmws\ wsaswn 

tamamlanir/ U;a[in qavrayi; obyekt\ndw duran obrazlar \fadwl\ ]mum\lw;m\; 

xarakter alir/ 

U;a[in d\qqwt\n\n \nk\;afi anadangwlmw ;wrts\z elementar reflekslwrdwn 

ba;layir/ Artiq \k\ hwftwl\y\ndw u;aq uca swslwrw& parlaq w;yalara& b\r qwdwr sonra 

\sw hwrwkwt edwn obyektlwrw reaks\ya g,stwr\r/ Lak\n bu reaks\yalar olduqca 

davamsiz olur# u;a[in ps\x\kasinin mwhdud \mkanlari onun d\qqwt\ obyekt\ndw 

duran w;yalara ps\x\ fwal\yywt\ uzun m]ddwt y,nwltmwyw \mkan verm\r/ Bu d,vrdw 

u;a[in d\qqwt\ qisam]ddwtl\ bwlwdlw;mw refleks\ swv\yyws\ndw mwhdudla;ib qalir/  

Twxm\nwn alti ayli[inda u;a[in ps\x\ fwal\yywt\ndw d\qwt\n cwmlw;mws\ 

tw;wbb]slwr\ twzah]r ed\r# w;yalra do[ru maraq g,stwr\r& onlari wl\nw alir& onlara 



twrwf dartinir& d,;wmwyw atir/ Davamsiz olan bu fwal\yywt u;a[in d\gwr oyektlwrw 

maraq g,stwrmws\ \lw nwt\cwlwn\r/ Hwyatin II \l\ndw d\qqwt\n mwrkwzlw;mw m]ddwt\ 

b\r qwdwr artir k\& bu da oyun fwal\yywt\ fonunda ba; ver\r& lak\n kwnar 

qiciqlandiricilarin tws\r\ nwt\cws\ndw bu d,vrdw dw d\qqwt davamli olmur 

Mwktwbwqwdwr d,vrdw u;aqlar oyun fwal\yywt\ proses\ndw d\qqwtlwr\n\ xeyl\  

m]ddwt eyn\ b\r fwal\yywt n,v] ]zwr\ndw cwmlw;d\rmwk \mkani qazanmi; olurlar/ 

Artiq alti ya;li u;aqlar fas\lws\z olaraq b\r saatdan artiq oynama[a na\l olurlar/ 

Do[rudur& bu ya;da d\qqwt qeyr\-\xt\yar\ olur# onun davamlili[i oyun 

wmwl\yyatlarinin xarakter\ndwn vw b,y]klwr\n g,stwr\;lwr\ndwn whwm\yywtl\ 

dwrwcwdw asili olur/ K\.\k mwktwbwqwdwr ya;li u;aqlar d\qqwt\ paylama[i bacarmir& 

m]xtwl\f xarakterl\ tap;iriqlari paralel ;wk\ldw \cra edw b\lm\rlwr/ Onlarda d\qqwt\n 

davamlili[i da 10-12 dwq\qwdwn .ox olmur/ 

Mwktwbwqwdwr ya; d,vr]ndw qeyr\-\xt\yar\ d\qqwt dom\nant rola mal\k 

oldu[una g,rw& u;aqlarda d\qqwt\n ke.\r\lmws\& hwcm\ k\m\ xarakter\k 

x]sus\yywtlwrdw dw ya; mwhdud\yywt\ndwn \rwl\ gwlwn .ati;mazliqlar nwzwrw .arpir/  

Mwktwbwqwdwr ya; d,vr]ndw u;aqlarin ps\x\ \nk\;afinda \drak proseslwr\ndwn 

b\r\ olan haf\zwn\n b,y]k whwm\yywt\ vardir/  

K,rpwl\k d,vr]ndw u;aqlarda haf\zwn\n \lk\n twzah]rlwr\ m];ah\dw olunur/ 

K,rpwdw \lk ;wrt\ reflekslwr \k\ hwftwl\kdw q\da qiciqlandiricilarinin tws\r\ altinda 

yaranir/ Be; ayliqda k,rpwdw b]t]n anal\zatorlarin \;t\raki \lw ;wrt\ reflektor 

rab\twlwr yaranir k\& bu da haf\zw proseslwr\n\n tw;wkk]l]nw \mkan ver\r/ 

U;aqlarda haf\zwn\n \lk\n formasi tanimadan \barwt olur/ Onlar wtrafindaki 

s\fwtlwr\& w;yalari taniyir vw onlara qar;i emos\onal reaks\ya g,stwr\rlwr/ Artiq 2-3 

ayliqda k,rpwdw ps\xoloqlarin “canlanma” kompleks\“ adlandirdiqlari emos\onal 

reaks\ya yaranir k\& bu da tanima proses\ \lw six ba[lidir/  

U;a[in m]vaf\q qici[i qavramasi “tani;liq h\ss\“ fonunda ba; ver\r/ U;aq 

tanidi[i adama twrwf  dartinir& g]l]mswy\r& yad adamlardan eht\yatlanir/  

B\r ya;in sonunda u;aqda haf\zwn\n daha m]rwkkwb formasi-yadasalma akti 

m];ah\dw olunur/ U;aq wvvwllwr qavradi[u obyektlwr \.wr\s\ndw .ati;mayan 

obyekt\  

axtarir vw ya onun yer\n\ soru;ur/  



|lk u;aqliq d,vr]ndw yadasalma n\yywts\z xarakter da;iyir vw \rad\ swy twlwb 

etm\r& ywn\ u;aq nwy\sw yada salma[a& xatirlama[a cwhd g,stwrm\r/ N\yywtl\& 

\xt\yar\ yadasalma u;aqlarda \lk dwfw 3-4 ya;larinda m];ah\dw olunur k\& bu da 

u;a[in  oyunda& hwr hansi d\gwr fwal\yywt n,v]ndw fwal \;t\raki \lw ;wrtlwnm\; olur 

(qaydalarin& ;wrtlwr\n& s,zlwr\n vw s/ yada salinmasi)/ 

    Mwktwbwqwdwr ya;da twfwkk]r]n \nk\;afi u;aqlarda sensor etalonlarin 

qavranilması 

proses\ \lw six wlaqwdw ba; ver\r/ Artiq \lk u;aqliq d,vr]ndw wtraf alwm\n c\s\m vw 

had\swlwr\& onlar arasindaki asan& sadw rab\twlwr u;aqlar twrwf\ndwn dwrk olunur/ 

Sonralar u;aqlarin dwrketmw qab\l\yywt\ hwyat twcr]bws\n\n& twrb\ywv\ tws\r\n 

altinda twdr\cwn gen\;lwn\r vw b\r sira yen\ x]sus\yywtlwr qazanir/ Hwyatin b\r\nc\ 

\l\ndw u;aqlarin twfwkk]r] wyan\-wmwl\ xarakter da;iyir/ Bu xar\c\ alwm\n 

predmetlwr\n\n b\rba;a qavranilmasi vw onlarla prakt\k wmwl\yyatlarla ba[lidir/ 

Belw ki& b\r ya;li u;aq qaynar su \lw dolu olan parlaq metal .ayn\kw toxunmaqla 

yan[i duy[usu h\ss ed\r/ Bu& onu d\gwr parlaq w;yalarla yaxin twmasdan .wk\nd\r\r 

k\& bu da sadw ]mum\lw;d\rmw olub& mwzmunca twfwkk]r aktindan \barwtd\r/ 

Parlaq& soyuq .ayn\kw toxunan u;aq sonralar yandirici xassws\n\n he. dw .ayn\k\n 

,z]nw yox& onun \.wr\s\ndwk\ qaynar suya a\d oldu[unu dwrk etm\; olur/Bu 

twfwkk]r akti wyan\ swv\yywdw \cra  olunur/ Mwktwbwqwdwr ya; d,vr]ndw u;aqlar 

w;yalarla xar\c\ bwlwdlw;mw vw real wyan\-wmwl\ fwal\yywtdwn twdr\cwn w;ya vw 

had\swlwr arasindaki wlaqw vw asilliqlari f\krwn m]wyywn etmwyw& bu zaman 

konkret w;yalarin ,zlwr\nw dey\l& onlarin obrazlarina \st\nad etmwyw ba;layirlar/ 

Demwl\& wyan\-wmwl\ twfwkk]r formasi wyan\ obrazli twfwkk]rw ke.\r/  

Mwktwbwqwdwr ya; d,vr]ndw u;aqlar problem—s\tuas\ya mwzmunu kwsb edwn 

m]rwkkwb mwswlwlwr\n hwll\ \lw qar;ila;irlar/ Fwal\yywt\n m]xtwl\f n,vlwr\ -rwsm& 

yapma& qura;dirma& appl\kas\ya vw twl\m t\pl\ mw;[wlwlwr u;aqlarin twfwkk]r]n]n 

\nk\;afinin .ox g]cl] st\muluna .evr\l\r/ Mwswlwn& g\l\n nwml\y\ vw yapi;qanliq 

x]sus\yywt\n\ twy\n etmwklw& onlar ver\lwn f\quru hazirlayir&topun zwrbw g]c] \lw 

onun s]rwt\ arasindaki asilili[i vw yaxud& topun asvalt meydan.ada bwrk&otluqda 

yava; getmws\n\n swbwb\n\ dwrk etmwyw .ali;irlar/ 

|drak maraqlari& hwr ;ey\ b\lmwk twlwbati bu cwhwtdwn g]cl] st\mul rolunda .ixi;  



ed\r/ Sadw twfwkk]r wmwl\yyatlari vas\tws\lw u;aqlar swbwb—nwt\cw wlaqwlwr\n\& 

f\z\k\- 

mexan\k\ wlaqwlwr\ anlama[a na\l olular/ 

Bu cwhwtdwn u;aqlarin \drak whwm\yywt\ kwsb edwn problem—s\tuas\yalarla 

qar;ila;masi olduqca whwm\yywtl\d\r”# mwswlwn# 

“:axtali qi; g]n] \d\/ |k\ ovcu ova getm\;d\/ Ax;am d];]rd]/ Onlar me;wdw 

gecwlwmwk qwrarina gwld\lwr/ Qari twm\zlwy\b .adir qurdular& ocaq yandirdilar/””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ””””””””” 

“Ax& \nd\ qaynar .ay olsa \d\& necw \.wrd\m!””“—deyw ov.ulardan b\r\ d\llwnd\/ 

Amma hwr twrwf a[appaq qar vw me;w \d\& su yox \d\/” “Suyu haradan g,t]rmwk 

olar?“ deyw b\r\nc\ ov.u swslwnd\/ |k\nc\ ov.u \sw bo; .ayn\k\ g,t]r]b “Mwn \nd\ 

.ay hazirlayaram/“—deyw .adirdan bayira .ixdi“ / 

Mwktwbwqwdwr ya;in sonunda u;aqlar twdr\cwn wylwncwl\& obrazli twfwkk]rdwn 

s,zl]-mwnt\q\ twfwkk]r wmwl\yyatlarina do[ru fwal\yywtw qo;ulurlar/ C\s\m vw 

had\swlwr\n m]h]m& ba;lica vw fwrqlwnd\r\c\ wlamwtlwr\n\n a;kara .ixarilmasi& sadw 

]mum\lw;d\rmw vw m]qay\sw& twhl\l vw twrk\b etmw k\m\ f\kr\ wmwl\yyatlara 

twdr\cwn y\ywlwnmwklw u;aqlar \ntellektual \nk\;afin m]wyywn swv\yyws\nw .atirlar 

k\& bu da u;a[in mwktwb twl\m\nw ps\xoloj\ hazirli[inin wsas meyarlarindan b\r\d\r/ 

U;aq onu whatw edwn alwm haqqinda& hwyat haqqinda \lk twwss]rati a\lwdw alir& 

onun davrani; mot\vlwr\& hwrwkwtlwr\& vwrd\;lwr\& xarakter\n\n wsaslari& 

d]nyag,r];]n]n ]ns]rlwr\ \lk dwfw a\lwdw yaranir/ A\lw onun b]t]n hwyat twrz\& 

val\deynlwr\n wxlaq\ et\qad vw h\sslwr\& onlarin b\r-b\r\nw& ya;adiqlari m]h\tdw olan 

adamlara& cwm\yywtw m]nas\bwtlwr\ - b]t]n bunlar u;aqliq \llwr\n\n parlaq 

twwss]ratlaridir/ U;aqlarin gwlwcwk \nk\;afinda hwm\n twwwss]ratlarin rolu olduqca 

b,y]kd]r/ K,rpwyw ana baxi;i normal swhhwt\n vw f\z\k\ \nk\;afin wsasini qoyur/ 

U;aqla fwal ]ns\yywt n\tq\n& twxwyy]l]n vw d\gwr ps\x\ proseslwr\n \nk\;afini twm\n 

ed\r/ 

 

 

 

 

 



X MÖVZU:   Erkən uşaqlıq və məktəbəqədər yaşda psixi 

inkişafın səciyyəsi 

PLAN: 

1. Çağalıq dövründə uşağın psixoloji xüsusiyyətləri. Şərtsiz və şərti 

reflekslər, uşağın psixi inkişafında onların rolu. 

2. Uşağın yaşlılarla ünsiyyəti. Nitqin mənimsənilməsinin ilkin şərtləri. 

3. Körpəlik dövrünün psixoloji səciyyəsi. 

4. Erkən uşaqlıq yaşının xarakteristikası. Uşağın psixi inkişafında 3 

yaşın böhranı problemi. 

5. Məktəbəqədər yaşda uşağın psixi inkişafının səciyyəsi. İdrak 

proseslərinin və uşağın şəxsiyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri. 
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Аилядя ушаьын доьулмасы ата-ана вя йахын гощум-ягряба цчцн фярящли бир щадисядир. 

Эцнляр, айлар кечдикжя ушаг йашлыларын ящатясиндя, онларын гайьы вя нявазиши сайясиндя бюйцйцр 

вя дяйишир: бу эцн о дцнянкиня бянзямир, сабащ ися артан имканлары сайясиндя дцнянкиндян 

фяргляняжяк. Будур, о алты айлыьында отурур, алты- йедди айлыьында имяклямяйя башлайыр, тяхминян 

бир йашын сонунда дил ачыр вя илк титряк аддымлары иля йеримяйя башлайыр. Заман кечдикжя ушаьын 

артан физики имканлары юз тясирини психи сферайа да эюстярир. Ушаг организминин тябии- физиолоъи 

имканлары эенишляндикжя о, мцстягил фяалиййят субйектиня чеврилир, фярд, биолоъи варлыг сявиййясиндян 

йени, даща йцксяк сосиал кейфиййятляря доьру инкишаф едир, сосиаллашыр вя шяхсиййятя чеврилир. 

Бятндахили инкишаф дюврцнц баша чатдыран кюрпя доьулараг реал фярд олур. Доьулдуьу илк 

анларда о, тамамиля игтидарсыз бир мяхдуг олмагла щеч няйя гадир дейилдир. Тядгигатчыларын 

фикринжя, кюрпяни дцнйайа эятирян гадында доьушдан сонна кечян илк 24 саат ярзиндя «аналыг 

инстинкти» мейдана эялир вя о, кюрпяни илк дяфя олараг юзц дя билмядян сол голу цстя эютцрцр. Она 



эюря дя, бу инстинктин йаранмасы цчцн доьушдан сонра ютян илк сутка хцсуси  ящямиййятя 

маликдир. 

Йени доьулмуш ушаьын дяриси доьулма анында  пий йахмасы иля юртцлц, рянэи ачыг эюйцмтцл, 

азажыг тцкля юртцлц, бядяни бир гядяр шишкин олур. Ушаьын бядян язяляляри, хцсусиля ятраф язяляляри 

зяиф инкишаф етмиш олдуьундан доьулдуьу илк эцнлярдя ушаг ана бятниндяки вязиййятини сахлайыр. 

Йяни онун голлары дирсякляриндян бцкцлц вя айаглары гарнына сыхылмыш олур. Йени доьулмуш ушаьын 

бядянинин бцтцн тохумалары  зяриф олур, щцжейря елементляринин вя дамарларн зянэинлийи нязяря 

чарпыр. 

 Ушаг доьулдугдан 2-4 эцн сонра онун чякисиндя физиолоъи азалма щалы баш верир. Бу 

дюврдя ушаьын бядян чякисиндя 150-350 грам щяддиндя чяки иткиси баш верир. Мцяййян  едилмишдир 

ки, илк дяфя  ана олан гадынларын ушагларында чякинин азалмасы щалы даща чох мцшащидя олунур. 

Лакин чох чякмядян, тяхминян 15 эцн сонра  ушагларын чякижя азалмасы щядди арадан галхыр вя 

онларын доьулма анындакы чякиляри бярпа олунур. Бир гядяр сонра, йяни ушаьын щяйатынын биринжи айы 

ярзиндя онларын чякиляри орта щесабла 800 грам, сонракы щяр бир ай ярзиндя  ися, орта щесабла 50 

грам аз олмагла артыр. Беляликля, 5 айлыгда ушаьын чякиси орта щесабла 6250-6500 грам, бир йашын 

сонунда 9500-9800 грам щяддиня чатыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, кюрпялярин инкишаф темпиндя бир 

сыра фярди фяргляр мцшащидя олундуьу кими, бу фяргляр ейниля онларын чяки артымында да  нязяря 

чарпыр. Бу фяргляр ясасян азалма истигамятиндя мцшащидя олунур вя бу да бязи кюрпялярин тябии 

ана сцдц иля гидаланмамасы иля баьлыдыр. Мцяййян едилмишдир ки, сцни сурятдя йедиздирилян 

ушагларда чяки артымы темпи зяиф олур. Бурада витамин чатышмазлыьынын, ушагларын  бяслямя 

шяраитинин, эиэийеник амиллярин дя тясири вардыр. Инкишаф етмиш мцасир тибб елми ананын  кюрпясини 

ямиздирмясини щям юз саьлыьы, щям дя ушаьын саьламлыьы бахымындан фювгяладя дяряжядя 

ящямиййятли олдуьуну сцбут етмишдир. 

  

Йени доьулмуш ушагларда тябии чяки артымы иля йанашы, бюйцмя, бой артымы да мцшащидя 

олунур. Яэяр йени доьулма анында онларын бойу орта щесабла 50 см олурса, биринжи цч айда 

онларын бойу 9 см, икинжи цч ай ярзиндя 8 см, сонракы алты ай ярзиндя жями 3,5 см артыр. Беляликля, 

сцдямяр дюврдя ушагларын бойу орта щесабла 23-25 см артыр вя бир йашын сонунда  бу орта 

щесабла 73-75 см-я чатмыш олур. Бой артымы эюстярижиляри 5 йашында 100 см-я, 14-15 йашда 150 

см-я чатыр. Оьланларла гызларын бой артымында мцхтялиф йашларда бир-бирини цстялямя щаллары баш 

верир.Гызларын бой артымы, тяхминян 18 йашында баша чатдыьы щалда, оьланларда бу просес 20-25 

йашларынадяк узаныр. Мцяййян едилмишдир ки, гызлар 7 йашадяк олан дюврдя вя 12-13 йашларында 

бюйцмя темпиня эюря оьланлары эеридя гойурлар. Оьланлар 7 йашдан вя 15 йашдан сонра 

гызлардан даща сцрятли бир темпдя бой атырлар. Ушагларда ян чох бюйцмя щаллары йай айларына 

тясадцф едир. Август-декабр айларында бой атма темпи зяиф баш верир. Бюйцмя суряти ендоэен 

(мяркязи синир системи, ендокрин вязиляри) вя екзоэен (мцщит, шяраит, гида вя с.) амиллярдян чох 

асылыдыр. Щяйатын илк айларында бюйцмя синир системи, щабеля тимус вязиси иля, 3-4 айдан башлайараг 

галханабянзяр вязи иля тянзим олунур. Бир гядяр сонра, ушаьын щяйатынын 5-7-жи илиндя щипофиз 



вязисинин юн пайынын фяалиййяти хейли эцжлянир, жинси йетишкянлик дюврцндя юз фяалиййятинин йцксяк 

щяддиня чатмыш олур. 

Ушагларда дишлярин чыхма темпи дцзэцн инкишафын йахшы эюстярижисидир. Онларын чохунда 

дишляр 6-7 айдан чыхмаьа башлайыр. Яввялжя алт чянядя 2 кясижи диш, сонра цст чянядя 2 кясижи 

диш, бир гядяр сонра йеня цст йан кясижиляр, илин сонунда ися алт чянядя йан кясижи дишляр чыхмыш 

олур. Беляликля, бир йашын сонунда ушаьын 8 диши олур. Щяйатын икнижи илиндя ушаьын сцд дишляринин 

чыхмасы сцряти бир гядяр дя артыр. 2 йашын сонунда онларын сайы 20-йя бярабяр олур. Тибби 

ядябиййатларда  даими дишлярин чыхмасы ясасян дюрд дювря айрылыр: 

1) Илк даими дишлярин чыхмасы (5-7 йашлар) 

2) Сцд дишляринин даими дишлярля явяз олунмасы (6-8 йашлардан 13-14 йашларадяк) 

3) Цчцнжц даими дишлярин чыхмасы (12-14 йашлар) 

4) Аьыл дишляринин чыхмасы (18-22 йашлар) 

Ушагларда дайаг щярякят системинин инкишафы онларын цмуми физики вя соматик инкишафынын 

башлыжа эюстярижиляриндян бири щесаб едилир. Дайаг- щярякят апаратына соматик язяля вя скелет 

аиддир. Скелет бядянин ян мющкям щиссяси олуб, язяляляр, гарын бошлуьунда вя чанагда йерляшян 

дахили органлар цчцн дайаг, дюш вя баш бейин бошлугларында йерляшян органлар цчцн мцдафия  вя 

еляжя дя организмин йердяйишмясини- щярякятини щяйата кечирир. 

 Йени доьулмуш ушаглар гайдасыз, низамсыз вя араларында щеч бир координасийа  олмайан 

хаотик щярякятляр едирляр. Бу щярякятляр гейри-ихтийари олуб, импулсив характер дашыйыр, периферик 

гыжыгланма олмадан баш верир. Кюрпядя истяр мцяййян вязиййят алмаг, истярся дя, бядянин 

вязиййятини дяйишмяк цзря щеч бир мцяййян едилмиш щярякятляр олмур. 

Ушагларда синир системинин инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмяси ушаг психолоэийасы елми 

цчцн ящямиййятли бир мювзудур. Бейин психиканын мадди ясасы  олдуьуна эюря, ушагларда синир-

психи фяалиййятин инкишаф динамикасыны излямяк, онун хцсусиййятлярини билмяк олдугжа важибдир. 

Йени доьулмуш ушагларын бейнинин чякиси тяхминян 350-390 грам,  алты айда 632 грам, 

бир йашында 925 грама бярабяр олур. Эюрцндцйц кими, бир йашын сонунда ушагларын бейин чякиси 

доьулма аны иля мцгайисядя 2,5 дяфя, цч йашын сонунда 3 дяфя артыр. Беш йашында ушагларын орта 

бейин чякиси 1138 грам, он йашында 1362 грам, он беш йашында ися 1460 грама бярабяр олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йени доьулмуш ушаьын бейин чякиси онун цмуми чякисинин тяхминян 1/8 

бярабяр олдуьу щалда, йашлы адамларда бу нисбят 1/45 бярабярдир. Бу рягямлярдян эюрцндцйц 

кими, ушаг йашынын бцтцн дюврляриндя бейнин  чяки артымы динамик шякилдя эедир вя илк эянжлик 

дюврцнцн сонунда демяк олар ки,   ясасян баша чатмыш олур. 

Йени доьулмуш ушагларын бейин йарымкцряляринин габыьы йашлы адамларынкына нисбятян 

назикдир. Габыг тябягяляри кифайят гядяр диференсиасийа олунмадыьындан габыг мяркязляри там 

инкишаф етмямиш олур. Ушаьын щяйатынын 7-8-жи айларындан башлайараг синир щцжейряляри 

диференсиасийайа уьрайыр, 5-6 йашларындан сонра бу щцсейрялярин диференсиасийа темпи сцрятлянир. 

Ушагларда баш бейинля йанашы онурьа бейин дя мцяййян темпдя инкишаф ется дя, онун бюйцмя 

сцряти баш бейиндян бир гядяр эери галыр. Беля ки, онурьа бейин ушаьын доьулдуьу анла 



мцгайисядя 5 йашында юз чякисини 3 дяфя  артырмыш олур. Жинси йетишкянлик дюврцндя бу  чяки 4-5 

дяфя артыр. 

Кюрпянин щяйатынын илк 10-14-жц эцнляри ярзиндя анаданэялмя гида рефлексляри ясасында илк 

шярти рефлексляр формалашыр. Бу просесдя шярти гыжыгландарыжылар  ролунда мцряккяб тактил-

проприосептив гажыгландырыжылар чыхыш едир: ушагда яммя щярякятляри заманы бу рефлекс мцшащидя  

олунур. Беля ки, кюрпяни яммя вязиййятдя гужагда сахладыгда о, аьзы иля ананын дюшцнц ахтарыр. 

Ушаг инкишаф етдикжя, бюйцдцкжя, щяр жцр гыжыгландырыжылара гаршы  бейин габыьынын давамлыьы 

йцксялир, нятижядя о, узун мцддят ойаг вязиййятиндя галыр ки, бу да шярти рефлектор рабитялярин 

йаранмасына эениш имкан йарадыр. Щяйатын  3-жц айындан етибарян ушагда эюрмя 

гыжыгландырыжыларынын тясири алтында мцсбят шярти рефлексляр ямяля эялир. 

5-жи айдан етибарян кюрпя бир чох сяс гыжыгландырыжыларынын ичярисиндян  йахын адамларын 

сясини фяргляндирмяйя наил олур. Адамлары беля таныманын физиолоъи механизмляри бир нечя дяфя 

тякрар нятижясиндя шярти рефлекслярин  йаранмасы вя мющкямлянмяси иля баьлыдыр. Щяйатын 5-жи 

айындан етибарян ушаьын давраныш вя фяалиййятиндя демяк олар ки, бцтцн анализаторлар иштирак едир. 

Шярти рефлектор рабитялярин вя онларын мющкямлянмиш системи олан динамик стереотипин йаранмасы 

иля баьлы олараг ушаьын бейнинин функсионал имканлары эет-эедя эенишлянир, бейин габыьынын тящлил-

тяркиб фяалиййяти артыр. Щяйатын 6-9-жу айлары ярзиндя ушаг саь ялиндян вя шящадят бармаьындан 

истифадя етмяйя башлайыр. Рянэляри айырд етмяйя, йад адамларын данышыьы вя мимикасыны баша 

дцшмяйя, гысамцддятли айрылыгдан сонра таныш адамлары тапмаьа наил олур. 9-12-жи айлар ярзиндя 

ушаг мцяййян яшйаларын адларыны юйрянир, бядян щиссялярини таныйыр, мцряккяб давраныш 

формаларынын илк яламятляри ямяля эялир. 6 айлыгдан сонра ушагда биринжи сигнал системинин 

гыжыгландырыжыларына реаксийа иля йанашы икинжи сигнал системинин гыжыгландырыжылары олан сюз 

сигналларына гаршы да бюйцк мигдарда щярякят реаксийалары ямяля эялир. 9-10 айлыгда ушаг «атан 

щардадыр?» сюзцня гаршы атайа тяряф дюнмякля, «ял чал!» сюзцня гаршы ися ял чалмаг реаксийасы  

эюстярмяйя жаваб верир. 

Физиолоъи тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, ушагларда шярти  данышыг рефлекси 

сяс апараты язяляляриндян тюряйян кинестезик гыжыгланмалар ясасында инкишаф едир. 

Бу гыжыгланмаларда диэяр анализатор системляри эюрмя (данышан адамын эюрцнцшц), сяс 

анализаторуну ойадан сяс комплекси вя с.  дя иштирак едир. Бу сцрятля инкишаф едян бюйцк 

мигдарда шярти рабитяляр (эюрмя щярякяти, сяс щярякяти вя с. онларын бир-бири иля вя щяряки зона иля 

рабитяси) мцяййян бир сюзля ялагядар олараг сюз сигналынын «сигналлар сигналы»на-(И.П.Павлов)- 

цмумиляшдирижи  сигнала чеврилмяси  цчцн физиолоъи шяртдир. Беляликля, сюзляр ушаг цчцн заман 

кечдикжя ятраф харижи алямин жисм вя щадисяляринин хассялярини цмумиляшдирян фактлара чеврилир. 

Ушаьын али синир фяалиййятинин инкишафы просесиндя физиолоъи амиллярля йанашы ижтимаи амилляр 

дя мцщцм рол ойнайыр. Цнсиййят даиряси касыб олдугда,  йашыдлары вя йашлыларла мящдуд 

ялагялярдя олдугда онун али синир фяалиййяти,   нитгинин инкишафы да нормал эюстярижилярдян эеридя 

галыр. Мцяййян едилмишдир ки, бир йашын сонунда нормал ушаглар 10-15 сюзц тяляффцз едя билирляр. 



Щяйатын биринжи илиндя ушагларда али синир фяалиййятинин ясас характерик хцсусиййяти синир 

системи цзря ойанма вя лянэимя (тормозланма) просесляринин эениш сурятдя йайылмасы мейлидир: 

4-6 йашларындан етибарян ушагларын бейин габыьында аналитик синтетик (тящлил-тяркиб) фяалиййятин 

яламятляри хейли эцжлянир. Бу дюврдя ятраф харижи алям щадисяляринин тящлили вя тяркиби просесиндя 

тормозланманын ролу артыр. Нятижядя бу просес ушаьын бейин габыьынын реактив щцжейрялярини  

щядсиз ойанма вя йорулмагдан горуйур. Бейин фяалиййятинин рефлектор хцсусиййятлярини билмяк, 

тялим вя тярбийя ишиндя онлары нязяря алмаг олдугжа важибдир. Бу ушаьын щяйатыны дцзэцн  тяшкил 

етмяйя, эиэийеник гайдалара ямял етмяйя, гыжыгландырыжыларын тясирини низама салмаьа, ян 

башлыжасы ися ушаг неврозларынын йаранмасына сябяб ола биляжяк ялверишсиз тясирлярдян 

горунмаьа кюмяк едир. 

Сигарет вя наркотик маддяляр дя ана бятниндя кюрпянин нормал физики вя зещни инкишафына 

позужу тясир эюстярир. Бу зярярли васитялярин давамлы гябулу доьулан ушагларын нормал инкишафына 

мане олур: онлар аьлаьан вя ясяби олурлар. 

Ушаьын доьулмасы онун организми цчцн бюйцк сарсынты йарадан бир андыр. О, веэетатив, 

битки щяйатына бянзяр уйьунлашдыьы даими мцщитдян (ана бятниндян) доьулма нятижясиндя 

тамамиля йени бир мцщитя- щава мцщитиня дцшцр. Бу йолла дцнйайа эялмиш кюрпяйя ятраф харижи 

мцщитдян сайсыз-щесабсыз гыжыгландырыжылар тясир эюстярир. Бу мцщит онун цчцн узунмцддятли 

щяйатын башланьыжы олуб, кюрпянин бир субйект кими сосиал мцнасибятляря гошулмасынын ясасыны 

гойур, онун шяхсиййятя чеврилмясини шяртляндирир. 

Ушаьын доьулма аныны илк бющран щесаб едян Болгар психологу Л.Перну йазмышдыр: 

«Чаьанын бющраны доьулдуьу чятин дягигялярдян башланыр. 20 кг-а бярабяр итяляйижи тязйигля 370Ж 

температуру олан исти су мцщитиндян о, щава мцщитиня атылыр. Бу чякисизлик вязиййятиндя вя щаванын 

температурунун 200Ж олдуьу космонавтын вязиййятиня бянзяйир ки, о, беля  шяраитдя тяняффцс 

етмялидир». 

Йени шяраитдя ушаьын щяйаты тябии, анаданэялмя рефлексляр васитясиля тянзим олунур. О, 

мцяййян дяряжядя щазыр синир системи иля доьулур ки, бу да онун харижи шяраитя уйьунлашмасыны  

тямин едир. Кюрпяни ящатя едян адамлар доьулдуьу илк анлардан етибарян онун гайьысыны чякирляр. 

Онлар ушаьын организминя физики гуллуьу тямин едир, юйрядир, тярбийя едир, инсана мяхсус психолоъи 

вя сосиал кейфиййятляря йийялянмясинин субйекти ролунда чыхыш едирляр. Ушаьын йашлылар тяряфиндян илк 

эцнлярдян башланан щимайяси щяйатын сонракы мярщяляляриндя дя давам едир, онун физики вя 

сосиал йеткинлийи дюврцндя, мцстягил щяйат тярзиня башламасынадяк узаныр. Лакин щяйатын сонракы 

дюврляриндя дя валидейнляр вя диэяр йашлылар тяряфиндян йенийетмя вя эянжляря эюстярилян мадди 

вя мяняви дястяк бу вя йа диэяр формада давам едир. Щяйатн гаршыйа чыхардыьы чятинликляря 

давам эятирмяк, бязян сярт сынаглара синя эярмяк мягамларында, аиля уьурсузлуглары, мадди вя 

мяняви  бющранлар, цнсиййятсизлик шяраити щятта йашлы адамларын юзляриндя беля, эцжлц психолоъи 

сарсынтылар йарадыр.  

Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, кюрпя доьулдуьундан 1-2 эцн сонра 

кимйяви кейфиййятляри гиданын дадына эюря фяргляндиря билир. Ийбилмя дуйьулары кюрпядя доьулдуьу 



илк эцндян етибарян фяалиййят эюстярмяйя башлайыр. Ушагларда ийбилмя дуйьулары потенсиал олараг 

мювжуд олса да, онлар йалныз 7-8 айлыьына чатдыгдан сонра гохуну нисбятян даща йахшы 

фяргляндирирляр.Эюрмя, ешитмя вя щярякят дуйьуларынын елементар формалары да илк эцнлярдян 

фяалиййятя башлайыр. Физиологлар йени доьулмуш кюрпянин илк шяртсиз рефлексляри сырасында онун 

организминин ясас системляринин (тяняффцс, ган дювраны) ишини тямин едян бир сыра рефлекслярин 

адларыны чякирляр. Мясялян, ийня вураркян кюрпядя дяринин сяртляшмяси, эцжлц ишыг селинин тясири иля 

эюзлярин йумулмасы кими мцдафия рефлексляри мцшащидя олунур. Бунларла беля, ики айа гядяр 

ушагларда мцшащидя олунан мцдафия рефлексляри сырасында гужаглама рефлексинин адыны чякмяк 

олар. Бу горху заманы ананы гужаглама формасында тязащцр едир. Щяйатын илк эцнляриндя 

ушагларда Робинзон рефлекси адланан овужичи рефлекс дя мцшащидя олунур. Беля ки, ушаьын 

овужунун ичиня щяр щансы бир яшйа тохундугда ушагда яшйаны тутмаг вя мющкям сурятдя 

сахламаг щисси ямяля эялир. Бязи психологлар буну йапышма вя йа «меймун рефлекси» дя 

адландырырлар. Ушагларда мцшащидя олунан илк шяртсиз рефлекслярдян бири дя Бабин рефлекси 

адландырылан айагалты рефлексдир ки, бу, ики йашадяк бир мцддят ярзиндя мцшащидя олунур. Ушаьын 

айаьынын алтыны кцт бир чюпля гыжыгландырдыгда онун айаг бармаглары араланыр. 

Ушаьын организми иля ятраф харижи мцщит арасындакы ян садя гаршылыглы тясир формасы мящз 

анаданэялмя вя йа илк шяртсиз рефлекслярдир. Бунлар мяркязи синир системинин (онурьа бейин вя 

бюйцк йарымкцрялярин габыгалты щиссяляри) ибтидаи щиссяляринин функсийаларындан ибарятдир. Мящз  бу 

щиссяляр арасында даими синир рабитяляри мювжуд олур. Бу вя йа диэяр гыжыгларын мцвафиг 

ресепторлара  тясири иля  кюрпядя яммя, сыхма, итялямя вя с. кими  реаксийалар юзцнц бирузя верир. 

Кюрпялик дюврцндя ушагларда  мцшащидя  олунан илк шяртсиз  рефлекслярдян бири кими бялядляшмя 

рефлексинин хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу рефлекс ушаьын бцтцн психи инкишафы просесиндя юзцнцн 

идраки мязмуну иля  фярглянир.  Онун илкин вя елементар формасы ушаьын нязярляринин ялван, парлаг 

яшйалара доьру йюнялмясиндя ифадя олунур. Артыг бир йашын сонунда бялядляшмя рефлекси яллярин 

йохлайыжы, сынаг характерли щярякятляри иля бирляшир вя тядгигатчылыг характери алыр. Кюрпядя мянфи 

тясирляр йарадан дахили вя харижи гыжыглар аьлама реаксийасы иля тамамланмыш олур. Кюрпялик 

дюврцндя ушагларда физиологларын атавистик рефлексляр адландырдыглары рефлексляр дя мцшащидя 

олунур. Бу, яшйалары аьыза апарма формасында юзцнц эюстярир.Бу, инсана эенетик олараг юз жанлы 

яждадларындан кечян манипулйатив щярякятляри хатырладыр вя  кечижи  характер дашыйыр. Бу рефлекс 

кюрпядя 6 айлыгда мцшащидя олунур вя 12 айлыгда демяк олар ки, йоха чыхыр. 

Ушагда щяряки фяаллыьын (моторика) инкишафы кюрпялик дюврцнцн сонунда  айаг цстя 

йеримя, мяканда аддымламагла  мцстягил йердяйишмя формасында юзцнц эюстярир. Кюрпялик 

дюврцндя 5-6 айлыгдан башлайараг ушагларда щяряки вярдишляр сцрятли темпдя инкишаф едир. Яллярин 

вя айагларын сенсор жящятдян ялагялянмиш щярякятляри сонралар ушаьын идрак вя интеллектуал 

габилиййятляринин формалашмасында юнямли рол ойнайыр. Щяряки фяаллыг заманы яллярин вя айагларын 

щярякятляри ушаьа харижи алям щаггында йени информасийалар ялдя етмяк, йерини сярбяст олараг 

дяйишмякля йени-йени яшйа вя щадисялярля таныш олмаг имканы верир. Кюрпялик дюврцндя ялин 



мцряккяб щярякятляри ушаьын тяфяккцрцнцн илкин формасы – яйани-ямяли тяфяккцр формасы олараг 

юзцнц эюстярир. Кюрпянин ялинин бюйцк импулсив активлийи онун щяйатынын илк айларындан мцшащидя 

олунур. Тутма, сыхма, ялляшдирмя кими манипулйатив щярякятляр артыг 3-4 айлыгда яли яшйалара тяряф 

узатма, йапышма, дартма кими щярякятлярля мющкямлянмиш олур. 6 айлыгда о, йашлыларын кюмяйи 

иля, 8 айлыгда ися сярбяст  отурмаг имканына сащиб олур. 11 айлыгда ушаг сярбяст айаг цстя 

дурмаьа, 12 айлыгда йашлыларын ялиндян тутмагла йеримяйя, 13 айлыгда ися сярбяст йеримяйя 

йийялянмиш олур. 

10 айлыгда ушагларда яллярин вя эюзцн узлашдырылмыш щярякятлярини мцшащидя етмяк олар ки, 

буна да психологлар сенсомотор координасийа дейирляр. Ушагларын психолоъи мцайиняси 

(диагностикасы) методлары васитясиля онларын психи саьламлыьынын норматив эюстярижилярини мцяййян 

етмяк мцмкцндцр.  

Кюрпялик дюврцндя щяряки сфера цзря апарылан психодиогностика  васитясиля мцяййян 

едилмишдир ки, кюрпя 12 щяфтяликдя башын вязиййятиня, 20 щяфтяликдя яллярин, 40-жы щяфтяликдя ися 

бядянин щярякятляриня нязарят функсийасына йийялянмиш олур. 3 айлыгдан мцшащидя олунан диффсуз 

щяряки фяаллыг айлар кечдикжя локализасийа олунур, гейд олундуьу кими, 13 айлыгда мцстягил 

йеримя формасы иля баша чатыр. Кюрпянин сенсор фяалиййяти 1 айлыгда илк дяфя олараг анайа зиллянмиш 

бахышда тязащцр едир. Ана кюрпянин цзцня бахыб данышдыгжа о, аьзыны ачыб-йумур. 1,5 айлыгда 

кюрпя  щярякят едян адамы изляйир. 3 айлыгда башыны сяс эялян тяряфя чевирир, юз яллярини мцшащидя 

едир, щярякят едян обйекти излямяйя башлайыр. Бу ихтийари щярякятлярин илкин тязащцрц кими 

гиймятляндирилир. 5 айлыгда кюрпя  эцзэцдяки яксиня бахыб эцлцмсяйир. 6 айлыгда йени парлаг 

ойунжаглара мараг эюстярир, ешитдийи сясляри тяглид етмяк жящди эюстярир. 8 айлыгда йад адамлары 

доьмаларындан фяргляндирир. Йарысы эизлядилмиш яшйалары тапыр, она эюстярилян яшйанын йоха 

чыхмасындан тяяжжцблянмяйя башлайыр. 10 айлыгда ушаьын сенсор реаксийалары хейли 

мцряккябляшмиш олур. Беля ки, о, эюзц гаршысында эизлядилмиш яшйаны тапмаьа чалышыр, 12 айлыгда 

ися шяхси ады иля  чаьырылдыгда дюнцб бахыр, сяс тонуну фяргляндирир, китаблардакы шякилляря мараг 

эюстярир. 

Кюрпялик дюврцндя ушаьын диггятинин инкишафы анаданэялмя шяртсиз елементар 

рефлекслярдян башлайыр. Артыг 2 щяфтялийиндя ушаг ужа сясляря, парлаг яшйалара, бир гядяр сонра 

ися, йяни 1,5 айлыгда щярякят едян обйектляря реаксийа эюстярир. Лакин бу реаксийалар олдугжа 

давамсыз олур: ушаьын психикасынын мящдуд имканлары онун диггяти обйектиндя дуран яшйалара 

психи фяалиййяти узун мцддят йюнялтмяйя имкан вермир. Бу дюврдя ушаьын диггяти гыса мцддятли 

бялядляшмя рефлекси сявиййясиндя мящдудлашыб галыр. Тяхминян 6 айлыьында ушаьын психи 

фяалиййятиндя диггятин жямляшмяси тяшяббцсляри тязащцр едир: о, яшйалара мараг эюстярир, 

онлары ялиня алыр, сонра ися дюшямяйя атыр. Давамсыз олан бу фяалиййят ушаьын диэяр  обйектляря 

мараг эюстярмяси иля нятижялянир. Щяйатын икинжи илиндя диггятин мяркязляшмя мцддяти бир гядяр 

артыр ки, бу да ойун фяалиййяти фонунда баш верир. Лакин кянар гыжыгландырыжыларын тясири нятижясиндя 

бу дюврдя дя  диггят давамлы олур. Кюрпялик дюврцнцн икинжи йарысында ушагларда йашлыларын 

щярякятлярини  тяглид етмя, психологларын викар юйрянмя адландырдыглары щярякятляри диггяти жялб 



едир. Дцнйайа йени эялмиш кюрпя юз щяйатыны илк эцнляр шяртсиз рефлектор характер дашыйан чыьырты иля 

башлайыр. Физиологлар ушаьын илк чыьыртысынын сяс ахынынын спазмасы (сыхылмасы) кими гиймятляндирирляр. 

Бу спазма тяняффцс рефлексляри иля мцшайят олунур. Бир сыра алимляр беля щесаб едирляр ки, чыьырты 

мянфи  емосийанын илк тязащцрцдцр. Кюрпядя мцшащидя олунан илк мцсбят емосийа 

тябяссцмдцр. Тябяссцм ифадяли бир емосийа кими чыьыртыдан хейли сонра, икинжи айда мцшащидя 

олунур. Бу ушаьа гаршы йашлынын нявазиши, эцлцмсяр бахышлары фонунда баш верир. Психологлар бу 

зяминдя бир гядяр сонра ушаьын емосионал сферасында йаранан синтетик щярякятляри «жанланма 

комплекси» адландырырлар. Бу феномен илк дяфя рус психологу Н.М.Шеливанов  тяряфиндян ютян 

ясрин 20-жи илляриндя кяшф олунмушдур. О, «жанланма комплекси»ндя 4 ясас компоненти гейдя 

алмышдыр: 

1. Эюрмянин мяркязляшмяси; 

2. Тябяссцм; 

3. Щяряки жанланма; 

4. Вокализасийа (гырыг-гырыг ужа сясляр) 

«Жанланма комплекси»нын мащиййяти ондан ибарятдир ки, ушаг яйиляряк она тяряф бахан 

адама эцлцмсяйир, ялляри вя айаглары иля жанлы щярякятляр едир, сакит сясляр чыхарыр. Бу, ушаьын 

емосионал цнсиййяти, йашлы иля цнсиййятя илк сосиал тялабаты кими цзя чыхыр. «Жанланма 

комплекси»чаьалыг дюврц иля кюрпялик дюврцнцн сярщяддиндя, йяни кюрпялик дюврцнцн башланмасы 

яряфясиндя йараныр. 

Кюрпялик дюврцндя  ушаьын дуйьулары фонунда гаврайышын садя формалары мцшащидя 

олунур. Эюрмя, ешитмя, дад, ламися вя ийбилмя дуйьуларынын инкишафы кюрпянин гаврайышынын, илк 

дярк етмя фяалиййятинин ясасыны гойур. Артыг икинжи айдан башлайараг ушаг мцстягил  олараг юз 

бахышларыны бир яшйадан диэяриня кечирмяйя наил олур. Ики айлыг кюрпяляр йахшы гидаландыгда, сакит 

вязиййятдя олдугда онларын вахтларынын чох щиссяси ятраф обйектляри излямяйя йюнялир. Бунунла 

беля, гейд етмяк лазым эялир ки, ики-дюрд айлыг кюрпялярдя эюрмя габилиййяти  нисбятян зяиф олур. 

Тяхминян цчцнжц айын сонраларында ушагларда эюзцн щярякятляринин нисбятян йахшы инкишаф 

етдийини мцшащидя етмяк олар. Бу щярякятлярин инкишафы вя формалашмасы просеси тамамиля эенетик 

мяншяли дейилдир. Онун сцряти вя кейфиййяти харижи стимуллардан да ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. 

Икинжи айлыгдан етибарян кюрпя адамлара уйьунлашыр, онлары ятраф алямин яшйаларындан  

айырмаьа наил олур. 2-3 айлыьында  кюрпя ананын тябяссцмцня  адекват олараг  цмуми фяал 

щярякятлярля  жаваб верир. Цч-дюрдцнжц айлыгда ушаглар юз давранышлары иля йалныз таныш 

адамларла, ясасян аиля цзвляри иля, йяни ян йахын сосиал ящатя иля цнсиййятя гошулурлар. Сяккиз 

айлыьында ушаг щятта ана йанында олмасына бахмайараг,  йад  мцщитдя юзцнц наращат щисс едир. 

Бу щал бир йашын сонунадяк давам едир. Бунунла бирликдя, ушагларда доьма адамлара баьлылыг, 

ана иля бирликдя  олмаьа жящдетмя тяшяббцсляри дя бу йаш дюврцндя эцжлц олур. Намялум 

шяраитдян вя йад адамлардан горху щисси  ушагларда 14-18 айлыьында даща мювжуд олан  

юзцнцгорума инстинкти иля баьлы олуб, гейд олунан дюврдя ушагларда юзцнцмцдафия 



реаксийаларынын зяиф олмасы иля ялагядардыр. Бир йашын сонуна доьру ушагларда гаврайышын яшйавилик 

хцсусиййяти, йяни дуйьуларын вя образларын ятраф эерчяклийин яшйаларына аидлийи мейдана эялир. 

Ушаг дцнйайа эялдикдян сонра биринжи ай ярзиндя сяслярин тембрини вя ужалыьыны фяргляндирмяк 

габилиййятиня малик олур. Щяйатын биринжи илинин сонуна доьру кюрпя  яшйа вя щадисялярин илкин 

образларыны щафизядя сахламаьа гадир олур. Яэяр 3-4 айлыгдан сонра кюрпя гаврайыш образларыны 

щафизядя жями бир санийя ярзиндя сахлайа билирся, сонракы айлар дюврцндя образлары 

йаддасахламанын мцддяти хейли артыр. Психолоъи тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, 

ушаг ананын сясини вя сифятини эцнцн истянилян вахтында  танымаг габилиййятиня малик олур. 8-12 

айлыгда кюрпя эюрмя мясафясиндя олан яшйалары фяргляндиря билир,  онлары там гаврамагла йанашы, 

айры-айры щиссялярини дя гаврайыр. Бу дюврдя ушагларда фяал ахтарыш рефлекси мцшащидя олунур. 

Беля ки, ушаг эюзц гаршысындакы  яшйанын гяфлятян йоха чыхмасыны  дуйур вя ону ахтармаг 

жящдляри эюстярир. 

О, кюрпялик дюврцндя ушагларда гаврайышын инкишафында мянимсянилмиш когнитив схемлярин 

мцщцм ролуну гейд етмиш, онлары гаврайышын ясас ващидляри адландырмышдыр. Онун фикринжя, ушаг 

обйекти вя йа онун образларыны гаврайаркян  бу схемляр щафизядя дярин изляр гойур ки, бу да 

обйект щаггында информатив яламят кими юзцнц эюстярир. Бир йашын сонунда ушагларда дяркетмя 

фяалиййятинин мяжмуйу кими сенсомотор интеллект формасында тяфяккцрцн илкин яламятляри нязяря 

чарпыр. Бу йашда ушаглар яшйаларын елементар хцсусиййятлярини мянимсяйир вя практик 

фяалиййятляриндя бундан истифадя едирляр. Онларда тяфяккцрцн сонракы инкишафы нитгин инкишафы иля сых 

ялагядя баш верир. Кюрпялик дюврцндя нитгин инкишафы ушаьын цнсиййят даиряси фонунда доьуларкян 

тябии олараг она верилян емпатийа габилиййяти башга адамын емосионал  вязиййятини онун 

мимикасы, ъестляри вя пантомимкасыны анламаг габилиййяти базасында йараныр. Бу дюврдя яйани-

ямяли тяфяккцрцн илкин яламятляри ялин манипулйатив щярякятляриндя, щисс органларынын фяалиййятинин 

тякмилляшмяси, бцтцн ямялиййат структурларынын вя онлар арасында координасийанын формалашмасы 

фонунда баш верир. Щяйатын илк айларындан етибарян кюрпядя инсан нитгиня, данышыг сясляриня цстцн 

мараг тязащцр едир. Ушаг бу сясляри мадди алямин щяр жцр диэяр сясляриндян фяргляндирир. 1-2 

айлыьында кюрпя а-а, у-у, я-я, типли садя сясляри тяляффцз етмяйя башлайыр. Ики-дюрд айлыьында 

кюрпядя илк вокализасийа йараныр. Дюрд-алты айлыгда инилдямя, сызылдама, «зинэилдямя» вя сясли 

аьлама реаксийалары мейдана эялир. Ушаг нитгин бу мящдуд имканларындан йашлыларла цнсиййятдя 

истифадя едир. Артыг 3-4 айлыьында кюрпядя тясадцфян тяляффцз едилян сяслярин репертуары эенишлянир. 

«а-о-у», «йу-а-а» типли сяс бирляшмяляринин тязащцрляри мцшащидя олунур. Кюрпядя илкин 

нитг реаксийалары йашлыларла гаршылыглы мцнасибятляр зямининдя йараныр вя ушаг бу цнсиййят 

формасына йашлыларла зярури цнсиййят ситуасийаларында истинад едир.Бу заман о, ифадяли щярякятлярин 

спесифик комплексляриндян истифадя едир,айры-айры сюзляри вя фразалары йашлыларын емосионал 

вязиййятиня уйьунлашдырыр.Алты-йедди айлыьындан башлайараг ушаг гавранылан яшйаны онун ады иля 

ялагяляндирмяйя наил олур. Цчцнжц айдан башлайараг  кюрпянин щяйатында емосионал цнсиййятин 

илкин формаларындан бири кими эцлцш- севинж щиссинин тязащцрц мейдана чыхыр вя бу алтынжы айын 



сонунда давамлы характер алмыш олур. Бу дюврдя кюрпядя йашлыларын диггят мяркязиндя олмаг 

тяшяббцсляри эенишлянир, нитгдя дай-дай-дай, та-та-та типли сяс бирляшмяляри мейдана эялир. 

Доггузунжу айлыгда кюрпядя баш верян  щадисяляря гаршы емосионал мцнасибяти якс етдирян 

йаланчы, уйдурма сюзлярин тяляффцзц, арзуну сясляр васитясиля ифадя етмяк жящдляри мцшащидя 

олунур. Он-он биринжи айлыгда ушаглар мянасы сосиал мащиййят кясб етмяйян, йяни щамы 

тяряфиндян ишлядилмяйян «фу», «тящми», «аршы», «онна» вя с. типли йаланчы ъаргон сюзлярдян 

истифадя етмяйя башлайырлар. Бунунла беля, ушагларын нитгиндя «няня», «баба», «дядя» типли 

ейнищежалы сюзлярин репертуары эет-эедя артыр. 

Психи инкишафын дюврляшдирилмясиня эюря, ушаьын щяйатынын 1 йашдан 3 йашадяк олан дюврц 

илк ушаглыг вя йа еркян ушаглыг дюврц адланыр. Мцасир елми нятижяляря эюря, бу дювр ушаьын 

щяйатында, онун эяляжяк психи инкишафында чох мцщцм мярщялядир. Кюрпялик дюврцндян сонра 

башланан бу инкишаф мярщяляси ушаьын ялдя етдийи цч башлыжа цстцнлцкля айаг цстя йеримя, нитгин 

цнсиййят вя яшйави фяалиййятля характеризя олунур. Айаг цстя йеримя ушаьын мякана даща 

эениш шякилдя бялядляшмясини тямин едир, онун йени-йени мялуматлар газанмасына имкан йарадыр. 

Нитгли цнсиййятя сащиб олан ушаг йашлылар вя тярбийячиляр васитясиля щяйат щадисяляри, ятраф алям 

щаггында йени биликляр, бажарыг вя вярдишляр ялдя едир, мядяни дяйярляря, яхлаг нормаларына 

сцрятля йийялянмяк имканлары газаныр. Яшйави фяалиййят ушаьын ягли  габилиййятляринин, ял 

щярякятляринин даща да тякмилляшмясиня, инкишаф етмясиня тякан верир. Щяйатын цчцнжц илинин 

сонунда ушаьын психикасында ящямиййятли кейфиййят дяйишикликлярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. 

Кюрпялик дюврц цчцн характерик олан яшйави-манипулйатив фяалиййят цч йашын сонунда 

бялядляшмя- тядгигатчылыг, гурашдырма кими фяалиййят нювляри вя  йарадыжы характерли ишлярля явяз 

олунур. Тяхминян цч йашын сонунда ушагларда психи-идрак просесляринин динамик эюстярижиляри 

дяркетмя вя практик фяалиййятдя юзцнц ашкар бирузя верир. Ушагда гаврайыш, щафизя, тяхяййцл, 

диггят кими просесляр щейванларын психикасындан кюклц шякилдя фярглянир вя инсани хассяляр 

газаныр. Бу йаш дюврцндя ян цстцн  жящятляр ондан ибарятдир ки, ушаг онун щяйатынын сонракы 

интеллектуал вя шяхсиййят кейфиййятляринин база яламятляриня сащиб олур. Бурада сющбят илк 

нювбядя инсанларла цнсиййятдя дилдян истифадя етмяк вя ону анламаг габилиййятинин 

формалашмасындан эедир. Мцасир психолоъи тясяввцрляря эюря, цч йашын сонунда ушагда артыг еля 

психолоъи вя сосиал кейфиййятляр йараныр ки, бу ону мцяййян мянада шяхсиййят йюнцмлц 

кейфиййятляр сащиби кими характеризя етмяйя имкан верир. Нитгин вя идрак просесляринин инкишафы 

ушаьа сцрятли шякилдя билик, бажарыг вя вярдишляри, инсан давранышынын формаларыны мянимсямякдя 

кюмяк едир. О, инсанларын йаратдыьы мадди вя мяняви мядяниййятин наилиййятляри иля таныш олмаг 

имканына малик олур. Бурада нитгин ролу олдугжа бюйцкдцр. Онун сайясиндя ушаг йашлыларла 

юзцнцн ишэцзар мцнасибятлярини йарадыр, шцурлц вя мягсядяйюнялмиш характер дашыйан тялим вя 

тярбийя просеслриня гошулмаг имканына малик олур. Кюрпялик дюврцндя ушаьын ялдя етдийи 

уьурлардан бири дя семиотик функсийадыр. 1,5-2,5 йашларында ушаглар сюзляри бирляшдирмякля ики-цч 

сюзлц жцмляляр гурур, фяал мцстягил нитгя доьру инкишаф едирляр. Артыг цч йашын сонунда  ушаг 6-7 



сюздян ибарят жцмляни тякрар етмяйи, жям шякилчисини, исмин щалларыны дцзэцн ишлятмяйи, сюзляри 

грамматик жящятдян узлашдырмаьы бажарыр. Щяйатын икинжи илиндян етибарян ушагларда ящатя 

олундуглары ятраф алямя гаршы мараг кяскин шякилдя артыр. Онлар щяр шейи ешитмяк, щяр шейя 

бахмаг, билмяк вя тохунмаг истяйирляр. Бу мараг онларын ойунжаглары сюкцб-даьытмаларында 

сындырмаларында якс олунур. Яшйаларын ады вя баш верян щадисяляр онлары марагландырдыьындан  

йашлылара «Бу нядир?» типли суалларла тез-тез мцражият едирляр. Беля щесаб олунур ки, бу дюврдя 

ушаьын пассив нитгиндяки сюзлярин сайы мцяййн гядяр азалыр, йяни онларын чоху актив нитгя кечир. 

Цч йашында актив нитгля пассив нитгин нисбяти азалараг 1:1,3-я енир. Йаш йарымлыгда ушаг ону 

ящатя едян яшйаларын адыны юйрянмяк цчцн мимика, ъест вя  пантомимикадан истифадя едир.  Бу 

мягсядля о, бармаьыны ону марагландыран яшйайа доьру узадыр вя йашлылардан жаваб эюзляйир. 

Сонралар ися бу ъестляря суаллар да гошулур. Мараглы жящятлярдян бири ондан ибарятдир ки, ушаглар 

яввялляр адыны ешитдийи яшйаны эюстяряряк тякрарян онун ня олдуьуну сорушурлар. Ушаьын таныдыьы 

бу яшйанын адыны йашлылар дцзэцн демядикдя, о гане олмур, доьру жаваб аланадяк суалы дюня-

дюня тякрарлайыр. Беля суалларла ушаг юз биликлярини йохлайыр, онлары сынагдан кечирир. Цч йашындан 

етибарян ушаглар йашлыларын юзляри цчцн мараглы олан сющбятлярини, хцсусиля, щекайяляри, наьыл вя 

шерляри динлямяйи хошлайырлар. 2-3 йашларындан  етибарян ушагларда жцмлянин грамматик гурулушу-

нун формалашмасы просеси интенсив характер алыр. Тядрижян ушаьын нитгиндя аз мигдарда да олса, 

чохмяналы сюзляр нязяря чарпыр. Психологларын фикринжя, бу сюзляр о гядяр дя чох олмайыб, 

ушаьын лцьят ещтийатынын 3-7% бярабяр олур. 2,5-3 йашлардан етибарян ушаг йашлыларын сюзлц 

тялиматларыны динлямяйи, тялябляря уйьун щярякят етмяйи бажарыр. Цч йашлы ушаьын нитги ясасян садя 

жцмлялярдян гурулур. 

Илк ушаглыг дюврцндя ушаьын нитги ситуативлийи иля фярглянир. Ушаьын йашлы иля мцнасибяти 

сабит олмайыб, щал-щазырки анда она мцнасибятдян асылы олур. Ушаьын нитги йашлынын нитгиндян, 

гаршылыглы олараг верилян суаллардан асылы олмагла диалог шяклиндя гурулур. Ушаьын тяглидетмя 

габилиййяти онун нитгинин бцтцн аспектляринин, хцсусиля фонетика вя грамматиканын формалашмасына 

тясир эюстярир. Йашлылар тяряфиндян ряьбятляндирилмя ушаьын нитгинин сцрятли инкишафына эцжлц тясир 

эюстярир. Гапалы мцщитдя, ушаг евляриндя бюйцйян ушагларын нитги хейли касыб олур. Беля мцщитдя 

ушаьын сюзйаратма имканлары хейли мящдудлашыр. Артыг цч йашлы ушаг даиря, квадрат, цчбужаг вя 

с. кими бязи щяндяси формалары, щямчинин рянэ спектринин ясасларыны фяргляндиря билир, онда форма, 

мякан, заман вя щярякят гаврайышынын бясит формалары мейдана эялир. Онлар яшйалары садя 

мцгайися йолу иля тутушдурур, садя цмумиляшдирмяляр апарыр вя бундан мясяля щяллиндя истифадя 

едирляр. Гаврайыш васитясиля ушаьын щисси дяркетмя фяалиййятинин мящсулдарлыьы артыр. Ушаьын 

щафизяси, нитги тяфяккцрц вя щярякятляринин тякмилляшмясиндя гаврайышын чох бюйцк ролу вардыр. Бу 

йаш дюврцндя ушаглар яшйалары сечяркян ян садя вя айдын фярглянян яламятляри, илк нювбядя 

форманы ясас эютцрцрляр. Илк ушаглыг дюврцндя гаврайышын инкишафында цч ясас  параметр-

персептив ямялиййатлар, сенсор еталонлар вя тутушдурма ямялиййатлары ясас йер тутур. Илк 

ушаглыг дюврцндя тядрижян яйани-щяряки тяфяккцрдян яйани-образлы тяфяккцря кечид баш верир. 



Онлар мадди яшйалар цзяриндя ямялиййатлары тядрижян онларын образлары цзяриндя ямялиййатларла 

явяз едирляр. 

Бу дюврдя тяфяккцрцн инкишафы ушаьын яшйави фяалиййяти просесиндя баш верир. Онларын 

яшйави фяалиййяти практик фяалиййятдян тядрижян ягли фяалиййятя кечид цчцн чох мцщцм бир 

мярщялядир. Яшйаларла ямялиййатларын йериня йетирилмяси вя онларын сюзлярля ифадяси ушаьын фикри 

просеслярини формалашдырыр. Онларын сырасында даща бюйцк ящямиййят кясб едян фикри 

ямялиййатлардан бири цмумиляшдирмядир. Лакин ушаьын тяжрцбяси аз олдуьуна эюря, о, яшйалар 

групунда мцщцм, башлыжа яламятляри дцзэцн айыра билмир, чох вахт сящвляря йол верир. Мясялян, 

шар сюзц ушаг  цчцн бцтцн йумру формалы яшйаларын цмумиляшмиш символу кими гавранылыр. Онлар 

бцтцн нюв баш юртцклярини папаг адландырырлар. Илк ушаглыг дюврцндя психи инкишафда сенсор 

тясяввцрлярин ящямиййяти олдугжа бюйцкдцр. Бир сыра алимляр (К.Бцлер, Л.В.Запороъетс, 

А.А.Венгер) беля щесаб едир ки, щяйатын илк илляриндя гаврайышын инкишафы тяфяккцрцн инкишафына 

ящямиййятли тясир эюстярир. Бу онунда ялагядардыр ки, бу дюврдя гаврайыш ямялиййатлары тяфяккцрцн 

цмумиляшдирмя, тяснифат, анлайыша дахил етмя вя с. кими ямялиййатлары иля  баьлыдыр. Бу юзцнц ики 

ясас щадися- елементар юзцнцдяркетмянин йаранмасы вя ихтийари юзцнцтянзиметмя 

фонунда баш верир.  Эюркямли психолог Ъ.Пиаъе гейд едирди ки, бу йаш дюврцндя ушагларын 

тяфяккцрцнцн, фикри ямялиййатларынын структурунда  егосентризм (башга нюгтейи-нязярдя дура 

билмямяк) ясас йер тутур. Психолог 3-4 йашлы ушагларла кечирдийи експериментляр заманы бу 

ганаятя эялмишдир ки, онлар мцщакимя йцрцтмякдя ажиздирляр. Мясялян, «Аилядя 3 оьлан вар. 

Онлардан 4 йашы оландан сорушулур: «Сянин нечя гардашым вар?»  О, ики гардашы олдуьуну 

сюйляйир. Щямин ушагдан «Сянин бюйцк гардашынын нечя гардашы вар?» суалына о, доьру жаваб 

веря билмямиш, бир гардашы олдуьуну сюйляйяряк юзцнц унутмушдур. 

Еркян йашлы ушагларда гаврайышла тяфяккцр арасында ялагянин инкишафыны тядгиг едян 

психолог Л.А.Венгерин гянаятиня эюря, бу йаш дюврцндя ушагларда образлы тяфяккцрля мянтиги 

тяфяккцрцн «сярщяддиндя» тяфяккцрцн модал формасы мювжуддур. О, мяктябягядяр йашлы 

ушаглар цчцн инкишафетдирижи  програмлар ишляйиб щазырламышдыр ки, онлар да ушагларда 

цмумиляшдирмянин мянтиги ямялиййатларынын формалашмасына ялверишли тясир эюстярир. Беля 

тапшырыглар ичярисиндя «Кянар яшйаны айырмаг», «Яшйаны уйьун йеря йерляшдирмяк», «Нахышы 

тамамламаг», «Уйьун оланы сечмя» вя с. ясас йер тутур. Мясялян, шякилдя довшан,ит, кялям, 

алма вя сцмцк тясвир олунуб. Ушаг уйьун эялян гиданы дцзэцн сечмялидир. Бцтцн бунларын 

сонунда ушаьын мцяййян сявиййядя инкишаф етмиш тяхяййцлц нязяря чарпыр. 

 Ушаьын шяхсиййятинин щансы дюврдян башлайараг формалашмасы мясяляси психолоэийада 

зиддиййятли вя мцбащисяли бир проблемдир.  Вахтиля бу просесин йенийетмялик дюврцндян башландыьы 

фикри иряли сцрцлцрдц. Лакин сон дюврляр апарылан тядгигатлар нятижясиндя сцбут едилмишдир ки, артыг цч 

йашында ушагларда шяхсиййятин бир сыра давамлы вя сабит харижи давраныш яламятляри формалашмыш 

олур. Бязи психологлар ися бу просесин даща еркян, бир йашында башладыьыны сюйляйир вя гейд едирляр 

ки, ушаьын шяхсиййятинин формалашмасынын бу мярщялясиндя харижи мцшащидя заманы айдын нязяря 



чарпан яламятляр олмаса да, бу дюврдя инкишаф узун мцддятли, эизли дюврдян кечир. Ятраф 

адамларын давранышыны тяглид етмяк илк ушаглыг дюврцндя  ушаьын шяхсиййят кими инкишафынын ясас 

мянбяляриндян бири кими юзцнц эюстярир. Валидейнляря баьлылыг щисси кюрпялик дюврцндя бцтцн 

ушагларда тязащцр  едян  сосиал- психолоъи щисслярдян биридир. Бу щисс эенетик кюкляря баьлы 

олмагла бир чох жанлыларын балаларында да мцшащидя олунур. Бу, бир тяряфдян ананын кюрпя цчцн 

башлыжа биолоъи вя сосиал тялабатларын мянбяйи олмасы иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян онларын  

тящлцкясизлийинин тямин едилмяси кими анлашылыр. 

 Мцяййян едилмишдир ки, щяйатын илкин дюврляриндя мцсбят емосионал цнсиййят мцщити 

олмайан,  тяриф, севэи, вя нявазишдян мящрум олан ушаглар  бюйцдцкдян сонра инсанларла нормал 

вя етибарлы гаршылыглы емосионал мцнасибятляр гурмагда чятинлик чякирляр. Илк ушаглыг дюврцндя 

шяхсиййятин формалашмасы ушагларда  юзцнцдяркетмянин йаранмасы иля  сых баьлыдыр. Бу дюврдя 

ушаг эцзэцдяки яксиня бахыб юзцнц таныйыр ады иля чаьрылдыгда дюнцб бахыр, нитгиндя «Мян»  шяхс 

явязлийини даща фяал шякилдя ишлятмяйя башлайыр, онда  «мян образы» йараныр. Ушагда бир субйект 

кими юзц щаггында илкин тясяввцрляр йарандыгдан сонра о, ятрафдакы адамларла фяал цнсиййятя 

гошулур. Бу, ушаьын психикасында шяхсиййятя мяхсус диэяр йени яламятляр дя йарадыр. Цч йашлы 

ушаглар юзлярини башга адамларла мцгайися едир, тядрижян онларда мцяййян сявиййядя 

юзцнцгиймятляндирмя, йашлыларын тялябляриня уйьунлашманын ифадяли тязащцрляри нязяря чарпыр. Бир 

гядяр сонра ушагларда фярящ, утанжаглыг щисси вя иддиа сявиййяси формалашыр. Илк ушаглыг 

дюврцнцн сонунда мцстягиллик мейли эцжлянир, онларда «цч йашын бющраны» адланан йаш бющраны 

мцшащидя олунур. Онлар ойун, эейим вя  йа йемяк заманы йашлыларын щяр щансы кюмяйиндян 

имтина едир, «мян юзцм»- дейя мцстягил фяалиййят тяшяббцслярини эюстярирляр. Йаш йарымлыгдан 

етибарян сярбяст эязян ушаглар ахтарышлар апарыр, юзляри цчцн сцни манеяляр йарадыр, нярдивана 

дырмашыр, баьлы гапыны ачмаьа чалышырлар. Бцтцн бунлар ушагларда мямнунлуг  щисси йарадыр, 

онларда эцж, гцввя, дюзцмлцлцк вя  мягсядяйюнялмишлик кими шяхсиййятя мяхсус характерик 

кейфиййятляр формалашыр. Икинжи йашдан башлайараг ушагларын давранышында негативизм мейлляри, 

гадаьанлара мящял гоймамаг, шылтаглыг кими мянфи давраныш щаллары йараныр. Бу жцр щаллары 

психологлар цч йашын бющраны иля ялагяляндирирляр. Онун ясас сябябляри бу йашдан етибарян 

ушагларда тядрижян ятраф алямин дярк едилмясиня гаршы йаранан тялабатларла, онларын мцстягил 

субйект кими ялдя етдикляри билик вя бажарыглардан щязз алмаг еффекти иля баьлыдыр. Бу дюврдя онлар 

юз сяйляри нятижясиндя ялдя етдикляри уьурдан фярящлянир вя буну йашлылара нцмайиш етдирмяк цчцн 

дяфялярля  тякрарлайырлар. Онлар йашлыларын гадаьанларына мящял гоймур, мцгавимят эюстярмяйя 

чалышырлар. Ушаьын бу жцр етиразы йашлыларын она гаршы мцнасибятдя гейри-адекват олмаларына жаваб  

реаксийасыдыр. Йашлылар ушаьа гаршы гяти мцгавимят эюстярдикдя ися о, юзцнц олдугжа шылтаг 

апарыр, аьлайыр, дюшямяйя йыхылыр, яшйалары щара эялди атыр. Бу, ушаьын юз мцщити иля зиддиййятдя 

олдуьуну якс етдирир вя онун онтоэенезиндя илк эцжлц щяйаты йаш бющранынын яламяти олуб, йени бир 

инкишаф мярщялясиня  кечидинин ясасыдыр. Артыг ики йашлы ушагларын шяхсиййят кейфиййятляринин 

инкишафында  ирадянин илкин тязащцрляри  мейдана чыхыр. Онлар йашлыларын давранышыны юз тякидляри иля 



истякляриня табе етмяйя чалышыр юзцнц ятрафдакы адамлардан фяргляндирмяк цчцн  бязи шяхс 

явязликляриндян истифадя  едирляр. 

 Икинжи йашын сонларында ушагда тядрижян юзцнцдяркетмянин тязащцрляри мцшащидя олунур 

вя бу, онларда емпатийанын-башга адамларын емосионал вязиййятини  анламаг габилиййятинин 

йарандыьыны якс етдирир. Бу дюврдя ушаглар башга адамын психолоъи вязиййятини дярк едир, аьлайан 

ушаг  вя йа йашлылара йахынлашыр, онлара  тясялли вермяйя, юпмяйя, ойунжаг вя  йа  дадлы бир шей 

вермяйя чалышырлар. Щяйатын цчцнжц илиндян башлайараг ушагларда шяхсиййятин ишэцзар 

кейфиййятляриндян бири олан уьур ялдя етмяйя тялабатын формалашмасы цчцн ялверишли имканлар 

йараныр. Бу ися ушаглыг дюврцндя артыг мотивляшмя сферасынын илкин тязащцрляринин йаранмасына 

сцбутдур. Бу ясасда ушаглар онлара верилян тапшырыгларын чятинлик дяряжясини фргляндирир, онларын 

йериня йетирилмяси цчцн юз шяхси имканларыны, габилиййятлярини эютцр-гой едирляр. Фяал нитгли цнсиййят 

васитясиля ушаг ящатя олундуьу адамлардан шяхсиййятинин инкишафы цчцн зярури олан 

информасийалары ялдя едир. Нитг ушаьын сюз васитясиля ряьбятляндирилмя вя жязаландырылма, давраныш 

цзяриндя нязарят вя юзцнянязарят васитясиня чеврилир. О, ушаьын табе олдуьу яхлаг гайдалары вя 

нормаларынын дашыйыжысы ролунда чыхыш едир. Йашлы иля цнсиййят, бирэя яшйави фяалиййят ушагларын 

идрак просесляринин инкишафына сямяряли тясир эюстярир. Психолог М.И.Лысина гейд едир ки, бу дюврдя 

апарыжы цнсиййят нювц ситуатив- ишэцзар цнсиййятдир. Нитгин мянимсянилмяси ушаьын 

шяхсиййятинин формалашмасы просесинин сцрятляндирилмяси, кейфиййятжя йенидян гурулмасы васитяси 

кими юзцнц эюстярир. Буна эюрядир ки, ушаьын психикасында щисс едилян дяйишикликляр мящз илк 

ушаглыг дюврцндя нязяря чарпыр. Нитги анлама вя данышма илк ушаглыг дюврцндя  бцтюв систем 

олараг диггяти жялб едир. Нитги анлама ушаьа юз щярякятлярини вя давранышыны йашлылар тяряфиндян 

гиймятляндирилмясини дярк етмяйя имкан йаратдыьы щалда, данышма она йашлыларла диалога 

гошулмаьа, онларын давранышыны гиймятляндирмяйя вя тясир эюстярмяйя, юз истяк вя тялабатларыны 

вербал шякилдя ифадя етмяйя имкан йарадыр. 

 Бцтцн бу амиллярин тясири алтында цч йашын сонунда ушагларда юзцнцдяркетмя, илкин яхлаги 

нормаларын, инсан давранышы гайдаларынын мянимсянилмяси, давранышын иради юзцнцтянзиметмя 

формасы мейдана чыхыр. Еркян ушаглыг дюврцндя шяхсиййятин инкишафында нязяря чарпан мцщцм 

хцсусиййятлярдян бири дя емосионал сферанын лабиллийидир. Щямин дюврядяк ушаьын яшйалара вя 

башга адамлара гаршы мцнасибятини давамлы характер дашымыр вя шяраитин дяйишмясиндян асылы 

олараг дяйишя биляр. 

 Мяктябягядяр йаш адланан, 3-6 йаш интервалыны ящатя едян дюврц психологлар шяхсиййятин 

формалашмасы вя тяшяккцлцндя мящсулдар бир дювр щесаб едирляр. Бу йаш дюврц эяляжяк йашлы 

адамын рущи вя ямяли фяалиййятинин, мяняви симасынын, йарадыжы потенсиалынын тцкянмяз 

хязинясидир. Ушаг психолоэийасында инсанын щяйатынын мяктябягядяр йаш дюврц юз ящямиййяти 

бахымындан мцхтялиф нюгтейи- нязярдян тящлил олунмуш, йцксяк гиймятляндирилмишдир. Мяшщур 

психологлардан К.Г.Йунг бу дюврц «фяаллыьын капитал йыьымы» А.Н.Леонтйев «фактики олараг 

шяхсиййятин илкин тяшяккцлц», Г.С.Салливан «символик имканларын тяшяккцлц», Л.С.Выготски 



«Мян»ин сосиализасийасы», Ъ.Пиаъе ися «сенсомотор габилиййятлирин вя интеллектин инкишафы» 

дюврц кими сяжиййяляндирмишляр. В.Булйума эюря, 4 йашында ушаьын фярди хцсусиййятляри о 

сявиййяйя чатыр ки, артыг бу йашда шяхсиййят вя ягли хцсусиййятлярин бир сыра даими 

яламятляриндян данышмаг олар. 

 Бу дюврдя ушаьын сенсор вя емосионал сферасында йашлыларла гаршылыглы фяалиййят цсулларында 

олдугжа ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Мяктябягядяр йаш дюврц ушаьын идраки фяаллыьынын 

чичяклянмя дюврцдцр. 3-4 йашлы  ушаг ситуасийаны гаврамаг тязйигиндян азад олур, эюзц юнцндя 

баш верян щадися вя дяйишикликляр щаггында дцшцнмяйя башлайыр. О, ятрафында баш верянляря гаршы 

пассив сейрчи дейил, фяал мцшащидячи мювгейиндян йанашыр, щадисяляр арасында сябябиййят 

ялагялярини анламаьа чалышыр. Беш йашлы ушаглар чохсайлы суалларла йашлылары «бездирир», билмядикляри 

щяр шей щаггында онлара чохсайлы суаллар верирляр. Щяйат щадисяляри, тябиятдя баш верянляря гаршы 

онларын илк мцщакимяляри мейдана чыхыр. Психологлар ушаьын бу дюврцнц «кичик философлуг дюврц» 

адландырырлар. Онлар Айын вя Эцняшин мяншяйи, битки вя щейванларын фярги вя охшарлыьы, онларын 

хцсусиййятляри барядя  мцхтялиф мцщакимяляр иряли сцрцрляр. Тядрижян ушаьын дцнйаэюрцшцнцн илк 

контурлары йараныр. Мяктябягядяр  йаш дюврцндя ушагларын гаврайышы сятщи характер дашымагла 

бюйцклярин гаврама имканларындан хейли эери галыр. Мясялян, онлара еля эялир ки, Эцняш вя Ай, 

кюлдя эязинти заманы онлары изляйир: онлар дайандыгда дайаныр, гачдыгда гачыр. Ушагларын беля ани 

гаврайышы онлара гяти щягигят кими эюрцнцр. Мяктябягядяр йашлы ушагларын идрак фяалиййятини 

дяриндян арашдырмыш мяшщур Исвечря психологу Ъан Пиаъе бу щадисяни «реализм» адландырмышдыр. 

 Мяктябягядяр ушаглыг дюврцндя психи функсийалар ичярисиндя щафизя мяркязи  йер тутмаьа 

башлайыр. Тяфяккцр цмуми тясяввцрляр планында фяалиййят эюстярмяк имканы газаныр. Ушагларда 

илк идрак мараглары мейдана эялир, тяхяййцл фяалиййятя гошулараг ушаг йарадыжылыьынын васитясиня 

чеврилир. Мяктябягядяр йашлынын щяйатында  вя психи инкишафында роллу-сцъетли ойунлар апарыжы 

фяалиййят формасы кими юзцнц бирузя верир. Онун васитясиля ушаьын психикасынын ясас дайаглары 

йараныр, тябии вя сосиал эерчяклийин мянимсянилмясинин спесифик цсуллары мейдана чыхыр. Ушагларын 

йашы дяйишдикжя роллу-сцъетли ойунларын да  мязмуну дяйишир. Кичик мяктябягядяр йашлы ушагларын 

щяйатында яшйави ойунлар ясас йер тутдуьу щалда, орта мяктябягядяр йашда инсанлар арасындакы 

мцнасибятляр, бюйцк мяктябягядяр йашда ися, онлар арасындакы мцнасибятляри тянзимляйян 

гайдалара аид ойунлар юн планда олур. 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя йени фяалиййят формалары- рясметмя, йанма, аппликасийа, 

гурашдырма иля йанашы, тялим фяалиййяти елементляри мейдана эялир. Баьча йашы дюврцндя 

ушагларын цнсиййяти ситуативликдян азад олуб, идраки мязмун кясб етмяйя башлайыр. 4-5 йашлы 

ушагларын цнсиййят фяалиййятиндя идрак мотивляри, йашлыларын тярифиня тялабат щисси эцжлянир,шяхси 

цнсиййят мотивляри йараныр. Ушагларын цнсиййятиндя вербал имканлар эенишлянир, онун ясас 

васитяси олан нитгин инкишафы, лцьят фондунун артымы сцрятля давам едир. Бу, ушаьа йашлылар вя 

йашыдлары иля фяал нитгли цнсиййятя гошулмаг имканы верир. 2-4 йашлы ушагларын цнсиййяти  практик- 

емосионал гаршылыглы мцнасибятляр мцстявисиндя гурулдуьу щалда, 4-6 йашлы ушагларда йашыдлары 



иля ситуатив- ишэцзар ямякдашлыьа тялабат эцжлянир. Цнсиййятин мязмуну ушагларын бирэя ойун 

фяалиййятинин характериндян асылы олур, йашыда тялабат щисси вя ону таныма мотивляри эцжлянир. 

 Мяктябягядяр дюврдя ушаг коллективиндя диференсиасийа просеси эцжлянир: бязи ушаглар 

мящшурлашыр; башгалары ися тяжрид олунур, вя йа рядд едилир. Ушаьын щямйашыдлары групунда 

мювгейиня бир чох амилляр, башлыжа олараг йашыдларынын дярдиня шярик олмаг щисси, онлара 

кюмяк етмяк истяйи ясас йер тутур. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын шяхсиййят йюнцмдя инкишафында диггяти жялб едян 

хцсусиййятляр сырасында рол-жинс вя иради давраныш формалары ящямиййятли йер тутур. Ушагларда 

ирадянин инкишафы онларда мотивляшмя сащясинин, ушаьын формалашма йолунда олан шяхсиййятинин 

истигамяти иля сых баьлыдыр. Ирадянин илкин кейфиййятляринин формалашмасы зямининдя онларда тядрижян 

давранышын ихтийари формалары, мотивлярин илк гаршылыглы табелилийи йараныр. Психологларын фикринжя, 

мящз мяктябягядяр йаш дюврцндя илк дяфя олараг ушагларда «етик инстансийалар» (Л.С.Выготски) 

яхлаги тясяввцрлярин, гиймятляндирмя вя давранышын илк яламятляри тязащцр етмяйя башлайыр, сосиал 

вя яхлаги щиссляр интенсив инкишаф йолуна гядям гойур, юзцнцдяркетмя вя 

юзцнцгиймятляндирмянин ясаслары йараныр.Ушаьын мяктябягядяр йаш дюврцнын сонунда, 6 йашын 

тамамында йени  йаш бющраны мцшащидя олунмаьа башлайыр. Онун харижи тязащцрляри ушаьын 

спесифик ядаларында, юзцнц наза гоймасында, давранышын нцмайишкяраня формаларында  

якс олунур. Ушаг ипя-сапа  йатмаз олур, адят едилмиш давраныш еталонларынын чярчивясини позур, 

онун санки йашлылардан  асылылыьы азалыр. Ушаьын психи щяйатында йаранан бу симптомлар онун 

интеллектуал имканларынын эенишлянмяси иля паралел сурятдя баш верир. Онун заман перспективляри 

эенишлянир, ижтимаи щяйата гошулмаг, мцяййян сосиал мювге тутмаг жящдляри диггяти  жялб едир. 

Бцтцн бунлар ушаьын мяктябдя тялимя башламасы  яряфясиндя баш верир вя онун мяктябдя гябул 

едилмяси иля реаллашмыш олур. 

Мяктябягядяр  ушаглыг илляри ушаьын психи  инкишафында илкин мярщяля, жямиййят  щяйатында 

иштирака щазырлыьын ясасыдыр. Бу мярщяля цмуми психи вя ягли инкишафда мящсулдар дювр кими 

характеризя олунур. Мяктябягядяр йашын сонунда  ушаьын инкишафында нязяря чарпан цстцнлцкляр, 

онун анатомик- физики, психи вя сосиал имканлары мяктяб тялиминя функсионал щазырлыьы шяртляндирир. 

Мяктябягядяр йаш дюврцндя, йяни щяйатын илк алты илиндя ушаьын ялдя  етдийи тясяввцрляр, 

мялуматлар фонду, цмуми ягли инкишаф ушаьын мяктяб йеткинлийинин эюстярижисиня чеврилир. Бу 

жящятдян мяктябягядяр йаш дюврцнц щям дя психи инкишафда йени бир мярщялянин-кичик мяктяб 

йашы дюврцнцн башланьыжы да адландырмаг олар.  Мяктябягядяр йашда ушагларын фяалиййяти эениш 

вя чох-жящятлидир. Бунларын сырасында ойун, ямяк, ушаг бядии йарадыжылыьы, цнсиййят вя с.ясас 

йер тутур. Бу йаш дюврцндя ушаьын щяйатында психи инкишафда  щансы фяалиййят нювцнцн башлыжа рол 

ойнадыьы, апарыжы фяалиййят олмасы мясялясиндя психологлар арасында вахтиля фикир айрылыглары мювжуд 

иди. А.Н.Леонтйев, Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов бу йаш дюврцндя ойуну, М.И.Лысина цнсиййяти, 

М.С.Каган ися ушаг бядии йарадыжылыьыны апарыжы фяалиййят щесаб етмишляр. Мцасир психолоэийа 



елми мяктябягядяр йашда ойунун апарыжы фяалиййят нювц олмасы фактыны гябул едир. Фяалиййятин 

ушаг  нювляринин  юзцнямяхсус психолоъи тябияти вардыр. 

Эюркямли Украйна педагогу В.А.Сухомлински ойунун ушагларын щяйатында эцжлц амил 

олдуьуну тясдиг едирди. «Ойунсуз дольун, мязмунлу там ягли инкишаф йохдур вя ола да билмяз. 

Ойун чох бюйцк ишыглы пянжярядир: щямин пянжярядян ушаьын мяняви аляминя  ятраф алямдян 

тясяввцрлярин, анлайышларын щяйатверижи ахыны дахил олур. Ойун  щяр шейля марагланмаг, билийя сяй 

эюстярмяк одуну йандыран гыьылжымдыр». 

Мяктябягядяр йашлы ушагларла  мяктяблиляри фяргляндирян амил йалныз йаш фярги дейил, 

психолоъи планда онларын щяйатында йер тутан апарыжы фяалиййят формаларыдыр. Гейд олундуьу кими, 

мияктябягядяр йашда апарыжы, башлыжа фяалиййят формасы ойун олдуьу щалда, мяктяб йашлы ушаглар 

цчцн бу фяалиййят формасы тялимдян ибарятдир. Адлары чякилян фяалиййят формаларындан щяр биринин 

спесифик психолоъи мязмуну вя тялябляр системи вардыр. Щямин тялябляр системи мцвафиг йаш 

дюврцндя ушаьын психи инкишафында, шяхсиййят кими  тяшяккцлцндя,  психи просес,  функсийа вя 

хассяляря йийялянмясиндя щялледижи рол ойнайыр.  

Мяктябягядяр йаш дюврцндя апарыжы фяалиййят формасы олан ойунун ушаьын психи инкишафына 

тясиринин ясасландырмасы жидди елми- психолоъи проблемдир. Ойун мядяниййят тарихи, етнографийа, 

педагоэика вя психолоъийа елмляринин тядгигат предметиня дахилдир. Алман психологу В.Штерн 

ойуну «жидди инстинктин башланьыжы», Австрийа психологу К.Бцлер «функсионал мямнунлуг 

мянбяйи» щесаб едирди. Рус психологу Л.С.Выготски ойуну «сосиал тябиятя малик бир фяалиййят» 

адландырырды. 

Ойун ушагларын йалныз севимли мяшьулиййяти дейил, щям дя онларын щяйатынын тяшкили 

формасыдыр. Ойун фяалиййяти ушаьын инкишафында мотивляшмянин ясасыдыр. Рус психологу Д.Б.Елконин 

гейд едирди: ян башлыжасы ондан ибарятдир ки, ойун просесиндя мотивлярин йени психолоъи формалары 

мейдана эялир. Ойунда мотивлярин бир-бирини явяз етмяси просеси баш верир, шцурагядярки 

аффектив истякляр шцур сярщяддиндя дайанан цмумиляшмиш формалы истяклярля кечир. Ойунун 

ушаьын ягли инкишафына, ягли габилиййятляринин формалашмасына  тясири олдугжа бюйцкдцр вя 

мцзмунжа тящлил тяляб едир. Ушаглар бу фяалиййят формасы васитясиля йашлыларын щяйатына дахил олур, 

онлар арасындакы гаршылыглы мцнасибятляри юз щяйатларына кючцрцрляр. Бурада ян жидди тясир субйекти 

ойунун сцъети, онун мязмунудур. Бу мязмун ня гядяр дярин вя ящатяли олса, о, ушагларын 

щяйатында кейфиййятжя даща бюйцк тяяссцрат йарадыр. Беля ойунлар йашлылар цчцн сяжиййяви олан 

типик ситуасийаларын моделляшдирилмясини тямин едир. Рус психологу А.В. Запороъетс гейд етмишдир 

ки,  ойун мяктябягядяр йашлыны актив фяалиййят цсуллары иля силащландырыр. Ойун просесиндя ушаглар 

йашлыларын щяйатына аид сосиал роллары юз цзярляриня эютцрцр, ситуасийалара уйьун ряфтар вя давраныш 

формалары сечирляр. Психологларын фикринжя, ойунда ушагларда тяфяккцрцн символик функсийасы 

тяшяккцл тапыр. Онлар реал яшйаларын явязедижилярини ялдя едир, ойунун мязмунуна  уйьун яйани 

моделлярдян истифадя едир, план, схем вя чертйоълар гурурлар. Беляликля, ойун просесиндя ушаглар 



эерчяклийин ойун  моделини йаратмагла юз араларында сярбяст гаршылыглы мцнасибятляр вя 

бирэяфяалиййят ясасында бирляшмиш олурлар. 

Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаг ойунларынын чохсайлы формалары арасында ушаьын 

психикасынын инкишафына фяал  тясир бахымдан роллу- сцъетли ойунларын ролуну хцсуси гейд етмяк 

лазымдыр. 

Бу характерли ойун заманы ушаглар бир-бирляри иля хцсуси тяшяббцскарлыг ясасында бирляширляр. 

Онлар ойунун сцъетини юзляри мцяййян едир, роллары бюлцшдцрцр, ойун материалларыны пайлайыр вя 

роллары ифа едирляр. Беля ойунлар заманы ян жидди мясялялярдян бири ойунун сцъетинин ятраф мцщитдян 

эютцрцлмяси,  мараглы олмасы, хцсуси тяяссцрат йаратмасыдыр. 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя  ушаг ойунлары юз инкишафында ящямиййятли дяйишикликляря 

мяруз галыр вя узун инкишаф йолу кечир. Ян садя ойун формасы олан яшйави- манипулйатив вя 

символик ойунлардан гайдалы, роллу- сцъетли ойунларадяк давам едян бу инкишаф ушагларын 

психикасында  йени тюрямя кейфиййятлярин йаранмасына, онларын шяхсиййятинин база яламятляринин 

тяшяккцлцня ящямиййятли тясир эюстярир. Ойун формаларынын ардыжыл вя давамлы шякилдя тякмилляшмяси 

нятижясиндя ушаьын инкишафы цчцн зярури олан йени фяалиййят нювляринин- ямяк вя тялим 

фяалиййятляринин елементар формалары мейдана эялир. Ойун, ямяк вя тялим олмагла ясас фяалиййят 

нювляринин гаршылыглы олараг нювбяляшмяси ясасында мяктябягядяр ушаглыг иллярини 3 ясас шярти 

мярщяляляря айырмаг олар: кичик мяктябягядяр йаш (3-4 йаш), орта мяктябягядяр йаш (4-5 

йаш), бюйцк мяктябягядяр йаш (5-6 йаш). Мяктябя-гядяр ушаглыьын беля конкрет дюврляря 

айрылмасында мягсяд инкишафын даща кичик мярщяляляриндя ушагларын психикасы вя давранышында 

габарыг нязяря чарпан кейфиййят дяйишикликлярини щесаба алмагдан ибарятдир.Ойун просесиндя 

гайдаларын жидди сурятдя  нязарятдя сахланылмасы жящдляри онларда лидерлийя жан атма мейлинин 

тязащцрц кими диггяти жялб едир, бу да илк тяшкилатчылыг бажарыг вя вярдишляриня йийялянмядя ясас 

шяртлярдян бири кими ящямиййятлидир.Мяктябягядяр йашлы ушагларын психи инкишафында мцщцм йер 

тутан ян башлыжа васитялярдян бири ойунжаглардыр.  Ойунжаг ушаьын яйлянжясиня хидмят едян 

яшйави васитя, ейни заманда онун психи инкишафынын тясирли амилидир. Ойунжаг ушагларын йаш 

дюврляриндян, онларын апарыжы фяалиййят нювляриндян асылы олараг диггятля сечилмяли, онларын психи 

инкишафынын стимуллашдырыжы васитяси олмалыдыр. Кюрпялик дюврцндя ойунжаглар ушагларын ятраф харижи 

алямя  бялядляшмяси васитяси ролунда чыхыш едир. 2-3 айлыьында  ушаглар йашлыларын, ойнатдыглары 

ойунжаглара мараг эюстярир, онлары изляйирляр. Ушаглар ялван, парлаг ойунжаглары сейр едир, онларын 

чыхардыьы сяслярдян щязз алыр, мцсбят емосиалар ялдя едирляр. Кюрпялик дюврцндя ушаьын психи 

инкишафында йашлыларын  хцсусиля, ананын истигамятляндирижи вя тящрикедижи фяалиййяти цстцн 

ящямиййятя маликдир. Арыг 2-3 айлыг ушагларда  йашлыларын кюмяйи иля илк манипулйатив щярякятляр 

мцшащидя олунмаьа башлайыр. Ана вя йа аилянин диэяр цзвляринин кюмяйи иля кюрпя ойунжаглар 

васитясиля ойуна вя цнсиййятя гошулур.  

Бу щярякятляр ушагда хаотик щярякятлярдян фяргли олараг мягсядйюнлц щярякятлярин 

координасийасыны йарадыр, ону яйляндирир. Айлар кечдикжя ушаьын ойунжагларла манипулйатив 



щярякятляри  даща да мцряккябляшир. 7-8 айлыьында кюрпя мцхтялиф ойунжагларла мцвафиг манипул-

йатив щярякятляр етмяйи юйрянмиш олур. Ушаьын мягсядйюнлц щярякятляринин вя уьурлу жящдляринин 

йашлылар тяряфиндян ряьбятляндирилмяси мцсбят емосионал вязиййят йарадыр, ону фярящляндирир. 

 9 айлыьында ушагларда тядрижян цнсиййятин йени формасы- ишаря цнсиййяти йараныр. Ана 

ушаьын гаршысына гойдуьу шякилли китабдакы мцхтялиф щейванлары эюстярмяйи тяклиф етдликдя о, 

фярящля она таныш олан шякили эюстярир, верилян суаллара уйьун олараг щямин щейванын бядян 

органларына бармаьыны узатмагла жаваб верир. Бу, ушагларда шяклин гавранылмасынын ясасыны 

гоймуш олур. Артыг бу дюврдя ушаглара каьыз вя гялям вермяк олар. Онлар бу яшйаларла 

ойнамагла тядрижян каьыз цзяриндя из гоймаьы, мцхтялиф штрихляр чякмяйи юйрянмиш олурлар. Гейд 

олунан васитяляр ушаьын  сенсор вя ягли инкишафында бюйцк ящямиййятя маликдир.   

Ойунжагларын сечилмясиндя ушагларын жинси хцсусиййятляринин нязяря алынмасы да жидди 

амиллярдян биридир. Ушаьын сечдийи ойунжаглар онун щансы фяалиййят нювцня мараьынын олмасы вя 

жинси идентификасийасы щаггында прогнозлар вермяйя имкан  йарадыр. 

Хцсуси тяшкил едилмиш мяшьяляляр васитясиля онлар гялями вя фырчаны дцзэцн тутмаьа, 

рясметмя цчцн зярури олан ял щярякятляринин координасийасына уйьунлашырлар. 4 йашлы ушаглар 

дцзэцн рясметмя бажарыгларына малик олмасалар да, рясметмянин мащиййятини анлайырлар. Онлар 

дцзхятли вя даиряви формалы садя яшйалары рясметмяйя, онлара рянэ вя форма яламятляри вермяйя 

алышырлар. Бюйцк мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглар рясм мяшьяляляри васитясиля ясас рянэлярин 

адларыны юйрянмякля йанашы, онлары фяргляндирмяйи бажарыр, рянэ дцйцмцна сащиб олурлар. Рясм 

мяшьяляляри васитясиля бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар сцъетли рясметмя бажарыгларыны 

мянимсяйир, садя щярякятляри рясмдя вермяйи юйрянир, илкин композисийа бажарыглары газанырлар. 

Баьча йашлы ушагларын щяйат вя фяалиййятинин тяшкилиндя йанма цзря мяшьялялярин хцсуси йери 

вардыр. Онларын васитясиля ушаглар эцл вя пластилиндян истифадя етмякля мцхтялиф фигурлар дцзялдирляр. 

Бу мяшьяляляр ушагларын фантазийа вя тяхяййцлцнц  инкишаф етдирир, техники ямялиййат вя 

бажарыглары формалашдырыр, ял вя гол язялялярини инкишаф етдирир. Бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар 

йанма цзря мяшьялялярин эедишиндя  сцъетли вя декоратив йанма сащясиндя практик бажарыглары 

мянимсяйирляр. Баьча йашлы ушагларын фяалиййятиндя кясмя вя йапышдырма ямялиййатлары иля ижра 

олунан аппликасийа мяшьяляляри  ясас йерлярдян бирини тутур. Онун васитясиля ушаглар мцхтялиф 

яшйаларын тяртибатыны вермяйи юйрянир, мцхтялиф материаллардан истифадя етмякля, декоратив вя бядии 

формалар йарадырлар. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын фяалиййятинин мязмунунда вя психи инкишафында гурашдырма 

цзря мяшьяляляр дя  хцсуси йер тутур. Онун мязмунунда бядии вя техники гурашдырма цзря 

ямялиййатлар диггяти жялб едир. Ушаьын гурашдырма фяалиййятинин мящсуллары щям дя ойун цчцн 

файдалы васитялярдир. Тикинти вя тябии материаллардан, щямчинин каьыз вя картондан истифадя етмякля, 

бу мяшьялялярдя фяалиййятя жялб едилян ушаглар садя техники бажарыглара йийялянирляр. Бу 

мяшьяляляр ушагларын йарадыжы тяхяййцлцнц инкишаф етдирир, онларда тяшяббцскарлыг, иради сяй кими 

кейфиййятляри формалашдырыр. 



 Ушаьын физики инкишаф шкаласында 3 йашдан 6 йашадяк давам едян мяктябягядяр йаш 

дюврц инкишафда мящсулдар бир мярщяля кими нязярдян кечирилир. Бу илляр ярзиндя ялдя едилян психи 

хасся вя кейфиййятляр ушаьын шяхсиййят кими тяшяккцлцндя вя  интеллектуал инкишафында олдугжа 

ящямиййятлидир. Психологлар мяктябягядяр дюврц ушаьын шяхсиййят кими формалашмасы бахымындан 

цч мярщяляйя айырырлар. Биринжи мярщяля 3-4 йашлары  ящатя етмякля ушагларда емосионал 

юзцнцтянзиметмянин мющкямлянмяси иля характеризя олунур. 4-5 йашлары ящатя едян икинжи 

мярщяля яхлаги юзцнцтянзиметмя, сонунжу, 5-6 йашлары ящатя едян мярщяля ися ушагда 

психолоъи бахымдан ишэцзар шяхсиййят кейфиййятляринин формалашмасы адланыр. 

 Мяктябягядяр йашда ушаглар юз давранышларына нязарят етмяйя наил олур, башгаларынын 

онун давранышына вердийи гиймяти анлайыр. Мцяййян яхлаг нормалары щаггында тясяввцрляря малик 

олурлар. 

 В.С. Мухинайа эюря, бу дюврдя ушаьын шяхсиййятинин мяняви жящятдян инкишафы давраныш 

гайдалары вя нормалары щаггындакы биликляри, яхлаги вярдишляри онун юзцнцн дахили мювгейи, мцсбят 

емосионал мцнасибяти иля мцяййян олунур. Бу мцнасибятлярин мянбяйиндя ушаьын тялими вя 

тярбийяси иля мяшьул олан йашлылар вя йашыдлар дурур. Онларын яхлаги тяжрцбяси йашлылардан ушаглара  

ютцрцлцр, цнсиййят просесиндя бу нормаларын мянимсянилмяси баш верир. Ушаьын мцшащидячилик вя 

тяглидчилик габилиййяти, ряьбятляндирмя вя жязаландырма системи бу просесдя тясирли васитяляр кими  

хцсусиля ящямиййятлидир. 

 Ушаьын шяхсиййятинин инкишафында цнсиййятин мцстясна ролу вардыр. Мяктябягядяр дюврдя 

ушаьын шяхсиййятлярарасы ялагяляринин тарихини вя мязмунуну билмякля биз онун шяхсиййят кими 

формалашмасынын хцсусиййятляри щаггында чох шей юйряня билярик. Цнсиййят ушаьын щяйатында 

тялабат нювляриндян бири кими чох еркян дюврлярдян юзцнц бирузя верир. Онун илк тязащцрляри ушаьын 

юзцнц вя башгаларыны танымасында вя гиймятляндирмядя ашкара чыхыр. Мяктябягядяр дюврдя, о 

жцмлядян кюрпялик вя илк ушаглыг дюврцндя ушаьын шяхсиййят йюнцмдя  инкишафында вя 

формалашмасында баш ролун ифачысы анадыр. Онун ушагла цнсиййятинин характери  бу вя йа диэяр 

шяхсиййят кейфиййятляринин, давраныш формаларынын мейдана эялмясини шяртляндирир. Бу дюврдя 

ушаьын ана тяряфиндян тярифлянмяси вя бяйянилмяси онун давранышынын ясас стимулларындан бири 

олур. Ушаьын йахын сосиал ящатясиндяки доьма адамларын гиймятляндирижи мцщакимяляри дя файдалы 

амил щесаб олунур. Ушаьын аилядя илк дюврляр мянимсядийи давраныш нормалары ичярисиндя мяишят- 

эиэийеник нормалар, щабеля эцн реъими иля баьлы тялябляр, яшйалар вя щейванлара гаршы 

мцнасибятля баьлы давраныш формалары цстцн йер тутур. Адамларла давранышда, онлара мцражиятдя 

яхлаг нормалары артыг мяктябягядяр йашын сонунда мцшащидя олунмаьа башлайыр. Онларын 

ушаглар тяряфиндян анлашылмасы хейли чятин олса да, бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар роллу-сцъетли 

ойунлар заманы ойун гайдаларыны  мянимсямякля онлара йийялянмиш олурлар. Мцшащидяляр 

васитясиля ушагларда яхлаг гайдалары щаггында илк тясяввцрляр йараныр вя онлар тядрижян давраныш 

нормаларына чеврилир. 

 Мяктябягядяр дюврдя ушагларын давранышы интеллектуал юзцнцтянзиметмя чярчивясиндян  

чыхараг сосиал давраныш вя щярякятлярин идаряси мцстявисиня кечир. Интеллектуал юзцнцтянзиметмя 



шяхсиййят вя мяняви юзцнцтянзиметмя формасы алыр. Давранышын мяняви нормалары тядрижян 

ушагларда адят шякли алмыш щярякятляря чеврилир, давамлы характер алыр вя  юз ситуативлийини итирир. 

Мяктябягядяр ушаглыьын сонунда ушагларын яксяриййятиндя мцяййян яхлаги мювге формалашыр, 

бу вя йа диэяр дяряжядя юзцнцн ардыжыл характери иля сечилир. Бу дюврдя ушагларын эяляжяк шяхси 

талейиндя ящямиййятли рол ойнайан бир сыра давамлы вя файдалы кейфиййятляр комплекси мейдана 

эялир. Бу ушаьын ятрафдакы адамлар тяряфиндян танынмаьа вя бяйянилмяйя жящд етмясиндян 

ибарятдир. Бу зяминдя, нормал тярбийя шяраитиндя ушагларда уьур газанмаьа тялабат, 

мягсядяйюнямлилик, юзцня инам щисси, мцстягиллик вя с. кими бир чох кейфиййятляр йаранмыш олур. 

 Бюйцк мяктябягядяр йашда ушагларда ятраф адамларла ялагяляря йюнялмиш цнсиййят 

мотивляри дяринляшир. Ушаьын щяр шейи билмяк истяйи  кими юзцнц эюстярян тябии хцсусиййятляри 

васитясиля онларда  цнсиййятин йени мотивляри- ишэцзарлыг вя шяхси фяаллыг кими кейфиййятляри 

мцшащидя олунур. Онларын васитясиля ушаг щяр щансы мясялянин щяллиндя чятинлик чякяркян 

йашлылара мцражият едир, юз щярякятляринин йашлылар тяряфиндян гиймятляндирилмясини истяйир. 

 Бюйцк мяктябягядяр йашын сонларына доьру ушагларын яксяриййятиндя тялимя  дахили, 

шяхси-иради щазырлыьын илкин яламятляри мцшащидя олунур ки, бу да ушаьын мяктяб тялиминя цмуми 

психолоъи щазырлыьынын зярури тяркиб щиссяси кими нязярдян кечириля биляр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын чоху фяалиййят просесиндя юз уьуру вя йа уьурсузлуьуна 

емосионал реаксийа эюстярир, нятижядян асылы олараг мцсбят вя йа мянфи щиссляр кечириляр. Ушаг 

фяалиййятинин нятижяси олан уьуруна садяжя олараг севинмир, щям дя юзцнямяхсус тярздя ифтихар 

щисси кечирир, юз шяхси ляйагятини нцмайиш етдирмяйя чалышыр. Лакин елементар 

юзцнцгиймятляндирмя  реаксийалары чох надир щалларда мцшащидя олунур. Психологларын фикринжя, 

3,5 йашлы ушагларда емосионал реаксийалар кцтляви характерли олдуьу щалда, 4 йашлы  ушаглар юз 

имканларыны даща реал гиймятляндирмяк бажарыгларына малик олурлар. Мяктябягядяр йашын сонларына 

доьру  ушагларда юз бажарыг вя габилиййятляри щаггында тясяввцрляр мейдана эялир.  Онлар шяхси 

уьур вя уьурсузлуьун габилиййятлярдян асылылыьыны мцяййян сявиййядя дярк едир, бу гянаяти ейни 

бир иши башгалары иля мцгайисядя щансы сявиййядя йериня йетирдиклярини мцшащидя етмякля  ялдя 

едирляр. Мцяййян едилмишдир ки, 4,5 йашлы ушагларда юзцняинам щисси чох эцжлц олур вя онларда 

адекват иддиа сявиййяси щяля формалашмамышдыр. Онлар чох вахт эцжляри чатмайан ишляря  ял атыр, 

бу  ишин ющдясиндян эяля биляжякляриня инамлы олурлар. 

 5-6 йашларында ушагларын психолоъи симасында , давранышын емосионал- мотивляшмя 

бахымындан тянзиминдя диггяти жялб едян хцсусиййятлярдян бири дя мотивлярин гаршылыглы 

табелийидир. Ушаглар тясадцфи истяк вя мейллярини лянэитмякля, онлары яхлаги жящятдян даща йцксяк 

ящямиййятли мотивляря табе етмяйя чалышырлар. Онлар кечмишдя даща кичик оланда няляр баш 

вердийини, эяляжякдя  нялярин олажаьыны йашлылардан хябяр алыр, эцжлц, жясур, хейирхащ вя аьыллы 

адамларын щярякятляриня ряьбят бясляйирляр. 

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя инсанын шяхсиййят кейиййятляринин база яламятляри 

тяшяккцл тапмаьа, формалашмаьа башлайыр, эет-эедя мющкямлянир, шяхсиййятин давамлы 

фярдиййятинин ясас яламятляриня- характеря чеврилир. Ушаьын психикасында  шяхсиййятйюнцмлц 



кейфиййятляр кими нязярдян кечирилян емосионаллыг вя цнсиййятлилик, дюзцмлцлцк вя сябр, ишэцзарлыг 

вя гятиййятлилик вя с. кейфиййятляр бир чох амиллярин – эенотин вя мцщитин, шцур вя шцуралтынын, 

оперант вя шярти рефлектор юйрянмянин, тяглидин вя с. тясири алтында йараныр вя мющкямлянир. 

 3-4 йашларындан башлайараг  ушаг она верилян тяляб васитясиля, юзцнц башгалары иля 

мцгайися етмяк йолу иля юзцнцгиймятляндирмя системиня йийялянир, давранышын  иради тянзими 

формаларына сащиб олур. Бу, ушаьын «дахили мювгейинин»- ятраф алямя, башга адамлара вя юзцня 

гаршы мцнасибятинин кифайят гядяр давамлы системинин формалашдыьынын эюстярижиси олуб, олдугжа 

дяйярли кейфиййят  кими нязярдян кечириля биляр. Онун илкин яламятляри ушаьын сонракы  онтоэенетик 

инкишаф мярщяляляриндя давамлы вя сабит психолоъи тюрямялярин, шяхсиййятя мяхсус бир чох 

кейфиййятлярин, илк нювбядя ися, мцстягиллик, дюзцмлцлцк, мягсядяйюнялмишлик, тякидлилик, 

гятиййятлилик вя с. кими иради кейфиййятлярин формалашмасы вя инкишафынын чыхыш нюгтяси олур.  

 Психологларын фикринжя, 7 йашында ушаглар юзлярини ясасян харижи яламятляр бахымындан 

сяжиййяляндирир вя дахили алямлярини давранышларындан фяргляндиря билмирляр. Формалашмыш 

юзцнцдяркетмя  сайясиндя ушагларда юзцнц тящлилетмя мейли йараныр. Бунун васитясиля ушаглар 

онлары ящатя едян мцщитдя нялярин баш вердийини, бу щадисялярин онлара ня дяряжядя аид олмасыны 

анламаьа башлыйырлар. Бу дюврдя ушаьын шяхсиййятинин инкишафында диггяти жялб едян 

хцсусиййятлярдян бири дя ятрафдакы адамларын, хцсусиля йашлыларын вя йашыдларын тяглид 

едилмясидир. Мцяййян едлмишдир ки, мяктябягядяр йаш дюврц тяглидчилик йолу иля шяхсиййятин 

инкишафы цчцн сензитив йаш дюврц кими нязярдян кечириля биляр. Мяктябягядяр дюврдя ушагларын 

тяглидчилийи мяняви- етик селективлийя (сечижилийя) малик олмадыьы цчцн, онлар йалныз мцсбят дейил, 

щям дя мянфи давраныш нцмунялярини асанлыгла мянимсяйирляр. Бу да ушаглыг илляриндя  пис 

вярдишлярин мянфи адят шякли алмыш щярякятлярин мейдана чыхмасына сябяб олур. 

 3-4 йашларындан башлайараг ушагларда йашлыларн давранышыны мцшащидя етмяк, онларын 

нцмуняси вя тясири нятижясиндя характерин илкин вя давамлы яламятляри формалашмаьа башлайыр. Бу 

просесдя ушаьын илк тярбийячиляри олан валидейнлярин ролу хцсусиля бюйцкдцр. Ушаглар цчцн мцсбят 

тяглид обйекти олан валидейнляр, онларын ушаьа мцсбят мцнасибяти онун психикасы вя давранышына 

даща эцжлц тясир эюстярир. Психолоъи тядгигатлар васитясиля сцбут олунмушдур ки, 3-8 йашлар 

дюврцндя ушаглар валидейнлярин тясириня гаршы даща щяссас вя итаяткардыр. Эюстярилян йаш 

щяддиндя оьланлар вя гызларын йашлыларын тясириня щяссаслыьында фярглярин  мювжудлуьу да мцяййян 

едилмишдир. Беля ки, гызларда валидейнлярин тясириня гаршы щяссас мцнасибят даща тез башлайыр вя 

даща узун мцддят давам едир. Гызлар даща итаяткар вя сюзябахан олурлар. Оьланларда бу просес 

гызлардан фяргли олараг ики ил эеж, йяни 5 йашында башланыр вя 7 йашынадяк  давам едир. 

 Щисслярин психолоъи тябиятини юйрянмяйя чалышан Ч.Дарвин, Мак- Даугелл кими алимляр бу 

емосионал вязиййяти сырф биолоъи планда тядгиг етмиш вя онлары «инстинктлярин астар цзц» 

адландырмышлар. Онларын фикринжя, юзцнцгорума инстинкти горху щиссиндя, чохалма инстинкти ися 

мящяббят щиссиндя ифадя олунур. Бцтцн емосийалар организмин биолоъи тялабатларынын тямин едилиб- 

едилмямясиндян асылы олараг разылыг вя йа наразылыг олмагла ики башлыжа реаксийадан ибарятдир. 



 ХХ ясрдя щисслярин психолоъи мащиййятини юйрянян Гярб алимляриндян Д.Блетс, Ж.Мейли, 

Л.Жонс, Т.Имре вя б. беля щесаб едирдиляр ки, бцтцн примитив инсанлар, о жцмлядян ушаглар йалныз 

садя, цзви тялабатларын доьурдуьу щиссляри йашамаьа гадирдирляр. Тярбийянин тясири алтында ушаьын 

щиссляри вя тялабатлары сосиаллашыр, лакин ушаьын тябии, анаданэялмя щиссляри щеч дя йох олуб эетмир. 

 Ушагларда щисслярин инкишаф хцсусиййятлярини, онларын тябиятини елми жящятдян юйрянмяк 

тяшяббцсляри ХЫХ ясрдян башлайыр. Бу сащядя тядгигатлар апармыш Гярб алимляриндян К.Бцллеря, Е. 

Бодуин, В.Штерн, Ж.Сйолли вя б. тябии щадисяляря фажияви мязмун вермяйя жящд эюстяряряк, еля 

щесаб едирдиляр ки, ушаьын илк чыьыртысы онун дцнйайа эялиши фактына гаршы илк мянфи мцнасибятинин 

тязащцрцдцр.  Онлар беля щесаб едирдиляр ки, кюрпя исти вя сакит ана бятни мцщитиндян сяс-кцйлц, 

эурултулу дящшятли дцнйайа эялмясиня гаршы юз етиразыны вя наразылыьыны чыьырты реаксийасы иля билдирир. 

Щяйатын биринжи илиндя ушаьын ясас щиссляри гязяб, горху, мцдафиясизлик вя с. кими емосионал 

реаксийаларын тязащцрцндян ибарятдир. 

 Рус психологларындан А.Павлова, Е.Станчинскайа, Н. Менчинскайа, Н.Фигурин, 

М.Денисова, Н.Аксарина вя б. кюрпялик вя илк ушаглыг дюврцндя ушагларда емосионал 

вязиййятлярин юйрянилмяси мягсядиля хцсуси тядгигатлар апармыш вя бир сыра конкрет нятижяляря 

эялмишляр. 

 Садя цзви щиссляри ушаг юз щяйатынын илк эцнляриндян башлайараг кечирир. Бунлар ясасян 

мянфи щисслярдян ибарятдир. Онлар кюрпядя харижи вя дахили мцщитин хошаэялмяз тясирляриня гаршы 

аьламаг, чыьырты шяклиндя тязащцр едир. Бу реаксийаларын йаранмасы отагда щаванын вя йа 

ваннада суйун температурунун ашаьы дцшмяси, бош мядянин сыхылмасы, баьырсагларын долмасы вя 

с. кими сябяблярля баьлыдыр. Реъимин азажыг позулмасы, йемяйин эежикмяси валидейнляр вя йа 

тярбийячинин ушаьа гаршы гейри-ади кяскин сясли мцражияти ушагда жошьун емосионал реаксийанын 

йаранмасына сябяб олур. Щятта орта вя бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглар цчцн адят едилмиш 

давранышын мящдудлашдырылмасы онларда емосионал тясирляр доьурур. Мясялян, щяр щансы шянликдян 

сонра вя йа ону эюзлямя яряфясиндя ушаглар шылтаглашыр, йемякдян имтина едир, аьлайырлар. Лакин 

ушагларын синир системинин цмуми лабиллийи нятижясиндя онларын щиссляри давамлы олмур, тез кечиб 

эедир. 

 Артыг ики айлыг ушагда бязи щиссляр шярти рефлектор характер дашыйыр. Ананын аьлайан ушаьа 

доьру йахынлашмасы, сцд иля долу таныш бутулканын ушаьын эюзц юнцня эятирилмяси цч-дюрд айлыг 

ушагда айдын ифадяли мясбят емосионал реаксийа доьурур. Дюрд-беш айлыг ушаг цмуми жанланма 

комплексиня гошулур, она гуллуг едян йашлынын сясиня вя тябяссцмцня адекват реаксийа 

эюстярир. Щяйатын биринжи йарысында бу реаксийа о гядяр дя диференсиаллашмыш олмур. Она эюря дя, 

ушаг  доьмаларла йад адамлары о гядяр дя фяргляндиря билмир вя щамысына ейни дяряжядя мцсбят 

емосионал мцнасибят эюстярир. Бир йашын сонунда  ушаьын ятраф харижи алямля мцнасибятляри 

дяйишир вя сечижи характер дашымаьа башлайыр. Доггуз-он айлыг кюрпя фярящля анайа тяряф 

имякляйир, ананын йанында олмасындан ифадяли мямнунлуг щисси кечирир. Йанында йад адамын 

эюрцнмясини о, тяяжжцб щисси иля гаршылайыр, кянар адамын она йахынлашмасына вя гужаьына 

эютцрмясиня гаршы башын вя яллярин мцдафия щярякятляри вя ужадан аьламагла жаваб верир. Рус 



психологу Е.Г.Бабинованын тядгигатлары мцяййян етмишдир ки, щяйатын биринжи илиндя ушагларда 

гейдя алынмыш емосионал тязащцрлярин 72%-и йашлыларла цнсиййят фяалиййяти иля баьлыдыр. Онларын 

бюйцк яксяриййяти, йяни 80%-и мцсбят емосийалардан ибарятдир. Бир йашын сонунда  ушагларын 

щиссляри мязмунжа чохжящятли олур. Мясялян, ана ушаьын йанында олмадыгда о аьлайыр, сызылдайыр. 

Ана онун чарпайысы йанында отуруб юз иши иля мяшьул олдугда вя кюрпяйя бахмадыгда о, 

наразылыг ифадя едян сясляр чыхарыр, ананын диггятини юзцня йюнялтмяк истяйир, алныны овушдурур, 

гаш-габаьыны тюкцр, яли иля чарпайыны дюйяжляйир. Ан             а она тяряф дюндцкдя эцлцмсямяйя 

башлайыр, гязяб реаксийасы йох олур. Мцяййян едилмишдир ки, бир йашын сонуна доьру  ушагларда 

манипулйатив щярякятлярин мейдана чыхмасы иля ялагядар онларын ойунжаглара мараьы артыр. Ал-

ялван, парлаг ойунжаглар ушагларда  фярящ щисси доьурур. Лакин бу щиссляр давамсыз вя 

гысамцддятли олур. 

 Ушагларда ян эцжлц мцсбят емосионал реаксийалар ойун вя йашлыларла зарафатлар заманы 

мцшащидя олунур. Мясялян, йашлы адам чарпайынын архасында эизляндикдя, ойунжаьы эизлятдикдя 

вя нящайят ушаг онлары тапаркян йашлы ял чалдыгда вя йа ушагла топ ойнадыгда щяр бир ушагда  

айдын ифадяли мцсбят емосийалары мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бир-ики йашлы ушагларда ит-пишикдян 

горхма щаллары олмур. Беля ки, онлар яллярини лап йахынлыгда олан итя тяряф узадыр вя йа пишийин 

гуйруьундан тутурлар. Онлар бу щейванларын хцсусиййятлярини билмядикляриня эюря горху щиссиндян 

дя узаг олурлар. Ушаьын беля щярякятляриня гаршы щейван якс реаксийа эюстярдикдя- мырылдадыгда 

вя йа ушаьы  жырмагладыгда о, горхур вя бир даща щямин щейвана йахынлашмыр. Ушагларда горху 

щисси шяхси тяжрцбя нятижясиндя  мейдана чыхыр. Психологларын фикринжя, мяктябягядяр йашлы 

ушаглар даща чох гаранлыгдан, щякимдян вя ийнядян щарай-гышгырыгдан, тякликдян, шимшяк 

чахмасындан, таныш адамын сифятинин кяскин дяйишмясиндян  вя с. даща чох горхурлар. 

Дцзэцн олмайан тярбийя, бюйцклярин ушаглары тез-тез горхутмасы онларда горху щисси доьурур. 

Бюйцклярин горхулу сющбятляри, горхулу щекайя вя наьыллар, дящшятли филмляр дя ушагларда горху 

щиссинин ясас мянбяйидир. Бязян надинж, сюзя бахмайан ушаглары бюйцкляр интизама дявят 

етмяк цчцн онлары горхутмаг цсулундан истифадя едирляр. Ушаг психолоъийасыны билмяйян бир чох 

йашлылар ушаьа «тез бура эял, йохса, дайы сяни торбайа салар», «Бура  эял, йохса сяни 

оьурлайарлар» вя с. типли сюзлярля мцражият едир вя йа ушаьын горхмасындан щязз алараг тез-тез 

онлары горхудурлар. 

 Илк ушаглыг вя мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаьын щяйатынын бцтцн сащяляриндя юзцнцн 

рянэарянэлийи вя зянэинлийи бахымындан щисслярин айдын тязащцрляри мцшащидя олунур. Кичик йашлы 

ушаглар юз дахили йашантыларыны идаря едя билмядикляриня эюря, щямишя щисслярин щаким тясири алтында 

олурлар. Мясялян, дюрд йашлы ушаг щяр щансы бир иши эюряркян мягсядиня наил ола билмядикдя 

аьламаьа башлайыр. Рус психологу Н.Н.Лодиэина- Котс юз оьлу Рудолф цзяриндя апардыьы 

мцшащидяляр ясасында гейд етмишдир ки, Руди чякижля мыхы дюшямяйя вураркян иш алынмадыгда юз-

юзцня дейинир вя аьлайырды. 

 Ушаьын щиссляринин харижи тязащцрляри йашлы адамлара нязярян даща  жошьун, ардыжыл вя 

гейри-ихтийари олур. Бу дюврдя ушагларда щиссляр тез йараныр вя тез дя сюнцр. Мясялян, аьлайан 4 



йашлы ушаьа мараглы бир ойунжаг щядиййя вердикдя, о эцлмяйя, севинмяйя башлайыр вя аьламасыны 

кясир. Мяктябягядяр йашлы ушагларын щиссляр аляминдя диггяти жялб едян жящят тяриф вя мящяббятя 

тялабатын олмасыдыр. Бюйцклярин хош ряфтары вя тярифи ушагларда емосионал мямнунлуг, инам вя 

щимайя щиссляри доьурур вя онлар юзлярини архалы щисс едирляр. Бу ися ушаьа эцмращ вя щяйатсевяр 

ящвали- рущиййя бяхш едир. Гейд олунан амилляр ушаьын нормал психи инкишафынын, онларда мцсбят 

характер яламятляринин, яхлаги кейфиййятлярин, башга адамлара гаршы хейирхащ мцнасибятлярин 

формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. 

 Ушаг тяриф, нявазиш, сямимиййят кими мцнасибятляря мцсбят, данлаг, мязяммят кими 

тясирляря гаршы мянфи емосионал реаксийа эюстярир. Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларда 

юзцнцгиймятляндирмянин айры-айры тязащцрляри мейдана эялир ки, бу да фяалиййятин нятижясиндян 

асылы олур. Ушаг ялдя етдийи уьурдан садяжя олараг севинмир, щям дя юзцнямяхсус формада 

ифтихар щисси кечирир. Психолоъи тядгигатлар нятижясиндя сцбут олунмушдур ки, артыг 3 йашлы ушаг юз 

шяхси имканлары щаггында мцяййян тясяввцрляря маликдир. Лакин бу дюврдя ушаглар фактлар вя 

щадисяляр арасындакы сябяб-нятижя ялагялярини, щяр бир щадисянин баш вермясинин мцяййян 

гаршылыглы мцнасибятлярдян асылылыьыны дярк едя билмирляр. 

 Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушаглар юз щярякятляриня эюря йашлылар тяряфиндян верилян 

гиймятдян асылы олурлар. Она эюря дя, ушаглар даим бюйцклярин тяриф вя ряьбятини газанмаьа 

чалышырлар. Мяктябягядяр ушаглыг илляри щисслярин вя тяяссцратралын зянэинлийи иля фярглянир. Бу дюврдя 

щисслярин мязмунунда нязяря чарпажаг дяйишикликляр баш вердийи кими онларын жяряйанетмясиндя  

дя йениликляр мцшащидя олунур. Ушаглыьын илк дюврляриндя мейдана эялян щиссляр (йашлыларла 

цнсиййятдян фярящлянмяк, башга ушагларын щалына ажымаг вя с.) мяктябягядяр йаш дюврцндя 

даща да мющкямлянир, даща да  давамлы, айдын ифадяли олур. Мяктябягядяр йашда ушагларда 

мейдана эялян ряьбят щисси эет-эедя мющкямлянир, йолдашлыг вя достлуг щиссляринин илкин 

формаларына чеврилир. Бу йаш дюврцндя ушагларда али щисслярин  формаларындан бири олан интеллектуал 

щиссляр инкишаф етмяйя башлайыр. Онлар наьыл вя щекайяляри динлямяйи хошлайыр, наьыл 

гящряманларынын дцшдцйц чятин вязиййятя эюря онларын щалына ажыйыр, баш верян щадисяляря мараг 

эюстярирляр. Мясялян, 5 йашлы ушаглар «Шянэцл, Шцнэцл вя Мянэцл,» наьылыны щяйяжанла динляйир, 

кечинин балаларыны йедийиня эюря жанавара нифрят бясляйир, чяпишлярин щалына ажыйырлар. «Пишик вя 

гарагуш» щекайясини динляйян 5 йашлы гыз пишийин кюрпя балаларыны мцдафия етмяк цчцн онларын 

шякли тясвир олунмуш вярягдя пишик балаларынын цстцнц ялляри иля юртцрдц. Ушагларда идраки щисслярин 

йени обйектляри сырасында щейванлар вя гушлар юзцнямяхсус йер тутур. Бу щисслярин тязащцрлярини 

ойун заманы ушагларын мцхтялиф щейван вя гуш ойунжагларына мцнасибятиндян дя эюрмяк 

мцмкцндцр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушаглар балажа, зяиф гуш вя щейван балаларына гаршы хцсуси гайьы вя 

мящяббят эюстярирляр. Ушагларын зянэин интеллектуал щисслярини онларын мараг вя щейранлыг долу 

бахышлары иля йашлылара вердикляри суаллардан да эюрмяк олар. Ушагларын сосиал ящатясинин 

эенишлянмяси, хцсуси ушаг баьчаларында  онларын йени мцнасибятляр мцщитинин йаранмасы 

зямининдя чохлу йени щиссляр мейдана эялир. Бурада ушаглар арасында коллективчилик 



мцнаситбятляринин илкин формалары тяшяккцл тапмаьа башлайыр. Баьча йашлы ушаг групларында 

йаранан бирэя фяалиййятя, доста вя йолдаша тялабат щиссляри йцксяк инсани щисслярин  

формалашмасынын ясасыны гойур. Баьча йашлы ушаглар досту цчцн дарыхыр, юз ойунжагларыны она  

ойнамаьа верир, ширниййата гонаг едир, инжидилмиш достуна тяряфдар  чыхыр вя ону мцдафия едирляр. 

 Ушагларда  бу жцр гаршылыглы мцнасибятляр фонунда али щисслярин формаларындан бири кими 

яхлаги щиссляр сырасында борж, щяйа, юзцня гаршы тялябкарлыг, цмуми мцвяффягиййятя эюря 

севинж, дцзлцк вя доьружулуг вя с. кими щисслярин адыны гейд етмяк олар. Ялбяття, 

мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларын яхлаги щиссляринин  мцкяммял вя давамлы характердя  

олмасында  данышмаг доьру олмазды. Беля сосиал мязмунлу  щиссляр ушагларын билик сявиййяси иля 

баьлы олдуьундан онлар йалныз мяктяб йашы дюврцндя там формалашыр вя давамлы шякил алыр. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларын щяйатында али щисслярин формаларындан бири олан естетик 

щисслярин тязащцрлярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бу щисслярин илкин базасында ятраф харижи 

алямдян, тябиятдян вя бядии ядябиййатлардан, инжясянят ясярляриндян эютцрцлмцш естетик 

материаллар, мусиги, рягс, кюлэя театры файдалы васитялярдир. Бу, ушагларда эюзяллик, естетик 

щяйажан,  щейрят вя с. кими естетик щиссляр доьурур, онларда бядии гаврайышын инкишафыны тямин 

етмиш олур. Мяктябягядяр йашлы ушагларда мцсбят яхлаги щисслярля йанашы тез-тез мцшащидя 

олунан аффектив вязиййятлярдян доьан, бязян ися сябябсиз тюряйян мянфи щисслярин дя олдуьуну 

гейд етмяк лазымдыр. Мясялян, ана ушаьа онун истядийи палтары  эейдирмядикдя о, ажы эюз йашлары 

ахыдыр, гышгырыр, айагларыны йеря дюйцр. Беля кяскин реаксийалар ейниля ушаьа онун арзу етдийи 

палтар вя йа ойунжаг гяфлятян эюстярилдикдя дя, о ейни дяряжядя эцжлц  аффект щалы кечирир. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларда худбинлик, шылтаглыг, хябярчилик, кцсяйянлик вя инжиклик вя с. 

кими негатив щаллар да тез-тез мцшащидя  олунур. Онлар тез-тез щеч няйин цчтцндя кцсцр, «ня 

цчцн мянимля данышмырсан?»- дейя сорушдугда «мян сяндян кцсмцшям» дейя сямими етираф 

едирляр. Мяктябягядяр йашлы ушаглар тез-тез йолдашларынын ади щярякятляриля чох йцксяк гиймят 

верир, гачыб валидейнляря вя йа тярбийячийя хябярчилик едирляр. Мясялян, «Ариф адлы 5,6 йашлы оьлан 

тярбийячийя щяйяжанла дейирди ки, Вцгар ялини щяйятдяки эцлляря вурдун. Яркюйцн тярбийя олунмуш 

ушагларда ушаг негативизми адланан тярслик вя щюжятлик кими мянфи давраныш щаллары да  тез-тез 

мцшащидя олунур. Санки онлар йашлылары инжитмякдян, гадаьан едилмиш щярякяти етмякдян щязз 

алырлар. Бу йаш  дюврцндя ушагларда  мцшащидя олунан мянфи яхлаги щисслярдян бири дя пахыллыг 

щиссидир. Даим гайьыйа  мющтаж олан ушаг аилядя щямишя  биринжи йердя олмаьа жан атыр. Щяр 

шейин тязяси вя бюйцйцнцн, ян йахшысынын, гырмызы рянэлисинин онун олмасыны истяйир. Кичик вя йа 

хястя бажы вя гардаша гаршы валидейнлярин хцсуси гайьы вя нявазиши  адятян мяктябягядяр йашлы 

ушагларда айдын тязащцрлц инжиклик вя пахыллыг щиссляри доьурур. Рус психологу В.С.Мухинанын 

эцндялийиндян эютцрдцйцмцз ашаьыдакы нцмунядя буну ашкар эюрмяк мцмкцндцр. 

 «Кирилл 4 йаш 2 ай, 15 эцнлцкдцр. Китаб охуйурам. Шякилляри яввялжя Кириля, сонра ися 

Андрейя эюстярирям (о, хястядир,чарпайыда йатыб). Бир гядяр сонра Кирилл ещмалжа мяним голуму 

дцмсцкляйир.- Кирилл, елямя!- дейя мян диллянирям. 



- Ня цчцн о чох бахыр?- дейя о сорушур.- О ки, хястядир. Мян онун цчцн охуйурам. Сян гулаг 

асмаг истямирсянся, эет ойна- дейиб ону сакитляшдирмяк истяйирям. О, «мян сизин китабынызы 

ялиниздян алажаьам» дейя сюйлянир.  

 Ушагларын валидейнляриня гаршы мящяббят щисси гаршылыглы олараг валидейнлярин дя онлара 

йюнялмиш севэиси вя мящяббяти иля, мцсбят емосионал мцнасибятляри иля мцшайят олунур. Ушаьын 

щядсиз язизлянмяси бязян щятта агрессив фантазийалар йарадыр. Буну ушагларын «Мян сяни даща 

истямирям». «Сян пис анасан». «Мян сяни юлдцрцрям» типли мцлащизяляриндя юз яксини тапыр.  

 Ушагларда мцшащидя олунан щисслярин бири дя утанжаглыг щиссидир. Артыг 3-4 йашлы ушаг юз 

жинси мянсубиййятини анлайыр, оьлан вя йа гыз олдуьуну билир. Ушагларын фяаллыьы онларын жинси 

ролларыны дцзэцн анламасындан чох асылыдыр. Ушаьын жинси ролунун фяргляндирилмяси аилядян башланыр. 

Мясялян, оьлан ушаьы аьладыгда она «Аьлама, сян гыз дейилсян» вя йа «Гыз кими кцсяйян 

олма!»- дейя ирадлар тутурлар. Ейни ирадлар гызлара да йюнялир:  «Сян гызсан, оьлан кими щара эялди 

дырмашма! вя с. «Оьлансан», «гызсан» вя с. Кими ирадлар ушагларда гадын вя кишинин ня ися 

кечилмяз сярщядлярдя айрылан фярди  адамлар олмасы, щансыса биринин диэяриня  нязярян 

цстцнлцкляри, бир  жинсин диэяри  цзяриндя  щюкмранлыг щцгугу щаггында тясяввцрляринин 

формалашмасыны сцрятляндирир. Оьланлар гызларын, гызлар ися оьланларын мцщитиндя, щямчинин гяриб 

йерлярдя утанжаглыг щисси кечирирляр. Ушагларда утанжаглыг щиссинин ясас сябябляриндян бири  ушаьын 

гапалы мцщитдя вя йа оьланын ясасян гыз мцщитиндя бюйцмясидир. Ушаьын физики зяифлийи, кечирдийи 

мяняви сарсынты да утанжаглыг щисси кими эюрцня биляр. Лап еркян йашлардан етибарян ушаьын 

йашлылар вя йашыдлары иля цнсиййятдя олмасы коллектив мцнасибятляр мцщитиндя йашамасы онларда 

утанжаглыг щиссинин арадан галхмасына ялверишли зямин йарадыр. Аилядя ушаьын фяаллыьынын 

артырылмасы, тяшяббцскарлыьынын инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы онларын фяал вя зиряк олмасына, юз 

гцввясиня инамын йаранмасына эятириб чыхаран ясас шяртлярдир. Беля олдугда, ушагда утанжаглыг 

йарадан, ону щяйяжанландыран сябябляр арадан галхыр, щяр шей она адят етдийи кими эюрцнцр. 

 Психологлар беля щесаб едир ки, хябярдарлыг вя изащат ушагларда «психолоъи иммунитет» 

йарадыр. Ушаг габагжадан ону ня эюзлядийини биляндя, мяктябдя дярслярин башланмасы, аилядя 

баш верян дяйишикликляр тязя мянзилдя, хястяханада олма, вя с. ону даща аз горхудур. Бунунла 

о, щям дя эяляжяк цчцн планларын гурулмасы просесиня жялб едилмиш олур. Аилядя йахын адамын 

юлцмц, тябии фялакят ушагларда щяйяжанлы горху йарадыр. 

 Стресс ушаг щяйатынын гадаьан олунмайан, бязян ися зярури щиссясидир. О, етибарлы сцзэяж 

щесаб олунур. Яййаш валидейнляр, алкогол дцшкцнляри олан ата-ана ушаьа аьыр сарсынты эятирир. 

Беляляринин достлары аз олур, тез-тез дярс бурахыр, рисгдян горхур вя мяйус эюрцнцр, хяжалят щисси 

иля йашайырлар. 

 Аиля яняняляри вя эцн реъими ушаьын емосионал щяйатынын эцжлц амилидир. Ушаглар йашлыларын  

онлара вердийи мянфи вя мцсбят гиймятляри чох жидди гябул едирляр. Н.Туси щяля ХЫЫ ясрдя йазырды: 

«Ушагларда пис адятляря, бяд ямялляря нифрят йаратмаг  лазымдыр. Ушаг инкишафынын илк анларында  

чохлу сящвляря  йол веряр, гябащятли иш эюряр, чох заман йаланчы, пахыл, оьру, хябярчи, тярс вя 

инадкар олар, фцзуллуг еляйяр, дедийиндян ял чякмяз, башгаларыны да зярярли вя хошаэялмяз иш 



тутмаьа вадар едяр, сонра ися тянбещ вя тярбийя йашы кечяр. Йашлыларын тярбийяси ушагларын яхлаги 

дцшцнжя тярзинин формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Психологларын фикринжя, «олмазлар» 

мцщитиндя бюйцйян, щяр аддымда давранышы мящдудлашдырылан ушагларда бюйцкляря щюрмят горху 

щиссинин тясири алтында йараныр. Мяктябягядяр йаш дюврц ушаьын щяйатында емосионал йцксялиш 

вя енишлярля долу дюнцш дюврцдцр. Аилядя щядсиз язизлянян гайьы вя тящлцкясизлик щисс едян 

ушаглар чюлдя, кцчядя йени емосийа вя сярэцзяштлярля растлашдыгда онлары «щязм едя» билмир, 

чашыб галырлар. Саьлам рягабят мцщити ушагларда мцбаризлик, жидди вя сярт мцнасибят дюзцмлцлцк, 

чятинликляр ися сябрлилик кими яхлаги- иради кейфиййятлярин формалашмасына тяминат йарадыр. 

Инсанын щяйатында фяалиййятин мягсядйюнлц тяшкили формасы кими иради щярякятлярин 

мцстясна ящямиййяти вардыр. Ирадя инсанын шцурунун фяал тяряфидир. Аьыл вя щисслярля бирликдя о, 

чятин шяраитдя инсанын фяалиййяти вя давранышыны тянзим едир. Бир чох психологлар (К.Левин, Ъ.Пиаъе, 

В.Бендт, С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтйев, Л.И. Боъович вя б.) шяхсиййятин мотивляшмя-тялабат 

сферасыны тядгиг едяряк ирадяни инсанын фяаллыьынын ясас шярти кими эюстярмишляр. Ирадя инсанын дярк 

олунмуш мягсядиня табе олан мягсядяйюнялмиш фяалиййятин, мягсядин щяйата кесирилмяси 

заманы  гаршыйа чыхан чятинликлярин арадан галдырылмасы заманы тязащцр едир. О, йаранмыш 

ситуасийанын гиймятляндирилмяси, гярар гябулу кими щалларда инсанын рущи вя физики гцввялярини 

сяфярбяр едир. Ирадянин тянзимляйижи функсийасы хцсуси, шцурлу юзцнцтянзиметмя  прийомлары 

васитясиля щяйата кечирилир. Ирадянин истянилян тязащцрцндя онун цч ясас структур компоненти якс 

олунур: 

 Илк ушаглыг дюврцндя ушагларда формалашан мцхтялиф яшйаларла практик фяалиййят тяжрцбяси 

онларда юз гцввясиня инам, мцстягиллик кими щисслярин мейдана эялмясиня зямин йаратмыш олур. 

Юзцнцн артан имканларыны дярк едян ушаг юз гаршысына даща жясарятли вя рянэарянэ мягсядляр 

гойур. Ялдя едилян щяр бир уьур ушагда гцрур вя ифтихар щисси доьурур,юз гцввясиня инамы 

мющкямляндирир. Бу инам онларын «мян юзцм», «мян едярям», «мян истяйирям» кими сюзлц 

мцлащизяляриндя якс олунур. Йашлыларын щяр  щансы тапшырыгларыны йериня йетирмяк цчцн (эцллярин 

суварылмасы, няняйя кюмяк етмяк вя с.) ушаг юз истякляриндян ону щямин анда марагландыран 

ишлярдян ял чякмяли олур. Беля щалда ушагда мотивлярин гаршылыглы табелийи вя мцбаризяси 

мейдана чыхыр. Даща эцжлц мотив давраныш вя фяалиййяти шяртляндирян амил ролунда чыхыш едир. 

 Мяктябягядяр йашлы ушагларда  иради щярякятлярин мющкямлянмяси вя вярдишляря 

чеврилмяси ушаьын щяйатынын дцзэцн тяшкилиндян асылыдыр. Тярбийя шяраитиндян асылы олараг ушаьын 

щяйатында мцхтялиф мотивляр (ижтимаи ящямиййятли, егоистик вя с.) юн планда ола биляр. Бу йаш 

дюврцндя ушаьын шяхсиййятинин база яламятляри, онун фяалиййяти, тяшяккцл тапыр, шяхсиййятинин 

истигамятинин ясас мейлляри нязяря чарпмаьа башлайыр. Формалашмыш мотивляр ушаьын ниййятли, 

ихтийари давранышынын ясасыны тяшкил едир. Бу йаш дюврцндя ушаьын шяхсиййятиндя тяшяккцл 

тапмагда олан юзцнцдяркетмя она юз щярякятлярини гиймятляндирмяк, бязи истякляри лянэитмяк, 

даща мцщцм, ясас вязифянин, тапшырылан ишин ижрасыны тямин етмяк цчцн имканларыны сяфярбярлийя 

алмаьа йюнялдир. Беля ситуасийаларда ушаг даща аз ящямиййятли мотивляри даща чох ящямиййятли 

мотивляря табе етмяли олур. Ушагларын щяйатында ойун йалныз ясас, апарыжы фяалиййят формасы дейил, 



щям дя онларын эцндялик щяйатынын айрылмаз бир щиссясидир. Ойун заманы ушаг юз цзяриня 

эютцрдцйц роллары мцмкцн гядяр  лайигинжя ойнамаьа, гцввялярини максимум сяфярбярлийя 

алмаьа чалышыр. Ойун фяалиййяти васитясиля ушаглар йашлыларын щяйатына дахил олур, онларын гаршылыглы 

мцнасибятляриня аид олан щяйаты тяглид едирляр. Онлар ойунда йашлылар цчцн характерик олан 

ситуасийалары моделляшдирир.  Рус психологу А.В.Запороъетс гейд едирди ки, ойун  мяктябягядяр 

йашлыны актив фяалиййят цсуллары иля силащландырыр. Психологлар беля щесаб едирляр ки, ойунда ушагларда 

тяфяккцрцн символик функсийасы тяшяккцл тапыр. Ойун заманы  ушаглар реал яшйаларын явязедижилярини 

тапыр, онун мязмунуна уйьун яйани моделлярдян истифадя етмякля план, схем вя чертйоълар тяртиб 

едирляр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, давранышын шцурлу тянзими анжаг мяктябягядяр йаш дюврцндян 

башланыр. Мяктябягядяр йашын сонунда ушагларда  иради сяй амилинин тязащцрляри мцшащидя 

олунур. Бу дюврдя ушаьын давраныш мотивлярини дяйишмяк ян чох кянар мотивлярин сыхышдырылмасы, 

ясас мотивя табе едилмяси шяклиндя цзя чыхыр. Мяктябягядяр йаш дюврцндя ушагларда ирадянин 

инкишафында нязяря чарпан цстцн дяйишикликлярдян бири мягсядя жан атма мейлидир. Бу дюврдя 

ушагларда мягсядля фяалиййят арасында ялагя тяшяккцл тапыр вя фяалиййятин мягсядяйюнялмиш 

тязащцрляри мцшащидя олунур. 

 Ушаг психологлары беля щесаб едирляр ки, ипохоидрийа адланан бязи хястяликлярин чоху  юз 

еркян башланьыжыны беля тярбийя методларындан эютцрцр. Валидейнлярин ушаглара йюнялмиш «Эял 

яллярини йу. Тямиз ялля йемяк ляззят верир», «Шадам ки, мяним оьлум тямиздир, йалныз пис ушаглар 

сцфря архасында чиркли яллярля отурур» типли мцражиятляри ушагда ятрафдакыларын севимлиси олмаг 

тялабаты йарадыр вя даща йахшы сямяря верир. 

 Баьча тярбийячиляри чох вахт валидейнляря ирад тутараг онларын ушагларынын ипя-сапа 

йатмаз, чох надинж, сюз ешитмяйян олдуьундан эилейлянирляр. Доьрудан да, ушагларын щяйатынын 

цчцнжц илиндян башлайараг онларын чохунда «йох», «истямирям», «етмяйяжяйям» типли инкари 

мцлащизяляри тез-тез ешитмяк олур. Психологлар ушаьын бу жцр давранышыны негативизм адландырыр вя 

гейд едирляр ки, щяр бир ушаг инкишафында бу мярщялядян кечир. Бу, ушагларда 3 йашын бющраны 

«мян консепсийасы» нын йаранмасыны якс етдирир. Ушагларда беля хцсусиййятлярин олмамасыны 

психологлар шяхсиййятин «ялверишсиз тярбийяси синдрому» щесаб едилир. Негативизм тярслик вя 

инадкарлыьын йцксяк сявиййясидир. О, ушаьын йашлыларын бцтцн тялябляриня гаршы гяти етиразында якс 

олунур. Мясялян, ананын «Эет йат»  тялябиня гаршы ушаг «Йатмайажаьам», «Телевизору сюндцр» 

тялябиня гаршы онун сясини даща да галдырмагла якс жаваб реаксийасы эюстярир. Йашлылар жиддилийи вя 

тялябкарлыьы артырдыгжа ушаг буна гаршы юзцнцмцдафия вя мцгавимяти артырмагла жаваб верир. 

 Рус психологу А.П.Ларин беля щесаб едир ки, инадкарлыг ушаьын азадлыьы вя 

мцстягиллийинин кяскин сурятдя  мящдудлашдырылмасы нятижясиндя йараныр вя онун там 

нязарятсизлийя, юзцнцмцдафияйя мейлинин тязащцрц олараг мейдана чыхыр. Йалныз юз истяйи иля 

щярякят етмяк вярдиши  ушагларда инадкарлыьын инкишафына сябяб олур. 

 Ушаьа гаршы тярбийядя дцзэцн вя оптимал метод вя васитялярин  сечилмяси, тяляблярдя 

щяссаслыг, мцнасибятлярдя вя жязада юлчц щиссинин эюзлянилмяси, щюрмят вя тялябкарлыьын 



мящарятля узлашдырылмасы вя с. кими амиллярин нязяря алынмасы онларда шылтаглыг, тярслик, худбинлик 

вя негативизм кими мянфи иради хцсусиййятлярин мящарятля арадан галдырылмасыны тямин едя биляр.

 Мяктябягядяр ушаглыг илляриндя  нитгин инкишафы ана дилинин мянимсянил-мяси просеси 

интенсив шякилдя давам едир, даща фяал бир форма алыр вя ушагларын щяйат тярзинин айрылмаз бир 

щиссясиня чеврилир. Мяшщур Американ психологу Ж.Брунер ушаьын нитгя йийялянмясини онун 

васитясиз информасийа чярчивясиндян чыхмасы вя ятраф алям щаггында тясяввцрлярин йени 

формасынын гурулмасы васитяси щесаб едирди. Ушагларын артан мцстягиллик имканлары онларын щисси вя 

практик тяжрцбясинин зянэинляшмясиня, цнсиййят даирясинин эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. 

Мяктябягядяр йашлы ушаглар еркян ушаглыг дюврцндяки имканлары архада гойараг даща фяал 

сурятдя сосиал имканлара малик олурлар. Мящдуд аиля мцнасибятляри чярчивясиндян кянара чыхмаг 

ясасында ушаглар даща чох адамларла, йашлылар вя йашыдлары иля фяал цнсиййятя гошулурлар. Ойун, 

тялим характерли мцхтялиф мяшьяляляр ушагларын нитгиндя цнсиййятин мцхтялиф формаларындан 

истифадяйя эениш имканлар ачыр. Нитгин инкишафы мяктябягядяр йашлы ушагларда диэяр психи 

просеслярин, хцсусиля тяфяккцрцн инкишафына ялверишли зямин йарадыр. Нитг даща  артыг дяряжядя 

ушаг цчцн тяфяккцр алятиня, онун  савада  йийялянмяси васитясиня чеврилир. Ушагларда  нитги 

анлама габилиййяти сцрятля артдыьына  эюря, онлар йашлылардан щяр эцн йени-йени сюзляр юйрянир, 

онларын эюстяриш вя тялиматларыны йериня йетирмяйя гадир олурлар. Мяшьяляляр заманы тярбийячинин 

вердийи тапшырыглары дягиг йериня йетирмяк цчцн ушаглар диггятля  онун нитгини динляйир вя ону 

анламаьа сяфярбяр едилирляр. Нитг бу дюврдя ушаьын фяалиййятинин тяркиб щиссясиня, мцшащидя вя 

рясметмянин, сай вя мусиги мяшьяляляринин, савад тялиминин вя с. айрылмаз амилиня чеврилир. 

 Еркян ушаглыг дюврцнцн сонунда, цч йашын тамамында ушаглар мцяййян сявиййядя лцьят 

ещтийатына малик олурлар. Бу дюврдя ушаьын лцьят  фондундакы сюзлярин сайы 1200-1500 щяддиня 

чатмыш олур. Яэяр ики йашлы ушаглар ики-цч сюзлц жцмляляр васитясиля данышырса, дюрд йашында 

онларда кифайят гядяр сярбяст дагнышмаг, юз истяклярини, щисслярини, фикирлярини вя мювгелярини 

билдирмяйи  сюзля ифадя етмяйя имкан верян нитг вярдишляри инкишаф етмяйя башлайыр.Сон илляр 

алимляр арасында инсанын нитг габилиййятинин анаданэялмя олуб-олмадыьы щаггында дискусийалар 

кяскин шякил алмышдыр.Бир груп алимляр нитг габилиййятинин эенетик бахымдан шяртляндийи  фикрини иряли 

сцрся дя, инсанын  нитгинин анаданэялмя олмадыьы щаггында бир чох инандырыжы дялиллярин олдуьу 

артыг айдындыр.Йени доьулмуш, щеч вахт инсан сяси ешитмямиш вя жямиййятдян тяжрид едилмиш 

ушагларын нитг имканларындан мящрум олдуьу артыг  данылмаз щягигятдир. Беля ушаглары образлы 

олараг Р.Кеплингин ейни адлы романындакы гящряманын ады иля «Маугли  ушаглар» адландырырлар. ХХ 

ясрин яввялляриндя Щиндистанда жанавар сцрцсцндян тапылмыш, сонралар Амаля вя Кямаля 

адландырылмыш ики гызын ажы талейи буна мисал ола биляр. Инсан мцщитиня  эятирилмиш Амаля адлы кичик гыз 

бир илдян сонра юлдц. Кямаля адланан бюйцк гыза сяккиз ил ярзиндя чятинликля жями 40 сюз 

юйрятмяк мцмкцн олмушду. Бу вахт онун он йедди йашы варды.  

Вахтиля Африка мешяляриндя тяхминян 10-12 йашлы аь дярили оьлан тутмушдулар. О, 

меймунлар арасында йашайырды, онларын бцтцн щярякятлярини мянимсямишди. Она тялим вермяк 

тяшяббцсляри баш тутмамышды: о инсан нитгини анламыр, щятта эцлмяйи дя бажармырды. 



XI MÖVZU: Kiçik məktəb yaşı dövründə  psixi inkişaf. 

     PLAN: 

1. Kiçik məktəb yaşı dövründə anotomik, fiziki inkişaf. 

2. Uşağın məktəb təliminə psixoloji hazırlığı. 6 yaşlı uşaqların təlim 

fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. 

3. Kiçik məktəblərdə idrak proseslərinin inkişafı. 

4. Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması. 

5. Kiçik məktəblilərin fərdi –psixoloji xüsusiyyətləri. 
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Мяктяб щяйатынын илк дюврц 6-10 йаш мярщялясини ящатя етмякля ибтидаи синифлярдя 

тящсил илляриня тясадцф едир. Гейд етдийимиз кими, биринжи синифя дахил олмагла ушаг 

систематик тялимя жялб олунур. Тялимин тясири алтында ушаьын мяктябягядяр йашда ялдя 

етдийи психи имканлар эенишлянир, психи просеслярин хассялярин йенидян гурулмасы просеси 

баш верир. Ушаьын щяйатында тялим апарыжы фяалиййятя чеврилир. Тялим ямяйи кичик 

мяктяблинин эцн реъиминдя башлыжа йер тутур. Даща жидди фяаляййят нювц кими психи 

инкишафынын  васитясиня чеврилир. Онун тясири алтында ушагларда психи просеслярин ихтийарилийи 

йцксялир, рефлексийа -юзцнянязарят вя дахили фяалиййят планы формалашыр. 

Бу йаш дюврцндя ушаьын организми анатомик- физиолоъи бахымдан сакит вя 

бярабярсцрятли темпдя  инкишаф етмякдя давам едир. Ы-ЫВ синифлярдя кечян тялим илляриндя  

ушагларын бой вя чяки артымы мцтянасиб эюстярижиляря  малик олур. Ы синифдя ушаьын бойу 

120-125 см-дян артараг ЫВ синифин сонунда орта щесабла 130-143 см-я чатыр. Гызларын 

бой артымында нисбятян цстцн фяргляр мцшащидя олунур. Кичик йашлы мяктяблилярин чякиси 4 

илдя 6-10 килограм олмагла  артараг 6 йашда олан  20-21 килограмдан 27-38 килограма 



чатыр. Бу йаш дюврцндя  гызларла  оьланларын бой вя чяки артымында жидди фяргляр мцшащидя 

олунмур. 

Бядянин бой артымы иля йанашы, скелетин сцмцкляшмяси просеси дя  давам едир, 

лакин щяля тамамланмыш олмур. Скелет системиндя гыьырдаг тохумалары чохлуг тяшкил едир. 

Кичик йашлы мяктяблинин организми юзцнцн елакстиклийи  вя мцтящярриклийи иля  фяргляндийиня  

эюря, бу йаш дюврц бядян тярбийяси вя идман мяшьяляляри цчцн ялверишли щесаб олунур. 

Бядянин бюйцк язялиляри кичик язялиляря нисбятян тез инкишаф  етдийиня эюря, ушаглар цчцн 

дягиг щярякятляри йериня йетирмяк чятинлик тюрядир. Бармаг буьумларынын сцмцкляшмяси 

йалныз бу йаш дюврцнцн сонунда баша чатдыьы цчцн, кичик мяктяблиляр йазы ишиндя тез 

йорулурлар. Йазы ишлярини сялигяли йериня йетирмяк онлар цчцн бюйцк чятинлик тюрядир. 

Ушагларда ял бармаглары буьумларыны сцмцкляшмяси йалныз 9-10 йашда, биляйин 

сцмцкляшмяси ися 10-12 йашда баша чатыр.  Цряк язяляляри сцрятля бюйцйцр, баш бейни вя 

бцтцн бядяни ганла йахшы тяжщиз едир. Ганын тярибиндя аь ган жисимжикляринин- 

лейкосидлярин мигдары ящямиййтли шякилдя артыр, организмин хястяликляря гаршы тябии иммун 

ситеминин мцгавимяти хейли йцксялир. Физиологлар беля щесаб едирляр ки, инсанын бцтцн 

щяйаты бойу ян аз хястялянмя щалы мящз 8-10 йашында мцшащидя олунур. Баш бейнин 

чякиси 6 йашда 1250 гр-дан  10 йашында артараг 1350 гр-а чатыр. Бу йашда бейин юз 

структуру етибары иля йеткинляшир, бюйцк йарымкцрялярин габыг зоналарынын  юлчцляри нормал 

йашлы  адамын юлчцляринин 80%-ня чатмыш олур. Лакин синир просесляринин динамикасы щялялик 

кифайят гядяр йцксяк олмур. Лянэимя просесинин ойанма цзяриндя цстцнлцйц юзцнц 

эюстярир. Ойанма вя лянэимянин гаршылыглы  индуксийасы сащясиндя дя дяйишиклик баш верир. 

Ушаьын мяктябя дахил олмасы онун щяйатында бюйцк кейфиййят дяйишикликляриня 

эятириб чыхарыр. Онун щяйатынын мяктяб илляриндя мцяллим башлыжа симадыр. О, ушагларын 

гаршысында мягсяд вя вязифяляр гойур, онларын йериня йетирилмяси йоллары вя васитялярини 

эюстярир, тялим тапшырыгларынын ижрасына  нязарят едир  вя онлары гиймятляндирир.  

Ушаьын мяктяб тялиминя башламасы онун щяйатынын «сосиолоъи ситуасийасы»нда  

(Л.С.Выгодски) жидди дяйишикликляр йарадыр. О,  статус – йени мяктябли ады газаныр. Тялим 

васитясиля  о, систематик олараг тябият, жямиййят, инсан фяалиййятинин нятижяляри щаггында 

елми мялуматлара – билик, бажарыг вя вярдишляря йийялянир. 

Ушаьын гошулдуьу йени фяалиййят формасы- тялим хцсуси фяалиййят нювц кими  ойун вя 

ямякдян фярглянир. Ямяк фяалиййяти йени мящсулларын йарадылмасына йюнялдийи щалда, тялим 

елми биликлярин мянимсянилмясиня хидмят едир. Ушаглар бу просесдя мцяллимин рящбярлийи 

алтында елми анлайышлар системиня, бажарыг вя вярдишляря йийялянирляр. 



Тялим йалныз юйрядижи дейил, щям дя тярбийяедижи вя инкишафетдирижи вязифялярин йериня 

йетирилмясини дя тямин едир. Бюйцк рус педагогу К.Д.Ушински йазырды ки, тялим жидди вя 

эярэин ямякдир, узунмцддятлидир, фикирля зянэиндир вя алын тяри тяляб едир. 

Биринжи синифдя тялимя башлайан ушаг йени фяалиййят нювцня чятинликля уйьунлашыр, о, 

мяктябин дахили реъиминя ямял етмяли олур. Тялим тапшырыгларыны йериня йетирир. Йени 

адамларда, йашлылар вя йашыдлары иля, мцяллим вя шаэирдлярля гаршылыглы мцнасибятляря дахил 

олур. Ушаьын йени шяраитя – мяктябдя тялим шяраитиня манеясиз уйьунлашмасы онун 

аилядя вя баьчада мяктябя щазырланмасы вя с. сявиййясиндян асылыдыр. Психолоъи 

тядгигатлар сцбут едир ки, ушаьын башгалары иля шяхси мцнасибятляри системи иля онун тялим 

фяаллыьы арасында гаршылыглы ялагя мювжуддур. Рус психологу Е.И.Кричукун, фикринжя биринжи  

синифдя бу ялагя хейли зяиф олдуьу щалда, дюрдцнжц синифдя хейли йцксялир. Ушаьын 

шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр системиня, мювгейиня коллективдяки саьлам психолоъи иглим, 

онун йолдашлары иля гаршылыглы мцнасибятляринин характери, тялим фяалиййятиня тясир эюстярир. 

Синифин ижтимаи ряйи ушагларын  давранышында тясирли васитя олур. Кичик йашлы мяктяблилярин тялим 

фяалиййятинин мотивляшмясиндя мцяллимин, аилянин вя ушаьын йашыдларынын мцнасибятляр 

системи  эцжлц стумуллардан биридир.  Дярсдя фярди ишин груп вя коллектив иш  формалары иля 

нювбяляшдирилмяси щяр бир ушаьа юз фяалиййятинин нятижялярини йолдашларынын иши иля мцгайися 

етмяйя шяраит йарадыр. Бу ися тялимя мараьын йцксялдилмяси васитяляриндян биридир. Биринжи 

синифдя тялимин юз хцсусиййятляри вардыр.  Ушагларын оху, йазы вя щесаблама вярдишляринин, 

мясяля щялли бажарыгларынын формалашдырылмасында  сярт гадаьанлар йолверилмяздир. 

Емосионал стимуллаш-дырма вя ойун елементляри иля  гурулан тялим шаэирдлярин дярся 

мараьыны артырмагла йанашы, онларын йорьунлуьуну арадан галдырыр, тялим материалларынын 

мянимсянилмясиня мараьы йцксялдир.  

Биринжи синифя йени дахил олан шаэирдлярин гаршылашдыьы чятинликляри тящлил едян проф. 

М.Я. Щямзяйев бунун сябяблярини ашаьыдакы амиллярля изащ едир. 

1. Мяктябдя щяйата кечирилян дяринляшмиш мящсулдар ягли  иш ушагларда щювсяля, 

емосийаларыны сахлайа билмяйи, тябии щяряки фяаллыьы тянзим етмяйи, диггятин тядрис 

мясяляляри цзяриндя жямляшдирмяйи вя сахлайа билмяйи тяляб едир. Лакин кичик 

мяктяблилярин щеч дя  щамысы  бунлара ямял едя билмирляр. Онларын чоху асанлыгла вя тез 

йорулур. 

2.Биринжи синфя гябул олунмуш ушаглар юз давранышларыны тянзим етмякля чятинлик 

чякирляр. Онларын чохунда узун мцддят юзцнц ейни вязиййятдя сахламаг, юзцнц идаря 

етмяк цчцн иради эцж чатмыр. 



3. Мяктябдя мяшьяля заманы мцяллим ушаглара суаллар верир, онлары фикирляшмяйя 

мяжбур едир. Ейни иш аилядя дя тякрар олунур. Бу жцр эяржин ягли иш  ушаглары асанлыгла 

йорур. 

Кичик йашлы мяктяблилярин цмуми интеллектуал инкишафында, онларын програмлар цзря 

билик, бажарыг вя вярдишляря йийялянмясиндя оптимал сявиййядя тяшкил олунмуш тялим 

фяалиййятинин мцстясна ящямиййяти вардыр. Тялим ойун дейилдир. Онун мязмунунун 

юзцнямяхсус яламятляри вя дахили структур компонентляри  вардыр. Рус психологлары 

Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов бу компонентляри 3 група айырмышлар. 

1) Тялим вязифяляри 

2) Тялим ямялиййатлары 

3) Юзцнянязарят вя юзцнцгиймятляндирмя ямялиййатлары. 

Тялим вязифяляри мцяллимин шаэирд гаршысында гойдуьу идрак ящямиййятли 

тапшырыгларда якс олунур. Онлар бир гайда олараг юзляринин конкретлийи вя практик сяжиййяси 

иля фярглянир. Мясялян, шаэирдляр гаршысында тялим вязифяси кими шери язбяр юйрянмяк, 

охунмуш щекайяйя план тяртиб етмяк, мясяляни щялл етмяк вя с. гойула биляр. Бу 

жящятдян яняняви тялимин шаэирдлярин гаршысында гойдуьу вязифялярля, проблемли вя 

интерактив тялимин вязифяляри бир-бириндян фярглянир. Яняняви тялим шаэирдлярин идрак 

фяалиййятини щафизя цзяриндя гурмаьа цстцнлцк вердийи щалда, йени тялим типляриндя вя 

технолоэийаларда тяфяккцрцн инкишафына даща цстцн ящямиййят верилир. Шаэирдляр тялим 

тапшырыгларыны даща оптимал йолларла йериня йетирмяйя истигамятляндирилир.  

Тялим ямялиййатлары шаэирдляри фикри фяаллыьа йюнялдян мотивляшдирижи  васитялярдир. 

Мцгайися, тящлил, тяркиб, цмумиляшдирмя вя с. кими  ямялиййатлар васитясиля шаэирдляр яшйа 

вя щадисяляр арасындакы ялагя вя мцнасибятляри мцяййян едир, конкрет нятижяйя эялирляр. 

Мясялян, кичик йашлы мяктяблиляр жанлы вя жансыз тябият, илин фясилляри, мцхтялиф нитг щиссяляри, 

щяндяси фигурлар вя с. арасындакы охшар вя фяргли жящятляри ашкара чыхармаг цчцн 

мцгайисядян, йени мяфщумлары мянимсяйяркян  ясасян цмумиляшдирмя ямялиййатындан 

истифадя едирляр. Тялим ямялиййатлары шаэирдлярин тялимя мараьыны стимуллашдырыр.  

Юзцнянязарят ямялиййатлары васитясиля шаэирдляр ижра етдикляри  тялим тапшырыгларыны  

нцмуня иля тутушдурур, мцяллимин эюстяриши иля  сящвляр цзяриндя иш апарырлар. 

Юзцнянязарятин жари (аддымбашы) вя йекун олмагла ики ясас нювц фяргляндирилир. 

Юзцнцгиймятляндирмя тялим тапшырыгларынын йериня йетирилмяси просесиндя ушаьа юз 

фяалиййятинин нятижялярини гиймятляндирмяк ( чалышманы йахшы , йохса пис йериня йетирдим?) 

имканы верир. Онун васитясиля шаэирд юз гцввялярини даща артыг дяряжядя сяфярбярлийя 

алараг тялимдя даща уьурлу нятижяляр ялдя етмяйя йюнялир. Зяиф охуйан шаэирдин 



фяаллиййятинин мцяллим тяряфиндян  мцнтязям олараг ашаьы гиймятляндирилмяси  онда юз 

гцввясиня инамсызлыг вя тялимдя сойумасына эятириб чыхара биляр. В.А.Сухомлински гейд 

едлирди ки, ашаьы синифлярдя шаэирдляря верилян «2» гиймят онларда дящшятли горху щисси 

йарадыр. Шаэирдя «2» гиймят йазан мцяллим  санки бу  2  иля бярабяр онун чантасына  бир 

гамчы да гоймуш олур ки, евдя валидейн бу  гамчы иля ушаьы жязаландырыр. Гиймят ушаьа 

йалныз о вахт верилмялидир ки, о буну юз шяхси сяйляриндян асылы  олдуьуну дярк етмиш олсун. 

Охуйуб йазмаьы юйрянмямиш ушаьа «2» гиймят йазмаг бюйцк педагоъи сящвдир. Тялим 

шаэирдлярин юйрянмя цзяриндя гурулан спесифик мязмунлу фяалиййят формасыдлыр. 

Онун юзцнямяхсус психолоъи компонентляри вардыр. Рус психологу Н.Д.Левитов  

психолоэийа елминя «мянимсямянин психолоъи компонентляри» анлайышыны эятирмишдир. О бу 

компонентляр сырасына ашаьыдакылары дахил етмишдир. 

1. Шаэирдлярин тялимя мцсбят мцнасибяти; 

2. Материала бирбаша щисси танышлыг просесляри; 

3. Ялдя едилмиш материалларын фяал сурятдя ишлянилмяси кими тяфяккцр просеси; 

4. Ишлянилмиш вя ялдя едилмиш информасийаларын йадда сахланылмасы просеси. 

Тялим фяалиййятинин структурунда онун мязмунуну якс етдирян компонентляр – 

биликляр, бажарыглар вя вярдишляр  башлыжа йер тутур. Тялим просесинин мащиййяти елми 

биликлярин формалашдырылмасындан ибарятдир. Бу просесдя башлыжа жящят ушагларын идрак 

имканларынын, йаш хцсусиййятляринин нязяря алынмасындан ибарятдир. Ушагларын йашы 

артдыгжа, онлар синифдян-синифя кечдикжя,  програм материалларынын асандан- чятиня принсипи 

цзря гурулмасы  тямин  едилир. Биликляр эерчяклийин  инсан тяфяккцрцндя вя практикада 

йохланылмыш иникасыдыр. Онлар елми анлайышларда, фактларда, ганун вя ганунауйьунлугларда 

щисс олунур. Мяктяб програмларына дахил едилмиш материаллары мянимсямякля  шаэирдляр 

яшйа вя щадисялярин мцщцм яламятляринин цмумиляшмиш системиня-  елми анлайышлар 

системиня йийялянирляр. Тялим просесиндя щеч дя щямишя шаэирдлярин мянимсядикляри 

анлайышлар елми мащиййят кясб етмир. Мяктяб тяжрцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда 

шаэирдляр мяфщумлары (анлайышлары) мянимсяйяркян яшйа вя щадисялярин башлыжа вя мцщцм 

яламятлярини кюлэядя бурахыр, гейри-мцщцм икинжи дяряжяли яламятляря истинад едяряк 

йалныш нятижяйя эялирляр.  Мясялян, ушагларын бязиляри евдя раст эялдикляриня эюря сичаны ев 

щейванлары гурупуна, жамышы суда-гуруда йашайанлар синифиня вя с. аид едирляр. Онларын 

фикринжя, йалныз аьаждан асылан, эюрцнян вя йейилян мящсуллар мейвядир. Бир чох йабаны 

биткилярин эилямейвяляри йейилмядийи цчцн онларын фикринжя, мейвя щесаб едиля билмяз. 

«Гулдар», «Мцлкядар», «Задяэан», «Капиталист» вя с. бу кими  анлайышлары 

фяргляндирмякдя  чятинлик чякир, онлары йанлыш цмумиляшдиряряк бясит бир анлайышда – «варлы 

адамлар» анлайышында ифадя едирляр. Психолоэийада бу жцр доьру олмайан 



цмумиляшдирмяляр эенерализасийа щадисяси нятижясиндя йараныр. Профессор 

М.Я.Щямзяйевин психолоъи тядгигатларында кичик йашлы мяктяблилярин дцзэцн йазы 

вярдишляриня  йийялянмяси просесиндя бу щадися эениш арашдырылмыш, ящямиййятли нятижяляр 

ялдя олунмушдур. 

Рус писихологу В.В.Давыдов мяктяблилярдя анлайышларын  мянимсянилмяси 

просесинин ики ясас йолуну-емприк цмумиляшдирмя (яшйа вя щадисялярин цмуми вя 

мцщцм яламятляринин мцгайися вя гаршылашдырма ясасында индуктив йолла мцяййян 

едилмяси) вя нязяри цмумиляшдирмя ( конкрет бир яшйа вя щадисянин тящлили йолу иля она 

мцвафиг яламятлярин диэяр яшйа вя щадисялярдя дедуктив йолла ашкар едилмяси) мцяййян 

етмишдир.  

Тялимин мязмунунда юзцнямяхсус йер тутан  компонентляр сырасында 

бажарыглар вя вярдишляр хцсуси йер тутур. Бажарыглар конкрет шяраитдя ялдя едилмиш 

биликлярин тятбиги имканларыдыр. Бу имканлара сащиб олан шаэирд щяр щансы шяраитдя 

мцряккяб тапшырыглары дцзэцн ямялиййатлар васитясиля ижра етмяйя наил олур. Мцряккяб, 

шцурлу фяалиййят просесинин цнсцрляриндян бири олан, мющкямлянмиш вя автоматлашдырылмыш 

дцзэцн фяалиййят прийомлары кими вярдишляр тялим просесиндя олдугжа ящямиййятли рол 

ойнайыр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярдя формалашан тялим ямяйи вярдишляри 

онларын эяляжяк интеллектуал инкишафынын ясасыдыр. Оху  вя йазы, щесаблама бажарыгларынын 

вярдишляря чеврилмяси сайясиндя шаэирдляр сцрятля тялим материалларыны, ижтимаи тарихи 

тяжрцбяни мянимсямяк, мцстягил билик ялдя етмяк имканларына сащиб олурлар. Вярдишляри 

бир нечя група айырмаг олар.  Онларын сырасында тялим, ямяк, идман, эиэийеник вя с. 

кими вярдишляр башлыжа йер тутур. Тялим просесиндя мцщцм йер тутан интеллектуал вя 

йахуд ягли ямяк вярдишляринин ролу хцсуси ящямиййят кясб едир. Мясяля щялли 

просесиндя шаэирдлярин мцщакимялярини, ихтисар етмяк йолу иля  щяллин даща оператив, 

йыьжам цсулларла апарылмасыны буна мисал эюстярмяк олар. Биринжи синифдя шаэирдлярдя 

формалашдырылан вярдишляр сырасында оху вярдшляри диггяти хцсуси олараг жялб едир. Оху 

вярдишляринин формалашдырылмасында эюрмя, ешитмя вя щярякят анализаторлары иштирак едир. 

Оху материалларынын мянимсянилмяси просесиндя тяфяккцр ямялиййатлары, хцсусиля тящлил вя 

тяркиб хцсуси рол ойнайыр. Оху вярдишляринин формалашмасы олдугжа мцряккяб просесдир. 

Ушаглар бу просесдя бязи щярфляри гарышдырыр, онлары бурахыр, айры-айры сясляри дцзэцн 

тяляффцз едя билмирляр. Биринжи синифдя  савад тялими просесиндя гаршыйа чыхан чятинликлярдян 

бири щярфляри сяся чевирмяк вя сясляри бирляшдириб сюз йарада билмямяси иля баьлыдыр. 

Самитлярин икили сяся малик олмасы (ем,ен,вя йа мы, ны вя с.) ушагларда сюзцн сяс 

тяркибини мянимсямякдя чятинлик йарадыр. Психолоъи тящлилляр биринжи синифдя йазы 



вярдишляринин дя формалашдырылмасындакы характерик чятинликляри вя онларын сябяблярини 

мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Мцяллимин дцзэцн отуруш вя йазы техникасы гайдаларына 

ямял етмяк тяляби шаэирдлярин диггятиндя ясас йер тутдуьуна эюря, ушаглар орфографик 

вя каллиграфик нормалара ямял етмякдя чятинлик чякирляр. Орфографийа гайдаларыны 

эюзляйян шаэирдляр каллиграфик нормаларда вя яксиня олмагла сящвляря йол верирляр. Щярфляри 

йахшы йазмаьа чалышан ушаглар щярфбурахма щалларына йол вермиш олурлар.  

Мягсядяйюнялмиш характер кясб едян тялим фяалиййяти кичик йашлы мяктяблилярин 

идрак просесляринин инкишафына, интеллектуал габилиййятлярин формалашмасына ялверишли имкан 

йарадыр. Оху, йазы вя щесаблама сащясиндя ушагларын ялдя етдикляри илкин бажарыг вя 

вярдишляр онларын кичик мяктяб йашы дюврцндя мцяййян билик фондуна, тясяввцрляря вя 

дцнйаэюрцшцня йийялянмясини тямин етмиш олур. Тялимин биринжи пилляси олан ибтидаи 

синифлярдя тядрис олунан ана дили, рийазиййат, тябиятшцнаслыг, тясвири инжясянят, мусиги вя с. 

кими фянляр шаэирдлярин идрак марагларынын инкишафына вя эенишлянмясиня, онларын ягли 

инкишафына, фяал, йарадыжы вя мцстягил фяалиййятиня эениш мейдан ачыр. Инкишафетдирижи 

сяжиййя дашыйан тялим просеси ибтидаи синиф шаэирдляринин психи просесляринин инкишафыны 

стимуллашдырыр. 

Кичик мяктяб йашы ушагларын гаврайышынын инкишафынын мящсулдар дюврцдцр. Биринжи 

синфя дахил олан ушагларын гаврайышы репредуктив характер дашыйыр. Тялимин илк дюврцндя, 

хцсусян Ы-ЫЫ синифлярдя шаэирдлярин гаврайышы сятщи, аз фяргляндирижи олмасы иля сечилир. Бу 

дюврдя ушагларын гаврайышы иля тяфяккцрц арасында функсионал асылылыг юзцнц эюстярир. Онун 

нятижясиндя ушаглар гаврайыш обйектлярини бязян гарышдырыр, йанлыш мцгайися вя 

цмумиляшдирмя ясасында доьру олмайан нятижяляря эялиб чыхырлар. Бу жящят яшйаларын, 

анлайышларын мцгайисяси васитясиля онларын охшар вя фяргли жящятляринин ашкара чыхарылмасы 

просесиндя дя мцшащидя олунур. Бязян онлар щярфляри вя рягямляри, щяндяси фигурлары 

гарышдырыр, яшйаларын мцщцм, башлыжа яламятляриня ящямиййят вермядян гейри-мцщцм 

яламятляри ясас эютцрцрляр. Парлаг, ал-ялван, рянэли шякилляр, емосионал жялбедижилик  

йарадан обйектляр ушагларын диггятини даща тез жялб етдийиндян, онларын гаврайыш 

обйектиндя ясас йер тутмуш олур. Кичик йашлы мяктяблиляр тялимин илк дюврляриндя мцстяви 

фигурлары иля щяжм фигурларыны гарышдырырлар. Шаэирдлярин яксяриййяти даиряни «шар», «топ» 

кими гаврайырлар. Психолоъи  тядгигатлар эюстярирляр ки, Ы-ЫЫ синиф шаэирдляри цчбужаг, даиря, 

квадрат вя дцзбужаглы кими мцстяви  фигурларыны диэяр фигурлара нязярян даща дцзэцн 

гаврайыр вя фяргляндирмяйи бажарырлар. Кичикйашлы мяктяблилярин гаврайышындакы сящвлярин 

ясас сябябляриндян бири онларын гаврайышынын ситуативлийи иля баьлыдыр. Мясялян, ушаглар 

цфиги вязиййятдя чякилмиш дцз хятти дцзэцн  гаврадыглары  щалда, шагули вязиййятдя 



чякилмиш дцз хятти дцз хятт кими гаврайа билмирляр. Онлара эюря, дцз хятт йалныз цфиги 

вязиййятдя олур. Ейни щал цчбужаьын дуруш вязиййяти дяйишдириляркян дя нязяря чарпыр. 

Мясялян, щипотенуз ашаьы, йухары вя йа сол тяряфдя чякилдикдя кичик мяктяблиляр цчбужаьы 

гаврамагда чятинлик чякирляр. Биринжи синиф шаэирдляринин гаврайышында юзцнц эюстярян 

нюгсанлардан бири дя щярфлярин вя рягямлярин йазылышы иля баьлыдыр. Онлар китабдан вя йа 

лювщядян щярфляри  вя рягямляри кючцряркян бир сыра сящвляря йол верирляр:  щярфи вя йа 

рягями якс стигамятдя чеврилмиш вязиййятдя, бязян ися, онлара ялавя цнсцрляр артырмагла 

вя йа ихтисар етмякля йазырлар. Мясялян 5(     ), 3 (   ), 6 (9) П (г). м (н), н (м), С (     ). Бу 

характерли сящвлярин сябябляри ишарянин битишик гавранылмасы иля баьлыдыр. Кичик йашлы 

мяктяблилярин гаврайышында мцшащидя олунан гцсурлар ейни заманда заман вя мякан 

мцнасибятляринин, рянэлярин, юлчцлярин сцъетли шякиллярин гавранылмасы просесиндя дя 

мцшащидя олунур. ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдлярин гаврайыш просесиндя мцшащидя олунан 

нюгсанлар тядрижян арадан галхыр. Лакин бу синифлярдя  програм материаллары эет-эедя 

мцряккябляшдийиня эюря, бу синифлярдя охуйан шаэирдлярин гаврайышында да мцяййян 

гцсурлар юзцнц эюстярир. ЫЫЫ-ЫВ синиф шаэирдляри рийазиййат дярсляриндя ядядин щиссясини, 

щиссясиня эюря ядяди тапмагда, компонентлярля ямял нятижяляри арасындакы 

мцнасибятляри анламагда, сцрят, заман, мясафя, гиймят, мигдар вя дяйяр арасындакы 

асылылыглары анламагда чятинлик чякирляр. 

Кичик йалы мяктяблилярин сцъетли шякилляри гаврамасында гаршыйа чыхан чятинликляри 

психолоъи планда тядгиг едян А.А. Лйублинскайа бунун сябябини ашаьыдакы амиллярля баьлы 

олдуьуну гейд едир: 

1. Шякилин структуру; 

2. Онун сцъетинин ушаьын тяжрцбяси иля йахынлыг дяряжяси; 

3. Гойулан суалын формасы; 

4. Ушаьын цмуми мядяни сявиййяси вя мцшащидячилик бажарыьы; 

5. Онун нитгинин инкишаф сявиййяси 

Кичик мяктяб йашы дюврцндя тялим фяалиййятинин тясири иля шаэирдлярдя гаврайышын 

мягсядяйюнялмиш ихтийари формалары мейдана эялир. ЫЫЫ-ЫВ синифлярдян башлайараг ушагларын 

гаврайышынын фяргляндирмя имканлары артыр вя о, продуктив, планлы вя адекват характер 

кясб етмяйя башлайыр.Гаврайышын инкишафында диггяти жялб едян мцщцм хцсусиййятлярдян 

бири дя мцшащидячилийин кейфийятжя йахшылашмасыдыр. Ушагларын гаврайышынын инкишафы 

ящямиййятли дяряжядя онларын мцшащидячилик мядяниййятинин формалашма сявиййясиндян 

асылыдыр. Мцяллим ушагларын психи фяалиййятини мцшащидя обйектляриня йюнялтмяли, бунун 

цчцн ирялижядян планлашдырма апармалы, мцшащидянин мягсядини мцяййянляшдирмялидр. 

Шаэирдлярин мцшащидячилийинин инкишафында тялим екскурсийаларынын, мяктябйаны сащядя 



тяжрцбячилик ишляринин, сярэиляря, халг йарадыжылыьы нцмуняляриня, коллексийалара бахышларын 

вя с. хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу жящятдян мцгайися методунун ролу олдугжа  

бюйцкдцр. 

Кичик мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярин диггяти гейри-ихтийариликдян ихтийари формайа 

доьру инкишаф едир. Бунунла  беля, тялимин илк дюврцндя , хцсусян Ы-ЫЫ синифлярдя ушагларын 

диггятинин зяиф олмасы ясас хцсусиййят кими нязяря чарпыр. Кичик мяктяб йашы  дюврцндя 

диггятин иради тянзими вя ирадя едилмяси имканлары хейли мящдуд олур. Она эюря дя мцллим 

дярс просесиндя ушагларын психи фяалиййятини идаря етмякдя чятинликля гаршылашыр, ону 

мотивляшдирмяк зяруряти иля цзляшмяли олур.  Бу, кечижи бир хцсусиййят олуб, ушагларын йаш 

хцсусиййяти, онларын психи вя физики имканларынын щялялик зяиф олмасы иля баьлыдыр. 

Кичик йашлы мяктяблилярдя диггятин гейри-ихтийари формасы ящямиййятли дяряжядя йахшы 

инкишаф етмиш олур.Бу, ушагларын иради кейфиййятляринин зяиф олмасы вя икинжи сигнал 

системинин тянзимедижи функсийасынын кифайят гядяр формалашмасы иля баьлыдыр. Тялим  

диггятин инкишафыны стимуллашдырыр. Диггят психи фяалиййятин йюнялишлийи  иля баьлы олдуьундан 

дярсдя шаэирдлярин диггятинин тялим вязифяляриня вя тялим ишляриня йюнялдилмяси идраки 

ящямиййят кясб едир. О, тялим фяалиййятиндя  мянимсямя фяалиййятинин дахили фактору кими 

чыхыш едир. Тялим материалларынын дярк едилмяси, гавранылмасы цчцн ящямиййятли рол ойнайыр. 

Тялим просесиндя диггят ягли фяалиййятин интенсивлийиня вя онун мящсулдарлыьына жидди тясир 

эюстярир.  

Кичик йашлы мяктяблилярин диггяти юзцнцн сечижилийи иля фярглянир. Ушаьын диггяти илк 

нювбядя онун цчцн мараглы вя жялбедижи ящямиййят кясб едян обйектляр цзяриня 

йюнялмиш олур. Онларын диггятинин давамлылыьы о гядяр дя бюйцк олмадыьындан тез йайыныр. 

Психолоъи тядгигатлар эюстярир ки, дярсдя Ы-ЫЫ синиф шаэирдляринин диггятинин давамлылыьы 20-25 

дягигядян артыг олмур. Она эюря дя бу жящяти даим дярсин тяшкилиндя нязяря алмаг, иш 

формаларыны нювбяляшдирмяк, кичик фасиляйя йер айырмаг лазым эялир. Н.Ф.Добрининин 

тядгигатлары сцбут едир ки, артыг ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдляр юз диггятлярини фасилясиз олараг 

бцтцн дярс бойу дайаныглы олараг сахламаьы бажарырлар. Бунунла беля, бу синифлярдя дя 

рянэарянэ тапшырыглар шаэирдлярин фяалиййятини  стумуллашдырыл-масына онларын тялим ишляринин 

темпиня файдалы тясир эюстярир.  Гуру, жансыхыжы вя  йексяняк дярсляр ушагларын диггятинин 

йайылмасына, дальынлыг щалларына сябяб олур.Она эюря дя дярсдя онларын диггятини тялим 

тапшырыгларына йюнялтмяк хейли чятинлик тюрядир. Ибдидаи синифлярдя шаэирдлярин диггятини тяшкил 

етмяк цчцн мараглы, жялбедижи яйани васитялярдян, дидактик материаллардан истифадя етмяк 

файдалыдыр. Дярсдя юйрядилян материаллар мцяллим тяряфиндян жанлы, емосионал вя яйани 

формада шярщ едилдикдя, шаэирдлярин диггятинин мящсулдарлыьы артыр. 



 Диггят бир психи  функсийа  кими фяалиййятин тяшкил вя идаря олунмасында хцсуси рола 

маликдир. Психолоъи тядгигатлар (А.Н.Леонтйев, Н.Ф.Добринин, Д.Н.Узнадзе, Е.Титченер, 

Н.В.Страхова вя б.) эюстярмишдир ки, Ы-ЫЫ синиф шаэирдляринин  диггятинин щяжми 2-3 обйекти 

ящатя етдийи щалда  ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя  бу эюстярижи  тядрижян 4-5 обйектя гядяр артмыш олур.  

 Мяктяб тяжрцбяси сцбут едир ки, кичик мяктяб йашлы ушаглар  дярс заманы юз 

диггятлярини мягсядйюнлц шякилдя пайламагда вя кечирмякдя чятинлик чякир, нятижядя 

мцхтялиф характерли сящвляря йол вермиш олурлар. Онлар диггятлярини о заман пайлайа билирляр 

ки, ики вя даща артыг иши ейни заманда йериня йетирмяк бажарыглары  вярдишляря чеврилмиш 

олсун. Мясялян, ЫВ синиф  шаэирдляри  рийазиййат дярсляриндя  щям мцяллимин изащыны  динляйир, 

щям дя дярсликдяки  мясяля цзря план тяртиб едирляр. Ейни иш формалары тябиятшцнаслыг 

дярсляриндя апарылан тяжрцбячилик вя мцшащидячилик  ишляриндя дя юзцнц эюстярир. Ибтидаи 

синиф шаэирдляринин дярс просесиндя тез-тез мцшащидя олунан  дальынлыьы вя диггятсизлийи 

онларын тялим мцвяффягиййятиня мянфи тясир эюстярир. Диггятсизлик вя дальынлыьын  ясас 

сябябини чятин, зещни   эярэинлик йарадан фяалиййят  нювляриндя ахтармаг лазымдыр. 

Узунмцддятли эярэин иш ушагларын синир язяля системиня , хцсусиля, эюрмя вя ешитмя 

анализаторларынын фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Емосионал тяяссцратларла  йцклянмя  

нятижясиндя кичик йашлы мяктяблилярин бейин габыьында лянэимянин гцввяси артыр. Ушаьын 

эцн реъими дцзэцн тяшкил едилмязся, бу онун психикасында вя давранышында мянфи щаллара 

йухусузлуьа, ясябилийя, иштащасызлыьа вя с. эятириб чыхара биляр. 

 Ибтидаи тящсилин ЫВ илиндя ушагларын диггятинин хцсусиййятляри хейли инкишаф едяряк 

демяк олар ки, йашлы адамларын диггятиня  йахынлашмыш олур. Бунунла беля, кичик йашлы 

мяктяблилярин дяггятиндя ушаглыьын бир чох хцсусиййятляри щяля дя юзцнц эюстярир. Кичик 

мяктяб йашы дюврцндя юз инкишаф темпиня эюря диггяти жялб едян идрак просесляриндян 

бири дя щафизядир. Мяктябя дахил оларкян ушаглар мцяййян сявиййядя инкишаф етмиш 

щафизяйя, ихтийари йаддасахлама бажарыгларына малик олсалар да, буну тамамланмыш  бир 

просес кими  гиймятляндирмяк доьру олмазды. Мяктябдя, систематик тялим шяраитиндя 

ушагларын щафизясиндя мяктябягядяр ушаглыг илляринин бир сыра хцсусиййятляри юзцнц бирузя 

верир. Бу йаш дюврцндя гейри-ихтийари механики йаддасахламанын цстцнлцйц щяля дя 

юзцнц айдын шякилдя эюстярир. Кичик мяктяб йашынын башланьыжында ушаглар парлаг, 

жялбедижи, ал-ялван вя емосионал тяяссцрат йарадан материаллары даща йахшы йадда 

сахламаьа наил олурлар. Рус психологу А.А.Смирнов кичик вя орта мяктяб йашы дюврцндя 

щафизянин инкишаф хцсусиййят- лярини мцгайисяли тящлил едяряк, беля гянаятя эялмишдир ки, 6-

14 йашлы ушагларда механики щафизя фяал сурятдя инкишаф едир вя о, информасийа ващидляри иля 

мянтиги баьлылыьа малик дейилдир. Интенсив тялимин тясири алтында ушагларда щафизянин бцтцн  

нювляринин, хцсусиля, нисбятян садя, мцряккяб ягли ямякля баьлы олмайан нювляринин 



инкишафы давам едир. Бцтювлцкдя кичик мяктяблинин щафизяси кифайят гядяр йахшы инкишаф  

етмиш олур вя тялимин илк цч-дюрд  илиндя мцтярягги форма алыр. Бу, хцсусиля механики 

щафизяйя аиддир.  

 Мялумдур ки, щафизя мцряккяб психи просеслярдян биридир. О, фярдин юз кечмиш 

тяжрцбясини щифз етмяси, йадда сахламасы вя сонрадан йадда  салмасындан ибарят олан 

идрак просесидир. Щафизя олмадан инсанын ижтимаи- тарихи тяжрцбяйя, билик, бажарыг вя 

вярдишляря йийялянмяси гейри мцмкцндцр. Щяйатын илкин мярщяляляриндя щафизянин ролу 

олдугжа бюйцкдцр. Ушаглыг илляриндя газанылмыш тясяввцрляр фонду вя биликляр инсанын 

сонракы интеллектуал инкишафынын етибарлы тямялидир. Гаврайыш, тяфяккцр, тяхяййцл вя нитгин 

инкишафында щафизянин ролу явязсиздир. 

 Мяктяб тящсили  илляри щафизянин инкишафы цчцн эениш мейдан ачыр, онун ихтийари, 

ниййятли вя мянтиги формаларынын формалашмасыны тямин едир. 

 Тялимин илкин мярщяляляриндя, хцсусиля Ы-ЫЫ синифлярдя шаэирдлярин язбярчилийя мейлли 

олмасы чох вахт мцяллимляри вя валидейнляри наращат едир. Яслиндя ися, бу тамамиля тябии 

вя ади бир щал щесаб едилмялидир. Кичик йашлы мяктяблиляр механики йаддасахламанын 

кюмяйи иля тялимин илкин формаларыны, оху, йазы щесаблама вярдишлярини мянимсяйяряк 

тядрижян даща йцксяк щафизя формаларына доьру  инкишаф  едирляр. Щафизянин инкишафында 

кейфиййят дяйишикликляри баш вердикжя, шаэирдляр тядрижян мяналы вя ихтийари 

йаддасахламанын цсул вя васитяляриня йийялянирляр. 

 Алман психологу Е.Мейман гейд едирди ки, ушагларда мянтиги щафизя йалныз 13-14 

йашлардан  етибарян формалашмаьа башлайыр. В.Штерн ися ушаг йашларында сюзцн 

мянасынын аз ящямиййят кясб етдийи фикрини иряли сцрцрдц. 

 Щафизя  психолоэийасы  сащясиндя тядгигатлар апармыш рус психолгларындан 

А.Н.Леонйев, А.А.Смирнов, П.И.Зинченко, З.М.Истомина, М.Н.Шардаков беля гянаятя 

эялмишляр ки, илк щафизя акты олан йаддасахлама щеч дя бирбаша щифз етмяни тямин етмир. 

Йаддасахлама инсанын мцяййян материал цзяриндя актив фяалиййятинин нятижясидир. 

Фяалиййятин  йюнялишлийи вя хцсусиййятляри материалларын йадда сахланылмасынын даимлийиня 

тяминат верир. П.И.Зинченко гейд едирди ки, обйект йалныз о щалда йадда сахланылыр ки, 

пассив гаврайыш обйекти дейил, субйектин фяалиййят обйекти олсун. Эюрцндцйц кими 

щафизянин фяалиийятиндя субйектив амилин ролу бюйцкдцр. Инсанын мараьы, онун емосионал 

вязийяти, мясулиййят щисси, щазырлыг сявиййяси, материалы юйрянмкдя мягсяди щафизянин 

мящсулдарлыьыны,  онун щяжмини вя характерини дяйишир. 

 Кичик йашлы мяктяблилярдя  щафизя ясасян яйани – образлы характер дашыйыр. Тялимин 

илк ики илиндя  ушагларда гейри-ихтийари йаддасахлама ясаслы цстцнлцк тяшкил едир. Биринжи 

сигнал системи  даща цстцн рола  малик  олдуьуна эюря, онлар гаршыларына конкрет 



мязмуна малик олан  минемик мягсядляр гоймагда чятинлик чякирляр. Она эюря дя,  бу 

йаш дюврцндя йаддасахлама цсулу кими тякрар хцсусиля цстцн ящямиййят  кясб етмиш 

олур. Кичик мяктяблилярдя ялверишли йаддасахлама цсуллары  формалашмадыьына эюря, онлар 

ясасян механики йаддасахламайа истинад етмяли олурлар. Мяктяб тящсили илляриндя  дярсдя 

шаэирдлярин гаршысында гойулан тялим- идрак вязифяляри онларда тядрижян ихтийари  йадда 

сахлама прийомларынын формалашмасына  тяминат йарадыр. Беля минемик вязифяляр 

ушагларын щафизясинин йенидянгурулмасы цчцн йени имканлар йаратмыш олур. Тялим фяалиййяти 

кичик мяктяблидян кечилян материаллары йадда сахламаг цчцн иради сяй эюстярмяйи тяляб 

едир. Кичик мяктяблилярдя ихтийари щафизянин мящсулдарлыьы мцяллимин шаэирд цчцн  

йаратдыьы  тялим шяраитиндян вя шаэирдин истифадя етдийи йаддасахлама цсулларындан бирбаша  

асылыдыр. 

 Мялумдур ки, кичик йашлы ушагларда дяркетмя фяалиййяти ясасян щисси гаврайыш 

цзяриндя гурулур. Она эюря дя, мяктябягядяр вя кичик  мяктяб йашы дюврцнцн илк 

мярщяляляриндя яйани материала цстцнлцк вермяк лазым эялир. Ибтидаи синифлярдя  Ана дили, 

рийазиййат, тябиятшцнаслыг , ямяк тялими, тясвири инжясянят дярсляриндя истифадя олунан 

яйани васитяляр, хцсусиля рянэли шякилляр ушагларда йаддасахламанын сямярялилийиня файдалы 

тясир эюстярир. Психолоъи тядгигатлар сцбут едир ки, ихтийари йаддасахламанын сямярялилийини 

шяртляндирян амиллярдян бири дя шаэирдлярин интеллектуал фяаллыг сявиййясидир. Бу ися 

бирбаша олараг мцяллимдян, онун педагоъи мящарятиндян, дидактик габилиййятляриндян 

асылыдыр. О, шаэирдлярдя тядрис едилян материаллары йаддасахлама установкалары мяналы 

йаддасахлама цсуллары формалашдыр-малыдыр. Бу жящятдян материалын мяна йахынлыьына 

эюря груплашдырылмасы, мятн цзря план тяртиби, мянтиги схемляр  айры-айры щиссялярин 

мцгайися едилмяси, мювзудакы истинад анлайышларынын мцяййян едилмяси, ясас идейанын 

тапылмасы вя с. кими прийомлара йийялянмя зяруридир. Мцшащидяляр эюстярир ки, кичик йашлы 

мяктяблиляр тялим материалларыны юйряняркян гейд олунан прийомлара дейил, йа язбярчилийя, 

йа да формал яламятляря цстцнлцк верирляр. Бу ися юйрянилян  материаллары узун мцддят 

дейил, гыса мцддят вя системсиз йадда сахламайа эятириб чыхарыр. Бу чатышмазлыьы арадан 

галдырмаг йолларындан бири дя нязарят вя юзцнянязарятдир. Шаэирдляр юйряндикляри 

материалларын  йаддасахлама вязиййятини  йохламаг цчцн дярси юз-юзцня сюйлямяли вя йа 

бу мягсядля йашлыларын нязарятиндян истифадя етмялидирляр. 

 Мялумдур ки, щафизя актлары ичярисиндя  юз ящямиййятиня эюря  йадасалма икинжи 

йердя дурур. Кичик йашлы мяктяблиляр тялим материалларыны мяналы йаддасахлама цсулу иля 

юйрянмядикдя, йадасалма просеси дя чятинляшир вя таныма сявиййясиндя мящдудлашыб 

галмыш олур. Чох вахт кичик йашлы мяктяблиляр дярси охумагла  материалы юйряндикляриня 

ямин олурлар. Дярс вахты ися материал  лазыми сявиййядя  юйрянилмядийи цчцн 



йаддасахлама просеси сявиййяси ися мящдудлашыб галмыш олур. Шери вя йа щекайяни 

механики сявиййядя юйрянян шаэирд онлары мцяййян  щиссялярдян башлайыб сюйлямяйя 

чятинлик чякир, «мян башдан сюйляйя билярям» дейирляр. Ушагларын йашы артдыгжа 

йаддасахлама тялим материалларынын мцкяммял юйрянилмясиня тялабат йарадыр. Бу 

зяминдя шаэирдляр тялим материалларыны фикрян даща йахшы «емал едир», цмумиляшдирмя вя 

системляшдирмя кими ямялиййатларын ролу артыр. Психолоъи мцшащидяляр эюстярир ки, кичик йашлы 

мяктяблиляр истяр бядии, истярся дя елми-кцтляви мятнляри йадда сахладыгдан сонра, ону 

там, сятри йадасалма ясасында наьыл етмяйя даща чох йол верирляр. Бу жцр тяфсилатлы, сятри 

йадасалма  реминисенсийа адланыр. 

 Кичик мяктяб йашы дюврцндя  апарыжы фяалиййят формасы олан тялимин эедишиндя 

тяфяккцрцн инкишафында ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. 

 Ушагларда тяфяккцрцн инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмясиня диггят ХХ ясрин 

яввялляриндян башланылыр. Бу дюврдя психологлар ушаг тяфяккцрцнцн спесифик 

хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн онун нитгля ялагясини  башлыжа фактор щесаб едирляр. Бу 

сащядя илк жящдляр психологлар Е.Мейман, В.Штерн вя Ъ.Пиаъе тяряфиндян эюстярилмишдир.  

Бу консепсийа ибтидаи тялимин йени, мцтярягги системлярини йаратмаг тяшяббцслярини 

мящдудлашдырыр, савадлы, рабитяли нитги формалашдырмаьын мцмкцнсцз олмасы фикри ися 

педагоглары  чятин вязиййятдя гойурду. Беля щесаб едилирди ки, 10 йашынадяк ушаглар 

сюзлц-мянтиги тяфяккцр формасына малик олмадыьы вя сенсомотор ямялиййатлар 

чярчивясиндя гапаныб  галдыглары цчцн, онлар фикри ямялиййатлары йалныз яйани образлар 

цзяриндя вя яшйави  - практик сявиййядя йериня йетирмяйя гадирдирляр. 

 Ушаг тяфяккцрцнц практик- яшйави фяалиййят чярчивясиндя мящдудлашдырмаг 

жящдляри бир гядяр сонра алман психологу В.Келерин меймунлар цзяриндя апардыьы 

тяжрцбялярин нятижяляри ясасында даща да мющкямляндирилмиш олду. Диэяр алман психологу 

К.Бцлер ися Келерин бу тяжрцбяляриндян сонра 5-6 йашадяк олан ушаглыг дюврцнц 

«шимпанзейябянзяр йаш» адландырмаьа башлады. 

 Рус зоопсихологу  Н.Н.Лодиэина – Котсун тядгигатлары бу фикирлярин доьру 

олмадыьыны, кичик ушагларла меймунларын ягли фяалиййяти арасындакы мювжуд фяргляри ашкара  

чыхармаьа имкан верди. О, сцбут етди ки, тяфяккцр вя  практик фяалиййят, тяфяккцр вя дил, 

тяфяккцрля щисси образ арасында фювгяладя  дяряжядя мцряккяб, дяйишкян вя чохжящятли 

ялагя вя мцнасибятляр   мювжуддур. Бу мцнасибятляр ушаьын инкишафындан асылы олараг 

мцхтялиф йаш мярщяляляриндя онун щялл етдийи  мясялялярин характериндян асылы оларпаг 

дяйишир. Бурада верилян тапшырыгларын, мцяллимин истифадя етдийи юйрятмя методларынын хцсуси 

ролу вардыр. 



 Мяктябдя тялим просесиндя ушагларын анлайыш вя тясяввцрляринин щяжми эенишлянир, 

онлар бцтюв вя дягиг олур, фикирлярин щяжми вя  мязмуну дягигляшир. Анлайышлары 

мянимсямяк васитясиля онлар биликляря, бажарыг вя вярдишляря сащиб олурлар. 

 Шаэирдин юйряндийи щяр бир анлайыш юз-юзлцйцндя мцяййян мязмун кясб едир. 

Анлайышын мязмунуну дярк етмяк цчцн шаэирд мцвафиг мянтиги тяфяккцр сявиййясиня 

малик олмалыдыр. Мясялян, ятраф алямля танышлыг дярсляриндя шаэирдляря  «вящши щейванлар» 

вя «ев щейванлары»  щаггында мялумат верян мцяллим онларын мцщцм яламятлярини гейд 

едир, тящлил йолу иля онларын охшар  вя фяргли яламятлярини шаэирдлярин диггятиня чатдырыр. Бу 

зяминдя шаэирдлярдя  «вящши щейванлар» вя «ев щейванлары» анлайышларынын 

формалашдырылмасына наил олур. Ейни йолла шаэирдляр «ийняйарпаглы аьажлар», «енлийарпаглы 

аьажлар» «илин фясилляри» вя с. кими анлайышлары мянимсяйирляр. Рийазиййат дярсляриндя «вахт 

юлчцляри»,  «узунлуг юлчцляри», «гиймят», «мигдар», «кяср» вя с. ана дили дярсляриндя нитг 

щиссяляри  щаггында тясяввцрляр йарадылыр. Мялумдур ки, щяр бир анлайыш цмумиляшдирмя 

ясасында формалашыр. Цмумиляшдирмя ямялиййатынын мцщцм шярти юйрянилян яшйа вя 

щадисяляр арасында цмуми, характерик хасся вя  яламятлярин ашкара чыхарылмасыдыр. Тялим 

просесиндя шаэирдлярин истинад етдикляри цмумиляшдирмя ямялиййатларынын формасы дяйишир. 

 Ы-ЫЫ синиф шаэирдляринин цмумиляшдирмяляриндя адятян защири яламятляр цстцн олур. 

Эцняш, битки, щейванлар вя с. щаггында мцщакимя йцрцдян ушаглар гейд едирляр ки, 

«эцняш ишыг вя истилик верир» , «алма аьажлары бюйцйцб бар верир, биз онун мейвялярини 

йейирик», «иняк бизя сцд верир», «гушлар учур вя охуйурлар» вя с. Кичик йашлы мяктяблилярин 

цмумиляшдирмяляриндя защири яламятляр цстцнлцк тяшкил етдийиня эюря, тябиятшцнаслыг 

дярсляриндя  мцяллимин изащатына бахмайараг, онлар йеня дя балинаны дири бала 

доьмасына, ону сцдля бяслямясиня щава иля тяняффцс етмясиня бахмайараг йанлыш 

олараг йеня дя балыг щесаб едирляр. 

 Тялим просесиндя кичик йашлы мяктяблилярин  идрак фяаллыьыны артырмаг мягсядиля  

онлары проблемли ситуасийаларла, щадисяляр арасында сябяб-нятижя ялагяляринин ахтарышы 

истигамятиндя дцшцндцрцжц мясялялярля гаршылашдырмаг файдалы нятижяляр  верир. Мясялян, 

ЫЫЫ синифдя тябиятшцнаслыг  дярсиндя мцяллим шаэирдляря беля дцшцндцрцжц  суалларла  

мцражият едир: «Гушлар океан вя дянизлярин цзяриндя  гуру яразилярля мцгайисядя даща 

бюйцк сцрятля учурлар. Бунун сябяби нядир? вя с. 

 Ибтидаи  тялимин сонракы мярщяляляриндя ушагларын цмумиляшдирмяляриндя 

ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Онларын цмумиляшдирмяляриндя яшйа вя щадисялярин  

дахили, даща мцщцм ялагя вя асылылыглары юн планда дурур. Мясялян, жансыз тябиятин су, 

щава, металлар вя башга жисмлярини цмумиляшдиряркян онларын температурдан асылы олараг 

сыхылмасы вя эенишлянмяси, формажа дяйишмяси кими ян цмуми яламятини ясас эютцрцрляр. 



Бир сыра психологлар (Н.А.Менчинскайа, Д.Б.Богойавленски, М.Д. Громоа, З.М. 

Калмыкова, Я. Байрамов, Ш.Бабайев вя б) ушагларда анлайышларын формалашмасы 

просесини юйрянмишляр. Онлар юз тядгигатларында ики башлыжа мясяляни диггят мяркязиндя 

сахламышлар: биринжиси, ушаьын анлайышлары бюйцк адамларын анлайышларындан ня иля фярглянир 

вя онларын спесифик хцсусиййятляри нядядир? Икинжиси, тялим просесиндя ушагларда лазыми 

анлайышлары нежя формалашдырмаг олар? Психологлар беля гянаятя эялмишляр ки, ушагларда 

анлайышларын йаранмасында шяхси тяжрцбянин, мцхтялиф фактларла танышлыьын бюйцк ролу вардыр. 

Мясялян, «фел» анлайышынын мянимсядилмяси цчцн ушаглара яшйалар вя онларын щярякятиня 

аид бир сыра  сюзляр верилир. Мцяллим «фел» анлайышынын мянимсядилмяси цчцн ушагларын 

яввялки биликляриня, яшйаларын ким?, ня? суалына жаваб олан, ад билдирян сюзляря – исимляря 

истинад едир. Ушаглар лювщядя йазылмыш сюзляр сырасында онлара таныш олан сюзляри суаллар 

ясасында тапырлар. Сонра шаэирдляр  суаллар серийасындан истифадя етмякля диэяр нитг 

щиссялярини дя мцяййянляшдирмяйя наил олурлар. Шаэирдляр эюрцр ки, лювщядяки сюзляр 

сырасында «гачыр» , «отурду», «эялди», «охуйур» вя с. кими мцхтялиф сцаллар доьуран 

сюзляр дя вардыр. Бу сюзляр щярякятя аиддир вя «фел» адланыр. 

 ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя бу жцр илкин анлайышлар даща дяриндян мянимсядилир. Бу, о демякдир 

ки, щямин синифлярдя шаэирдляр фелин нитг щиссяси кими даща дярин, инжя яламят вя 

хцсусиййятлярини юйрянирляр. Ейни кюклц сюзлярин мянимсядилмясиня щяср едилмиш дил 

дярсляриндя харижи охшарлыьы олан «эюзял», «эюзяллик» вя «эюзялляшир» типли ейникюклц 

сюзлярин тящлили ясасында кичик йашлы мяктяблиляр онларын даща конкрет мяна чаларларыны 

юйрянмякля йанашы, ейникюклц сюзлярин шякилчиляр васитясиля мцхтялиф нитг щиссяляри 

формасына дцшя билмясини, онларын даща конкрет грамматик хцсусиййятлярини 

мянимсяйирляр.  Рус психологларындан Н.А.Менчинскайа, Д.И.Богойавленски, Е.Н. 

Кабанова- Меллер, Н.А.Непомн-йашайа вя б. кичик йашлы мяктяблилярдя анлайышларын 

формалашдырылма-сынын сямяряли йолларыны елми жящятдян арашдырмышлар. Бунунла йанашы, 

В.В.Давыдов, Д.Б.Елконин вя б. психологлар ушагларда анлайышларын формалашдырылмасынын 

башга методларыны тяклиф етмишляр. Н.А. Менчинскайа вя  Й.Ф. Чекмарйевдян фяргли олараг  

онлар конкрет биликлярдян тядрижян мцжярряд биликляря йийялянмяси дейил, мяктяб тялиминин 

илк мярщяляляриндян башлайараг ушаглара мцжярряд анлайышларын верилмясинин 

мцмцкцнлцйц истигамятиндян чыхыш етмишдир. Онларын бу консепсийасы ютян ясрин 60-жы 

илляриндян гойулмуш, Л.В.Занков тяряфиндян формуля едилмиш «инкишафетдирижи тялим» 

идейасына ясасланыр. 

 Мцасир ибтидаи тялим системиндя инкишафетдирижи истигамят эцжляндийиндян тядрис 

програмлары вя дярсликлярдяки мювзу вя материаллар кичик йашлы мяктяблилярин идрак 

фяалиййятинин потенсиал имканларыны максимум щярякятя эятирмяйя хидмят едир. 



 Кичик йашлы мяктяблилярин мяктяб тялими тяжрцбяси сцбут едир ки, хцсуси тяшкил едилмиш 

тялим методикасы зямининдя ЫВ синифдя тялими баша чатдырмыш ушагларда яшйа вя 

щадисялярин яйани яламятляринин ардыжыл олараг нцмайиш етдирилмясиня ещтийаж галмыр. Онлар 

яшйа вя щадисялярин мцщцм, башлыжа, фяргляндирижи яламятлярини сюзлц- мянтиги тяфяккцр 

сявиййясиндя мцжяр-рядляшдирмя йолу иля мцяййян едя билирляр. 

 Мясялян, ЫВ синифдя «йыртыжы щейванлар»  анлайышынын формалашдырылмасы просесиндя 

шаэирдлярин бюйцк яксяриййяти ясас яламяти-  бу щейванларын щяйат тярзини фяргляндирмякля 

йанашы, гейри-мцщцм яламятляри дя садалайырлар: «Онларын бядяни тцкля юртцлцдцр», «ити 

дишляри вар», «пянжяляриндя дырнаглары вар» вя с. 

 Мяктябдя мцяллимин пешя усталыьындан, юйрятмя методикасындан асылы олараг, кичик 

йашлы мяктяблилярдя няинки конкрет, щям дя бязи мцжярряд анлайышларын формалашдырылмасы 

мцмкцндцр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя ушаьын жялб едилдийи йени фяалиййят нювц олан 

тялим  тяхяййцлцн инкишафы цчцн йени имканлар ачыр. Бу имканларын ясасында ушаьын 

мяктябягядяр йаш дюврцндя ялдя етдийи тясяввцрляр, биликляр, щяйат тяжрцбяси дайаныр. 

Онларын  йарадыжы фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя тяхяййцл образларынын тязащцрлярини 

мцшащидя етмяк мцмцкцндцр. Кичик йашлы мяктяблилярин йаратдыьы образлар тяжрцбя  иля сых 

баьлы олур. Яэяр  3-4 йашлы ушаьа тяййаря модели гурмаг цчцн 2-3 чюп кифайятдирся, кичик 

йашлы мяктябли цчцн бу ганеедижи дейил: эяряк тяййаря «ясил тяййаря» олсун. Бу жящят 

рясм дярсляриндя дя мцшащидя олунур. Кичик мяктяблиляр рясм чякяркян обйектин онлара 

мялум олан вя йа эюзц гаршысында олан бцтцн деталларыны  тясвир етмяйя жящд эюстярирляр. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, кичик йашлы мяктяблиляр мювзу цзря рясм чякяркян даща чох 

деталлары вермяйя мейли олдугларына эюря рясмдяки формалары тамамламаьа о гядяр дя 

ящямиййят вермирляр. Она эюря дя, чох вахт онларын рясмляриндя тясадцфи  

ассоссасийалар, тясвирин сятщилийи диггяти жялб едир. 

 Кичик йашлы мяктяблилярдя бярпаедижи тяхяййцл сурятляри юз мязмуну бахымындан 

тясвиряуйьун сурятлярин йарадылмасы иля мящдудлашыр вя йарадыжы сурятляря нязярян даща 

дольун олур. Онлар бир сыра спесифик жящятляри иля фярглянир. Бунунла беля, бу дюврдя 

ушагларын бярпаедижи тяхяййцл сурятляри давамлы олмур, тез-тез дяйишир. Охунмуш мятн 

цзря рясм чякяркян ушаглар мятня аид олмайан башга обйектляри дя рясмя дахил едирляр. 

Ушагларын бярпаедижи тяхяййцлцндя щафизя тясяввцрляри вя эюрмя образлары цстцн 

рола маликдир. Одур ки, кичик йашлы мяктяблилярин тябиятя екскурсийа вя эязинтиляр васитясиля  

тяяссцратларынын зянэинляшдирилмяси олдугжа важибдир. ЫЫЫ синифдлян башлайараг  ушагларын 

тяхяййцлц хейли  тякмилляшир вя о, фикри фяалиййятин тяркиб щиссясиня чеврилир. Ямяк тялими, 

рясм дярсляриндя тяхцййцл сурятляри фикри фяалиййятин йарадыжы мящсулларына чеврилир. 



Ушагларын ян йахшы ял ишляриндян ибарят сярэиляр буна конкрет  нцмунядир. Кичик мяктяб 

йашы дюврцндя, хцсусиля ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдлярин йарадыжы тяхяййцл образлары реалист 

мязмун кясб етмяйя, эерчякликля  уйьунлуг йаратмаьа доьру инкишаф едир, тяхяййцл 

сурятляринин йарадылмасы просесиндя психи фяалиййятин ихтийари формалары мейдана эялир. 

Ушагларын йарадыжы тяхяййцл сурятляриндя реал щяйат щадисяляри иля йанашы фантастик 

образлар да юзцня йер тутмаьа башлайыр. Онлар ана дили дярсляриндя охунмуш щекайя, 

тямсил вя йа наьыллара Аид иллцстрасийалар чякир, мцхтялиф моделляр щазырлайырлар. 

Мяктяблилярдя  тяхяййцлцн инкишаф етдирилмясиндя дцзэцн педагоъи рящбярлик мцщцм 

шяртлярдян биридир. 

 Кичик мяктяб йашы дюврц ушагларын шяхсиййят йюнцмцндя инкишафында кифайят 

гядяр ящямиййятли дяйишикликлярля мцшайят олунур. Мяктяб щяйаты ушаьын сосиал 

мцнасибятляр даирясини эенишляндирир, онларын йашлылар вя йашыдлары иля гаршылыглы ялагяляриня 

эениш мейдан ачыр. Ушагларын дахил олдуьу мяктяб щяйаты башга адамлар вя коллектив, 

тялим вязифяляри онларын характери вя ирадясини формалашдырыр, мараг даиряси эенишляндирир, 

габилиййятлярин инкишафыны тямин едир. Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасына тясир эюстярян 

фяалиййят нювляри ичярисиндя тялимля йанашы, ямяк, ойун, цнсиййят, идман да ящямиййятли 

йер тутур. Шаэирдин шяхсиййятинин формалашмасына тясир эюстярян амилляри комплекс шякилдя 

арашдыран психологлар ашаьыдакылары хцсусиля юн плана чякирляр: 

1. Шаэирдин бюйцдцйц вя йашадыьы жямиййятдя бяргярар олмуш ижтимаи варлыг вя 

ижтимаи шцур; 

2. Шаэирди ящатя едян сосиал вя тябии мцщит: мяишят вя мядяниййятин , йашайыш 

мянтягяси вя жоьрафи реэионун тябияти вя спесифик хцсусиййятляри: 

3. Ушаьын доьулдуьу вя тярбийя олундуьу аиля; 

4. Гейри-формал цнсиййят мцщити: гоншулар, достлар, танышлар, ушаьын ейни вахтда 

дахил олдуьу мцхтялиф жцр инсан груплары; 

5. мяктябдянкянар мцяссисялярдя ижтимаи тярбийя шяраити; 

6. Шаэирдин охудуьу вя тярбийя олундуьу мяктяб. 

Эюстярилян бу амилляр бир-бириндян асылы дейилдир, лакин онлар арасында сых гаршылыглы 

ялагя мювжуддур вя онлар бир-бири иля гаршылыглы олараг шяртлянирляр. Мясялян, биз ушаьын 

шяхсиййятинин формалашмасында аилянин тясириндян данышырыгса, онда бу тясирдя аилянин 

юзцня тясир эюстярян бцтцн амилляри комплекс щалда нязяря алмаг лазым эялир. Ейниля бу 

тясири мяктябдя ахтараркян мяктябин юзцня тясир эюстярян сосиал- сийаси, реэионал вя с. 

кими амилляр нязяря алынмалыдыр. 



 Кичик мяктяб йашы дюврцндя яхлаги давранышын бцнювряси гойулур, яхлаги норма 

вя давраныш гайдаларынын мянимсянилмяси баш верир, шяхсиййятин мотивляр сащяси 

формалашмаьа башлайыр. Ы синифля  мцгайисядя ЫВ синифдя ушагларын яхлаги  шцурунда  

ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Кичик йашлы мяктияблилярин мяняви щяйатында йени  

кейфиййятляр юзцнц бирузя верир: яхлаги биликляр, тясяввцрляр вя мцщакимяляр щисс 

олунажаг дяряжядя зянэинляшир, онлар даща чохжящятли вя дцшцнжяли олур, цмумиляшмиш 

характер алыр. Бунунла беля, кичик йашлы мяктяблилярин  мцнасибятляр системиндя вя 

характериндя давамлы вя мющкямлянмиш давраныш формалары щялялик чох мцтящяррик олур, 

характер щялялик формалашма дюврцнц кечирир. Кичик йашлы мяктяблилярин давранышында  али 

синир фяалиййятинин типолоъи хцсусиййятляри даща айдын тязащцр едир. Утанжаглыг вя гапалылыг, 

синир системинин зяифлийи, импулсивлик вя сябирсизлик, лянэимя просесинин зяифлийини, бир 

фяалиййятдян диэяриня кечид заманы мцшащидя олунан астаэяллик синир просесляринин аз 

мцтящярриклийинин  тязащцрц кими юзцнц эюстярир. Бу йаш дюврцндя ушагларын синир системи 

пластиклийи иля фярглянир вя бу ушаьын давранышынын харижи тясирлярдян бирбаша асылылыьына 

сябяб олур. Ушаг юз давранышыны иради олараг тянзимлямякдя чятинлик чякир, онун харижи 

тясир вя тящриклярдян асылылыьы йцксяк олур. Она эюря дя, кичик йашлы мяктяблилярин мяктябдя 

дахили интизам гайдаларыны позмаларыны  щеч дя щямишя онларын тярбийясизлийи вя 

интизамсызлыьы  кими гиймятляндирмяк доьру олмазды. Бу дюврдя ушагларда мцшащидя 

олунан йаш хцсусиййятляри сырасында ирадянин цмуми зяифлийи дя диггяти жялб едир. Кичик 

мяктяблилярдя иради сяй габилиййяти, чятинликляря гаршы дюзцмлцлцк зяиф олур. Бу ися 

уьурсузлуг заманы ушагларда рущ дцшкцнлцйцня, юз гцввя вя бажарыьына инамсызлыьа 

эятириб чыхарыр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя ушагларын характериндя мцшащидя олунан 

гцсурлар  ичярисиндя шылтаглыг вя тярслийин сябяблярини психологлар аиля тярбийясиндя 

бурахылан нюгсанларда эюрцрляр. Ушаг аилядя бцтцн истяк вя тялябляринин йериня 

йетирилмясиня адят етдикдя, сонралар она гаршы йюнялдилян гануни тялябляря гаршы 

юзцнямяхсус тярздя етираз едир, мцгавимят эюстярир.  

Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, мяктяб йашы дюврц мцсбят характер 

яламятляринин формалашмасы цчцн бюйцк имканлара маликдир. Тяглидчилийя мейллилик, 

мцяллимя инам, тялгиня асанлыгла дцшмя, тез тясирлянмя вя с. кими психолоъи 

хцсусиййятлярин тярбийя ишиндя жидди нязяря алынмасы, бу имканлардан  ушагларда мцсбят 

характер яламятляринин формалашмасында истифадя олунмасы олдугжа зяруридир.  

Ушаг аилдяки мювгейиндян наразыдырса, она юз фикрини сюйлямяк имканы верилмялидир. 

Ушаьын тярбийясиндя интизам гайдаларынын жидди эюзлянилмяси онда эцжлц характер 

формалашдырыр. Ушаьын наращатлыьыны баша дцшян, йашыдлары иля цнсиййятини тямин едян, 



яйлянмясиня шяраит йарадан валидейнляр  онун сосиал- психи инкишафына ялверишли зямин 

йаратмыш олурлар. Ушаглар щямишя ана гайьысына, ата нявазишиня ещтийаж щисс едирляр. 

Лакин чох вахт бу тялабат тямин едилмядийиндян ушагларын психикасында негатив 

тязащцрляр, асосиал щаллар, чыльынлыг, далашганлыг, кобудлуг бязян ися агрессив давраныш 

мейлляри йаранмыш олур. 

Аиля вя мяктябин узлашдырылмыш ващид тялябляр системи кичик мяктяблилярдя интизамлылыг 

мясулиййятлилик, мцстягиллик, тяшяббцскарлыг вя дюзцмлцлцк кими яхлаги- иради кейфиййятлярин, 

борж щиссинин формалашдырылмасынын мцщцм васитясидир. 

Ушаьа зиддиййятли шейляр ашыламайараг, ону ата бир жцр, ана башга жцр тялгин  

етмямялидир. Якс щалда, ушаг онларын щансыны динляйяжяйини билмяйяряк чашыр, щансынын 

доьру олдуьуну айырд едя билмир. Нятижядя щям ана, щям дя атасына олан етимадыны итирир. 

Ушаг ана, йохса атанын она мцнасибятдя даща щялим олдуьуну бир дяфя щисс едян кими, 

юз сящвлярини юрт-басдыр етмяк цчцн щямишя бу вязиййятдян истифадя едир. Она щялим олан 

шяхсдян кюмяк истямяйя башлайыр. Бу да ушаьын щяддян артыг яркюйцнляшмясиня сябяб 

олур.  Бязи аилялярдя ушаг надинжлик етдикдя, сюзя бахмадыгда дярслярини юйрянямядикдя, 

хошаэялмяз ишляр тутдугда валидейнляр йерли-йерсиз ону дюйцр. Бу ися ушаьын  дцзэцн  

тярбийясиня сон дяряжя мянфи тясир эюстярир: ейни заманда валидейн  ушаьын эюзцндя  

нцфуздан дцшцр. Дюйцлмяк горхусу  вуйан ушаг  йалныз мцвяггяти, йяни  мцяййян вахт  

чярчивясиндя  сюзя бахыр. Кимдян горхурса, онун йанында юзцнц ядябли, сюзябахан  кими 

эюстярир. Яслиндя бу,  дюйцлмяк горхусу юнцндя  ушаьын защири  итаяткарлыьындан  башга  

бир шей дейилдир. 

ХЫХ ясрин орталарында  бу мясяляйя юз мцнасибятини  билдирян маарифпярвяр зийалы  

М.Ф.Ахундов йазырды: «…бу эцня гядяр анламамышлар ки, ушагларын тярбийясиндя  чубуг 

вя  силля вурмаг  онларын  яхлагыны позар,  тябиятлярини алчалдар, фитри жювщярлярини боэар, 

горхаг вя йаланчы едяр» 

 Тез-тез дюйцлян ушаьын дахили аляминдя сарсынтылар йараныр, щейссийаты зядялянир, 

гцруру сыныр, йаваш-йаваш буна юйряшир вя эет-эедя реаксийа вермир. Беляликля, башга 

жязалар да юз тясирини итирир. Бу мянада, щяр шей цчцн ушаьы дюймяк чох тящлцкялидир. 

 

 

 

 

 

 



XII MÖVZU:  Yeniyetməlik və erkən gənclik dövründə psixi 

inkişafın xüsusiyyətləri. 

     PLAN: 

1. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixoloji səciyyəsi. 

2. Yeniyetmə yaş dövrünün böhranı və onun əsas simptomları. 

3. Yeniyetməlik yaş dövründə şəxsiyyətin formalaşması 

4. Yeniyetmənin əxlaqi şüuru və mənlik şüuru. 

5. Yeniyetməlik dövründə təlim fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. 

6. Gənclik yaşının psixoloji xarakteristikası. 

7. Erkən gənclik yaşında şəxsiyyətin inkişafı. 

8. Erkən gənclik dövründə dünyagörüşünün formalaşması. 

Peşəyönümü və peşəseçmə. 

9. Gənclik dövründə məhəbbət hissi. Mənlik şüuru və əxlaqi şüurun 

inkişafı. 

10.Gənclik gündəliklər və onların əhəmiyyəti. 

11.Gənclik yaşında romantika , xəyallar və idiallar. 

 

ƏDƏBİTYYAT: 

1. Ə.Ə.Qədirov. Yaş psixologiyası. Bakı, 2003. 
2. M.Ə.Həmzəyev. Yaş və pedaqoji psixologiyanın əsasları. Bakı, 

2000. 
3. N.Z.Çələbiyev. Uşaq psixologiyası. Bakı, 2005. 
4. Л.Ф.Обухова. Возрастная психология. Педагогическое 

общество  Росси. М., 2003. 
5. Педагогическая психология. (Под. ред. Н.В.Клюевой) М., 

Владос-пресс, 2005. 
6. Р.С.Немов. Психология книга 2. М., Академия, 1999. 
7. Ə.Ə.Qədirov., İ.N.Məmmədov. Yaş psixologiyası. Bakı., 1986. 
8. V.A.Suxomlinski. Vətəndaşın doğulması. B.,Maarif, 1974 
 

Фярдин онтоэенездя инкишафында  11 йашдан 14-15 йашадяк олан 

инкишаф мярщяляси йенийетмялик дюврц адланыр. Бу йаш дюврц  кичик 

йенийетмялик (11-12 йаш) вя бюйцк йенийетмялик (13-15 йаш) олмагла ики 

ясас мярщяляйя айрылыр. Йенийетмялик дюврц анатомик- физиолоъи, психи вя сосиал 



кейфиййятляр бахымындан щяйатын бир мярщялясиндян диэяриня- ушаглыгдан  

йашлылыьа кечид дюврц кими характеризя олунур. Йенийетмялик йашы инкишафын  

хцсуси вя мцряккяб дюврцдцр. Ону организмин цмуми инкишафы эедишиндян  

вя щяйат шяраитиндян кянарда гиймятляндирмяк олмаз. Йенийетмялик йашы 

педагоъи тяснифат бахымындан шаэирдлярин орта мяктяб йашы  дюврцнц ящатя 

етмякля   ВЫ-ЫХ синифлярдя тящсил илляриня тясадцф едир. Шяхсиййятин сосиал, физики, 

мяняви, ягли вя с. жящятдян йеткинляшмяси вя формалашмасында жидди вя 

ящямиййятли дяйишикликляр бу йаш дюврцндя юзцнцн бариз тяжяссцмц, ашкар 

нязяря чарпан  тязащцрляри иля диггяти жялб едир. Рус йазычысы М.Ф. 

Достейевскинин мяшщур романларындан бири  мящз беля: «Подростки» 

«Йенийетмяляр» адланыр. Бурада щеч дя сющбят йенийетмянин йашындан 

йох,онун юзцнц идеал йашлы кими  апармасындан эедир. Психолоъи-педагоъи 

ядябиййатларда ушаьын инкишафынын бу дюврц «чятин дювр», «бющранлы дювр», 

«кечид дюврц», «зиддиййятли дювр» вя с. кими адларла характеризя едилир. Бу 

йаш дюврцндя ушагларын организминдя баш верян жошьун, партлайыша бянзяр 

дяйишикликляр, бой вя чяки артымында кяскин сычрайышлар, йени кямиййят вя 

кейфиййят  дяйишикликляриня эятириб чыхарыр. Йенийетмя йашы дюврцндя  физики 

инкишафын мцщцм амилляриндян бири жинси йетишмя, жинси вязилярин фяалиййятя 

башламасыдыр. Жинси йетишмянин башланмасы мцяййян дяряжядя иглим, милли- 

етнографик амиллярдян, щабеля фярди щяйат тярзиндян (саьламлыьын вязиййяти 

кечирилмиш  хястяликляр, гидаланма, ямяк вя истиращят реъими, микромцщит  вя 

с.) асылыдыр. Мцяййян едилмишдир ки, акселерасийа щадисяси ушагларын жинси 

йетишмясинин сцрятлянмясиня тясир эюстярир. Щал-щазырда жинси йетишмя, 

оьланларын бюйцк яксяриййятиндя 15-16, гызларда ися 13-14 йашларда  

тамамланыр. 2003-жц илдя Азярбайжан Республикасынын  «Аиля вя  никащ» 

мяжяллясиндя дяйишиклик едиляряк, гызларын никащ йашы 18- дян 17-йя 

ендирилмишдир. Мцстясна щалларда йерли ижра щакимиййяти органлары никащ йашыны 

1 илдян чох олмайараг  азалда биляр. Психолоъи тядгигатлар ушаглар арасында 

жинси йетишмянин ашаьыдакы вариантларыны мцяййян етмишдир: 



       гызларда   оьланларда 

1. Жинси йетишмянин эеж башланмасы- 12-17 йаш   14-19 йаш 

2. Жинси йетишмянин тез башланмасы -    13 йаш   10-15 йаш 

3. Орта вариантлар-    10-15 йаш   12-17 йаш 

4. Тез йетишмя     10-12 йаш   12-14 йаш 

5. Жинси йетишмянин лянэ башланмасы 13-15 йаш   15-17 йаш 

6. Лянэ йетишмя     10-17 йаш   12-19 йаш 

 Йенийетмялик дюврцндя дахили секресийа вязиляринин ифраз етдикляри 

щормонлар жинси йетишмяни сцрятляндирир, икинжи жинси яламятлярин оьлан вя гыза 

мяхсус защири яламятлярин йаранмасына сябяб олур. Бу йетишмя просесиндя 

оьланларда жинсиййят вязиляри андроэен, гызларда ися екстроэен адланан 

щормонлар ифраз едир вя бу щормонлар гана дахил олур. Ганын кимйяви 

тяркибиндя дяйишиклик йараныр. Жинси щормонларын тясири иля гызларда жинси 

йеткинлийин яламятляри – менустрасийа дюврц башланыр. Дюш вязиляри, отуражаг 

чанаьы бюйцйцр. Оьланларда жинси йетишмянин тясири иля йени характерик 

яламятляр йараныр. Онларын сяси кобудлашыр, быь йерляри тярляйир, тцк юртцйц 

ямяля эялир, жинси мязмунлу йухуларда  полйусийа щаллары баш верир. 

 Психофизиолоъи тядгигатлар нятижясиндя  мцяййян едилмишдир ки, 

йенийетмя групларында да акселерант вя ретартант ушаглара  тясадцф 

олунур. Акселерантлар нормал ушаглары ики ил габагладыглары щалда,  

ретардантлар ики ил эери галырлар. Физиологлар гейд едир ки, 12-13 йашларында 

йенийетмя ушагларын али синир фяалиййятиндя дя жидди дяйишикликляр мцшащидя 

олунур. Баш бейин габыьында ритмик електрик фяаллыьы сычрайышлы темпдя артыр вя 

бу юз гцввясиня эюря инсанын юз щяйаты ярзиндя ян йцксяк щяддя чатмыш 

олур. 

Щеч шцбщясиз, физики вя жинси йеткинлийя кечид дюврцндя йенийетмянин 

организминдя баш верян бу тякамцл онун психи симасында тясирсиз галмыр. 

Ушаьын бойу бу йаш дюврцндя илдя орта щесабла 8-10 см, чякиси 4-7 кг 

олмагла артыр, йенийетмя йашынын сонунда бядян органлары мцтянасиб форма 

алмагла йашлы нормал адамын бядян юлчцляриня йахынлашыр. Бунунла беля, бу 



йаш дюврцндя бядянин мцхтялиф органлары вя системляринин инкишафында 

мцяййян уйьунсузлуглар да нязяря чарпыр. Бядян юлчцляринин ящямиййятли  

вя гейри мцтянасиб шякилдя бюйцмяси йенийетмялярдя щярякятляринин  

координасийасынын йюндямсиз олмасына эятириб чыхарыр. 

 Бядянин физики юлчцляриндяки беля уйьунсузлуглар йенийетмядя 

мцяййян психолоъи еффектляр йарадыр: о, юзцнцн йюндямсиз эюркямдя 

олмасыны дярк едир, бундан утаныр, ону маскаламаг, юрт-басдыр етмяк цчцн  

гейри-тябии  ибаряли поза алыр, кобудлуьу иля ятрафдакыларын диггятини харижи 

эюркяминдян йайындырмаьа чалышыр. Онун эюрцнцшц  щаггында йцнэцл эцлцш 

вя йа истещза йенийетмядя кяскин реаксийа доьурур, онда беля фикир йараныр 

ки, щягигятян адамларын  эюзцндя эцлмяли вя ейбяжярдир.  Дюш гяфясинин, 

цряйин чяки артымы   гандашыйыжы дамарларын  бюйцмя сцрятиндян эери галыр. 

Бунун нятижясиндя баш бейин ганла кифайят гядяр тяжщиз олуна билмир.  

Мяркязи ясяб системи  сцрятля бюйцйян бядянин щярякятлярини низама 

салмаг цчцн бирдян-биря уйьунлаша билмир. Гейд олунан физиолоъи 

уйьунсузлуг, хцсусиля кичик  йенийетмя йашлы ушагларда тез йорулма 

щалларына эятириб чыхарыр. Бу щал ушаьын аилядя вя мяктябдя гейри-ади 

давранышына сябяб олур.  Бязян валидейнляр бунун сябябини 

анламадыьындан, тяяжжцбля дейирляр ки, В-ВЫ синифлярдя щяр шей йахшы эедирди: 

ушаглар сюзя бахан идиляр, дярслярини сяйля  юйрянирдиляр, сялигяли вя щювсяляли 

идиляр. Бирдян биря щяр шей  алт-цст олду: ушаглар сябрсиз, кобуд вя сярт 

олдулар. Шярг наьылларындан бириндя дейилдийи кими, кимся онлара узун гол- гыч 

вериб ки, онлар да щямин гол-гычла щяр шейя тохунур:  ятрафдакы щяр шей 

даьыдлыр, атылыр, йыхылыр, сындырылыр, чилик-чилик едилир.  

Организмдя баш верян физиолоъи просесляр нятижясиндя  ушагларын  ряфтар 

вя давранышында, йашлылар вя йашыдлары иля  гаршылыглы мцнасибятиндя 

негатив щаллар тярслик, щюжятлик, дикбашлыг, ящвалын тез вя кяскин дяйишмяси, 

мянфи емосийалар, бязян ися агресив тязащцрляр, аффект типли реаксийалар 

мейдана чыхыр. Онлар йашлыларын тялябляриня мане олмаг истяйир, онлара 

мцгавимят эюстярир, балажалары буйурур, онлара эюстяришляр верир, мцстягиллийя 



вя сярбястлийя жан атырлар. Рус психологу А.Г.Ковалев щаглы олараг  гейд 

едир ки,  бурада сющбят щеч дя «йаш бющраны»ндан  йох, йенийетмянин 

йашлыларла, хцсусиля мцяллимлярля вя тярбийячилярля мцнастбятляринин  

бющранындан эедир. Сцбут едилмишдир ки, йенийетмялик дюврц физики 

кейфиййятлярин инкишафы вя  формалашмасы цчцн  сензитив дюврдцр. 

Йенийетмялик дюврцндя ушаьын мцстягиллийя артан тялабаты иля ону щяйата 

кечирмяк имканлары арасындакы зиддиййят инкишафын щярякятверижи гцввяси 

ролунда чыхыш едир. Бу зиддиййятдян тюряйян  йаш бющраны йенийетмянин  

йашлылыьа кечидини шяртляндирир. Романтик жошьунлуг вя … кобуд щярякятляр, 

яхлаги жащиллик, эюзяллийя валещлик вя … эюзяллийя кинайяли мцнасибят- 

йенийетмялик йашынын бу зиддиййятляри мцяллимляр вя валидейнляр цчцн чохлу 

хошаэялмяз щаллар юйрядир» 

 Психологларын фикринжя, «мяктяб неврозлары»на даща чох мящз 

йенийетмялик дюврцндя тясадцф олунур. Бязян бу щал иллярля узаныр. 

Йенийетмянин мяктяб, пис гиймятляр цчцн горхусу, имтащанлар яряфясиндя 

дярин щяйяжан вя кцйя дцшмяси, мцяллимляр, валидейнляр, цмумиййятля, 

йашлыларла кобудлуьу мяктяб неврозларынын тязащцрляридир. Мцасир мяктяблиляр 

арасында чох эениш йайылмагда олан емосионал стресс щаллары ушагларын 

цмидсизлийя гапылмасы, уьурсуз аилядя бюйцмя, щяйат сявиййясинин ашаьы 

олмасы, валидейнлярин жямиййятдя мювгейини итирмяси  вя йа жинайят 

мясулиййятиня жялб едилмяси, ушаьын йашлылар вя йашыдлар арасында истещза 

обйектиня чеврилмяси, физики жящятдян шикястлик вя йа защири ейбяжярлик ян язиз 

олан адамы итирмя бюйцклярин жязасындан горху бир сюзля талейин гяфил зярбяси 

кими тюряйир. 

 Емосионал стресс эярэин психолоъи щалятдир. О,хейли мцддят, бязян 

айларла давам едир, рцщи сарсынты, психолоъи цзцнтц шяклиндя юзцнц бирузя 

верир. Мцасир дюврдя зялзяля, дашгын, епидемийалар, йаньын, мцщарибя вя с. 

кими фювгяладя вязиййятляр дя стресин йаранмасына эятириб  чыхаран сябябляр 



сырасына аид едилир ки, бунлара да стрессорлар дейилир. Бцтцн бунлар щеч 

шцбщясиз ян башлыжа бир амилдян – горху щиссиндян тюряйир. 

 Тез-тез тякрарланан вя сцрятли стресляр мяктяблилярдя хроники емосионал 

эярэинликляря, сон нятижядя веэетатив синир системинин вя щормонал 

системляринин хястяликляриня эятириб чыхарыр. 

 Емосионал сиресс кечирмиш ушагларын психикасында мцшащидя олунан 

потолоъи щаллар психи енеръи потенсиалынын тцкянмяси иля баьлы олараг цмидсизлик, 

гямэинлик, кцскцнлцк, емосионал касыблыг, гаш-габаглылыг, цнсиййятсизлик, 

арзу вя истяклярин йохлуьу, тянщалыьа чякилмя, лагейидлик,  фяалиййятсизлик, 

бязян ися мотивляшмямиш агрессив давраныш вя кобудлугдур. Бцтцн бу 

щаллар цнсиййят деффекти, йяни цнсиййят тялабатынын тямин едилмямяси, ушаьа 

гаршы нявазиш, гайьы вя мещрибанлыьын олмамасы иля баьлы олараг мейдана 

чыхыр. Беля ушаглар донуг эюркямдя олур, ятрафдакы щяр шей онлара сольун 

эюрцнцр. Ушаьын психи щяйатында щям вербал, щям дя експрессив-емосионал 

ялагялярин зяиф олмасы сосиал ящатядя гейри-формал психолоъи иглим онларын 

нормал психи инкишафына мянфи тясир эюстярир. 

 Йенийетмялик йашы ушаглыг йашы дюврляри ичярисиндя ян чятин вя 

мцряккяб дювр щесаб олунур. Бюйцк Украйна педагогу В.А.Сухомлински 

бу дюврц образлы олараг «вятяндашын доьулмасы» дюврц адландырмышдыр. О, 

йазырды: «Йенийетмялик илляриня дахил олмаг еля бил инсанын икинжи дяфя 

доьулмасыдыр. Биринжи дяфя жанлы варлыг, икинжи дяфя вятяндаш, артыг тякжя ятраф 

алями дейил, щям дя юз-юзцнц эюрян, фяал дцшцнян, фяаллыг эюстярян 

шяхсиййят доьулур» Йенийетмялик дюврцндя тязащцр едян мянфи 

хцсусиййятляр кечижи характер дашыйыр. Бу йаш мярщялясиндя  характерин 

яламятляри, шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин ясас формалары стабилляшир, 

мянявиййатын, сосиал йюнялишлийин тямяли мющкямлянир, шяхси 

юзцнцтякмилляшдирмя жящдляри- юзцнцдяркетмя, юзцнцтясдигетмя вя 

юзцнцифадя формалашыр. Бу кейфиййятлярин формалашмасын-да ушаьын дахил 

олдуьу йашыдлары групунун бюйцк ролу вардыр. Бу сосиал  грумлар 

йенийетмянин шяхсиййят мязмунлу мяняви дяйярляринин тяшяккцлцнц, 



адамлара гаршы сечижи мцнасибятинин, цнсиййят мядяниййятинин 

формалашмасыны тямин едир. Лакин бу дейилянлярдян щеч дя беля йанлыш 

гянаятя эялмяк олмаз ки, йенийетмялик дюврц ня ися «шикяст», «ялил» бир йаш 

дюврцдцр. Яксиня, йенийетмялик йашы фяаллыг, жошьун ещтираслар, 

гайнайан енеръи, бюйцк арзу вя идеаллар дюврцдцр. Йенийетмянин  жошуб-

чаьлайан щяйатыны дцзэцн  мяжрайа йюнялтмяк, онун тялими вя тярбийясинин  

тяшкилиндя, идаря едилмясинджя гейд олунан физиолоъи вя психолоъи 

хцсусиййятляри нязяря алмаг олдугжа важибдир. 

 Йенийетмянин шяхсиййятинин формалашмасында онун йашлылар вя 

йашыдлары иля гаршылыглы мцнасибятляринин хцсуси ролу вардыр. Цнсиййятя вя 

башга адамларла гаршылыглы мцнасибятляря тялабат бу йаш дюврцндя даща 

кяскин вя эярэин бир характер алыр, якс жинся мараг артыр. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, йенийетмялик илляриндя йашлыларла мцнасибятляр хейли мцряккябляшир 

вя илк бахышда зиддиййятли кими эюрцнцр. Лакин бу щеч дя тамамиля беля 

дейилдир. Бир тяряфдян йенийетмялярин бюйцк щиссяси бу йаш дюврцндя юз 

валидейнляриня, мцяллимляриня даща чох баьланырлар, диэяр тяряфдян ися, даща 

чох щцгуглар тяляб едир, даща чох мцстягиллик истяйир, артыг бюйцдцклярини 

сцбут етмяк иддиасында олурлар. Психолог Т.В. Драгунованын тядгигатлары 

сцбут едир ки, йенийетмянин щямйашыд ушагларла, хцсусиля йахын йолдашлары вя 

достлары иля цнсиййяти садяжя олараг тялим фяалиййяти вя мяктябин щцдудлары иля 

мцщдудлашмыр, йени мараг, мяшьяля вя мцнасибятляр даирясини ящатя 

едяряк онун цчцн щяйатын сон дяряжя ящямиййятли олан мцстягил сащясиня 

чеврилир. Йенийетмя цчцн йолдашларла цнсиййят щятта о дяряжядя ящямиййят 

кясб едир ки, онунла мцгайисядя тялим икинжи плана кечир, доьма адамларла 

цнсиййятин ролу  хейли азалыр. Бу жящяти, адятян илк дяфя ана щисс едир. О эюрцр 

ки, оьлу вя йа гызы артыг ня ися юз щяйаты иля йашайыр, юз севинжи вя кядяри  

щаггында  аз данышыр вя йа щеч данышмыр, евдян кцчяйя жан атыр. 

 Йенийетмя кцчядя юзцнц сярбяст, нязарятсиз щисс едир, щяр щансы борж 

вя мясулиййят дашымадыьына яминлик дуйур. Кцчядя вейиллянян гейри- формал 



лидерлярин тясири алтына дцшян йенийетмя ядябсизликля гаршылашыр, йолдан ютян 

гызлара саташан кцчя  групларынын ящатясиндя яхлаги деформасийайа уьрайыр. 

Фикримизжя, бизим кцчяйя инамсызлыьымызын кюклярини бунда ахтармаг 

лазымдыр. Мцяллим, тярбийячи вя валидейнляр бу амилляря кифайят гядяр жидди 

йанашмадыгларына эюря, онларын йенийетмялярля проблемляри йараныр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, йенийетмянин  йашыдлары онун щяйатында 

олдугжа важиб рол ойнайыр. Онун дахили мювгейиндя баш верян йени психи 

тюрямяляр йенийетмяни йахшы йолдаш, йахшы дост олмаг, коллективдя вя 

йашыдлары ичярисиндя мювге газанмаг, сайылыб-сечилмяк, онларын щюрмят вя 

етибарына сащиб олмаг тялабатлары доьурур. 

 Забил шящяр мяктябинин ЫХ синифиндя  охуйур. Йени дярс илинин  башланмасы иля 

ялагядар валидейнляри она тязя костйум, аь кюйняк, галстук алмышдылар. Лакин о, галстуку  

баьламаг истямирди. Валидейнлярин тякидиндян сонра о, бир нечя эцн  мяктябя галтукла 

эется дя, сонрадан ону баьламагдан гяти имтина етди. Сябябини сорушдугда о, дейилирди: 

Мян сизя дедим ки, галстук лазым дейил. Ушаглар галстук баьлайанлары лаьа гойур, онлары 

«зийалы» дейя яля  салырлар. Галстук мясялясиня бундан сонра сон гойулду. 

 Шаэирдин беля мцряккяб мцнасибятляр шяраитиндя юзцнц тясдиглямяк 

имканлары азалыр. Одур ки, бир чох йенийетмяляр диггят мяркязиндя олмаг, юз 

жящдлярини реаллашдырмаг цчцн йаланчы гящряманлыг эюстярмяк, дярсдя 

интизамы позмаг тяшяббцсляри эюстярир, сигарет чякмяйя, автомобил сцрмяйя 

вя с. жящд едирляр. Беля негатив тязащцрляр йенийетмя цчцн юзцнцтанытма 

вя юзцнцтясдиг формасына чеврилир. Йашыдашлары  мцщитиндя юзцня йер тапа 

билмяйян бязи йенийетмяляр кцчя групларына гошулур, «автоном яхлаг» 

нормаларыны юйрянир, онларын давранышында «негатив установкалар» 

мцшащидя олунур.  Йенийетмяляр онларын щяйатына сохулан адамлары 

севмирляр. Харижи эюрцнцш щяйатын чох мцщцм вя важиб тяряфидир. Пайтахтда, 

ири шящярлярдя йашайан йенийетмя кянд вя яйалятлярдяки йашыдларына нязярян 

даща дябля , ачыг- сачыг эеймяйя адят етмиш олур. Яйалятдя йашайан 

йенийетмя вя эянжлярин фикринжя, бу жцр гадаьанлар онлара гаршы щагсыз  

мцнасибятин, ядалятсизлйин нятижясидир.  



Мцасир дюврдя аиля тярбийясиндя атанын ролу мясяляси чох мцряккяб вя 

проблемли бир шякил алмышдыр. Бязи аилялярдя атанын йохлуьу вя йа онун юз 

сосиал ролуну итирмяси ушагларын тярбийясиндя ананын тясирини эцжляндирмишдир. 

Ушаг вя йенийетмяляр юз сирлярини адятян йашыд достлары вя аналары иля 

бюлцшцрляр.  Рус психологу Й.Л.Коломински мяшщур АБШ психологу 

Ж.Моренонун «сосио-метрийа» методунун йени модификасийасы ясасында 

апардыьы тядгигат нятижясиндя беля гянаятя эялмишдир ки, щяр бир  синифдя 

мцхтялиф вязиййятлярдя олан бир нечя ушаг групу мювжуд олур: 

1. «Улдузлар» - емосионал бахымдан тямин олунмуш, коллективдя ялверишли 

мювгейи оланг фяал ушаглар. Ушагларын яксяриййяти онларла яйлянмяк, достлуг 

етмяк, бир партада отурмаг, ижтимаи тапшырыглары бирэя йериня йетирмяк 

истяйирляр. 

2. Цстцн мювгейя малик оланлар» - онлар «улдуз» щесаб едилянлярдян 

ашаьы мювгейя малкдирляр. Лакин синифдя ушагларын хейли щиссясинин онлара 

симпатийасы вар. 

3. «Тяжрид едилянляр» - олдугжа аз сайда ушагларла мцнасибятляри оланлар. 

4. «Рядд едилянляр»-цмумиййятля, синифдя щеч бир мювгейи олмайан, 

арзуедилмяз вязиййятдя оланлар. Бу тяснифат эюстярир ки, «тяжридолунма» вя 

«рядд едилмя» ушаьын коллективдя, юз йашыдлары мцщитиндя ялверишсиз 

мювгедя олдуьуна дялалят едир. Психолоъи тядгигатлар (Е.Д.Боъович) сцбут 

едир ки, йенийетмянин коллективдя йери «достлугда дцзлцк», «досту 

мцдафия етмяк» «кишилик» , «иради давраныш» кими кейфиййятляр ясасында 

мцяййянляшир. 

 Йенийетмялик дюврцндя шяхсиййятин формалашмасы онларда «автоном 

установкаларын» мянимсянилмяси иля паралел баш верир. Йолдашына дяфтяри 

кючцрмяйя вермяйян, она  «шпаргалка» ютцрмякдян имтина едян, синфин 

сиррини «сатан» вя с. шаэирдляр пис йолдаш щесаб едилирляр. Йенийетмялярин 

юзляриня мяхсус «йолдашлыг мяжялляси» олур. Мцшащидяляр эюстярир ки, беля 

тяшяббцсляри синифдя щямишя бир нечя шаэирд галдырыр, диэярляри интизамын 



позулмасына дахилян етираз етсяляр дя, защирян буну бирузя  вермякдян 

чякинирляр. Чох вахт синифдя гызлар да беля щярякятлярдя оьланларын 

мювгейиндя дурур, онлары «сатмаг» истямирляр.  

ВЫЫЫ синифдя гыш айларында  цч эцн иди ки, дярсляр  позулмушду. Тцстцдян синифдя 

дярс кечмяк мцмкцн дейилди. Ушаглар эюзляринин йанышдыьындан, боьулдугларындан 

шикайят едирдиляр. Мцяллимляр печин ичиня бахыр, бунун сябябини баша дцшмцрдцляр. 

Байырда ися кцляк йох иди. Гызларын  етиразына бахмайараг бцтцн оьланлар сюзц бир йеря 

гойуб печин турбасынын ичярисиня одун сохмушдулар. Лакин мцяллимляр, синиф рящбяри ня 

гядяр сорушса да, щеч ким бунун ким тяряфиндян едилдийини юйряня билмядиляр. Тцстцнцн 

сябяби йалныз печин турбалары сюкцлдцкдян сонра бялли олду. 

 Ушагларын тярбийяси мясяляляри бцтцн тарихи дюврлярдя йашлылары 

дцшцндцрян бир проблем олмушдур. Гядим йунан философу Демокрит (е.я.В-

ЫВ ясрляр). «Тярбийя щаггында фрагментляр» адлы ясяриндя йазмышдыр: 

«Ушагларын тярбийяси рискли ишдир. Бурада уьурлар бюйцк ямяк вя гайьынын 

нятижясидир вя юз дяйяриня эюря, щеч ня иля мцгайися олуна билмядийи кими, 

уьурсузлуьун кядяри дя щеч ня иля мцгайисяйя эялмир». 

 Йенийетмяляр яхлаги тялябляри, норма вя гайдалары, онларын 

мязмунуну дцзэцн дярк едя билмядикляри цчцн педагоглар вя валидейнляр 

педагоъи просесдя хейли чятинликлярля гаршылашырлар.  Ялверишсиз шяраитдя 

йенийетмялярин автоном яхлагы ганун  позунтуларына эятириб чыхарыр. Бунун   

айдын ифадясини азйашлы ганунпозан йенийетмялярин щяйатына аид чохсайлы 

фактларда эюрмяк олар. Йенийетмялярин романтик, гейри-реал тясяввцрлярини, 

дахили енеръисини, щяряки фяаллыьыны йарышлара, идман мяшгляриня, бядии 

мцталияйя, компцтер вя харижи дил курсларына, рягс вя мусиги 

мцсабигяляриндя иштирака йюнялтмяк, онларын  асудя вахтыны сямяряли тяшкил 

етмяк мцсбят нятижя верир. Тялимя, ижтимаи боржа мясулиййятсиз 

мцнасибятляринин гаршысыны алмаьа  хидмят едир. 

 Дцзэцн истигамятляндирилмиш яхлаги тясяввцрляр, давранышын ижтимаи 

нормалары йенийетмянин шцурунда юзцня йер тапыр, онларда идеалларын – «ясил 

инсан» щаггында тясяввцрлярин цмумиляшмиш образыны йарадыр. Бу, 

йенийетмянин давраныш вя фяалиййятинин тящрикедижи гцввясиня чеврилир, юзцнц 



вя башгаларыны гиймятляндирмяк амили олур. Мцсбят  идеалларын формалашмасы 

тялим-тярбийя ишинин сямярялилийиндян асылыдыр. Йенийетмянин йад идеаллары 

тярбийя ишиндя янэялляр йарадыр. Кичик йенийетмялярин идеаллары адятян конкрет  

бир шяхсля- мцяллим, бюйцк гардаш, ата, мцщарибя гящряманлары вя с. иля 

баьлы олдуьу щалда, бюйцк йенийетмялярин идеаллары даща цмумиляшмиш 

характер  кясб едир, конкрет адамлардан, ядяби вя кино гящряманларындан 

айрылыр. Йенийетмялик дюврцндя идеал образлар ушагларын юзцнцмцгайися 

васитясиня, юзцнцн вя башгаларынын щярякятлярини гиймятляндирмя мейарына, 

шяхсиййятин юзцнцтярбийя амилиня чеврилир. 

 Йенийетмялик дюврц ушаглыьын диэяр мярщяляляри иля мцгайисядя 

юзцнцдяркетмянин даща йцксяк инкишаф сявиййяси иля фярглянир. О, инсанын 

юзцнцн юзц тяряфиндян дярк едилмяси просесидир. Бу просесдя рефлексийа- 

юзцнц, юз щярякят вя давранышыны башгаларынын эюзц иля  эюрмяк вя 

гяймятляндирмяк ясас йер тутур. Психологларын фикринжя, инсанын юз дахили 

аляминя йюнялмиш мараг щисси мящз илк дяфя олараг бу йаш дюврцндя 

мейдана эялир. Бу, йенийетмядя юзцнцдяркетмя тялабатынын- юз 

характеринин яламятлярини анламаг, юз имканларыны гиймятдяндирмяк, юз 

щисслярини, психи вязиййятлярини тящлил етмяк ещтийажларынын йаранмасы иля 

шяртлянир. Юзцнцдяркетмя вя юзцнцгиймятляндирмя йенийетмянин шяхсиййят 

бахымындан инкишафында ящямиййятли рол ойнайан йени психи тюрямялярдир. 

Бурада мянлик шцуру- йенийетмянин юзц щаггында биликляри вя тясяввцрляри 

ясас йер тутур. Мянлик шцурунун мянбяйиндя юзцнц башгалары иля мцгайися 

етмяк тялабатлары дурур. Йолдашларыны сяжиййяляндирян йенийетмя онлара 

юзцнцн бахышлары вя гиймятляндирижи мцщакимяляри иля йанашыр. Мясялян, «О 

щямишя дцзцнц дейир», «О, йахшы охуйур» вя с. 

 Йенийетмялярдя мянлик шцурунун формалашмасы онларын  сонракы психи 

инкишафына эцжлц тясир эюстярир. Психологлар  йенийетмянин яхлаги шцурунун 

тяркибиндя «мян» образынын 3 формасыны – «реал мян», «»яхлаги мян», 

«идеал мян»и фяргляндирирляр. Мянлик шцурунун формалашмаьа башламасы вя 



инкишафы йенийетмянин бцтцн психи щяйатына, онун тялим фяалиййятиня, 

ятрафдакылар, йашлылар вя йашыдлары иля гаршылыглы мцнасибятлярин характериня юз 

тясирини эюстярир. Йенийетмянин мянлик шцурунун ясасыны ятрафдакы адамларын 

онун щаггында формалашмыш тясяввцрляри вя гянаятляри тяшкил едир. Йаш 

артдыгжа, йенийетмя юзцнцдяркетмя вя юзцнцгиймятляндирмя ясасында юз 

шяхси кейфиййятлярини тящлил едир, юзц щаггында  тясяввцрляря малик олур. Бу 

просесдя  ясасы кичик мяктяб йашы дюврцндя гойулмуш рефлексийанын мцщцм 

ролу вардыр. 

 Бир чох щалларда йенийетмянин юзц, юз имканлары щаггында тясяввцрляри 

гейри-адекват, йцксяк иддиа фонунда тяшяккцл тапыр. Йцксяк 

юзцнцгиймятляндирмя иля коллективдя, аилядя вя йолдашлары арасында онун 

реал мювгейи уйьун эялмядикдя, мянявиййаты вя щейсиййаты тящгир 

олундугда  йенийетмя иля ятрафдакылар арасында мцнагишяляр йараныр. 

 Йашлы вя тяжрцбяли  рийазиййат мцяллими ВЫЫЫ синифдя  дярс кечирди. Лювщя гаршысында 

он дягигядян чох дайанса да, дярси даныша билмяйян гыз щаглы «ики» гиймятини алараг юз 

партасына доьру йюнялди. Юз йериндя яйляшян кими пычылдады: «Ешшяк!» Бу сюз хейли 

бяркдян сяслянди. Синиф санки донмушду, мцяллимин реаксийасыны  эюзляйирди. Еля сакитлик 

иди ки, саатын тыггылтысы ешидилярди. Бирдян мцяллим нязярлярини гыза тяряф йюнялдяряк 

тябяссцмля диллянди: «Йягин ки, еля дя вар, бала. Мадам ки, сизи юйрятмяйи бойнума 

эютцрмцшям, амма бажармырамса, демяли белядир». Гыз щюнкцрцб аьлады 

 Рус тядгигатчысы А.И.Белкинин фикринжя,  йенийетмялик дюврцндя мянлик 

шцурунун мцщцм бир жящяти кими жинси мянлик шцуру да тяшяккцл тапыр. 

Онун ики ясас формасы- констант вя консептуал жинси мянлик шцуру 

фяргляндирилир. Констант мянлик шцуру бцтцн жинси давраныш актларында иштирак 

едир, жинси давраныша нязарят функсийасыны йериня йетирир. Консептуал жинси 

мянлик шцуру ися ясасян стресс шяраитиндя, шяхсиййят цчцн бу вя йа диэяр 

ситуасийада мцщцм мяна кясб едян, цмумиййятля щяйаты ящямиййятя  

малик олан проблемляри щялл етмяк зяруряти мейдана чыхдыгда активляшир. 

 Йенийетмянин шяхсиййятиндя  мцщцм йер тутан  психи кейфиййятлярдян 

бири кими яхлаги шцур васитясиля ушаглар етик анлайышлара вя тясяввцрляря 

йийялянир, башгаларынын ряфтар вя давранышыны «яхлаги еталонлар»ла мцгайися 



етмяйи бажарырлар. Шяряф, ляйагят, тявазюкарлыг, ифтихар, жиддилик, тякидлилик, 

сямимиййят вя с. кими мцжярряд етик анлайышлары онлар дцзэцн мяналандыра 

билирляр. Мясялян, тякидлилик одур ки, адам юз цзяриня ян чятин ишляр эютцрцр, 

иши ахыра чатдырыр, чятинликдян горхмур» (13 йаш). «Тявазюкарлыг- щяр шейдя 

тябии эюрцнмякдир; эейимдя, данышыгда вя давранышда (15 йаш). 

 Йенийетмянин мянлик  вя яхлаги шцурунда баш верян дяйишикляр онун 

психи симасында йени бир хцсусиййятин –«йашлылыг щисси вя мейлинин» 

йаранмасына сябяб олур. «Йашлылыг щисси» йенийетмянин шяхсиййятинин башлыжа 

хцсусиййятидир. О, йенийетмянин йени сосиал мювгейини, йашлылар аляминя 

сцрятля вя бярабярщцгуглу цзв кими дахил олмаг, «динляйижи ушаг 

яхлагы»ндан йашлыларын бярабярщцгуглу яхлагына кечиди якс етдирир. 

Йенийетмядя шяхси ляйагят щиссини горумаг вя тясдиг етмяк жящдляри 

эцжлянир. Профессор Я.Я.Ялизадянин фикринжя, «йенийетмялик дюврцндя 

«йашлылыг щисси»нин  формалашмасынын ясас мянбяйи билаваситя жинси 

йетишкянликля баьлы дейил. Щятта йашлылыг щисси жинси йетишмянин башланмасына 

гядяр дя мейдана чыха биляр, йяни мяншяжя тамамиля сосиал мащиййятли ола 

биляр. Йашлылыг щисси йенийетмянин фяал сурятдя ятрафдакыларын ону йашлы адам, 

бюйцк кими гябул етмяляриня  йюнялдилмиш давамлы  жящдляриндя, ибаря вя 

давранышында ифадя олунур. Доьрудан да, 13-15 йашлы йенийетмялярин бу 

гянаятя эялмяк цчцн мцяййян обйектив ясаслары олур: жинси йетишмя, бой вя 

чяки артымынын нятижяси олан защири дяйишкянликляр, ижтимаи щяйата фяал 

мцдахиля, ялдя едилмиш уьурлара эюря йашлыларын ряьбятиня сащиб олма онларын 

фяалиййятиндя ясас эюстярижийя чеврилир. 

 Йенийетмянин юзцнц йашлы адам кими апарма щисси вя мейли онун 

щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя ифадя олунур. Йенийетмя аилянин щяйатында 

йашлы адам кими иштирак едир, кичик мяктяблидян фяргли олараг, биликляря мцстягил 

сурятдя йийялянмяйя башлайыр; онларын оьлан вя гызларла романтик 

мцнасибятляриндя дя бу жящят айдын нязяря чарпыр: йенийетмя оьлан вя 

гызлар бир-бири иля  эюрцш тяйин едир вя йашлылар кими  яйлянирляр (бирликдя 

эязинтийя чыхыр, мцхтялиф эежяляр тяшкил едирляр вя с.). Бюйцкляри тяглид етмя 



йолу иля йашлылар аляминя дахил олмаьа чалышан йенийетмяляр мящз онлар  кими 

эейинмяйя, сач дцзялтдирмяйя, дябдя олан палтар алмаьа мейл едир, 

косметикайа  мараг эюстярир, ял чантасы, дараг, эцзэц эяздирир, гара ейняк 

тахырлар. Профессор Я.Ялизадянин гейд етдийи кими, яслиндя йашлылыьын бцтцн 

сирлярини илк дюврлярдя онлар мящз защири эюркямин жизэиляриндя ахтарырлар. 

Йенийетмя оьланларда «киши», гызларда ися «гадын» еталону потенсиал ролун 

нцмуняси кими эюрцнцр. Онларын ряфтар вя давранышында уйьун ролун дашыйыжы 

кейфиййятляри, сярвят мейлляри формалашмаьа башлайыр.  Йенийетмянин психи 

щяйатында мейдана чыхан бир чох хцсусиййятляр жинси йетишкянликля баьлы 

олдуьуна эюря, онларын жинси тярбийяси  мясяляляриня хцсуси диггят йетирилмяли, 

тярбийя ишинин цмуми системиндя бу мясяля хцсуси диггятля арашдырылмалыдыр. 

Жинси йетишмя физики йеткинлийин чох мцщцм вя хцсуси бир тяряфидир. Сон 

онилликляр ярзиндя ушаг, йенийетмя вя эянжлярин жинси тярбийяси мясяляляри 

хцсусиля кяскин бир проблем кими диггяти жялб етмякдядир. Бу, щяр шейдян 

яввял жинси йетишмя просесинин биолоъи йашы цстялямяси, даща еркян 

олараг баш вермяси  иля баьлыдыр. Бунунла беля, милли яхлаг гайдаларына зидд 

олан йад тясирлярин жямиййятимизя сцрятля мцдахиля етмяси, йенийетмя вя 

эянжлярин позужу  вя байаьы яхлаг гайдаларына алудячилийи, чох вахт ися 

онларын тясири алтына дцшмяси данылмаз щягигятдир. Бу йаш дюврцндя ушаг вя 

йенийетмяляри тярбийянин йад, ийрянж тясирляриндян горумаг чох чятиндир. 

Тярбийя ишиндя жинси тярбийя вя  маарифляндирмя ишляриня диггят артырылмалы, 

тибби, эиэийеник, сосиал-психолоъи бахымдан жинси тярбийя иши елми ясаслар 

цзяриндя гурулмалыдыр. 

 Статистика азйашлыларын интернет клублара, диско- барлара, гадаьан 

едилмиш кинофилмляря, эизли яйлянжя йерляриня щядсиз мараг эюстярдийини, 

валидейн нязарятиндян кянарда галараг йенийетмя йашында икян ана  олмуш 

гызларын ажынажаглы талейини якс етдирир. 

 Йенийетмя йашында мейдана чыхан типик щадисялярдян бири дя илк 

мящяббят щиссидир. Бу йаш дюврцндя йенийетмянин жинси йетишмя 

просесинин эедишиндя якс жинся сечижи симпатик мцнасибятин тязащцрц кими илк 



мящяббят щисси баш галдырыр.  Валидейнляр вя педагоглар чох вахт бу щиссин 

гцввясини лазыми сявиййядя гиймятляндиря билмядикляри цчцн йенийетмянин бу 

инжя дуйьуларыны яля салыр, истещза едир вя эцлцш обйектиня чевирирляр. 

Мящяббят щисси ВЫ-ВЫЫЫ синифлярдя охуйан ушагларын психолоъи аляминдя бир 

шимшяк кими чахыр, мяфтунлуг вя вурьунлуг, атяшин севэи кими ежазкар гцввя 

сещри иля онлары гяфил «йахалайыр». Зянэин, дольун щяйат  шяраитиндя оьланларла 

гызлар арасында мцнасибятин интим мащиййяти идеал, тямиз, няжиб мейл вя 

йахынлашма истяйи иля юртцлмцш олур.  Йенийетмялярдя дахили  щисслярин ежазкар 

гцввяси баш галдырыр, тохунулмаз цлви дуйьулар онларын бцтцн варлыьына еля 

эцжлц тясир эюстярир ки, санки о сещрли бир гцввянин чыхылмаз тясири алтына 

дцшмцш олур. Бу йашда онларын ушаг мясумлуьу иля  чульалашмыш илк 

мящяббят щиссиня ещтийатла вя щюрмятля йанашмаг лазымдыр. Онлар бу 

жящятляри юз мяктубларында, эцндяликляриндя гейд едирляр: «Мян истяйирям ки, 

чятин дягигялярдя анам бир дост кими мянимля бирликдя олсун. Лакин биз бир евдя йашасаг 

да, мян онун гызы олсам да, о, инди мяндян узагдадыр, мяним цчцн йаддыр. Ешидирсянми 

ана?». 

- Мян йеня дя С. иля достлуг едирям. О, мяндян  бир йаш бюйцкдцр. О, мяня  охумаг 

цчцн чох мараглы китаблар эятирир. Мяним билмядийим щадисялярдян данышыр. Щяр шей ня 

гядяр дя йахшы иди. Лакин анам? О, бизя эюрцшмяйи гадаьан едир вя мян ону алдатмаьа 

мяжбурам. 

Йенийетмянин бу щиссляриня щюрмятсизлик едянляри В.А. Сухомлински 

«инсана ял галдыран жани»йя бянзядирди.  

Йеняйетмяляр аиля шяряфини  йцксяк гиймятляндирирляр. ОНлар ички 

дцшкцнц олан валидейнляря  мянфи мцнасибят бясляйирляр. Атанын мяняви  

жящятдян  дцшкцнлцйц, ананын  гощум-гоншу арасында пис ад чыхармасы вя 

йа йетийетмяйя сонрадан бялли олан  шцбщяли кечмиши онун цряйини аьрыдыр, 

ону дост-таныш йанында иситещза вя лаь обйектиня чевирир, хясалятли едир. 

Йенийетмянин интеллектуал сферасында йаранан башлыжа психи йенилик 

мцжярряд тяфяккцр имканларынын эенишлянмясидир. Тяфяккцрцн бу али нювц 

йенийетмялик дюврцндя яйани- образлы тяфяккцрц цстяляйир вя шаэирдлярин 

рийазиййат, физика, кимйа вя с. кими дягиг елмляри мянимсямясиндя 



ящямиййятли рол ойнайыр. Бурада  биликлярин мянимсянилмяси иля тяфяккцрцн 

инкишафы арасында икитяряфли ялагя йараныр: йени биликлярин ялдя едилмяси 

тяфяккцрцн тякмилляшмясини стимуллашдырыр, тяфяккцрцн инкишафы ися биликлярин 

системляшмясиня, онларын тяжрцбядя тятбиги бажарыгларынын инкишафына апарыр. 

Йенийетмяляр мцстягил билик ялдя етмякдян, тядгигатчылыг фяалиййятиндян 

емосионал мямнунлуг щисси дуйурлар. Дцшцнмяк, мцстягил «кяшфляр» етмяк 

онларын хошуна эялир. Йенийетмялярин тящсил алдыглары синифлярдя тялими тяшкил 

етмяк хейли чятинляшир. Дярсляр онлар цчцн марагсыз, емосионал бахымдан 

жялбедижи олмадыгда, онларын тялимя мцнасибяти дяйишир, мараглар сюнцр. Рус 

дидакты Г.И.Шукинанын тядгигатлары эюстярмишдир ки, ейни бир синифдя охуйан 

йенийетмялярин идрак марагларында бюйцк фяргляр нязяря чарпыр. Бир груп 

шаэирдлярдя мараглар  аморф характер дашыйыр, дяйишкянлийи вя ситуативлийи иля 

сяжиййялянир. Диэяр груп йенийетмялярдя мараглар эениш тядрис фянлярини, 

бцтювлцкдя тялим фяалиййятини ящатя едир. Цчцнжц груп йенийетмялярдя ися 

кюклц, доминант мараглар айдын тязащцр едиr. Йенийетмлик дюврцндя 

интеллектуал инкишафын мцщцм хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, тяфяккцр 

кейфиййятжя йениляшяряк диэяр психи просеслярин, щяр шейдян яввял гаврайыш 

вя щафизянин инкишафына ящямиййятли тясир эюстярир. Бу дюврдя йенийетмялярдя 

гаврайышын мяналылыьы артыр вя о, хцсуси нязяри идрак фяалиййяти кими  

мцшащидячилийя чеврилир. Еркян  йашлы ушаглардан  фяргли олараг, 

йенийетмянин щафизясиндя  мянтиги цнсцрляр, йаддасахламанын мянтиги 

цсуллары даща ящямиййятли шякилдя якс олунур. Онлар кечмиш материалларла 

йени материал арасында да мцряккяб ассосиасийалар йаратмаьы бажарырлар. 

Фяндахили, фянлярарасы вя локал ассосиасийалар буна мисал ола биляр. Бу юзцнц 

йенийетмялярин  мяналы йаддасахламанын хцсуси прийомларындан истифадя 

етмясиндя эюстярир. Щафизядя сахланылан материалын щяжми вя 

йаддасахламанын сцряти артыр, механики щафизяйя нязярян, сюзлц-мянтиги 

щафизя даща сцрятля инкишаф едир, щафизянин мящсулдарлыьы артыр, кичик йашлы 

мяктяблилярдян фяргли олараг онлар бцтювлцкдя материалы дейил, йалныз 

мцяййян гайда вя ганунлары язбярляйир, мювзунун галан щиссялярини «юз 



сюзляри» иля сюйляйирляр. Чох вахт йенийетмяляр дярся щазырлашаркян 

йаддасахламанын нятижясини таныма иля йохлайырлар. Китабы ачыб охудуглары 

сящифяни эюздян кечирир вя онлара еля эялир ки,  щяр шей онлара танышдыр, щяр 

шейи билирляр. Лакин дярсдя онлар бу йенилийи доьрултмаьа наил олмурлар. Йашлы 

адамларла мцгайисядя йенийетмянин интеллектуал имканлары, билик вя 

тяжрцбяси хейли мящдуд олса да, бу йаш дюврцнцн сонунда интеллектуал 

инкишафы хейли йцксяк сявиййяйя чатмыш олур. 

 Орта мяктяб йашы дюврцндя диггятин инкишафында хейли цстцн жящятляр 

йараныр. Диггятин давамлыьы вя щяжми, пайланмасы кими хцсусиййятляри 

кейфиййятжя йени истигамятдя инкишаф едир, онларын ихтийарилийи йцксялир. Бунунла 

беля, йенийетмялярин тялим фяалиййятиндя диггятин бир сыра мянфи щаллары да 

нязяря чарпыр, тяяссцрат вя йашантыларын боллуьу, жошьун фяаллыг вя 

импулсивлик, мцтящяррик давраныш онларда диггятин тез-тез йайылмасына вя 

давамсызлыьына эятириб чыхарыр. Психологлар бу щалын сябяблярини мцхтялиф 

амиллярля- иш шяраити, материалын мязмуну, шаэирдин ящвал-рущиййяси вя психи 

вязиййяти иля ялагяляндирирляр. Диггятин сечижилийи йенийетмялярдя чох айдын 

харижи ифадяйя малик олур. Севмядийи бир дярсдя дальын вя диггятсиз олан бир 

шаэирд башга бир дярсдя юзцнц олдугжа диггятли апарыр, фяаллыг эюстярир. 

Йенийетмялярля тялим просесиндя нювбяли, жялбедижи, фяал иш формалары, мараглы 

дярсляр онларын тялимя жялб едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. 

Н.Ф.Добрынинин тядгигатлары сцбут етмишдир ки, йенийетмялярдя иради сяйля 

ялагялянмиш ихтийари диггят ихтийаридян сонракы диггят адландырылан диггятин 

мящсулдар фяалиййятиня тяминат йарадыр. Йенийетмялик дюврцндя гираят, 

монолоъи вя диолоъи, йазылы вя шифащи нитг интенсив шякилдя инкишаф едир. В-ЫХ 

синифлярдя гираят техникасы вярдишляри- охунун сцряти, ифадялилийи, дцзэцнлцйц вя 

шцурлуьу кими кейфиййятляр бцтюв бир комплекс  йарадараг  узун бядии 

мятнляр бядии ифадя тярзи иля язбяр сюйлямя габилиййятляри сявиййясиня доьру 

йцксялир. Шаэирдляр мцяййян тядбирлярдя сярбяст чыхыш едир, апарыжылыг 

бажарыгларыны нцмайиш етдирир, телефонла узун мцддят диалог йарада билирляр. 

Йенийетмя синифляриндя охуйан ушаглар сярбяст мювзуда йарадыжы иншалар 



йазыр, мятн цзря план тяртиб едир. Онлар юз фикирлярини мцхтялиф аргументлярля 

ясасландырыр, диспут вя мцзакирялярдя фяаллыгла иштирак едирляр. 

 Кичик йашлы мяктяблилярля мцгайисядя йенийетмялярин идрак марагларынын 

инкишафында мцтярягги дяйишикликляр нязяря чарпыр. Онларда йаранан сечижи 

мараг (лазымлы вя лазымсыз, ясас вя важиб олмайан) фянляря гаршы олан 

мцнасибятляря юзцнц эюстярир. Онлар важиб щесаб етдикляри  фянляря даща чох 

диггят йетирир, мцхтялиф мянбялярдян сярбяст истифадя етмякля биликлярини 

зянэинляшдирмяк вя дяринляшдирмяк тяшяббцсляри эюстярир, дярсдян сонра 

мцхтялиф щазырлыг курсларына эедир, харижи дилляри , компцтери юйрянмяйя хцсуси 

диггят йетирирляр. Бцтцн бунлар ися йенийетмядя юзцнцтящсил мотивляринин 

мейдана чыхмасына ишарядир. Мцасир йенийетмялярин чоху юзцнцтящсили 

эяляжяк пешя щазырлыьынын башлыжа амили щесаб едирляр. 

 Йенийетмялик дюврц йалныз зиддиййятляр, бющран вя чятинликляр дюврц 

дейил, щям дя бюйцйян организмин, формалашан шяхсиййятин зянэин 

имканларынын реаллашмасы вя эенишлянмяси дюврцдцр. Яэяр педагог вя 

валидейнляр бу йаш дюврцнцн мцсбят жящятлярини, цстцнлцклярини нязяря 

алараг инкишаф цчцн сяфярбярлийя алсалар, чятинликляри уьурла арадан галдырмаг 

мцмкцндцр. 

Еркян эянжлик фярдин онтоэенездя инкишафынын ян ящямиййятли 

мярщяляляриндян биридир. 15-18 йашлары ящатя едян бу  йаш мярщяляси йашлылыг 

вя йеткинлик дюврцня реал кечидин йекуну, йенийетмялик дюврцндя юзцнц 

эюстярян йени  психи  кейфиййятлярин дольунлашмасы вя тамамланмасы иля 

сяжиййялянир. Бюйцк мяктяб йашы романтика, бюйцк жошьунлуг, эянжлик 

арзулары, юз гцввясини ня ися бюйцк ишляря щяср етмяк, йарадыжы тяшяббцслярин 

эенишлянмяси дюврцдцр. Бу йаш дюврц шяхсиййятин бир сыра хцсусиййятляринин 

жилаланмасы кими гиймятляндирилир. Бу дюврдя эянжин фярдиййяти, онун мяняви 

вя сосиал симасы формалашыр, ижтимаи фяалиййятя мараг вя шяхси мясулиййят 

щисси артыр, щяйатда юз йерини тапмаг мейли  йараныр. Эянжлик  илляриндя 

оьланлар вя гызларда ушаглар цчцн типик олан яламятляр тядрижян онларын 

щяйатындан силиниб эедир, йашлылара мяхсус психи кейфиййятляр, хасся вя 



яламятляр формалашыр, эет-эедя мющкямляняряк давамлы характер кясб едир. 

Бюйцк тцрк шаири Н.Щикмят дейирди ки, эянжлик арзу, инам, иэидлийя щявяс 

демякдир. Эянжлик- лирика вя романтикадыр. Бу, эяляжяк цчцн тцкянмяз 

арзулардыр. Бцтцн йахшы ямяллярин башланьыжыдыр. 

Ютян ясрин 60-жы илляриндя инкишаф етмиш харижи юлкялярдя баш вермиш 

эянжлярин етираз щяракатларынын сябяблярини арашдыран Гярб алимляри гейд 

едирди ки, йашлыларла эянжлярин, аталарла оьулларын мцнагишяси тарихи бир 

мцнагишядир. Атанын  щакимиййятиня вя ямлакына сащиб олмаг арзусу 

нясилляр арасындакы мцнагишянин ясас сябябидир. М.Муд, Е.Фириденберг беля 

щесаб едирдиляр ки, нясилляр арасындакы мцнагишяляр эет-эедя 

сцрятляняжякдир. Мясяляйя фяргли мювгедя йанашан диэяр алимляр (Л.Фойер, 

Д.Йанкелович) ися бу мювге иля разылашмыр вя гейд едирдиляр ки, бурада йени 

щеч ня йохдур: аталарла  оьуллар арасындакы мцнагишя тарихян щямишя 

мювжуд олмушдур. Садяжя олараг мцасир дюврдя онун мигйасы эцжлц 

шякилдя эенишлянмишдир. 

 Шяхсиййятин тяшяккцл тапмасы бу йаш дюврцнцн сонунда ясасян баша 

чатыр: Инсан физики жящятдян йетишир, щяйати сечими вя тямайцлц дягигляшир, 

бязян юмцр бойу давам едян достлуг башланыр, ясил илк мящяббят йараныр. 

Илк эянжлик йашы йцксяк щейсиййат, юз ляйагятини жидди анламаг вя там  

мцстягиллийя мейл етмяк жящди иля сяжиййялянир. 

 Еркян вя йа илк эянжлик дюврц адландырылан бу йаш дюврц орта мяктябин 

ЫХ-ХЫ синифляриндя тящсил илляриня тясадцф едир. Бир сыра психологлар илк эянжлик 

дюврцнц мцхтялиф адларла адландырмышлар. Мясялян, рус психологларындан 

Л.С.Выготски бу йаш мярщялясини пубертат йаш дюврц, Д.Б.Елконин ися 

бюйцк йенийетмялик дюврц кими характеризя едирди.  Л.И.Боъович беля щесаб 

едирди ки, бюйцк мяктяб йашы дюврцндя психи инкишафда юзцнц эюстярян ян 

мцщцм хцсусиййят инсан  жямиййятиндя юзцнцтяйинетмя, имкан вя 

жящдлярин дярк  едилмясидир. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя эянжлярин малик  

олдуглары психи имканларла йашлыларын, жямиййятин артан тялябляри арасында 

йаранан зиддиййят психи инкишафын щярякятверижи гцввясиня чеврилир. 



 Гябул едилмиш йаш дюврляринин тяснифатында илк эянжлик дюврцндя апарыжы 

фяалиййят нювц тялим- пешя фяалиййяти щесаб едилир. 

 Бюйцк мяктябли вя йа илк эянжлик дюврцндя психи инкишафын сосиал 

ситуасийасы (Л.С.Выготски) йенийетмяликдя йаранан психи тюрямялярин 

тякмилляшмяси цчцн ялверишли зямин йаратмыш олур. Бюйцк мяктяблинин 

мцстягил щяйатын  астанасына  дахил олмасы  онун инкишафы цчцн тамамиля 

йени сосиал шяраит йаратмы олур. О, юз щяйат йолуну тяйинетмя, пешясечмя 

яряфясиндя олдуьу цчцн онун дахили мювгейиндя юзцнямяхсус психолоъи 

дяйишиклик йараныр: тялимя вя ямяйя мцнасибятиндя ижтимаи вя шяхси дяйярляр 

юн плана чыхыр. Онлар бу фяалиййят нювляринин инсанын щяйатында ролуну вя 

ящямиййятини дцзэцн анлайыр, тялимя юз эяляжякляри мювгейиндян йанашыр, бу 

эцня эяляжяйин мювгейиндян бахырлар. Бунунла беля, еркян эянжлик 

дюврцндя мяктяблилярдя йенийетмялярин психикасына мяхсус гцсурлар арадан 

галхса да, щяля дя йенийетмя психикасынын «изляри»ня тясадцф олунур. 

 Еркян эянжлик орта мяктяб йашы дюврцнцн сонудур. Бу дюврдя 

мяктяблинин физики кейфиййятляринин инкишафында ящямиййятли дяйишикликляр давам 

едир. Жинси йетишкянлик баша чатыр, икинжи жинси яламятляр айдын харижи тязащцря 

малик олур. Бой артымынын сцряти зяифляйир, бядянин чяки артымы динамик 

характер алыр. Язялялярин инкишафы сцрятлянир, йашлы адамын гцввясиня 

йахынлашыр. Цряк- даммар системинин инкишафы нормаллашыр, ган тязйиги 

мцвазинятли форма алыр, дахили  секресийа вязиляринин фяалиййяти ритмик вязиййятя 

дцшцр, скелетин сцмцкляшмяси ясасян тамамланмыш олур, баш бейин 

структурларынын инкишафы давам едир, бядян юлчцляри мцтянасиб форма алыр. 

Физиолоъи тядгигатлар васитясиля мцяйян едилмишдир ки, 8 йашда язяля чякиси 

бядянин цмуми чякисинин 27%-ни , 15 йашда 32%-ни тяшкил етдийи щалда, 17 

йашда бу эюстярижи 44%-я чатыр. Бцтцн бу кейфиййятляр бюйцк мяктяблилярин 

истянилян физики вя ягли ишя дюзцмлцлцйцнц тямин етмиш олур, оьлан вя гызларын 

бядянинин харижи  эюрцнцшцндя  жялбедижи симметрийа йараныр, «гадынлыг» вя 

«кишилик» еталонларына йахынлашыр. Бу йаш дюврцндя йенийетмялик цчцн 

сяжиййяви олан жошгун вя гейри- бярабяр бой артымы, организмин сцрятли 



инкишафы баша чатыр, физики инкишафын нисбятян сакит дюврц башланыр. Бойун  

узунуна бюйцмя темпи йавашыйыр, язяля  эцжц вя онун иш габилиййяти артыр, 

дюш гяфясинин щяжми эенишлянир. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя синир 

системинин, хцсусиля бейнин инкишафында дяйишикликляр баш верир. Бейинин 

щцжейрядахили структурлары мцряккябляшир, онларын функсионал имканлары артыр. 

Нятижядя тялим вя ямяк просесиндя бюйцк бейин йарымкцряляринин тящлил-

тяркиб фяалиййятинин мцряккяб тязащцрляри йараныр. Мяшщур Исвечя психологу  

Клапаретд гейд едирди ки, ушаглыг вя эянжлик илляри инкишафын тякамцл 

мярщяляляридир. Йеткинлик (йашлылыг) дюврцндя бу тякамцл просеси тамамланыр. 

Бунунла беля физики эюрцнцшдя нязяря чарпан бязи гцсурлар еркян эянжлик 

дюврцнц йашайан мяктяблиляри даим наращат едир. Тябии йеткинляшмя яламяти  

кими цзцн дярисиндя ямяля эялян сызанаг вя пигмент лякяляри гызларын 

косметикадан истифадясиня йол ачмыш олур. Онларын бир чоху бядянин ениня 

инкишафындан гайьыланыр, кюкялмядян горхур, инжя вя зяриф эюрцнмяк цчцн 

бязян пящриз сахлайыр, нормал гидаланмырлар. 

 Еркян эянжлик дюврцндя инсанын мяняви гцввяси интенсив шякилдя 

инкишаф едир, онун яхлаги симасы  формалашыр, характери мцяййянляшир вя 

дцнйаэюрцшц тяшяккул тапыр. Шяхсиййятин газанылмыш йени кейфиййятляри  

бюйцк мяктяблинин  мяктябдя, аилядя вя ижтимаи мцнасибятляр системиндя 

мювгейинин дяйишмясиня эцжлц тясир эюстярир. Бц дяйишкянликлярин 

йаранмасына сябяб олан ян жидди амил йаш амилидир. Мцасир 15-18 йашлы 

эянжляр физики вя мяняви йеткинлийин бир чох яламятляриня маликдирляр. Онларда 

жинси йетишмя баша чатмыш олур. Бу ися онлара бу йаш мярщялясинин 

сонларында аиля гурмаг щцгугу верир. Эянжляр сосиал мяшьуллуг вя ямяк 

щцгугу ялдя едир, паспорт алмагла, щярби хидмят йашына чатмагла щягиги 

щярби хидмятдя ясэяр вятяндаш боржуну йериня йетирирляр. Эянжляр  щяйатда, 

жямиййятдя баш верян ижтимаи, сийаси, игтисади вя мяняви просеслярдя фяал 

иштирак едир, ян мцщцм сийаси щцгуглардан бири олан сечки щцгугу 

газанмыш олурлар. Онлар щяйата, ямяйя, башга адамлара йеткин мцнасибят 

бясляйирляр. Бунунла  беля,  тяяссцф доьуружу  щал ондан ибарятдир ки, бир сыра 



йенийетмя вя эянжлярдя щяйата истещлакчы мцнасибяти, йцнэцл вя позьун 

щяйат тярзиня мейл, ямяйя мцнасибятдя инфантил яламятляр юзцнц эюстярир. 

Зянэин щяйат тярзи иля йашайан  бязи эянжляр вахтларынын чохуну диско-

барларда, эежя клубларында йцнэцл яйлянжя йерляриндя кечирир, тцфейли щяйата 

мейллянмиш олурлар.  

15-18 йашлы эянжляри щеч дя там йеткинляшмиш, юз щяйатыны мцстягил  

сурятдя мцяййян етмяйя гадир олан тяжрцбяли адам щесаб етмяк олмаз. 

Онларын щяйата бахышындакы мцщакимяляри бязян сящв олур, илк сынагларда 

бцдряйян эянжлярдя цмидсизлик, сабаща инамсызлыг щиссляри баш галдырыр. 

Эянжлярин жошуб-чаьлайан романтик идеаллары  чох вахт щяйатын реаллаглары иля 

тоггушмада «сыныр», дюзцб дайана билмир. 

Бюйцк мяктяб йашында яхлаги шцурда вя давранышда кейфиййят 

дяйишикликляри йараныр. Онларын щяйата бахышлар системи- дцнйаэюрцшц 

формалашыр, яхлаги ягидя мейдана эялир, мцряккяб яхлаги анлайышлар тяшяккцл 

тапыр. Бу йаш дюврцндя мяктяблилярдя доста тялабат щисси, йараныр, шяряф, 

ляйагят, борж, намус, гейрят, хяйанят, йолдашлыг вя с. кими  мцряккяб етик 

анлайышларын дцзэцн анлашылмасы диггяти жялб едир. Эюркямли психолог  

М.Я.Щямзяйев гейд едир ки, эянжляр юз йолдашларында йцксяк ягли  вя яхлаги 

кейфиййятлярин олмасыны арзулайырлар. Яхлаги шцур вя давранышдакы бу йени 

кейфиййятляр бюйцк мяктяблиляря ижтимаи щяйатда фяал мювге тутмаг, мяняви 

давранышда башгаларына  нцмуня олмаг имканы верир. Ятраф алямдя  баш 

верян щяр бир шей эянж цряйи наращат едир, щяйяжанландырыр, шяхси бир шей 

кими щисс едилир.  

Еркян эянжлик дюврцндя цнсиййят вя емосионал щяйат кейфиййятжя йени 

мязмун кясб едир. Мяняви вя сярвят мцстягиллийи, сярбяст сечим имканлары 

артыр. Бунлар бюйцк мяктябли эянжлярин тялимя, ямяйя, ижтимаи щадисяляря, 

башга адамлара мцнасибятиндя  , давранышын цмуми йюнялишлийиндя айдын 

ифадя олунур. Щяйатда юз йерини мцяййян етмяк бюйцк мяктяблинин сосиал-

психи инкишафынын ясас мотивиня чеврилир. Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдлярдя идрак 



мотивляри, эениш сосиал мотивляр вя фяалиййятин нятижясиня йюнялмиш мотивляр, 

психи инкишафын башлыжа тящрикедижи гцввяляри кими тязащцр етмяйя башлайыр. 

Русийа ПЕА-нын ямякдашлары бюйцк мяктяблилярин мцхтялиф цнсиййят 

формаларына вя мцхтялиф тяряфдашларла гаршылыглы мцнасибятляря олан 

тялабатларыны юйряняряк беля гянаятя эялмишляр ки, бюйцк мяктяблилярин 

валидейнляр вя дяэяр йашлыларла цнсиййятя олан тялабаты йахын доста- 

щямйашыда олан тялабатына нязярян даща формал характер кясб едир. Бу 

нятижяляри ашаьыдакы жядвялдян дя эюрмяк олар. 

Бюйцк мяктяблилярин цнсиййят тялабаты вя реал цнсиййят (фаизлярля) 

тяряфдашлар Регламентляшмиш цнсиййят Регламентляшмямиш цнсиййят 

Она олан тялабат Реал цнсиййят Она олан тялабат Реал цнсиййят 

Валидейнляр вя 

йахын гощумлар 

4,7 70,8 66,6 29,2 

 

Мцяллимляр 8,3 95,7 10,9 4,3 

Диэяр йашлылар 2,6 98,6 6,5 1,4 

Йахын дост-

щямйашыд 

0 0 68,2 56,2 

Диэяр 

щямйашыдлар 

4,6 68,4 24,3 31,6 

 

Инэилис психологу Жон Коулменин 11-13 йашлы йенийетмяляр вя 15-17 

йашлы эянжлярля «Тамамланмамыш жцмляляр» методикасы иля апардыьы 

тядгигатын нятижяляри бу бахымдан мараглыдыр. О, оьлан вя гызлара 

«Ятрафымда щеч ким олмайанда…» вя «Яэяр инсан тякдирся…» типли 

жцмляляри тамамламаьы тапшырмышды. Алынмыш жаваблар мцсбят (мясялян: 

«Ятрафымда щеч ким олмайанда мян хошбяхтям, она эюря ки, истядийим щяр 

шейи едя билярям») вя мянфи (мясялян: «Адам тяк оланда о ясябляшмяйя 

башлайыр») олмагла тясниф едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, йенийетмяликдян 

эянжлийя доьру мцсбят мцщакимялярин сайы артыр, мянфиляр ися азалыр. Яэяр 

йенийетмяляр буну хялвят эушя кими гиймятляндирирся, бюйцк мяктяблиляр 

дарыхдырыжылыг щесаб едирляр.. Утанжаглыг йенийетмя вя эянжлярин шяхси 

щяйатында ян эениш йайылмыш коммуникатив чятинликдир. 



Еркян эянжлик дюврцнц дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы бахымындан ян 

сямяряли дювр кими нязярдян кечирмяк олар. Эениш щяжмли биликляря йийялянян 

эянж малик олдуьу чохжящятли мялуматлары системя салмаьа фяал сурятдя 

мейл едир. О цмумиляшмиш нязяри биликлярин, принсип вя ганунауйьунлугларын 

юйрянилмясиня хцсуси мараг эюстярир. Бцтцн бунлар бюйцк мяктяблилярдя 

нязяри тяфяккцрцн сявиййясинин йцксялмясиндя, идрак фяалиййятиндя мцжярряд 

тяфяккцрцн ролунун артмасында юз яксини тапмыш олур. Эянжлярин артан идрак 

имканлары онларын фярди щазырлыьа  саатларла вахт сярф етмясиндя, биликляря сяйля 

йийялянмясиндя идраки юзцнцтякминляшдирмя тялабатларында ифадя олунур. 

Бюйцк мяктяб йашы дюврц тябии- елми, фялсяфи, яхлаги, естетик,сийаси, щцгуги 

дцнйаэюрцшц формаларынын тямял принсипляринин йаранмасы вя 

мющкямлянмяси иля мцшайят олунур. Бу просесдя шаэирдлярин интеллектуал 

инкишаф сявийяси мцщцм амиллярдян бири кими  хцсуси рол ойнайыр. Яхлаги- етик 

нормаларын мянимсянилмяси, жямиййят щяйатында баш верян ижтимаи- сийаси 

щадисяляря емосионал йанашма шяхси щяйат йолунун сечилмяси,  эянжлик 

дюврцндя дцнйаэюрцшц формаларынын тяшяккцлцндя мцщцм амиля чеврилмиш 

олур. Еркян эянжлик дюврцндя цмумбяшяри вя милли дяйярляр ясасында яхлаги 

кейфиййятлярин формалашмасы просеси интенсив  характер кясб етмяйя башлайыр. 

Эянжляр елм, мядяниййят, инжясянят сащясиндя  ижтимаи сярвятляря сечижи 

мцнасибят бясляйир, жямиййятин демократикжясиня йениляшмясиня фяал 

щяйат мювгейиндян йанашыр, вятяндашлыг функсийаларыны мянимсяйирляр. 

Еркян эянжлик дюврцндя йашлылыг щисси эцжлянир, мянлик шцуру вя 

яхлаги шцурун инкишафында йени яламятляр мейдана чыхыр. Бюйцк 

мяктяблилярдя «сусма мювгейи» арадан галхыр, щагсызлыьа гаршы барышмаз 

мцнасибят юзцнц эюстярир. Онлар  аиля шяряфиня, милли щейсиййата щюрмят 

бясляйир, бу дяйярляри горумаьы юзляриня борж щесаб едирляр.  

Чохсайлы психолоъи тядгигатларын нятижяси сцбут едир ки, инсанын 

йарадыжылыг сащясиндяки наилиййятляри статистик бахымдан щеч дя онун 

мяктябдяки тялим мцвяффягиййяти иля баьлы дейилдир. Дарвин, Щеэел, Напалеон, 



Нйутон,Ейнштейн, Вагнер, Верди, Шиллер, Щейне, Свифт вя башгалары мяктябли 

вя йа тялябялик дюврцндя габилиййятсиз щесаб олунмуш вя йа ортабаб шаэирд 

кими йашыдларындан фяргляня билмямишляр. Психологлар беля щесаб едир ки, 

мяктяб програмлары жидди сурятдя регламентляшмиш характерлидир. Ушаг  вя 

эянжлярин йарадыжы габилиййятляри ися синифдян кянарда, асудя вахт заманы 

онларын мяшьул олдуьу елми дярняклярдя, сярбяст ойун формаларында даща 

парлаг вя там шякилдя цзя чыхмаг  имканы газанмыш олур. 

Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдляр юзляринин емосионал аляминин зянэинлийи, 

щиссляринин яхлаги тярбийялилик сявиййясиня эюря йенийетмялярдян хейли иряли 

эетмиш олурлар. Онлар щяйат щадисяляриня мцнасибятлярини яхлаги юлчцляр 

бахымындан мцяййян едирляр. Она эюря дя, илк эянжлик йашында йашанмыш 

щиссляр юзляринин давамлылыьы, дяринлийи иля сечилир. Оьланлар вя гызларда щяйат 

щадисяляринин тясири иля амбивалент щиссляр, зиддиййятли емосионал 

вязиййятляр йараныр. Х синифдя охуйан эянж бир гыза йаздыьы мяктубунда бу 

сятирляря йер вермишди: 

«Мян билмирям, сяни севирям, йохса нифрят едирям. Мяня еля эялир ки, бу щиссляр 

мяндя горхулу дяряжядя бир-бириня гарышмышдыр. Юз-юзцмя суал верирям: «Ня цчцн мян 

сяни севмялийям?» Жаваб тапа билмирям. Щям дя фикирляширям ки, нифрят етмяк цчцн дя 

ясасым йохдур. Бялкя, сяня гаршы мцнасибятдя гярибя вязиййятя дцшмяйимин сябябини 

анламагда мяня кюмяк едясян?» (Н.Д.Левитовун тядгигатларындан) 

Эянжляр беля щалларда юз щярякятляринин доьру олуб-олмадыьыны башга 

адамларын вердикляри гиймятляр ясасында мцяййян етмяк тялабаты щисс едир, 

даща тяжрцбяли, йеткин адамларын дястяйиня ещтийаж дуйур, дахили йашантыларыны 

башгалары иля бюлцшдцрмяк истяйирляр. Онун тязащцрц кими бюйцк 

мяктяблилярдя  йашыдлары иля йаранан йолдашлыг щиссини мисал эюстярмяк олар. 

Онун даща айдын ифадяси шяхси достлуг цнсиййятиндя цзя чыхыр. Эянжлярин 

достлуьу юзцнцн бир сыра жящятляриня эюря йенийетмялярин достлуьундан  

фярглянир. Беля ки, эянжлярин достлуг щиссинин мотивляри даща дярин олур вя бу 

йашда достлуг щиссиня даща бюйцк тялябляр верилир: гаршылыглы инам, 

доьручулуг, сядагят, мараг вя истяклярдя цмумилик, гаршылыглы кюмяк, 

щюрмят вя гаршылыглы анлашма. Эянжлик илляриндя достлуг гаршылыглы 



мцнасибятлярин вя емосионал баьлылыьын даща давамлы формасына чеврилир. Бу 

йаш дюврцндя о, ушаг вя йенийетмялярин йашыдлары иля мцнасибятинин ютяри 

формаларындан кейфиййятжя фярглянир, сечижи мязмун дашымаьа башлайыр. 

Эянжлярин достлуьунда емосионал баьлылыг, достун йашантыларына- севинж вя 

кядяриня сямими шярик олма мотивляри даща давамлы вя мющкям олур. Бунун 

нятижясидир ки, эянжлик илляриндя ясасы гойулан достлуг мцнасибятляри адятян 

бцтцн щяйат бойу давам едир. 

Илк эянжлик илляриндя мяктяблилярин емосионал  сферасында ящямиййятли 

дяйишикликляр баш верир. Онларда щяйатын, инсан фяалиййятинин мцхтялиф 

сащяляриня аид шяхси ящямиййятли мцнасибятлярин даиряси хейли эенишлянир. 

Ялдя едилмиш тяжрцбя, юз щисслярини тягдим етмя габилиййятляри эянжляря 

шяхси щяйатларында баш вермиш бир сыра  уьурсузлуглары, хошаэялмяз щаллары 

«аьрысыз», дюзцм вя сябрля йашамаг имканы верир. Достлугда, севэидя 

уьурсузлуг- гызларын вяфасызлыьы, оьланларын етибарсызлыьы эянжлярин шяхси 

щяйатында чох бюйцк зярбя тясири баьышлайыр. Чох вахт бюйцк мяктяблилярин 

шяхси щяйатында баш вермиш щалларын ифадясини онларын сифятляриндян дуймаг 

олур. Бунунла беля, бюйцк мяктяблиляр, Х-ХЫ синиф шаэирдляри йашлылар аляминя 

горху вя щяйяжанла дейил, сярбяст дахил олмаг имканларына малик олурлар. 

Эянжлик дюврцня аид психолоъи сяпкидя йазылмыш илк ясяр алман философу 

вя психологу Е.Шпранэерин «Эянжлик йашынын психолоэийасы» (1924) адлы 

ясярдир. О, психолоэийанын башлыжа мягсядини шяхсиййятин мядяниййят вя 

тарихля сых баьлы олан дахили алямини дярк етмякдя эюрцрдц. Е.Шпранэерин 

фикринжя, эянжлик йашы гызларда 13-19, оьланларда 19-22 йашлары ящатя едир, бу 

дювр мяняви инкишаф мярщялясидир вя о, психофизиолоъи просесляр комплекси иля 

сых баьлыдыр. 

1934-жц илдя алман психологу К.Бцлерин «Цч нясил эянжлик 

эцндялийиндя» адлы ясяри чап олунмушдур. О, бу ясяриндя 93 эянжлик 

эцндялийинин (38 оьлан, 55 гыз) тящлилини вермиш вя гызларын оьланлара нязярян 

даща чох эцндялик йазмаьа мейлли олдугларыны ашкара чыхармышдыр. 1929-жу 

илдя рус психологлары В.Е.Смирнованын «Эянжлик йашынын психолоэийасы», 



1929-1931-жи иллярдя ися Л.С.Выготскинин «Йенийетмянин педолоэийасы» адлы 

ясярляри чап олнмушдур. 

Сон илляр психолог вя педагоглар йенийетмя вя эянжлярин сексуал 

давраныш мейлляринин эцжлянмяси, хошаэялмяз нятижяляря эятириб чыхаран 

щаллар щаггында щяйяжанла данышырлар. Йенийетмя вя эянжляр арасында 

сексуал давраныш шаблонларынын мянимсянилмяси, азйашлылар арасында позьун 

групларын артмасы диггяти жялб едир. Онларын сексуал давранышыны ситуатив 

амиллярин тясири иля дяйишир вя щятта патолоъи формалара (онанизм, петтинг, еркян 

жинси щяйат, щомосексуализм вя с.) кечир. Мцяййян  едилмишдир ки, сексуал 

давраныш формаларынын артмасында пагнографик филм вя ъурналлар, позьун 

адамлар вя с. ясас рол ойнайырлар. Бурада пула, щядиййя иля яля алма, гызын 

гощумлары вя ряфигяляри иля йахынлыг кими долайы васитялярин дя тясири бюйцкдцр. 

Она эюря дя, йенийетмялярля мцгайисядя бюйцк мяктяблилярин емосионал 

алями йашанылмыш щисслярин даща йцксяк дяряжядя диференсиасийасы 

бахымындан даща зянэин вя дярин тяяссцратларла диггяти жялб едир. Бцтцн 

бунлар ися юз  нювбясиндя онларын али щиссляринин яхлаги, интеллектуал вя естетик 

аляминин дяринляшмясиня вя эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Бюйцк 

мяктяблилярин ящваллары юзцнцн давамлылыьы вя дцшцнжяли характери иля сечилир. 

Онларда юз  емосионал вязиййятлярини тянзимлямяк, она нязарят етмяк 

габилиййятляри хейли йцксялмиш олур. Еркян эянжлик илляриндя  шяхсиййятин 

башлыжа психолоъи  кейфиййятляри, о жцмлядян характерин база яламятляри кифайят 

гядяр давамлы форма алыр. Бу кейфиййятлярин тяшяккцлцндя иради 

кейфиййятлярин хцсуси ролу вардыр. Иради фяалиййятин шцурлу шякилдя идаря 

едилмяси: юзцнцтянзиметмя, юзцнцинандырма, юзцнцтящрикетмя, 

юзцнцбяйянмя вя с. бу  кими иради актлар эянжлярин характериндя давамлы 

иради кейфиййятляря чеврилир. Бунларын зямининдя бюйцк мяктяблилярин мотивляр 

сащяси йараныр, онларын шяхсиййятинин истигамяти мцяййянляшмиш олур. Бюйцк 

мяктяблилярин тящрикедижи гцввяляр аляминдя йцксяк дяряжяли мяняви 

тялабатлар- цнсиййят, достлуг, йцксяк билийя вя дцнйаэюрцшцня, башгалары 



цчцн нцмуняйя, ятрафдакыларын ряьбят вя щюрмятиня, севэисиня сащиб олмаг 

мейлляри актуаллашыр. Эянжлярин щяйатында айдын перспективли жазибяли 

мягсядляр мейдана чыхыр, сечижи мцнасибят йараныр. Бюйцк мяктябли 

йашында яхлаги щисслярин, норма вя гайдаларын, давраныш принсипляринин 

мянимсянилмяси просеси эцжлянир. Йашлылыг щисси, яхлаги шцур вя мянлик  шцуру 

мцяййян инкишаф щяддиня чатыр, эянжлярин мцстягил щяйата  щазырлыьынын 

мцщцм шяртиня чеврилир. Бунунла беля, АБШ психологу Л.Колберг беля щесаб 

едир ки, 16 йашлы ушагларын йалныз 10%-и яхлагын йцксяк норма вя 

принсипляриня йийялянмиш олурлар. Бу сявиййяни постконвенсиал яхлаг 

адландыран Л.Колбергя эюря, яхлаги давраныш, ижтимаи рифаща йюнялмиш вя щамы 

тяряфиндян гябул едилмиш принсипляр, башга адамлара вя юзцня щюрмят вя с. 

бу йаш мярщялясиндя бцтцн ушагларын шцурлу давраныш нормаларына чеврилмир. 

Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя эянжлярдя милли мянлик шцуру тяшяккцл 

тапыр. Онларын шцурунда милли мянявиййат, адят-яняняляр, милли яхлаги вя 

дини дяйярляр, йурда баьлылыг милли дцшцнжя тярзи вя с. кими хцсусиййятляр 

якс олунмаьа башлайыр. Эянжляр етник шцурун субйектиня, милли дил ися онларын 

етник шцурунун дашыйыжысына чеврилир. Бюйцк мяктяблинин етник шцуру она милли 

кимлийини мцяййян етмяйя имкан йарадыр,  милли юзцнцдяркетмясиня тякан 

верир. Жошуб чаьлайан  романтик арзулары реаллашдырмаг, идман сащясиндя 

гялябя газанмаг, али мяктябя дахил олмаг, ямяк фяалиййятиня башламаг, 

аиля гурмаг вя с. кими даща дяйярли эянжлик арзулары эянжлярин фяаллыьынын 

мянбяйи ролунда чыхыш едир. Эянжлярин фяалиййятинин тящрикедижи гцввяляринин 

тясири алтында онларда икинжи вя йахуд тюрямя иради кейфиййятляр олан 

гятиййятлилик, жясарят, юзцнц яля амаг, сябрлилик, инам вя с. иля йанашы даща 

йцксяк яхлаги дяйярлярдян тюряйян цчцнжц вя даща йцксяк иради 

кейфиййятляр- мясулиййятлилик, интизамлылыг, ишэцзарлыг вя тяшяббцскарлыг 

артмаьа башлайыр. Иради фяалиййятин структурунда  мцщцм йер тутан иради сяй – 

дахили вя харижи манеялярин арадан галдырылмасына йюнялмиш психи фяаллыг, 

ирадянин там сяфярбярлийи йцксялир, субйект тяряфиндян дахили психи акт вя 

вязиййятлярин дярк олунмасы просеси кими рефлексийа юзцнцн йцксяк 



сявиййясиня чатмыш олурлар. Бюйцк мяктяблилярдя формалашмыш яхлаги дяйярляр 

вя принсипляр онларын иради фяалиййятиндя йаранан мотивляр мцбаризясиндя 

ижтимаи йюнялишлийи  шяртляндирмиш олур. Ядаляти мцдафия етмяк, щаггын 

тяряфиндя дурмаг, кюмяксизя, гожалара йардым етмяк, шикяст адамлара ял 

узатмаг, рящмдиллилик кими яхлаги кейфиййятляр иради фяалиййятдя габарыг 

шякилдя цзя чыхмыш олур. Бюйцк мяктяб йашында эянжлярин шяхсиййятинин 

психолоъи структурунда баш верян дяйишикликляр идеаллар, эянжлик арзулары вя 

романтикадыр. Бу хцсусиййятлярин илкин тязащцрляри йенийетмялик дюврцндя 

мцшащидя олунса да, эянжлик йашында онлар даща да жилаланыр, йцксяк 

дяйярляр бахымындан гиймятляндириляряк сечилир. Йенийетмялярин щяйат 

идеаллары конкрет бир шяхсин симасында ( севимли мцяллим, валидейнляр, кино вя 

бядии ядябиййат гящряманлары, естрада улдузлары мцьянни вя идманчылар вя 

с.) мейдана эялдийи щалда, илк эянжлик дюврцндя бу, даща чох яхлаги 

дяйярлилик, ижтимаи вя шяхси ящямиййятлилик, шяхсиййят- инсани кейфиййятляр 

бахымындан гиймятляндирилир вя бцтюв цмумиляшмиш образ тясири баьышлайыр. 

Психолог Л.Й.Дукатын тядгигатларына эюря, ЫВ синифдя шаэирдлярин 100, В 

синифдя 99, ВЫ синифдя 94, ВЫЫ синифдя ися 80%-нин идеалы конкрет характер 

дашыйыр. Йаш артдыгжа, конкрет идеалларын мигдары тядрижян азалыр, 

цмумиляшмиш идеаллар ися тязащцр етмяйя башлайыр. Эянжляр щяйатын 

мянасыны  «юзцнц инсанлара щяср етмякдя», «ямяксевяр, файдалы вятяндаш 

олмагла», «щалал зящмятля шяхси сяадятя наил олмагда», «шяряф вя ляйагят 

сащиби олуб, щеч кимин гаршысында боржлу олмамагда», «эюзял пешя вя 

аиляйя, пула, автомашына сащиб олмагла» вя с. эюрцрляр. Эянжлярля кечирилмиш 

сорьулардан айдын олур ки, онларын чоху шяхси хошбяхтлийи йахшы пешя, 

газанжлы иш вя вязифядя эюрцрляр. Сон илляр эянжлярин нцфузлу ихтисаслара 

мейлинин артмасы да буну сцбут едир. Щцгугшцнас, щяким, компцтер, 

бизнес, эюмрцк иши, харижи дил вя с. ихтисаслара ахынын эцжлянмяси сябябляри 

архасында эянжлярин юз эяляжяк щяйатларыны фираван эюрмяк, йахшы пул 

газанмаг арзулары дайаныр. Эянжлярин арасында фираван щяйата мейлин  

гейри-яняняви сферада  йашындан асылы олмайараг варлы адамла аиля гурмаг, 



харижи юлкялярдя рягс групларында, ресторанларда ишлямяк, интим характерли 

реклам чархларына чякилмяк «улдуз» олмаг, ачыг-сачыг эейинмяк вя с. милли- 

мяняви дяйярляримизин деформасийайа уьрадыьыны якс етдирир. Пул ещтирасы, 

игтисади чятинликляр чох вахт милли-мяняви норма вя принсиплярин ашынмасына 

эятириб чыхарыр. Тящсили йарымчыг гойуб, мяктябдян йайынараг вахтларыны 

йцнэцл яйлянжя йерляриндя  кечирян эянжлярин эяляжяк талейи бу эцн 

жямиййятдя бюйцк наращатлыг доьурур. 

Еркян эянжлик дюврцндя бюйцк мяктяб йашлы ушагларын емосионал 

аляминдя баш верян ян бюйцк дяйишикликлярдян бири мящяббят щиссидир. Бу, 

юз мязмуну бахымындан кичик мяктяблилярин ряьбят, йенийетмялярин илк 

мящяббят щиссиндян ящямиййятли шякилдя фярглянир. 

Бу йаш дюврцндя жинси йетишмя баша чатдыьындан айдын ифадяли сексуал 

чаларларла характеризя олунур. Лакин бу щеч дя бцтцн эянжляр тяряфиндян дярк 

едилмиш, дцшцнжяли мязмуна малик дейилдир. Оьланлардан фяргли олараг 

гызларда якс жинся олан мцнасибят физики  йахынлыг фонунда дейил, даща артыг 

дяряжядя нязакятлилийя, цнсиййятя, нявазишя вя мяняви- емосионал йахынлыьа 

олан тялабатларла шяртлянмиш олур. Оьланларда ися щисси-еротик яйлянжя, там 

диффуз еротизм мейлляри яввялжя эцжлц олса да, сонралар бу, гызлара гаршы 

щяссас, гайьыкеш вя нязакятли мцнасибятля явяз олунмаьа башлайыр. Бу 

мясялянин мащиййятиня варан В.А.Сухомлински йазырды: «Мящяббят щисси 

мцряккяб тякамцл мярщяляси кечир. Дялиганлы эянжлик ещтираслары юз йерини 

цряк баьлылыьына, мясулиййят вя борж щиссиня верир. Яхлаги жящятдян никаща 

щазыр олмайан жащил адамлара бу, мящяббятин сюнмяси кими эюрцнцр. Бу 

жцр психо-сексуал дяйишикликляр валидейнляр вя мцяллимлярдян эянжлярдя 

жинслярарасы мцнасибятлярин тярбийяси ишиндя йцксяк диггятлилик, тялябкар 

мцнасибятин вя мясулиййятин олмасыны хцсусиля юн плана чякир. Эянжлярин 

тибби-эиэийеник бахымдан маарифляндирилмяси дя башлыжа вязифядир. 

Никащагядяр жинси йахынлашманын хошаэялмяз нятижяляря эятириб чыхаражаьы 

барядя онларда тясяввцрлярин формалашдырылмасы, милли адят-яняняляря щюрмят 

щиссинин тярбийя едилмяси олдугжа важиб мясялялярдир. 



 Рус психологлары В.А.Крутетски вя И.С.Лукинин фикринжя, йенийетмялик 

йашы дюврцндя шяхси ряьбят, яйлянжя, баьлылыг, щятта илк мящяббят щиссинин 

тязащцрляриндян данышмаг даща доьру олар. Лакин дярин, эцжлц, тясирли щисс 

кими мящяббят илк эянжлик дюврцндя йараныр. Бу тясадцфи олмайыб бюйцк 

мяктяблинин шяхсиййятинин, хцсусиля онун емосионал щяйатынын цмуми инкишафы 

иля баьлыдыр. Бюйцк мяктяблинин бир шяхсиййят кими хцсусиййятляри онун 

достлуг- мящяббят щиссиндя бцтцн айдынлыьы иля якс олунур. 

 Мящяббят тякжя биолоъи щадися дейил, о даща чох инсанын мянявиййаты 

иля баьлыдыр. Оьлан, гыз, киши-гадын арасындакы мящяббят инсанын бцтцн варлыьы, 

цмуми инкишаф сявиййяси, ижтимаи фяалиййяти, дцнйаэюрцшц, мараьы, дуйьулары, 

тяхяййцлц иля сых баьлыдыр. О, чох мцгяддяс, елми тящлиля эялмяйян цлви, инжя, 

дярин, ейни заманда мцряккяб бир феномендир. Севэи ещтирасы мюжцзяли 

щиссдир, онун юз ганунлары, юз буховлары вардыр. 

 Эянжлярин мящяббяти бир гайда олараг, пак, тяравятли, давамлы, 

мцхтялиф йашантылар, дахили щяйяжан вя ещтирасларла зянэиндир, юзцнцн лирик 

тябияти, атяшин йаньысы иля даща йцксяк, няжиб дуйьу кими нязяря чарпыр. Бу 

жящяти  хцсуси фяргляндирян мяшщур испан  йазычысы М.С.Сервантес йазырды: 

«Севэи еля бир ейняк тахыр ки, ондан баханда касыблыг зянэинлик кими, од 

зярряляри гызыл вя мирвари кими эюрцнцр». Жидди вя жялбедижи мящяббят, 

емосионал йахынлыьа  мейл мящз илк дяфя еркян эянжлик йашында мейдана 

эялир. 15-16 йашда бу щиссин артыг жидди мяняви тялабата, инсан щяйатында, 

цнсиййят фяалиййятиндя  эцжлц амиля чеврлмясиндян сющбят эедя биляр. Бу 

йаш дюврцндя мящяббят садяжя олараг якс жинся йюнялмиш ади щявяс 

примитив жинси инстинк дейил, инсани, сосиал –мяняви баьлылыг, башгасы 

гаршысында мясулиййят вя боржудур. Мящяббятин сечижи факторлары сырасында 

харижи эюркям, эянжлик вя саьламлыг ясас амилляр кими юн планда дурур. 

Мящяббятин  илк мянбяйи эюзялликдир. Бу щисс йер цзяриндя щяйатын, 

сивилизасийанын гцдрятли мянбяйидир. О,инсанын йалныз шяхси щяйатына, ямяк вя 

ижтимаи фяалиййятиня дейил, щям дя, онун психикасына вя щяртяряфли инкишафына 

сямяряли тясир эюстярир. Эянжляр арасында танышлыгдан башланан, йолдашлыг вя 



достлуьа кечян симпатийа чох вахт мящяббятя чеврилир. Дяринляшян шяхси 

интим мцнасибятляр онлар арасында мяктублашма, телефонла ялагя, эюрцш 

тяйинетмя, бирэяэязинти рягс вя с. формалары гаршылыглы ялагялярдя ифадя 

олунур. Щал-щазырда йени мобил рабитя васитяляри,интернет севян эянжляр 

арасында яйлянжяли цнсиййятя имканлар ачмышдыр. Мящяббят интим щисслярдян 

бири кими эянжлярин инкишафынын бцтюв бир  комплекси-физиолоъи, психолоъи вя 

психосексуал амиллярин биткин системидир. Эянж олан щяр бир адамы беля  бир 

суал щямишя дцшцндцрцр: эюрясян, инсан юз щяйатында нечя дяфя севя биляр, 

Бу суала айдын жаваба танынмыш рус сосиологу А.Г.Харчеванын фикирляриндя 

раст эялмяк олар. О, йазыр: «Йцнэцл дцшцнжяли адамларда тясадцфи йахынлыг 

вя яйлянжя физики йахынлыгла нятижялянир. Яэяр «мящяббят» дедикдя беля 

яйлянжя нязярдя тутулурса, онда эюрцнцр ки, инсан щяйатда дяфялярля севя 

биляр». 

 Орта мяктябин йухары синифляриндя тящсил алан эянжляр арасында узун 

илляр бойудур ки,  психологларын «эянжлик эцндяликляри» адландырдыглары зянэин 

психолоъи тядгигат материаллары эениш йайылмышдыр. Эянжлярин фикри фяалиййятинин 

мящсулу кими бу  эцндяликляр йаш психолоэийасынын тядгигат обйекти кими 

зянэин фактлар мянбяйидир. Эянжляр юз эцндяликляриндя щяйатларында баш 

верян щадисяляри, ян интим щисслярини гейд едир, адятян онлары  эизли сахлайырлар. 

«Эянжлик эцндяликляри»ндян бязи нцмуняляря нязяр йетиряк: 

- «Мян елми ишчи олмаг, Вятяня файда веря биляжяк ня ися йени бир шей кяшф етмяк 

истяйирям, Ейни заманда истяйирям  ки, аилям олсун, йахшы ханым олум. Истяйирям ки, щяр 

шейи бажаран, йахшы эюрцнян, жялбедижи гадын олум. Беля гадын мяним цчцн нцмунядир. 

(Лена 17 йаш ССРИ ЕА-нын Цмуми вя Педагоъи Психолоэийа Институтунун  

материалларындан). 

 «Щюрмятли Мянсуря! Щамы достлугдан йазыр. Амма мян достлугдан йох,щяйатдан 

йазмаг истяйирям. Чцнки сян бу ил орта мяктяби гуртарырсан. Йени щяйата гядям 

гойурсан. Тялябялик щяйатына! Эюзял, бир-бириндян ширин  арзуларла долу эянжлийя гядям 

гойажагсан! Билирям, мцтляг севяжяк вя севиляжяксян. Сяня мяслящят верирям ки, 

севдийин адамы йохлайасан, яэяр онда щягиги мящяббят варса, щеч онда да севмя. 

Онун мцтляг ирадясини йохла! Намусуну  йохла!  Чцнки ирадясиз вя намуссуз адамларда  



севэи щеч бир вахт олмайыб, олмаз да. (Мцняввяр Х синиф . проф Я.Я.Ялизадянин 

тядгигатларындан). 

 - 16 йашлы Танйа редаксийайа цнванладыьы мяктубунда йазырды: «Валидейнлярим 

мяни баша дцшмцрляр!. Мяни севдиклярини сюйляйирляр. Мяэяр адамы беля севярляр? Щямишя 

шцбщяляр, суаллар: «щарада идин? Киминля идин?». Хялвяти мяним мяктубларымы охуйурлар. 

Даим мяни данлайырлар. Беш гиймят аланда тярифлямирляр, дейирляр беля лазымдыр. Цч  аланда 

ися щямишя галмагал дцшцр. Щеч сябябини дя  сорушмурлар. Садяжя олараг данлайырлар. 

Бцтцн бунлар ювлада мящяббятдяндир щя?» (А.И.Шербаковун тядгигатларындан) 

 Бунлардан фяргли  олараг,  шаэирдлярин бир-бириня ютцрмя йолу иля  юзляри 

щаггында мялумат ялдя етмяк истядикляри «Хатиря дяфтярляри» дя психолоъи 

фикрин инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Беля  дяфтярдя хатиря йазан щяр бир 

шяхс яввялжя юзц щаггында  мялумат верир, сонра ардыжыл  сыраланмыш суаллара 

жаваблар йазыр. Лакин бу йазылар цнванлы вя имзалы олдуьу цчцн бязян онларын 

чоху йенийетмя вя эянжлярин яйлянжя  даирясиндя мящдудлашыб галыр, гейри-

сямими олмасы иля сечилир. Беля дяфтярлярдя конформист мювге айдын эюрцнцр, 

чох вахт психолоъи портретляр реаллыгла уйьун эялмир. Танышын, йолдашын вя 

достун  «цряйини сындырмамаг» наминя эянжляр бу йазыларында гейри-сямими 

мювге нцмайиш  етдирсяляр дя, елми психолоэийа цчцн бу дяфтярлярдя хейли  

материал- эянжлярин мараг вя мейлляри, дцнйаэюрцшцнцн сявиййяси, истяк вя 

арзулары  щиссляри тялабатлары вя идеаллары жямлянмиш олур. 

 «Хатиря дяфтярляри»ндян эютцрцлмцш бязи нцмуняляр бу жящятдян 

мараглыдыр: 

 - «Биз 6 ил бир йердя охумушуг. Бу 6 илдя биз бир-биримизя бажы-гардашдан артыг 

олмушуг. Ясил дост дар  эцндя танынар. Биз дя дар эцнляримиздя бир-биримизи сынамыш вя 

танымышыг». 

 - «Щюрмятли, унудулмаз синиф йолдашым, Сякиня! Сиз бу дюрд илдя щямишя мянимля 

мещрибан олмусунуз. Тякжя  мянимля йох, бцтцн синифля сиз щямишя мещрибан 

олмусунуз. Сякиня, сизин бу дюрд илдя бизя етдийиниз щюрмят вя мещрибанлыг щеч вахт 

унудулмайажагдыр. (проф. Я.Я.Ялизадянин тядгигатларындан) 

 Мцасир сивилизасийа, ижтимаи мцнасибятлярин характериндя баш верян 

просесляр щал-щазырда дярин сосиодинамик вя психодинамик дяйишикликляря 

эятириб чыхармышдыр. Эянжлярин щяйата бахышында, щяйат щадисяляриня 



мцнасибятдя йени йюнялишликляр, фяал мювге йаранмышдыр. Милли-мяняви 

дяйярляря, тарихи кечмишя, бу эцня вя эяляжяйя мцнасибятин йени 

перспектвляри диггяти жялб едир. Эянжлярин психолоэийасында мцтилик, гейри-

тянгиди итаяткарлыг кими хцсусиййятляр эет-эедя арадан галхыр, жясарят вя  

толерантлыг, вятянпярвярлик, демократик бахышлар, вятяндашлыг мювгейи вя 

мцбаризлик эцжлянир. 

 Бюйцк мяктяб йашлы шаэирдлярин тялим фяалиййяти юз характери вя 

мцзмуну етибариля йенийетмялярин тялим фяалиййятиндян фяргдянир. Йухары 

синифлярдя тядрис олунан йени фянляр, програм материаллларынын мязмунжа 

мцряккябляшмяси бюйцк  мяктяблилярин фяаллыьына вя мцстягиллийиня йени 

тялябляр верир. Тядрис олунан мювзулары йцксяк сявиййядя мянимсямяк 

цчцн бюйцк мяктяблинин нязяри тяфяккцрцнцн йцксяк инкишафы тяляб олунмур 

. Йенийетмянин юйрянмя цсуллары иля бюйцк мяктяб йашы дюврцня аид 

програм тялябляри арасында зиддиййят мейдана эялир. Бу зиддиййят бюйцк  

мяктяблинин юзцнцтящсил бажарыглары иля арадан галдырылыр. 

 Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярин тялимя мцнасибяти дя дяйишир 

вя жидди характер алыр. Онлар бюйцдцкжя тяжрцбяляри артыр, мараг даиряси 

эенишлянир. Эянжляр мцстягил щяйатын астанасына  эялиб чатмыш олурлар. 

Тялимя дярк едилмиш, шцурлу мцнасибят, эяляжяк  мцстягил щяйатда биликлярин, 

бажарыг вя вярдишлярин ящямиййятли даща айдын дярк олунур. Биликляря тялабат 

щисси мцасир эянжлярин характерик жящятляриндян биридир. Онлар дярк едир ки, 

«тящсил ясри» адландырылан ХХЫ ясрдя елм вя билик реал капиталдыр, онлара сащиб 

олмаьын йолу ися мяктяб вя тящсилдян кечир. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя 

тялимя, фянляря сечижи  мцнасибят йенийетмялярдян фяргли олараг пешя 

мараглары вя пешя истигамяти иля баьлы олур. Онлар мяктяби битирдикдян сонра 

юз щяйат йолларынын истигамятини дярк едяряк щансы йолу сечяжяклярини, щансы 

пешяйя сащиб олажагларыны гяти тяйин етмиш олурлар. Бу дюврдя шаэирдлярин 

идрак мараглары даща эениш вя давамлы характер кясб едир. Идман, техника, 

елмин айры-айры сащяляри, електроника, ижтимаи- сийаси, фялсяфи- етик проблемляр 

эянжлярин мараг даирясиндя ясас йер тутмаьа  башлайыр. Щяйатда юз йерини  



мцяййян етмяк бюйцк мяктяблинин инкишафынын сосиал шяраитинин башлыжа 

компонентиня чеврилир. 

 Бюйцк мяктяблинин тялимя  шцурлу мцнасибяти идрак просесляринин 

инкишафыны стимуллашдырараг  онларын ихтийари формаларынын йаранмасыны  тямин 

етмиш олур. Гаврайыш, щафизя, тяфяккцр вя тяхяййцл кими психи идрак просесляри 

щямчинин диггят бу йаш дюврцндя иради вя идаря олунан, тянзимлянян 

просесляр  кими юзцнц эюстярир, онларын эянжин щяйати мягсядляри вя фяалиййят 

истигамятляриндян асылылыьы мцшащидя олунур. Мцшащидячилик ящямиййятли 

дяряжядя инкишаф едяряк шяхсиййятин идрак габилиййятляриндян бириня чеврилир. 

Щафизянин инкишафы динамик шякилдя давам едир. Сюзлц-мянтиги вя мяналы 

йаддасахлама юзцнцн йцксяк щяддиня чатыр. Бурахылыш вя али мяктяблярдя 

тест имтащанларына щазырлыгла  ялагядар бюйцк мяктяблинин щафизяси щядсиз 

дяряжядя йцклянир вя эярэинлийя мяруз галыр. Ихтийари щафизя доминант щафизя 

нювц олмагла щям тялим, щям дя ижтимаи щяйат просесляриндя  фяал вя апарыжы 

рол ойнайыр. Кечилмиш мювзулар вя юйрянилян диэяр материаллар цзря бюйцк 

мяктяблиляр мяналы йаддасахлама цсулларына,  бу мягсядля план, схем вя 

конспект тяртиби кими васитяляря даща чох истинад едирляр. Бюйцк мяктяб йашы 

дюврцндя давамлы щяйат марагларындан асылы олараг диггятин сечижилийи артыр, 

онун интеллектуал фяалиййятдя ролу вя ящямиййяти йцксялир. Эянж диггятини илк 

нювбядя онун цчцн давамлы вя ящямиййятли олан обйектляря доьру йюнялдир. 

Тялим просесиндя  тяфяккцр фяалиййятя эятирилян билийя, щям дя билик ялдя етмя 

васитясиня чеврилир. Тялимдя, хцсусиля йохлама йазы, лабораторийа вя  практик 

ишлярин ижрасы заманы  фикри фяалиййятин ролу вя ящямиййяти йцксялир. Тяфяккцр 

фяал, мцстягил вя йарадыжы мязмун кясб едир,  фикри ямялиййатлар щабеля 

исбат, цмумиляшдирмя, мцжяррядляшдирмя, ясасландырма, сябяб-нятижя 

асылылыгларыны ашкар етмяйя йюнялдилмиш фикри ямялиййатлар  фяал шякилдя цзя 

чыхыр. Тяфяккцрцн инкишафы нитгин образлылыьына, мянтигилийиня, юз фикрини сярбяст 

ифадя етмяк бажарыгларынын формалашмасына эятириб чыхарыр. Эянжлярин нитгинин 

структуру мцряккябляшир, лцьят фонду зянэинляшир вя цнсиййят фяалиййятиндя  

вербал имканлар  артыр. Бюйцк мяктяб йашы дюврцндя нитг мядяниййяти вя нитг 



етикети хейли дяряжядя инкишаф едяряк цмуми мядяни сявиййянин мцщцм 

амилиня чеврилир. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII  Mövzu:    Pedaqoji psixoloji məsələləri,pedaqoji psixologiyanın 

vəzifələri və metodları 

     PLAN: 

1. Təlim psixologiyası pedaqoji psixologiyanın əsas sahələrindən biri 

kimi. Təlimin nəzəri və tətbiqi problemləri. 

2. Təlimin mahiyyəti və qanunauyğunluqları. 

3. Təlim və psixi inkişafın vəhdəti.  

4. Təlim psixologiyası və müasir dərs. Müasir dərsin funksiyaları. Dərsə 

interaktiv təlim metodlarından istifadə. 
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Тялим вя инкишафын гаршылыглы мцнасибяти проблеми йалныз методолоъи дейил, 

щям дя практик психолоъи, педагоъи вя сосиал проблемдир. Онун дцзэцн 

мцяййянляшдирилмясиндян тялим вя тярбийя ишинин мязмуну, метод вя 

формалары ящямиййятли шякилдя асылыдыр. 



 Мялумдур ки, «тялим» анлайышы щазыр биликлярин мцяллимдян шаэирдя 

ютцрцлмяси, эениш мянада, юйрядилянлярля юйрядян арасында гаршылыглы 

мцнасибятляр, педагоъи просес васитясиля юйрядилянляря елми билик, бажарыг вя 

вярдишлярин, фяалиййят цсулларынын мянимсядилмясинин мяшкилини нязярдя тутур. 

Бу просес шаэирдлярин дахили вя харижи фяаллыьынын стимуллашдырылмасы вя идаря 

олунмасына, нятижядя бяшяри тяжрцбянин мянимсядилмясиня йюнялдилмишдир. 

Тялимин инкишафа тясири дедикдя, бир-бири иля сых баьлы олан ики мцхтялиф щадисяляр 

категорийасы баша дцшцлцр: хцсуси биолоъи, йяни, бейнин цзви йетишмяси, онун 

анатомик- биолоъи ситруктурларынын формалашмасынын мцяййян инкишаф 

динамикасы вя мцяййян сявиййядя ягли йетишмя. Ялбяття, ягли инкишаф бейин 

структурларынын биолоъи йеткинлийи иля бирбаша олараг ялагядардыр. Педагоъи 

просесдя, ушагларын тялими, тярбийяси вя инкишафында бу жящятин нязяря 

алынмасы олдугжа важибдир. Ютян ясрин  яввялляриндя бу мясяляйя  диггят 

йетирмяйин зярурилийини юн плана чякян Н.Няриманов йазырды: «Ушагларын бир 

парасы зещинли,  фящмсиз, зякавятли,  бир парасы зещинсиз, фящмсиз, бир 

парасынын гцввейи щафизяси гцввятли, бир парасынынки пагис, бир парасы мцдщиш 

щекайяляр севян, бир парасы эцлцнж вя фярящли наьыллардан щязз алан олур 

Бунунла беля, бейин структурларынын цзви йетишмясинин мцщитдян, тялим вя 

тярбийя шяраитиндян асылылыьы артыг мцасир елми фактлар ясасында сцбута 

йетирилмишдир. Демяли, ягли  инкишафдан сющбят эедяркян онун бейнин биолоъи 

йетишмяси просеси иля вящдятдя баш вердийини нязяря алмаг лазымдыр. Мцасир 

педагоэика вя психолоэийа елмляриндя тялимля инкишафын гаршылыглы 

мцнасибятинин айдынлашдырылмасы истигамятиндя цч нюгтейи- нязяр диггяти жялб 

едир. Биринжи даща эениш йайылмыш нюгтейи-нязяр ондан ибарятдир ки, тялим вя  

инкишаф бир-бириндян асылы олмайан ики мцстягил просесдир. Лакин тялим санки 

бейнин йетишмяси цзяриндя гурулур. Беляликля, тялим инкишаф просесиндя 

тязащцр едян имканларын сырф шякилдя защири эюрцнтцсцдцр. Алман алими 

В.Штерн йазырды ки, инкишаф тялимин архасынжа эедир вя она уйьунлашыр. Бу беля 

олдуьу щалда, ягли йетишмя просесиня мцдахиля етмяк, она мане олмаг 

лазым дейил, бейнин тялим цчцн йетишмясинядяк сябрля, пассив шякилдя 



эюзлямяк лазымдыр. Мящшур Исвечря психологу Ъ.Пиаъе бу мясяляйя юз 

мцнасибятини билдиряркян гейд етмишдир ки, ягли инкишаф юз дахили ганунлары 

цзря эедир. Она эюря  дя, тялим бу просеси ящямиййятсиз дяряжядя 

сцрятляндиря вя йа лянэидя биляр. Ня гядяр ки, ушагда мянтиги  тяфяккцр 

формалашмамышдыр, она мянтиги дцшцнмяйи юйрятмяк аьласыьмаздыр.  

 Тялим вя инкишафын гаршылыглы мцнасибятляри щаггында икинжи нюгтейи-

нязярин тяряфдарлары, бищевиористляр (Жеймс, Торндайк) тялимля инкишафы 

гарышдырыр, бу просесляри бир-бири иля ейниляшдирдиляр. Бу проблемя айдынлыг 

эятирмяйя чалышан цчцнжц истигамятин тяряфдарлары (Коффка вя б.) ися биринжи 

ики нюгтейи-нязяри бирляшдиряряк она юз ялавялярини дя дахил етмякля, беля 

щесаб едирляр ки, тялим инкишафын ардынжа аддымбааддым эедя билмяз, о 

инкишафын юнцндя дя эедяряк она йениликляр эятиря биляр. ХХ ясрин 

яввялляриндя бу проблемя тамамиля йени бахыш рус психологу Л.С.Выготски 

тяряфиндян эятирилмишдир. О, шяхсиййятин инкишафында тялимин апарыжы ролу 

щаггында тезиси елми-психолоъи бахымдан ясасландырмаьа наил олмушдур. 

Бунунла ялагядар олараг Л.С.Выготски ушаьын ягли инкишафында ики  сявиййяни 

фяргляндирмишдир. 

 Биринжи сявиййя актуал инкишаф зонасы олуб, ушаьын щазырлыьынын фактики 

вязиййятини якс етдирир. Бу сявиййя ушаьын там сярбяст олараг йериня йетирдийи 

тапшырыгларла сявиййялянир. Икинжи, даща йцксяк сявиййяни ися о, йахын инкишаф 

зонасы адландырмышдыр. Бу сявиййя биринжидян фяргли олараг, ушаьын мцстягил 

дейил, йашлыларын мцяййян гядяр кюмяйи иля верилян тапгырыьы йериня йетирмяси 

имканларыны характеризя едир. Л.С.Выготски гейд едирди ки, ушаг бу жцн 

йашлыларын кюмяйи иля йериня йетирдиклярини, сабащ мцстягил олараг йериня 

йетиряжяк. Йахын инкишаф зонасына дахил олан, тялим просесиндя актуал инкишаф 

зонасына кечир. Беляликля, шяхсиййятин инкишафы бцтцн истигамятлярдя эедир. 

Мцасир психолоэийа елминдя шяхсиййятин тялими вя инкишафынын диалектик 

гаршылыглы ялагяляри щаггында Л.С.Выготски тяряфиндян иряли сцрцлян 



консепсийа даща эениш йайылмагла, бир чох дцнйа психологлары тяряфиндян 

гябул едилир вя бурада апарыжы рол тялимя верилир. 

 Мялумдур ки, тялим вя инкишаф бир-бири иля сых баьлыдыр: тялим вя инкишаф 

паралел шякилдя жяряйан едян ики просес дейил, онлар  вящдят тяшкил едир. 

Тялимдян кянарда шяхсиййятин щяртяряфли инкишафы мцмкцн дейил. Тялим 

инкишафы стимуллашдырыр, ону юз архасынжа апарыр вя бу просесдя инкишафа 

истинад едир. Тялимдя инкишаф, хцсусиля ягли инкишаф, тялим просесинин тяшкили, бу 

просесдя ялдя едилян биликлярин характери иля мцяййян едилир. Биликляр 

систематик вя ардыжыл олмасы, юзцнцн кифайят гядяр цмумиляшмя сявиййяси иля 

фярглянмялидир. Тялим юз тяшкили мащиййяти етибариля проблемли вя диалог 

ясасында гурулмалы, шаэирдя юз субйектив мювгейини билдирмяк имканы 

верилмялидир. Сон нятижядя гейд етмяк олар ки, тялимдя шяхсиййятин инкишафы цч 

ясас факторла мцяййян едилир: 

1. Шаэирдлярин юз тяжрцбялярини цммиляшдирмяси; 

2. Цнсиййят просесиндя анлама (рефлексийа) 

3. Шяхсиййятин инкишафы просеси мярщяляляринин  юзцнцн эюзлянилмяси. 

Тялим просесиндя шаэирдлярин мянимсямя фяалиййяти башлыжа 

мягсяддир. Бурада шаэирдлярин тялимя мцнасибяти онларын фяалиййятини 

стимуллашдыран мотивлярдян  бири кими, юзцнц эюстярир. Бундан асылы олараг 

шаэирдляр тялим заманы гаршыйа чыхан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн иради 

сяй эюстярир, диггятлярини тялим фяалиййятиня йюнялтмяйя наил олурлар. 

Психологларын гейд етдикляри кими дярсдя шаэирдлярин диггяти тялим ишляриндя  

уьурлу нятижялярин ялдя едилмяси цчцн важиб шяртлярдян биридир. Щяр бир адам 

йахшы билир ки, ойнайан ушаг, охуйан мяктябли, йарадыжы бястякар вя йа алим,  

ишляйян фящля вя с. цчцн уьурлу фяалиййятин ясасында йахшы тяшкил олунмуш 

диггят  дайаныр. Бцтцн фяалиййят сащяляриндя  олдуьу кими, тялимдя дя диггят 

етибарлы гарантдыр. Вахты иля эюркямли рус педагогу К.Д. Ушински йазырды ки, 

диггят шцурумузун еля бир гапысыдыр ки, бейнимизя дахил олан бцтцн 

мялуматлар мящз бу гапыдан кечир. 



Тялим фяалиййяти шаэирдлярин диггятиня йени тялябляр верир: онун 

ихтийарилийи тямин олунур, тякминляшир вя о, идаря олунан вя тянзимлянян бир 

просеся чеврилир. Дярсдя шаэирдлярин диггятсизлийинин сябябляри  фяння гаршы 

мараьын олмамасы мцяллимин айдын олмайан гуру вя жансыхыжы шярщи, онларын 

йорьунлуьу иля баьлы олур. Одур ки, дярс просесиндя шаэирдлярин диггятини 

«ойаг» сахламаг, онун мящсулдарлыьыны тямин етмяк цчцн мцхтялиф 

цсуллардан истифадя етмякля дярсляри динамик тяшкил етмяк, кянар 

гыжыглашдырмалары арадан галдырмаг фяалиййят нювлярини бир-бири иля явяз етмяк 

лазым эялир. Бу жящятдян мяктяб тяжрцбясиндя сон илляр эенишлянмякдя олан 

фяал вя интерактив тялим методларындан истифадя етмяк файдалыдыр. Дярсдя 

шаэирдин фяалиййяти ящямиййятли шякилдя тялим ишинин темпиндян асылыдыр. Йаваш 

темпдя гурулан тялим шаэирдлярдя диггятин йайынмасына эятириб чыхарыр, 

онларын фяаллыьыны зяифлядирся, сцрятли темпдя гурулан тялим шаэирдлярин тялим 

материалларыны дярк етмясиня, мцяллимин шярщ заманы иряли сцрдцйц фикирляри 

излямяйя мане олур, нятижядя  дольынлыьа эятириб чыхарыр. Мцяллим дярс дедийи 

синфин сявиййясиня шаэирдлярин реал мянимсямя имканларына ясасланараг щяр 

бир синиф цчцн оптимал иш темпи сечмялидир. Тяжрцбя вя мцшащидяляря 

ясасланараг гейд етмяк олар ки, мцяллимлярин чоху дярсдя сакит отуран 

ушаглара хцсуси диггят бясляйир онлары даща чох тярифляйирляр. Чох вахт беля 

сакит отуруш щеч дя диггятлилийи якс етдирмир. Беля шаэирдляр жисмян синифдя 

олсалар да , рущян, юз диггятляринин йюнялишлийи бахымындан синифдян кянарда 

«олурлар». 

Шаэирдин тялимя  мцсбят мцнасибятиндя онун мараглары бюйцк рол 

ойнайыр. Тялим мараглары шаэирдин дярин вя щягиги щиссляриндя емосионал 

бахымдан якс олунур. Тялим мараглары  тялим мотивасийасында ящямиййятли 

йер тутур. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг педагоъи психолоэийа елминдя йени 

бир идейа-инкишафетдирижи тялим идейасы мейдана эялди. Щямин идейанын 

мяркязи амили шаэирд, онун инкишафы проблеми иди. Психологлар гейд едирдиляр ки, 

тялим инкишафа хидмят етмялидир. Инкишафетдирижи тялим шяхсиййятин формалашмасы 



вя инкишафы проблемини тялимин башлыжа проблеми кими ортайа атырды. Бу 

проблемя мцнасибят билдирян эюркямли психолог профессор Я.Я.Ялизадя гейд 

едир: «Тялим вя инкишаф проблемини бу мцстявидя арашдыранда, о, мащиййятжя 

тялим вя ягли инкишаф проблеми кими мейдана чыхыр. 

Инкишафетдирижи тялим истигамятиндя давамлы тядгигатларын эедишиндя ики 

дидактик-психолоъи систем мейдана эялди. Онлардан бириня эюркямли рус 

дидакты Л.В.Занков, диэяриня ися Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов рящбярлик 

едирдиляр.  

Л.В.Занковун инкишафетдирижи тялим консепсийасында шаэирдлярин ягли 

инкишафында башлыжа йер оптимал тялим методларына, йени педагоъи 

технолоэийалара верилир. Бу истигамятин тяряфдарларындан Н.А.Менчинскайа 

Й.Ф.Чекмайев вя б. проблемя башга жцр йанашыр вя беля щесаб едирдиляр ки, 

шаэирдлярин ягли инкишафында конкрет биликляря истинад етмякля, мцжярряд 

биликлярин мянимсянилмясини тямин етмяк олар. Юйрянмядя «тялимя 

габиллийин» ясас рол ойнадыьыны юн плана чякян вя бу анлайышы бир термин кими 

педагоъи психолоэийада илк дяфя ишлядян Н.А.Менчинскайа шаэирдлярин ягли 

инкишафында тялим методларынын мцщцм ролуну юн плана чякирди. 

Л.В.Занковун, Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдовун консепсийасы ися ушаглара 

тялимин илкин мярщяляляриндян башлайараг мцжярряд анлайышларын 

верилмясинин мцмкцнлцйцн идейасына ясасланырды. Ютян ясрин 60-жы 

илляриндян башлайараг рус дидак вя психологлары кичик йашлы мяктяблилярин 

цмуми инкишафына йюнялдилмиш йени дидактик систем ишляйиб щазырладылар. Кичик 

йашлы мяктяблилярин имканларынын юйрянилмяси истигамятиндя апарылан бу 

тядгигатлар нятижясиндя диггятялайиг нятижяляр ялдя олунду. Мцяййян едилди 

ки, кичик йашлы мяктяблилярин идрак  имканлары  яняняви педагоэикада 

эюстяриляндян хейли йцксякдир.  Артыг тялимин биринжи илиндян башлайараг 

шаэирдляр бир сыра рийази тясяввцрляри ганунауйьунлуг вя мцнасибятляри 

мянимсямяйи бажарырлар. Нятижядя ютян ясрин 60-жы илляринин сонунда  

дюрдиллик ибтидаи тялим цчиллик системя кечирилди, щесаб фянни тядрис планларындан 



чыхарылды. Биринжи синифдян башлайараг онун явязиня рийазиййат фянни тядрис 

олунмаьа башланылды. Бцтцн тядрис програмлары вя дярсликляр мязмунжа  

кюклц шякилдя йениляшдирилди. Инкишафетдирижи тялим консепсийасы ясасында 

тядгигатларын мигйасы эет-эедя эенишлянирди. ХХ ясрин 80-жы  илляринин 

яввялляриндя  комплекс физиолоъи, психолоъи вя педагоъи тядгигатлар нятижясиндя 

ушагларын мяктяб тялиминя бир ил тез, 6 йашындан башланылмасы проблеми 

мейдана чыхды вя 80-жы иллярин орталарында  бу проблем юз практик щяллини 

тапмыш олду. Кечмиш ССРИ-дя ушагларын 6 йашындан кцтляви тялиминя 

башланылды, ибтидаи тящсил ися дюрдиллик системя кечирилди. Щал-щазырда 

республикамызда тялим 6 йашдан башланыр вя артыг 20 илдир ки,  давам етдирилир. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV MÖVZU:       TƏLİM  VƏ TƏRBİYƏ PSİXOLOGİYASI 

 

     PLAN: 

1. Təlim psixologiyası pedaqoji psixologiyanın əsas sahələrindən biri 

kimi. Təlimin nəzəri və tətbiqi problemləri. 

2.Təlimin mahiyyəti və qanunauyğunluqları. 

3. Təlim və psixi inkişafın vəhdəti.  

4. Təlim psixologiyası və müasir dərs. Müasir dərsin funksiyaları. Dərsə 

interaktiv təlim metodlarından istifadə. 

5. Tərbiyə  işlərinin idarə  edilməsinin mahiyyəti və onun psixoloji 

məzmunu. 

6. Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı təhsilin məqsədi kimi.  Tərbiyənin 

demoqrafik problemləri. 

7.  Özünütərbiyə şəxsiyyətin inkişafında qanunauyğun hadisə kimi. 

Özünütərbiyə və onun motivləri. 

8.  Şəxsiyyətin yenidən tərbiyəsinin psixoloji  əsasları.  
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 Тялим вя инкишафын гаршылыглы мцнасибятляри щаггында икинжи нюгтейи-

нязярин тяряфдарлары, бищевиористляр (Жеймс, Торндайк) тялимля инкишафы 

гарышдырыр, бу просесляри бир-бири иля ейниляшдирдиляр. Бу проблемя айдынлыг 

эятирмяйя чалышан цчцнжц истигамятин тяряфдарлары (Коффка вя б.) ися биринжи 

ики нюгтейи-нязяри бирляшдиряряк она юз ялавялярини дя дахил етмякля, беля 

щесаб едирляр ки, тялим инкишафын ардынжа аддымбааддым эедя билмяз, о 

инкишафын юнцндя дя эедяряк она йениликляр эятиря биляр. ХХ ясрин 

яввялляриндя бу проблемя тамамиля йени бахыш рус психологу Л.С.Выготски 

тяряфиндян эятирилмишдир. О, шяхсиййятин инкишафында тялимин апарыжы ролу 

щаггында тезиси елми-психолоъи бахымдан ясасландырмаьа наил олмушдур. 

Бунунла ялагядар олараг Л.С.Выготски ушаьын ягли инкишафында ики  сявиййяни 

фяргляндирмишдир. 

 Биринжи сявиййя актуал инкишаф зонасы олуб, ушаьын щазырлыьынын фактики 

вязиййятини якс етдирир. Бу сявиййя ушаьын там сярбяст олараг йериня йетирдийи 

тапшырыгларла сявиййялянир. Икинжи, даща йцксяк сявиййяни ися о, йахын инкишаф 

зонасы адландырмышдыр. Бу сявиййя биринжидян фяргли олараг, ушаьын мцстягил 

дейил, йашлыларын мцяййян гядяр кюмяйи иля верилян тапгырыьы йериня йетирмяси 

имканларыны характеризя едир. Л.С.Выготски гейд едирди ки, ушаг бу жцн 

йашлыларын кюмяйи иля йериня йетирдиклярини, сабащ мцстягил олараг йериня 

йетиряжяк. Йахын инкишаф зонасына дахил олан, тялим просесиндя актуал инкишаф 

зонасына кечир. Беляликля, шяхсиййятин инкишафы бцтцн истигамятлярдя эедир. 

Мцасир психолоэийа елминдя шяхсиййятин тялими вя инкишафынын диалектик 

гаршылыглы ялагяляри щаггында Л.С.Выготски тяряфиндян иряли сцрцлян 

консепсийа даща эениш йайылмагла, бир чох дцнйа психологлары тяряфиндян 

гябул едилир вя бурада апарыжы рол тялимя верилир. 

 Мялумдур ки, тялим вя инкишаф бир-бири иля сых баьлыдыр: тялим вя инкишаф 

паралел шякилдя жяряйан едян ики просес дейил, онлар  вящдят тяшкил едир. 

Тялимдян кянарда шяхсиййятин щяртяряфли инкишафы мцмкцн дейил. Тялим 

инкишафы стимуллашдырыр, ону юз архасынжа апарыр вя бу просесдя инкишафа 



истинад едир. Тялимдя инкишаф, хцсусиля ягли инкишаф, тялим просесинин тяшкили, бу 

просесдя ялдя едилян биликлярин характери иля мцяййян едилир. Биликляр 

систематик вя ардыжыл олмасы, юзцнцн кифайят гядяр цмумиляшмя сявиййяси иля 

фярглянмялидир. Тялим юз тяшкили мащиййяти етибариля проблемли вя диалог 

ясасында гурулмалы, шаэирдя юз субйектив мювгейини билдирмяк имканы 

верилмялидир. Сон нятижядя гейд етмяк олар ки, тялимдя шяхсиййятин инкишафы цч 

ясас факторла мцяййян едилир: 

4. Шаэирдлярин юз тяжрцбялярини цммиляшдирмяси; 

5. Цнсиййят просесиндя анлама (рефлексийа) 

6. Шяхсиййятин инкишафы просеси мярщяляляринин  юзцнцн эюзлянилмяси. 

Тялим просесиндя шаэирдлярин мянимсямя фяалиййяти башлыжа 

мягсяддир. Бурада шаэирдлярин тялимя мцнасибяти онларын фяалиййятини 

стимуллашдыран мотивлярдян  бири кими, юзцнц эюстярир. Бундан асылы олараг 

шаэирдляр тялим заманы гаршыйа чыхан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн иради 

сяй эюстярир, диггятлярини тялим фяалиййятиня йюнялтмяйя наил олурлар. 

Психологларын гейд етдикляри кими дярсдя шаэирдлярин диггяти тялим ишляриндя  

уьурлу нятижялярин ялдя едилмяси цчцн важиб шяртлярдян биридир. Щяр бир адам 

йахшы билир ки, ойнайан ушаг, охуйан мяктябли, йарадыжы бястякар вя йа алим,  

ишляйян фящля вя с. цчцн уьурлу фяалиййятин ясасында йахшы тяшкил олунмуш 

диггят  дайаныр. Бцтцн фяалиййят сащяляриндя  олдуьу кими, тялимдя дя диггят 

етибарлы гарантдыр. Вахты иля эюркямли рус педагогу К.Д. Ушински йазырды ки, 

диггят шцурумузун еля бир гапысыдыр ки, бейнимизя дахил олан бцтцн 

мялуматлар мящз бу гапыдан кечир. 

Шаэирдин тялимя  мцсбят мцнасибятиндя онун мараглары бюйцк рол 

ойнайыр. Тялим мараглары шаэирдин дярин вя щягиги щиссляриндя емосионал 

бахымдан якс олунур. Тялим мараглары  тялим мотивасийасында ящямиййятли 

йер тутур. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг педагоъи психолоэийа елминдя йени 

бир идейа-инкишафетдирижи тялим идейасы мейдана эялди. Щямин идейанын 

мяркязи амили шаэирд, онун инкишафы проблеми иди. Психологлар гейд едирдиляр ки, 



тялим инкишафа хидмят етмялидир. Инкишафетдирижи тялим шяхсиййятин формалашмасы 

вя инкишафы проблемини тялимин башлыжа проблеми кими ортайа атырды. Бу 

проблемя мцнасибят билдирян эюркямли психолог профессор Я.Я.Ялизадя гейд 

едир: «Тялим вя инкишаф проблемини бу мцстявидя арашдыранда, о, мащиййятжя 

тялим вя ягли инкишаф проблеми кими мейдана чыхыр. 

Инкишафетдирижи тялим истигамятиндя давамлы тядгигатларын эедишиндя ики 

дидактик-психолоъи систем мейдана эялди. Онлардан бириня эюркямли рус 

дидакты Л.В.Занков, диэяриня ися Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдов рящбярлик 

едирдиляр.  

Л.В.Занковун инкишафетдирижи тялим консепсийасында шаэирдлярин ягли 

инкишафында башлыжа йер оптимал тялим методларына, йени педагоъи 

технолоэийалара верилир. Бу истигамятин тяряфдарларындан Н.А.Менчинскайа 

Й.Ф.Чекмайев вя б. проблемя башга жцр йанашыр вя беля щесаб едирдиляр ки, 

шаэирдлярин ягли инкишафында конкрет биликляря истинад етмякля, мцжярряд 

биликлярин мянимсянилмясини тямин етмяк олар. Юйрянмядя «тялимя 

габиллийин» ясас рол ойнадыьыны юн плана чякян вя бу анлайышы бир термин кими 

педагоъи психолоэийада илк дяфя ишлядян Н.А.Менчинскайа шаэирдлярин ягли 

инкишафында тялим методларынын мцщцм ролуну юн плана чякирди. 

Л.В.Занковун, Д.Б.Елконин вя В.В.Давыдовун консепсийасы ися ушаглара 

тялимин илкин мярщяляляриндян башлайараг мцжярряд анлайышларын 

верилмясинин мцмкцнлцйцн идейасына ясасланырды. Ютян ясрин 60-жы 

илляриндян башлайараг рус дидак вя психологлары кичик йашлы мяктяблилярин 

цмуми инкишафына йюнялдилмиш йени дидактик систем ишляйиб щазырладылар. Кичик 

йашлы мяктяблилярин имканларынын юйрянилмяси истигамятиндя апарылан бу 

тядгигатлар нятижясиндя диггятялайиг нятижяляр ялдя олунду. Мцяййян едилди 

ки, кичик йашлы мяктяблилярин идрак  имканлары  яняняви педагоэикада 

эюстяриляндян хейли йцксякдир.  Артыг тялимин биринжи илиндян башлайараг 

шаэирдляр бир сыра рийази тясяввцрляри ганунауйьунлуг вя мцнасибятляри 

мянимсямяйи бажарырлар. Нятижядя ютян ясрин 60-жы илляринин сонунда  



дюрдиллик ибтидаи тялим цчиллик системя кечирилди, щесаб фянни тядрис планларындан 

чыхарылды. Биринжи синифдян башлайараг онун явязиня рийазиййат фянни тядрис 

олунмаьа башланылды. Бцтцн тядрис програмлары вя дярсликляр мязмунжа  

кюклц шякилдя йениляшдирилди. Инкишафетдирижи тялим консепсийасы ясасында 

тядгигатларын мигйасы эет-эедя эенишлянирди. ХХ ясрин 80-жы  илляринин 

яввялляриндя  комплекс физиолоъи, психолоъи вя педагоъи тядгигатлар нятижясиндя 

ушагларын мяктяб тялиминя бир ил тез, 6 йашындан башланылмасы проблеми 

мейдана чыхды вя 80-жы иллярин орталарында  бу проблем юз практик щяллини 

тапмыш олду. Кечмиш ССРИ-дя ушагларын 6 йашындан кцтляви тялиминя 

башланылды, ибтидаи тящсил ися дюрдиллик системя кечирилди. Щал-щазырда 

республикамызда тялим 6 йашдан башланыр вя артыг 20 илдир ки,  давам етдирилир. 

Hər bir cəmiyyətdə  tərbiyə həmin cəmiyyətin başlıca vəzifələrindən  birini 

təşkil edir. Müasir dövrdə gənc nəslin elmi dünyagörüşünə, yüksək əxlaqi 

keyfiyyətlərə malik olan, mənəvi zənginliyi, əxlaqi saflığı və  fiziki kamilliyi  

özündə birləşdirən  şəxsiyyət kimi tərbiyə olunması, formalaşdırıl-ması ən 

vacib, təxirəsalınmaz  bir vəzifə kimi qarşıda durur. Bu mühüm vəzifənin  

həyata keçirilməsində məktəb və müəllimlərimiz həlledici mövqe tutur.  

 Məktəblərimizin, müəllim və tərbiyəçilərimizin bu vəzifəni  

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmələri tərbiyə prosesinin psixologiyası,  psixoloji 

əsasları, qanunauyğunluqları haqqında  biliklərdən çox asılıdır. Təsadüfü 

düeyildir ki, şəxsiyyətin formalaşmasının psixooji mexanizminin 

öyrənilməsi tərbiyə  psixologiyasının başlıca  vəzifəsi hesab olunur.  

 Şəxsiyyətin əxlaqi -iradi  sahəsinin, əxlaqi şüurunun, əxlaqi təsəvvür, 

anlayış, prinsip və inamının, əxlaqi hislərinin, adətlərinin, başqa adamlara, 

cəmiyyətə, əməyə münasibətdə ifadə olunan davranış tərzlərinin  

formalaşmasının psixoloji mexanizmlərini açmaqla tərbiyə psixologiyası  

böyüyən gənc nəslin şəxsiyyətin fəal şəkildə istiqamətləndirilməsi üçün 

imkan verir.  

 Şagirdlərin  tərbiyəvi təsir şəraitində psixi fəaliyyətlərinin 

qanunauyğun-luqlarını, məktəblilərin özünütərbiyəsinin psixoloji əsaslarını 



aşkara çıxarmaqla,  tərbiyə psixologiyası şəxsiyyətin keyfiyyətlərinin 

formalaşmasına imkan yaradan  həmin təsirlərin mexanizmlərini də öyrənir.  

 Tərbiyə şəxsiyyətin  formalaşmasına yönəldilmiş xüsusi fəaliyyət 

sahəsidir. Bu prosesdə daha yaşlı nəsil  özünün təcrübəsini,  ehtiraslarını, 

inamını kiçik nəslə verir. Tərbiyə şəxsiyyətin daxili və xarici amillərin təsiri 

alıtında baş verən inkişafının idarə olunmasıdır. Ona görə də şəxsiyyətin 

necə formalaşması, bu prosesə təsir edən  amillər diqqəti  birinci növbədə 

cəlb edən cəhətlərdəndir. Bu baxımdan ilk növbədə  nəyi tərbiyə etmək 

məsələsi, başqa sözlə şəxsiyyətin strukturu, əlamət və keyfiyyətləri, 

xassələrini dəqiqləşdirmək lazım gəlir. Məlum olduğu kimi,  şəxsiyyətin hər 

bir keyfiyyəti bir-biri ilə ayrılmaz şəkildə bağlı olan bir vahiddir.  Ona görə 

də şəxsiyyətin hər bir əlaməti başqa əlamətləri ilə əlaqəsindən  asılı olaraq 

çox vaxt tamamilə fərqli xarakter daşıyır, özünəməxsus əhəmiyyət kəsb 

edir.  Ona görə də tərbiyə prosesində şəxsiyyətin formalaşmasının bu cür 

cəhətlərinin nəzərə alınması zəruridir. Başqa sözlə insanı hissə-hissə deyil, 

bir şəxsiyyət kimi tam halında tərbiyə etmək lazımdır. Şəxsiyyətin əlamət və 

keyfiyyətlərinin əlaqəsini, qarşılıqlı təsir imkanlarını nəzə almadan onun 

düzgün, məqsədəuyğun formalaşmasına nail olmaq mümkün deyildir.  

 Tərbiyə  böyüməkdə olan nəslin şəxsiyyətinin  formalaşması 

prosesinin idarə olnumasından ibarətdir. Ona görə də bu proses özünün 

xüsusi psixoloji mexanizminə malikdir. Bu mexanizmi nəzərə almadan 

tərbiyə işində  müvəffəqiyyət qazanılacağı barədə düşünmək olmaz. 

Burada birinci növbədə tərbiyə prosesinin mahiyyətini təşkil edən və 

psixoloji nöqteyi-nəzərdən  bir-biri ilə bağlı olan aşağıdakı  cəhətlərə diqqət 

yetirmək lazım gəlir: tərbiyə olunan və tərbiyə edənin xüsusiyyətləri, 

onların qarşılıqlı münasibətləri, tərbiyənin məqsədi, tərbiyə 

prosesində istifadə olunan yollar. Məhz buna görə də tərbiyə prosesini 

düzgün idarə edə bilmək üçün  həmin cəhətlərin hər birinin xüsusiyyəti 

nəzərə alınmalıdır. Tərbiyə prosesində biz daima inkişaf edən,  keyfiyyətcə 

dəyişən uşaqlarla  işləməli oluruq. Tərbiyə olunan həmin  uşaqlar  özlərinin 



şəxsiyyətlərinin psixoloji xüsusiyyətlərinə, təlabat və motivlərinə görə bir-

birlərindən fərqlənirlər. Ayrı-ayrı yaş dövrlərində bu fərqlər müxtəlifləşir və 

özünəməxsus tərbiyəvi iş tələb edir. Ona görə də tərbiyə prosesində 

müvəffəqiyyət qazanmaq üçün birinci növbədə tərbiyə  olunanların yaş və 

fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmək və nəzərə almaq lazımdır. Psixoloji 

ədəbiyyatda belə bir müddəa irəli sürülür ki, tərbiyə işində başlıca cəhət 

davranış motivlərinin yaranmasına, əməli işdə əsas tutulmasına və  bütün 

oxşar situasiyalarda  şagirdin eyni dərəcədə əxlaqi davranmasına nail 

olmaqdır.  

Tərbiyə prosesində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün  tərbiyəvi tədbirin 

tədbiq edildiyi konkret şəraitin nəzərə alınması da həlledici əhəmiyyətə 

malikdir. Tərbiyəvi tədbir o zaman daha səmərəli rol oynayır ki,  burada 

müəllimin pedaqoji  təxəyyülü iştirak etsin. Belə olduqda  müəllim konkret 

şəraotdən asılı olaraq tətbiq etdiyi tədbirin nə kimi nəticə verəcəyini  

qabaqcadan görə bilir. Ona görə də daha səmərəli, şəraitə daha uyğun 

tərbiyəvi tədbirin həyata keçirilməsi mümkün olur.  

Tərbiyə işini düzgün təşkil etmək üçün “İnkişafın sosial şəraitinin” 

(Л.С.Выготски) nəzərə alınması da zəruridir. Bunun üçün tərbiyəçi birinci 

növbədə öz şagirdlərinin inkişafının sosial şəraitini aşkara çıxarmalı, tərbiyə 

işini ona uyğunlaşdırmalıdır.  

Tərbiyə prosesinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsində mühüm rol 

oynayan amillərdən biri də  tərbiyənin məqsədinin düzgün müəyyənləşdiril-

məsindən ibarətdir.  

Tərbiyə prosesində nəzərə alınması zəruri olan  cəhətlərdən biri də 

həmin prosesin tərbiyə olunanın  fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsindən 

ibarətdir. Hər bir yaş dövründə o dövr üçün əsas olan fəaliyyət növünə 

istinad etməklə həmin fəaliyyət prosesində müvafiq tərbiyəvi iş aparmaq 

mümkündür. İstər oyun, istər təlim, istərsə də əmək fəaliyyəti elə təşkil 

edilməlidir ki, şəxsiyyətin formalaşmasına,  onda müsbət keyfiyyətlərin 

tərbiyə olunmasına gətirib çıxarsın.  



Tərbiyə prosesinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün psixoloji 

cəhətdən  zəruri olan şərtlərdən biri  tərbiyəvi işin metod və formalaşrının  

düzgün seçilməsindən ibarətdir. Ona görə də tərbiyəçilərdən biri müvafiq  

metod və formalardan istifadə etyinə görə onun tərbiyəvi tədbiri səmərəli 

nəticə verir. Əksinə, başqa birinin tərbiyəvi metodlardan düzgün istifadə 

etməməsi nəinki şagirdin davranışındakı  qüsurların aradan qaldırılmasına 

səbəb olmur, həm də həmin qüsurların daha dərin köklər salmasına, oraya 

yeni mənfi əlamətlərin daxil olmasına gətirib çıxarır. Psixoloqlar tərbiyəvi 

metodları tətbiq edərkən aşağıdakı cəhətləri nəzərə almağı zəruri hesab 

edirlər:  birincisi, tərbiyə olunan şagirdin yaş və fərdi xüsusiyyətləri; 

ikincisi şagirdin daxil olduğu uşaq kollektivinin xüsusiyyətləri; üçüncüsü 

tərbiyəvi tədbirin həyata keçirildiyi konkret şərait. Bu cəhətlər nəzərə 

alınmaqla seçilən və tətbiq edilən tərbivə tədbir öz bəhrəsini verir. Tərbiyəvi 

təsirin  müvəffəqiyyəti təkcə tərbiyəçinin öz təsirinə  hansı məna 

verməsindən deyil, eyni zamanda tərbiyə olumanın onu necə, hansı 

mənada  başa düşməsindən də asılı olur. Psixoloqlar belə bir cəhəti aşkara 

çıxarmışlar ki tərbiyəvi tədbirin tətbiqi zamanı, müəllim və tərbiyəçilər öz  

təsirlərində  bir məna, şagir isə  tamamilə başqa bir məna görür. Yaşlılarla 

uşaqlar arasında  baş verən bu cür anlaşılmazlıq psixologiyada “məna 

maneəsi” adlanır. Bu cür məna maneəsinin yaranması tərbiyəvi tədbirin 

təsir gücünü aradan qaldırır. Məna maneəsi ilə müəllim və valideynlər hələ  

məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşı dövründə rastlaşa bilirlər. Uşaqların 

daha çox küsəyən və tez özündən çıxdığı dövrü olan  yeniyetməlik zamanı 

məna maneəsi daha tez yaranır, daha parlaq təzahür edir və  çətinliklə 

aradan qaldırılır.  

Zahirən məna maneələri onunla xarakterizə olunur ki,  sanki uşaq 

böyüklərin  dediklərini eşitmir. Əslində isə, uşaq ona deyilən sözü yaxşı 

eşidir, hətta onu təkrar da edə bilir. Lakin həmin sözün mənasını qavramır.  

Psixoloqlar müəyyən etmişlər ki, məna maneəsi həm uşağın qarşısında 

hansı tələbi qoymasından asılı olmayaraq, konkret adama münasibətdə, 



həm də kimin irəli sürməsindən asılı olmayaraq konkret tələbə 

münasibətdə özünü göstərə bilir. Hər iki halda tərbiyəvi tədbirin 

metodlarından  düzgün istifadə olunmaması faktı məna maneəsinin 

yaranmasına, nəticədə isə tərbiyəvi tədbirin təsirinin aradan çıxmasına 

səbəb olur. Konkret adama münasibətdə məna maneəsinin yaranması ən 

çox  tərbiyəçi tərəfindən uşağın  davranış motivinin nəzərə alınmaması, 

uşaqda olmayan motivi bir növ ona bağlamaq nəticəsində baş verir.  

Konkret tələbə münasibətində özünü göstərən məna maneəsi isə 

tamamilə başqa səbəblərdən irəli gələ bilir. Məsələn, tərbiyəçi müsbət 

nəticə vermədiyi halda  eyni tələbi dəfələrlə təkrar edir. Nəticədə bu cür 

tələblərə uşaq o qədər alışır ki, onu bir növ qavramamağa başlayır.  

Təcrübə göstərir ki, bu cür məna maneələrinin yaranması  şagirdlərlə 

aparılan tərbiyə işinin çətinləşməsinə,  bir növ nəticəsiz qalmasına səbəb 

olur. Ona görə də müəllim birinci növbədə bu cür məna maneələrinin  

yaranmasının qarşısını almağa çalışmalıdır. Bu cəhətdən müəllim üçün 

əsas problem zəruri təsir vasitəsini seçmək deyil, həm də şagirdin rəftar və 

davranışının motivlərini, onun baxışlarını, münasibətlərini bilməkdir. Belə 

olduqda  məna maneələrinin yaranmasının qarşısı alınır, tərbiyəvi tədbirin 

gücü artır.  

Şagirdlərin tərbiyəsində nəzərə alınması zəruri olan yollardan biri də  

müəllimin, tərbiyəçinin şəxsi nümunəsindən düzgün istifadə 

olunmasından ibarətdir. Adətən kiçik məktəblilər çox vaxt müəllimi təqlid 

edir, ona oxşamağa çalışırlar. Lakin bəzən bunu şüursuz, düşünmədən 

edirlər.  Bəzən də özlərindən asılı olmayaraq onun xarici davranış tərzini bir 

növ yamsılayırlar. Yeniyetmələr və böyük məktəblilər isə çox vaxt 

nümunədən şüurlu olaraq istifadə edirlər. Özünü artıq böyük hesab etməyə 

başlayan yeniyetmə böyüklərin hərəkət və davranışlarını təqlid etməyə 

cəhd göstərir. Ona görə də yeniyetmələrdə onları əhatə edən adamların 

(xüsusilə onlara yaxın və əziz olan adamların)davranışına qarşı kəskin 

maraq və diqqət yaranır.Böyüklərin bu və ya digər keyfiyyətini şüurlu 



şəkildə təqlid edən yeniyetmə çox vaxt onların mənfi keyfiyyət və 

hərəkətlərini də təkrar edir. Məhz buna görə də müəllimin özünü müsbət bir 

nümunə kimi təqdim etməsi zəruridir.  

Şagirdlərin şəxsiyyətini tərbiyə edərkən şübhəsiz onun birdən-birə 

bütün hallarda düzgün davranış forması seçəcəyini gözləmək olmaz. 

Şagirdlərin davranışını istiqamətləndirmənin təhsis etmənin ən təsirli yolları 

onun təriflənməsi və məzəmmət olunması, rəğbətləndirilməsi və 

cəzalandırılmasından ibarətdir.  

Təriflənmə, rəğbətləndirmə davranışın düzgün motiv və formalarını 

möhkəmləndirməyə xidmət edir. Məzəmmət və cəzalandırma isə, mənfi 

təhriklərin və düzgün olmayan davranış formalarının qarşısını alır, onları 

ləngidir. Lakin tərbiyə zamanı bunlardan düzgün istifadə olunmalıdır. 

Təriflənmə rəğbətləndirilmə nə şişirdilməməli, nə də lazım 

olduğundan aşağı səviyyədə olmamalıdır. Adətən, şagirdin bu və ya digər 

davranış tərzi həddindən artıq şişirdildikdə onda yersiz bədgümanlıq, 

lovğalıq keyfiyyəti yarana bilər. Məzəmmət və cəzalandırma da şagirdin 

günahının dərəcəsinə uyğun, ədalətli olmalıdır. 

Nəhayət tərbiyəvi işin mühüm formalarından biri də özünütərbiyədir. 

Sonrakı bölmədə özünütərbiyədən geniş bəhs etdiyimizə görə bir daha 

onun üzərində dayanmırıq.  

Şagirdlərin tərbiyə prosesini idarə etmək üçün tərbiyənin təsiri altında 

onların şəxsiyyətində baş verən dəyişiklikləri nəzərə almaq imkanını olması 

lazım gəlir. Başqa sözlə, şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsini aşkara çıxarmaq 

imkanımız olmazsa, tərbiyə prosesini idarə etməyimiz də mümkün 

olmazdı.Tərbiyə psixologiyası və pedaqogikasınının ən başlıca 

vəzifələrindən biri əxlaqi cəhətdən tərbiyəliliyin kriteriyalarının məzmununu 

aşkara çıxarmaq və müəllimləri uşaqda xasiyyətin formalaşmasının gedişi 

haqqında tam dəqiq və etibarlı məlumat verə bilən metodlarla 

silahlandırmaqdan ibarətdir. 



Əxlaqi tərbiyəliliyin əsas kateqoriyasından biri əxlaqi təlabatların, 

hiss və adətlərin formalaşma səviyyəsindən ibarətdir.  

Şəxsiyyətin formalaşmasının və tərbiyəliliyin mühüm kriteriyalarından 

biri də davranışın ixtiyarilik səviyyəsindən ibarətdir. İnsanın əxlaqi 

cəhətdən sabitliyi, çətinlikləri aradan qaldıra bilmək bacarığı, öz arzularını, 

istəklərini idarə edə bilmək və  öz niyyətini yerinə yetirə bilmək bacarığı, öz 

davranışını idarə edə bilmək bacarığı olmadan mümükün deyildir. Tərbiyə 

kor-koranə bir proses olmayıb, idarəolunan prosesdir. Tərbiyə prosesi ona 

görə idarəolunan prosesdir ki, onun məqsədi, motivləri, funksiyaları və 

gözlənilən nəticələri mövcuddur. Şübhəsiz, bunların hər birini nəzərə almaq 

və tərbiyə işini onlara müvafiq şəkildə  təşkil etmək elə onun idarə edilməsi 

deməkdir. Özünütərbiyə insanın şüurlu olaraq  qarşısına qoyduğu 

məqsədə, ideal və inamlarına müvafiq şəkildə öz şəxsiyyətində dəyişikliklər 

etməyə yönəlmiş fəaliyyətindən ibarətdir. Şəxsiyyətin 

özünütəkmilləşdirməsi onun cəmiyyətdəki həyati təlabatları və fəaliyyəti ilə, 

inkişafı ilə şərtlənir. İnsanın yaşadığı ictimai şərait, aldığı təlim və tərbiyə 

onun özünütərbiyəsində  həlledici rol oynayır. 

 Özünütərbiyə insanın kamilləşməsi ilə  özünü istər mənəvi, istərsə də 

fiziki cəhətdən cəmiyyətdəki mövqeyi ilə və yaxud xəmiyyətdə tutmaq 

istədiyi mövqeyə uyğunlaşdırmaq meyli ilə əlaqədardır. 

 İnsanda özünütərbiyə təlabatının  yaranması göstərir ki, o, həyata  

qarşısında duran vəzifəyə kor-koranə deyil, şüurlu şəkildə yanaşır, öz 

fəaliyyətində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün özündə müəyyən keyfiyyətlər 

tərbiyə etmək zərurətini dərk edir.  

Psixoloji tədqiqatlar özünütərbiyənin bir sıra  motivini aşkara 

çıxarmışdır. Adətən, aşağıdakılar özünütərbiyənin motivi kimi özünü 

göstərə bilər: 1) Cəmiyyətin əxlaqi  tələbləri; 2) Kollektivin, yoldaşların 

hörmətini qazanmaq iddiası; 3) Yarış; 4) Tənqid və özünütənqid;  5) İşdəki 

çətinliklər;  6) Ətrafdakıların nümunəsi; 7) Maddi həvəsləndirmə və s.  



Özünütərbiyənin ən ali motivi idealdır. İnsanın qəbul etdiyi ideal  

həmişə onu müəyyən sahədə özünütərbiyəyə, öz ideyalarında olan 

keyfiyyətlərə yiyələnmək üçün cəhd göstərməyə yönəldir.  

Özünütərbiyənin mötivlərini bilmək həm tərbiyəçiyə, həm də 

özünütərbiyə ilə məşğul olan yeniyetmə və gənclər üçün çox əhəmiyyətlidir.  

Şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı mürəkkəb və uzunmüddətli 

prosesdir. Burada xarici təsirlər və daxili güc bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə 

olmaqla, inkişaf mərhələsindən asılı olaraq öz rollarını dəyişirlər.  

Psixoloqların apardıqları tədqiqatlar göstərmişdir ki, özünütərbiyə 

təlabatı aydın şəkildə özünü yeniyetməlik dövründə  göstərməyə başlayır. 

(xüsusilə, VI-VIII siniflərdə). 

Özünütərbiyə o qədər də asan proses deyil. O özünüidarənin yüksək 

formsı olduğuna görə şagirdlərin bu işi asanlıqla yerinə yetirəcəklərini 

güman etmək olmaz. Ona görə də bu sahədə onlara kənardan ,tərbiyəçilər 

tərəfindən köməklik göstərilməsi,istiqamət verilməsi zəruridir. 

Müəllim şagirdlərin özünütərbiyəsinə ciddi rəhbərlik etməlidir.Bu 

zaman o dörd vəzifənin həyata keçirilməsinə fikir verməlidir. 

Birinci vəzifə,şagirdlərin özlərində şəxsiyyətin müsbət keyfiyyətlərini 

inkişaf etdirmələri və öz davranışındakı bu və ya digər nöqsanı aradan 

qaldırmalarına cəhd göstərməyi oyatmaq(və ya dəyişmək).Əgər belə cəht 

yoxdursa bunu misallar əsasında şagirdə başa salmaq,onlarda inam 

yaratmaq zəruridir. 

İkinci vəzifə,şagirdin öz şəxsiyyətinə tənqidi yanaşmasına,öz 

davranışının xüsusiyyətlərini təhlil edə bilməsinə öz qüsurlarını göstərməsi 

və dərk etməsinə köməklik göstərmək. 

Üçüncü vəzifə,müəllim ,tərbiyəçi şagirdin özünütərbiyə proqramını 

tərtib etməsinə,hansı keyfiyyəti inkişaf etdirmək lazım gəldiyini,hansıları isə 

aradan qaldırmağın zəruri olduğunu müəyyənləşdirməsinə köməklik 

göstərməlidir. 



Dördüncü vəzifə,müəllim tərbiyəçi şagirdləri özünütərbiyənin ən 

səmərəli.düşünülmüş yolları.priyomları ilə silahlandırmalıdır. 

Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda tez-tez “çətin uşaqlar”sözünə rast 

gəlmək olur. Müəllim və tərbiyəçilər çox vaxt bəzi uşaqların “çətinliyindən” 

şikayətlənirlər. Əksər halda “çətin”uşaqların sırasına sözə baxmayan, 

şıltaq, tərs, intizamsız, kobud, tənbəl, yalançı və s. uşaqları daxil edir və 

bunları asosial uşaqlar kimi xarakterizə edirlər.  

Adətən, “çətin” uşaqların xüsusiyyətləri ən çox yeniyetməlik dövründə 

özünü göstərir. Bu dövr uşaqlarda çətinliyin yaranmasına təkan verir.  

Psixioloji tədqiqatlar “çətin” yeniyetmələrin 4 qrupunu müəyyənləş-

dirmək imkanı vermişdir:  

1. Davranışındakı qüsurları onun emosional-iradi inkişaf səviyyəsi ilə 

şərtlənən yeniyetmə; 

2. Pedaqoji cəhətdən baxımsız və nəticədə əxlaqi təsəvvürlərə 

yiyələnməyən yeniyetmə; 

3. Əlverişli olmayan inkişad şəraiti və ya tərbiyəçinin düzgün iş apara 

bilməməsinin təsiri ilə çətin böyüyən yeniyetmə; 

4. Uyğun gəlməyən münasibətlərlə şərtlənən və yaxud “xüsusi çətin 

tərbiyə olunanlar; 

Çox vaxt “çətin” uşaqların meydana gəlməsi ailə tərbiyəsində yol 

verilən  nöqsanlarla bağlı olur. Ailədə valideynlər arasında  uşaqların 

tərbiyəsində vahid tələbin olmaması, uşağın tərbiyəsi və onun  

şəxsiyyətinin inkişafı üçün müvafiq şəraitin yaradılmaması, valideynlər 

arasında  ciddi konfliktin olması, valideynlərin davranışında uşağa mənfi 

təsir edəcək qüsurların mövcudluğu, ailədə əxlaq, ictimai münasibət 

normalarına uyğun  olmayan sərvət və normalar sisteminin  formalaşması 

və s. “çətin” uşaqların yaranmasının başlıca səbəbləridir.  

“Çətin” uşaqlarla iş aparmaq  və onlarda özünü göstərən qüsurları 

aradan qaldırmaq üçün  bu cür uşaqların əmələ gəlməsinin səbəblərini 



araşdırmaq,  psixoprofilaktika və psixokorreksiya vasitələrindən sistemli 

şəkildə istifadə etmək lazım gəlir.  

“Çətin” tərbiyə olunan uşaqlarla, xüsusilə, yeniyetmələrlə psixoloqun 

işi onun əsas vəzifələrindən birini təşkil edir. Ona görə də burada 

psixoloqun və başqa müəllimlərin aparacaqları işlərin xarakteri qabaqcadan 

müəyyənləşdirilməli və buna müvafiq iş aparılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Mövzu:  Pedaqoji fəaliyyət  və müəllim, şagird şəxsiyyətinin  

                    psixologiyası. Məktəbdə psixoloji xidmət məsələləri 

Plan:  

1. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri. 

2. Müəllim şəxsiyyətinin psixoloji və  müəllimin pedaqoji ustalığının psixoloji 

əsasları. 

3. Pedaqoji ünsiyyət. müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubu. 

4. Müəllim şəxsiyyətinə verilən tələblər. Müəllimin pedaqoji bacarıq və 

vərdişləri. 

5. Pedaqoji kollktivə rəhbərliyin bəzi psixoloji məsələləri. 

      6.Psixoloji xidmət anlayışı və məktəbdə psixoloji xidmətin zəruriliyi.  

         Məktəbə psixoloji xidmətin aktual və perspektiv istiqamətləri. 

7. Məktəbə psixoloji xidmətin məqsəd və vəzifələri. 

8. Məktəbə psixoloji xidmətin elmi, tətbiqi və praktik aspektləri. 

9. Məktəbə psixoloji xidmətin istiqamətləri: psixoproflaktika, 

psixodiaqnostika, korreksiya, konsultasiya və yardımçı işlər. 

10. Məktəb psixoloqunun ailələrlə apardığı iş.  Psixodiaqnostik metodlar.  
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Pedaqoji fəaliyyət müəllimin  təlim, tərbiyə, inkişaf,  şagirdlərin təşkili 

zamanı cəmiyyət tərəfindən irəli sürülən  sifarişə müvafiq olaraq 

məktəblilərdə  şəxsiyyətin keyfiyyətinin  formalaşmasına yönəldilmiş  peşə 

fəallığından ibarətdir. 

Pedaqoji fəaliyyət mürəkkəb fəaliyyətdir. Onun müxtəlif cəhətləri 

diqqəti cəlb edir. Ona görə də pedaqoji fəaliyyət pedaqoji elmlərin  müxtəlif 

sahələri tərəfindən öyrənilir, tədqiq olunur. Burada birinci növbədə müəllim 

əməyinin  psixoloji qanunauyğunluqları  diqqəti cəlb edir. Müəllim əməyi 

çıxcəhətli psixi reallıqdır. Burada bir-biri ilə vəhdətdə olan 3 cəhət diqqəti 

cəlb edir. Bunlar pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji ünsiyyət və müəllim 

şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərindən ibarətdir. Belə ki, pedaqoji fəaliyyət -  

müəllimin şagirdlərə təsirini əhatə edir. Pedaqoji ünsiyyət -  birgə fəaliyyət 

zamanı müəllim və şagirdlərin  əməkdaşlığından ibarətdir. Pedaqoji 

fəaliyyəti, pedaqoji ünsiyyəti müəllim şəxsiyyətindən  kənarda nəzərdən 

keçirmək mümükün deyildir.  

Pedaqoji fəaliyyətin əsas subyekti müəllim olduğuna görə burada 

müəllim əməyinin mötivləri, məqsədləri və vəzifələri əsas yer tutur. 

Müəllimin cəmiyyətdəki mövqeyi və funksiyaları  cəmiyyətin gənc nəslin 

tərbiyəsi işinə, tərbiyə sisteminin və onun özüəyini təşkil edən  ümumtəhsil  

məktəblərinin  inkişafı və təkmilləşdirilməsinə  verdiyi  böyük əhəmiyyətlə 

müəyyənləşir. 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti çətin olmaqla həm də şərəfli və xeyrxah 

fəaliyyətdir. Byu fəaliyyətin  özünəməxsus vəzifələri vardir. Hər şeydən 



əvvəl, bu fəaliyyət prosesində şagirdlər  müvafiq bilik, bacarıq, vərdişlərə, 

elmlərin əsaslarına yiyələnirlər. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti  və bu zaman 

qarşısına qoyduğu vəzifələri yerinə  yetirməsi əsasən məktəbdə həyata 

keçir. Müəllimin vəzifələri məktəbin qarşısında duran  ümumi vəzifələrdən 

doğur. 

Psixoloji ədəbiyyatda məktəbdə hər bir fənn müəlliminin fəaliyyəti 

üçün xarakterik olan aşağıdakı  pedaqoji funksiyalar  qeyd olunur: 

inkişafetdirici, tərbiyəedici, kommunikativ-öyrədici, qnostik, 

konstruktiv, təşkilatçılıq. 

İnkişafetdirici funksiya müəllimdən öz şagirdlərini  inkişaf etdirmək 

vəzifəsini həyata keçirməyi  tələb edir. 

Tərbiyəedici gunksiya da inkişafetdirici funksiyadan az əhəmiyyətə 

malik deyildir. Bu funksiya təlim prosesində  və sinifdənkənar tədbirlər 

zamanı  şagirdlərdə düzgün elmi dünyagörüşün formalaşması, ideya-siyasi, 

əxlaqi, estetik və vətənpərvərlik  tərbiyəsi vəzifələrinin  yerinə yetiriloməsi 

ilə bağlıdır. 

Kommunikativ öyrədici funksiya bir tərəfdən müəllimin 

kommunikativ fəaliyyətinin təşkili, digər tərəfdən onun şagirdlərə  zəruri 

məlumatlar verməsi ilə bağlıdır.  

Qnostik  funksiyaya gəldikdə, o, hər şeydən əvvəl məktəbdə bu və 

ya digər fənni öyrədilməsinin son məqsədini dərindən dərk etməyə 

əsaslanır.  

Konstruktiv funksiyanı bir növ konstruktiv-planlaşdırma funksiyası 

da adlandırmaq olar. Bu funksiya məktəbdə  tədris prosesini  mərhələlər 

üzrə planlaşdırmağı və təşkil etməyi nəzərdə tutur.  

Bütün yuxarıda qeyd etdiyimiz funksiyaları, xüsusilə, kommunikativ və 

konstruktiv funksiyaları, müəllim özünün təşkilatçılıq funksiyasını yerinə 

yetirmədən  lazımi səviyyədə həyata keçirə bilməz.  

Müəllim şəxsiyyəti onun peşə fəallığının  mənbəyi bə hərəkətverici 

qüvvəsidir.  Ona görə də müəllim əməyində  onun şəxsiyyəti aparıcı 



yerlərdən birini tutur. Müəllim şəxsiyyəti lazımı səviyyədə formalaşmazsa, 

cəmiyyətin qarşısına qoyduğu sosial sifarişi həyata keçirə bilməz.  

Müəllim şəxsiyyəti onun pedaqoji əməyinə  istiqamət, məna verir. 

Müəllim şəxsiyyəti özünün istiqamət və motivasiyası, qabiliyyətləri, 

xarakteri, yaradıcı mövqeyi, fərdi üslubu və s. ilə xarakterizə olunur. 

Müəllim şəxsiyyətinin strukturunda təcrübəyə bilik, bacarıq, vərdiş və 

adətlər də özünəməxsus yer tutur və onun fəaliyyətinin səmərəliliyində 

mühüm rol oynayır. 

Pedaqoji fəaliyyətin müvəffəqiyyətini təmin edən müəllimin pedaqoji 

ustalığını şərtləndirən cəhətlərdən biri də onun pedaqoji bacarıq və 

qabiliyyətləridir.  

Müəllim təkcə dərin biliyə, geniş dünyagörüşünə  malik olmaqla, öz 

fənnini hərtərəfli mənimsəməklə  kifayətlənməməlidir. O, eyni zamanda  

bildiklərini, öyrəndiklərini, tədris etdiyi elmin əsaslarını şagirdlərə çatdırmağı 

bacarmalıdır. Bəs müəllim monkret olaraq hansı bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnməlidir? Professor A.İ.Şerbakov  müəllimin yiyələnməli olduğu 

pedaqoji bacarıq və vərdişləri  4 qrupa bölür: 

1) məlumatverici bacarıq və vərdişlər; 

2) səfərbəredici bacarıq və vərdişlər; 

3) inkişafetdirici bacarıq cə vərdişlər; 

4) istiqamətləndirici bacarıq və vərdişlər. 

Məlumatverici bacarıq və vərdişlər: 

- elmi materialları didaktik yolla işləməklə  tədris materialı şəklinə salmağı 

bacarmaq; 

- əsas didaktik vahidləri (anlayış, bacarıq və inam) ayırmaq,  onların 

təşəkkülü və inkişafı yollarını işləyib hazırlamaq və şagirdlərin  müvafiq 

bilik sisteminə daxil etmək; 

-  müvafiq məktəb fənninə dair  xarakterik metodlar sistemini təkcə tətbiq 

etməklə kifayətlənməmək, eyni zamanda onları inkişaf etdirmək; 

- proqramlaşdırılmış təlim  ünsürlərini tətbiq etmək; 



- şagirdlərin anlayacağı, məntiqi, aydın, qısa və ifadəli şəkildə danışmaq; 

- əks əlaqəni təmin etmək; 

- şagirdlərin muzeyə, təbiətə, istehsalata ekskusrsiyalarını təşkil etmək,  

onları kənd təsərrüfatı əməyi ilə  tanış etmək, məşğələləri tədris 

emalatxanalarında və tədris-təcrübə sahəsində aparmaq. 

Səfərbəredici bacarıq və vərdişlər: 

- şagirdlərin diqqətini səfərbərliyə almaq və onlarda təlimə və əməyə 

davamlı maraqlar yaratmaq; onları oxumağa öyrətmək;  onları öz iş 

yerini hazırlamağa, kitabla, alətlərlə işləməyə alışdırmaq; 

- şagirdlərə əldə etdikləri nəzəri bilikləri təcrübəyə tətbiq etmək  bacarığı 

aşılamaq; 

- kollektivin inkişafına rəhbərlik etmək, şagirdlərin kollektivdə öz güclərini 

düzgün tətbiq etmələrinə rəhbərliyi bacarmaq; işləri dəqiq 

planlaşdırmaq, ona nəzarət etmək və obyektiv olaraq qiymətləndirmək. 

İnkişafetdirici bacarıq və vərdişlər: 

- tədris prosesində müşahidə metodundan və müxtəlif məktəb 

təcrübələrindən istifadə etmək; 

- təlim və fikri iş sisteminin formalaşması prosesində şagirdləin  əqli 

fəaliyyətini idarə etmək; 

- təlim prosesində şagirdlərin  müstəqil təfəkkür tələb edən problem 

situasiya yaratmaq; 

- şagirdlərə əvvəllər əldə etdikləri bilikləri tətbiq etməyi, müqayisə və 

müstəqil  əqli nəticə, fəal idrak fəaliyyəti tələb edən suallar vermək. 

İstiqamətləndirici bacarıq və vərdişlər: 

- elmi dünyagörüşü, təbiət və əməyə düzgün  münasibəti təşəkkül 

etdirmək; 

- şagirdlərdə tədris fəaliyyətinə və elmə, məhsuldar əməyə və cəmiyyətin 

tələblərinə, öz şəxsi idtiqamət və imkanlarına uyğun peşəyə davamlı 

maraq aşılamaq; 



- şagirdlərin yüksək əxlaqi ideallar ruhunda humanist, estetik və ideya-

siyasi tərbiyəsini həyata keçirmək.  

Müəllimin  bu cür pedaqoji bacarıq və vərdişləri onun ümumi 

bacarıqları ilə birlikdə pedaqoji fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirməsinə imkan  verir. Bu cür bacarıq və vərdişlər pedaqoji fəaliyyət 

prosesində  formalaşmaqla yanaşı, həmin fəaliyyətin səmərəli təşkilini 

təmin edir. Pedaqoji bacarıq və vərdişlər qabiliyyət səviyyəsinə yüksəldikdə 

pedaqoji fəaliyyətin  müvəffəqiyyətlə icrası üçün əsas amilə çevrilir.  

Pedaqoji ünsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim və tərbiyə prosesində 

həyata keçirdiyi peşə ünsiyyətidir. Bu cür ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş 

şəxsiyyətin formalaşması üçün  şərait yaradılmasına yönəlmiş olur, 

kollektivdəki sosial-psixoloji prosesləri idarə etməyə və səmərəli psixoloji 

iqlim yaratmağa imkan verir. Pedaqoji ünsiyyət ümumiyyətlə ünsiyyətin 

bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Pedaqoji ünsiyyətin yerinə 

yetirdiyi vəzifələrə görə onun aşağıdakı növlərini ayırmaq mümükündür: 

informasiya mübadiləsi,  başqa adamların davranışını tənzim etmək, 

şəxsiyyətlərarası anlama. Pedaqoji ünsiyyətin  hansı növündən istifadə 

edilməsindən asılı olmayaraq  müəllimin şagird kollektivi ilə məhsuldar 

ünsiyyət prosesi təşkil olunmadan  pedaqoji fəaliyyətin  didaktik və tərbiyəvi 

vəzifələrini lazımı şəkildə həyata   keçirmək mümkün  deyildir.  

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə, bu ünsiyyət prosesində 

müəllim və şagirdin bir-biri ilə informasiya mübadiləsi təşkil edir. Ünsiyyətin 

məzmunu təlim prosesində müəllimin qarşıya qoyduğu məqsədlə müəyyən 

edilir. 

Pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun motivlərindən də asılıdır. 

Motivin düzgünlüyü və dərk edilmiş xarakter daşıması pedaqoji ünsiyyətin 

gedişini şərtləndirir. Pedaqoji ünsiyyət müvafiq normalar çərçivəsində 

getməlidir. Müəyyən normaların gözlənilməsi bir növ pedaqoji  ünsiyyətin 

səmərəliliyini itirir və ünsiyyət istənilən nəticəni vermir. 



Müəllimin kommunikativ fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərir ki, pedaqoji 

ünsiyyətin xarakteri  və məzmunu müxtəlif amillərlə  şərtlənir ki,  bunlardan 

müəllimin fərdi ünsiyyət  üslubu, mövqeyi, ustanovkasını xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. Bunlar bir növ ünsiyyətin vasitəsi rolunu oynayırlar.  

Müəllimlə şagirdlərin qarşılıqlı ünsiyyəti nə qədər səmərəli olarsa, 

kollektivin idarə olunması, onun üzvlərinin tərbiyə işinin təşkili də bir o 

qədər səmərəli olacaqdır. Şagirdlərlə qarşılıqlı  ünsiyyətin   səmərəliliyinə 

görə  müəllimləri şərti olaraq 4 qrupa bölmək mümükündür. 

      Birinci qrup şagirdlərlə daima ünsiyyətdə olan müəllimləri aid etmək 

olar. Bu cür müəllimlər təkcə dərsdə, məktəbdə, təlimlə bağlı məsələləri 

həll edərkən şagirdlərlə ünsiyyətdə olmaqla kifayətlənmirlər. Bu cür 

ünsiyyət öz  səmərəliliyi, müəllimin şagirdlərə inamı ilə fərqlənir. Həmin 

müəllimlər demokratik rəhbərlik üslubuna malik olurlar. 

    Şagirdlərdə qarşılıqlı ünsiyyətin səmərəliliyinə görə ikinci qrup 

şagirdlərə hörmətlə yanaşan və  şagirdlərdə onlara qarşı dərin inam və 

etimad mövcud olan müəllimlər təşkil edir. 

     Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətin xarakterinə görə üçüncü qrupa daxil 

olan müəllimlər əvvəlkindən bir sıra cəhətlərinə förə fərqlənirlər. Bu cür 

müəllimlər, adətən, şagirdlərlə yanaşı ünsiyyət saxlamağa cəhd göstərir, bu 

cür ünsiyyətə can atırlar.  

    Dördüncü qrupa gəldikdə, buraya daxil olan müəllimlər  şagirdlərlə çox 

məhdud işgüzar ünsiyyətlə kifayətlənirlər. Bu cür  müəllimlər şagirdlərlə 

ünsiyyətə  can atmadıqları kimi, dərs dedikləri şagirdlər də onlarla yaxın  

ünsiyyətə, ürək sözlərini deməyə, onlarla məsləhətləşməyə meyl 

göstərmirlər. 

 Pedaqoji fəaliyyət özünün fəaliyyətinin məzmunu ilə müəyyənləşən 

müəyyən təşkilati struktura malikdir. Bu struktur kollektiv üzvlərinin qarşılıqlı 

asılılıq, qarşılıqlı nəzarət münasibətlərini  müəyyənləşdirir. 

 Pedaqoji kollektivin işinin müvəffəqiyyəti müəllimlərin əmək 

kooperasiyasının düzgün təşklindən asılıdır. Bu isə müəllimlərdən birgə 



əməkdaşlıq vərdişlərinə yiyələnməyi tələb edir. Həmin vərdişlərə müəllim 

pedaqoji kollektivdə yiyələnir.  

 Pedaqoji kollektivinin fəaliyyətinin səmərəliliyi onun üzvlərinin bir çox 

cəhətdən vahidliyini tələb edir. Pedaqoji kollektivdəki psixoloji iqlim bir sıra 

amillərdən asılıdır. Pedaqoji kollektiv cəmiyyətin  bir hissəsi  olduğuna görə, 

onun iqlimi də birinci növbədə həmin cəmiyyətin  həyat şəraiti ilə  şərtlənir.  

 Pedaqoji kollektivin  fəaliyyətinin səmərəliliyi və burada münasib 

psixoloji iqlimin  yaranması onun düzgün  idarə olunmasından, başqa sözlə 

rəhbərlikdən çox asılıdır. Burada isə ən mühüm cəhətlərdən biri  pedaqoji 

kollektivə rəhbərliyin, onun idarəetmənin sosial-psixoloji funksiyalarını 

həyata keçirməkdən ibarətdir. Həmin funksiyalara aşağıdakıları aid etmək 

olar: 

Kollektivin  təşkili – bu, hər şeydən əvvəl, pedaqoji prosesin tələblərinə 

uyğun olaraq müəllimlərin qarşılıqlı münasibətini, onların  intizamını 

qaydaya salmaqdan ibarətdir.  

Məqsəd yönəlişyiyi – bu, pedaqoji kollektivdə mövcud  konkret fəaliyyət 

şəraitində  məktəbin idarə  olunmasının sosial  funksiyasının həyata 

keçirilməsinə yönəldilmiş məqsədlərin təşəkkülündən  ibarətdir.  

Kollektivin fəallaşdırılamsı – kollektivin təlim-tərbiyə işində yüksək 

nəticələr əldə etməsinə  yönəldilmiş optimal əmək gərginliyini,  şəraitini 

yaratmaq və müdafiə etməkdir. 

Kollektivin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi – Fasiləsiz olaraq  

müəllimlərin pedaqoji ustalığını artırmaq, kollektivdə hər bir müəllimi  təlim-

tərbiyə işinin müasir forma və metodlarını, psixologiya və pedaqogika 

elminin  nailiyyətlərini və qabaqcıl təcrübəni mənimsəməyə, öz şəxsiyyətini 

hərtərəfli  inkişaf etdirməyə təhrik edən  yaradıcılıq  atmosferinin 

yaradılmasından  ibarətdir.  

Kollektivin birliyi – müəllimlərin daxili-psixoloij  eyniyyəti,  birliyi olub, 

mürəkkəb funksiya kimi özünü göstərir və  bir-biri ilə bağlı olan aşağıdakı 

üç cəhəti əhatə edir: 



1) şəxsiyyətlərarası  inteqrasiya-kollektivin sosial-psixoloji strukturunun  

optimallaşması, burada qarşılıqlı anlama, qarşılıqlı hörmət, yoldaşlıq 

və dostluq  mühitinin formalaşması; 

2) funksional birlik – kollektivdə birgə fəaliyyətin məqsəd və vəzifələrinə, 

həmin  məqsəd və vəzifələrinə  nail olmağın  yol və üsullarına qarşı 

vahid müsbət münasibətlərin formalaşması, kollektiv əhəmiyyət 

daşıyan fakt və hadisələrin, onun üzvlərinin hərəkət və rəftarlarını 

qiymətləndirmək üçün vahid norma və meyarların hazırlanması; 

3) təşkilati birlik – müəllimlərdə öz məktəblərində   yaşamaq və işləmə 

ustanovkası, ona bağlılıq, ondan razılığın təşəkkülü.  

Özünüidarəetmənin inkişafı – müəllimləri fəal idarəetmə fəaliyyətinə cəlb 

etmək, pedaqoji kollektivdə hər bir müəllimi əmək və yaradıcılıq fəallığını 

səmərəli şəkildə təşkil etmək üçün zəruri olan ictimai rəyin təşəkkülü,  

müəllimlərdə öz məktəbinin sahibi olması  hissinin, öz kollektivinin təlim-

tərbiyə fəaliyyətinin, onda psixoloji iqlimin bütün cəhətlərinin 

təkmilləşdirilməsinə təsir  etməyə yönəldilən təlabat və bacarıqların 

inkişafıdır.  

 Son  illər psixologiya elminin  sürətlə  inkişaf  etməkdə  olan 

sahələrindən  biri praktik  psixologiyadır.  Onun meydana gəlməsi istehsal, 

təhsil, tibb, hüquq, ailə və nikah,əməyin elmi təşkili və s. praktik fəaliyyət 

sahələrində psixoloji biliklərdən ekspertiza, diaqnostika və konsultasiya kimi 

tətbiqi ehtiyacların tələbləri ilə şərtlənmişdir. Praktik psixologiya psixoloq-

mütəxəssisin fəaliyyətinin strategiya və taktikasını müəyyən edən iş 

prinsiplərinin və peşəkar ustanovkalarının özünəməxsus sistemidir. Onun  

tərkibində fərdi  və  qrup  psixoterapiyası, ünsiyyət  treninqi,  ailədaxili  

münasibət  məsələləri ilə  bağlı psixoloji  məsləhətlər  və  məktəb  

psixoloji  xidməti diqqəti  xüsusi  olaraq  cəlb  edir.  

 XXI yüzillikdə Azərbaycan məktəbinin, bütövlükdə təhsil sisteminin 

uğurları bütün başqa şərtlərlə yanaşı, həm də məhz psixoloji biliklərin 



məktəb təcrübəsində nə dərəcədə səriştə ilə gerçəkləşməsindən, psixoloji 

xidmətin təhsil sistemindəki rolundan asılı olacaqdır.  

 Təhsil sistemində psixoloji xidmət pedaqoji psixologiyanın 

formalaşma mərhələsində olan yeni sahələrdən biridir. Artıq  son  dövrlərdə 

tətbiqi pedaqoji,  sosial  psixologiya  və  şəxsiyyət  psixologiyası  kimi 

sahələr doğru  olaraq  ümumi  bir  adla – praktik psixologiya  adlandırılır. 

Son 10 il ərzində psixologiyanın praktik-tətbiqi sahələrində  çalışan  

psixoloqların sayı  əhəmiyyətli  şəkildə  artmışdır. 

 Müasir dövrdə inkişaf etmiş bir sıra xarici ölkələrdə stress, 

depressiya, nevrastaniya və s. kimi ruhi iztirablardan əzab çəkən insanlar 

nevopotoloq və psixoterapevtlərlə yanaşı, psixoloqlara və psixoloji xidmət 

mərkəzlərinə də müraciət edirlər. Elmi statistika sübut edir ki, dünyada 450 

milyondan artıq insan psixi problemlərdən əziyyət çəkir ki, onların sırasında 

məktəb yaşlı uşaqların sayı heç də az deyildir. Psixi problemlərin 

bəşəriyyəti bürüdüyü indiki dövrdə atılmış körpələr və qocalar evlərində, 

nikah evlərində, təhsil müəssisələrində, hərbi hissələrdə, cəzaçəkmə 

müəssisələrində və s. insanlar psixoloji yardıma daha çox ehtiyac duyurlar. 

1992-ci ildən etibarən 10 oktyabr hər il Ümumdünya psixi sağlamlıq günü 

kimi qeyd edilir.  

 Praktik psixoloqun  fəaliyyəti o halda səmərəli  ola  bilər  ki, o öz iş 

təcrübəsi  əsasında peşəkarlıq  səviyyəsini  daim  artırmaq  qayğısına  

qalsın, öz  həmkarları  ilə  müntəzəm  dialoq  aparsın, elmi  ədəbiyyatları  

daim  izləməklə elmi-nəzəri hazılıq  səviyyəsini yüksəltmək  səylərini 

artırsın. 

 Qeyd  olunan  bu  amillərin  hər  biri  qarşılıqlı olaraq  bir – biri ilə  sıx  

bağlıdır. Onlardan  biri  təmin  olunmadıqda,  praktik psixoloqun  peşəkarlıq  

keyfiyyətlərindən danışmaq  əbəsdir. Məsələn, şəxsi təcrübə kifayət  qədər 

deyilsə, onda  praktik  psixoloqun şəxsi  mövqeyi olmadığından onun  

həmkarları  ilə  dialoqu  baş  tuta  bilməz.  Praktik  psixoloqun  öz  

həmkarları  ilə  peşəkar  dialoqu olmadıqda isə  onun  başqalarının 



təcrübəsi ilə  tanışlığı, özünün və  başqalarının baxışlarına tənqidi  

münasibəti  formalaşa  bilməz. Praktik  psixoloq  dünyanın  aparıcı psixoloji  

cərəyanları,  nəzəriyyə  və  təcrübəsi  ilə tanış olmadan  zamanın artan  

tələblərindən  geridə  qalmış  olur.  Bu sahədə çalışan mütəxəssislərin  

qarşılıqlı  əlaqələrinin  zəif  olması  həm  psixoloji  nəzəriyyə,  həm  də  

akademik  psixologiya üçün  ciddi  problemlər  yaradır.  Psixoloji  nəzəriyyə  

dedikdə biz  ilk  növbədə  şəxsiyyət  nəzəriyyəsini,  emosiyaları,  

yaşantıları,  sosial  psixologiya  nəzəriyyəsini,  yəni,  birbaşa praktik  

psixologiya  ilə  bağlı  olan nəzəriyyələri  başa  düşürük. 

 Psixoloji   nəzəriyyə   sadəcə  olaraq   yalnız   praktik,  tətbiqi   

əsasları,  

istiqamətləri  müəyyən  etməklə məşğul  olmur. Nəzəriyyə  praktikadan  

çıxış  edir, daha  sonra  isə o praktikanı  zənginləşdirir. Dünya  psixologiya  

elmində də nəzəriyyə  ilə  təcrübənin  qarşılıqlı  münasibətlərinin  

dialektikası  belədir. 

 Psixoloji  təcrübə  şəxsiyyət  psixologiyası  üçün vacib  emprik  

material  verir. Bir  tərəfdən müştərinin  praktik  psixoloqla  ünsiyyəti 

laboratoriya  eksperimenti  ilə  müqayisədə  real  həyat  situasiyasına  daha  

yaxındır,  digər  tərəfdən  belə  ünsiyyət adi  həyat  situasiyasına  nəzərən 

daha  aydındır və  kifayət  qədər  dəqiq  nəticələr  əldə etməyə  imkan  

verir. 

 Psixoloji  praktika  şəxsiyyət  psixologiyası  qarşısında daha  yeni  və  

adekvat  məqsədlər  qoyur. Şəxsiyyət  psixologiyasında  öyrənmə  obyekti  

insan, onun  şüuru,  yaşantıları  və  hissləridir. 

 Praktik  psixologiyanın  konstruktiv  nəzəriyyəsi  praktik psixologiya 

 nəzəriyyə  praktik  psixologiya  tsikli  üzrə  inkişaf  edir. 

 Uzun  illər  boyu  akademik  psixologiya kifayət  qədər  geniş  və 

müxtəlif  təşkilati  formalarda inkişaf  etmişdir. Respublikamızda praktik 

psixoloji xidmət sisteminin tətbiqinə təxminən 20 il əvvəl ilk dəfə təhsil 

sistemindən başlanmışdır və onun böyük perspektivləri vardır. Professor 



Ə.Ə.Əlizadənin qeyd etdiyi kimi, “XXI yüzillikdə Azərbaycan məktəbinin 

uğurları bütün başqa şərtlərlə yanaşı, həm də məhz psixoloji biliklərin 

məktəb təcrübəsində nə dərəcədə səriştə ilə gerçəkləşməsindən asılı 

olacaqdır”. 

 Hazırda məktəblərdə  psixoloqların  sayının  get-gedə  artması  təhsil  

sahəsindəki  problemlərin praktik  həllinə  müəyyən  təkan versə də, 

hələlək məktəblərdə psixoloji  xidmətin  statusu  aşağıdır. Məktəb  

psixoloqları  uşaq  şəxsiyyətinin  inkişafı  və  tərbiyəsi  nəzəriyyəsini 

zənginləşdirə  biləcək  yeni  faktlar  əldə  etmək,  inkişafın  

qanunauyğunluqlarını şərtləndirən  səbəb-nəticə  əlaqələrini müəyyən  

etmək  imkanlarına malik deyillər. Praktik  psixoloq  yararlı  diaqnostik  

metod  və  vasitələrlə   şagirdin intellektual, iradi-emosional və  şəxsiyyət  

yönümdə  inkişaf  səviyyəsini  müəyyən  etmək  metodikalarını  əldə  etmək  

imkanına malik olmalıdır.  

 Psixologiya  nəzəri  fundamental  elmlərdən  biridir. O,  insan  

haqqında  elmlər  sistemində  mərkəzi  yer  tutur. İ.P.Pavlov psixologiyanın 

insan haqqında son elm, Z.Freyd isə təbiətşünaslıqdan sonra ikinci həqiqi 

elm hesab edirdi. L.S.Vıqodski yazırdı ki, “gələcək cəmiyyətlərdə 

psixologiya insan haqqında həqiqi elm olacaqdır. Rus psixoloqu 

A.N.Leontyev XXI əsri psixologiya əsri adlandırmışdır.  Psixoloji  nəzəriyyə 

həm  də  aydın  ifadəli  praktik  istiqaməti  ilə  fərqlənir:  insanın  daxili  

aləmini  dərk  etmək,  bu  biliklər  əsasında  şəxsiyyətin  formalaşması,  

onun  təlimi, tərbiyəsi  və  inkişafı  prosesini planlı  və  mütəşəkkil  şəkildə  

idarə etmək. Psixoloqların  praktik  sahədə  apardıqları  iş  tətbiqi  məzmun  

daşıyır, bu  və ya  digər  fəaliyyət  sahəsində qarşıya  çıxan  problemin  

rasional  həllinə  xidmət  edir. 

 Qeyd etmək lazım gəlir ki, son 10 ildə təhsil sistemində psixoloji 

xidmətin təşkilinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün müəyyən işlər görülsə 

də, hələlik bu sahədə xeyli çətinliklər vardır. Məktəb psixoloqları sınaqdan 

çıxmış diaqnostik metodikalara və inkişafetdirici-korreksiya proqramlarına, 



zəruri test bankına böyük ehtiyac hiss edirlər. Azərbaycan psixoloqlarından 

Ə.Ə.Əlizadə, M.Ə.Həmzəyev, İ.Ə.Məmmədov, R.N.Məmmədzadə, 

R.İ.Əliyev, L.Ş.Əmrahlı, Ə.X.Zeynalabdinova və b. son illər bu sahədəki 

boşluğu doldurmaq sahəsində xeyli işlər görmüşlər. Bu sahədə 

Azərbaycan Praktik Psixoloqlar Assosiasiyasının (1999) və “Məktəb 

psixoloqu” (2001) qəzetinin fəaliyyətini də təqdirəlayiq hesab etmək olar.  

 Azərbaycanda praktik məktəb psixoloqlarının hazırlanması 

istiqamətində həyata keçirilən ilk təşəbbüslər 1989-cu ilə təsadüf edir. 20 ilə 

yaxın bir dövr keçməsinə baxmayaraq bu gün onların fəaliyyətini 

tənzimləyən hüquqi-normativ baza hələ də yox səviyyəsindədir.  

 Azərbaycan Təhsil sistemində psixoloji xidmətin milli mentalitetə, 

düşüncə tərzinə və eyni zamanda  mütərəqqi beynəlxalq  təcrübə ilə 

inteqrasiyaya əsaslanan modeli yaradılmalıdır.  

 Təhsil sistemində psixoloji xidmət cəmiyyətin inkişafının müasir  

mərhələsində və  perspektivdə ən zəruri  komponentlərindən biridir. Onun  

tətbiqinin  məqsədəmüvafiqliyi  hər  bir uşağın  fərdi  xüsisiyyətlərinin,  

həyata yaradıcı münasibətinin inkişaf etdirilməsi tələbatı  ilə 

müəyyənləşdirilir.  

 Müasir  dövrdə  bu  vəzifələrin  yerinə yetirilməsində  təhsil sistemi  

xeyli çətinliklərlə   qarşılaşır. Bu  çətinliklərin  yaranmasının  başlıca  

səbəblərindən biri, təlim  və  tərbiyə  proseslərinin  uşağın  inkişafı,    onun  

şəxsiyyətinin  formalaşması haqqında   mövcud  biliklər  kompleksinə  zəif  

istinad  edməsi ilə əlaqədardır.  Uzun illər boyu təlim-tərbiyə  vəzifələrinin  

işlənib  hazırlanmasında   təhsil  sisteminin  rəhbər  orqanları  deklarativ  

şəkildə  şagirdin  şəxsiyyətinin  formalaşdırılması   zərurətini irəli sürsə də, 

əslində məktəbin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsində, 

şagirdlərin  psixoloji  xarakteristikaları, psixi inkişaf göstəriciləri  nəzərə  

alınmamışdır. Məktəblərdə  təlim-tərbiyə  işlərinin  səmərəliliyi  bir qayda 

olaraq bilik,  bacarıq  və  vərdişlərin  inkişaf səviyyəsi  ilə  

müəyyənləşdirilmişdir.  Bu  meyar  vacib,  zəruri  olsa  da,  müasir  dövrdə  



kafi  hesab  edilə  bilməz.  Çünki  bu   göstəricilər  uşağın  şəxsi  və  psixi  

inkişafının  tam  mənzərəsini  əks  etdirməyindən,  öyrənilmiş  materialların   

şagirdin şəxsi sərvətinə çevrilmə vəziyyətini, mənimsənilmiş təlim  

materiallarının  şagirdin  təfəkkürünün və    qabiliyyətlərinin  gələcək  

inkişafına  təsirini  açmağa  imkan  vermir.  Başqa  sözlə  desək,  bu  halda  

təlim-tərbiyə    prosesinin   özünün  nə  dərəcədə  səmərəli  olması  

məsələsi  aydın  olmur.  Müəllim  müxtəlif  yaşlı  uşaqlarla  apardığı  təlim-

tərbiyə  prosesində   müəyyən  çətinliklərlə  qarşılaşır.  Bu  çətinliklər  

sırasına  münaqişəli  məsələləri  və  situasiyaları,  şagirdlərin  şəxsi və 

intellektual inkişafında normadan kənaraçıxma hallarının    profilaktikası və  

korreksiyasını  və s. aid   etmək  olar. Müəllimlər  öz  şəxsi  təcrübəsi  və  

intuisiyalarına  əsaslanmaqla  şagirdləri  qiymətləndirir,   onlar  haqqında  

fikir  söyləyirlər  ki, bu da əvvəlki  təəssüratlar əsasında  formalaşmış 

qənaətlərdən başqa bir şey deyildir.  Bu halda müəllimdə şagirdin davranış 

motivləri, hərəkət və əməlləri haqqında həqiqi  və  dəqiq  məlumatlar  

olmur. 

 Psixoloji  biliklərin  məktəb  həyatına  tətbiqi  sahəsində  ötən  illərin  

təcrübəsinin    təhlili  göstərir  ki,  həqiqətən  müəllimlərə   ənənəvi  

qaydada  ünvanlanan psixoloji  tövsiyələr adətən  səmərəsizdir,  peşəkar   

psixoloji  hazırlıq  səviyyəsi  tələb  edir.  

 Təhsil sistemində psixoloji xidmət təhsil müəssisələrində 

psixoloji biliklərdən ekspertiza, diaqnostika, korreksiya, konsultasiya 

və s. məqsədləri üçün kompleks istifadəni nəzərdə tutan praktik 

fəaliyyət sistemidir.  

 Müasir dövrdə təhsil sistemi məktəb  psixoloqlarının simasinda 

pedaqoji, sosial  psixologiya sahəsindəki  yeni  nailiyyətlərin gündəlik  

məktəb  həyatına   tətbiqini  reallaşdıran mütəxəssislərlə  təmin  

olunmaqdadır.  

 Səriştəli praktik  psixoloq  uşaqların psixi inkişafında baş verən 

keyfiyyət dəyişikliklərini vaxtında qeydə almaqla, onların yaş və fərdi 



xüsusiyyətlərini nəzərə alan təlim və tərbiyənin optimal metod və 

vasitələrinin seçilməsi  və  səmərəli  tətbiqində  məktəbin  pedaqoji  

kollektivinə  kömək  göstərmiş  olur. Bununla belə,  psixoloji  xidmətin  

mahiyyətini  yalnız  psixoloji  biliklərin  praktikada  tətbiqi  mövqeyindən  

qiymətləndirmək  doğru  olmazdı.  O, psixologiya   elminin  özünün  gələcək  

tərəqqisinə   təkan  verir:  praktik  psixoloqların fəaliyyəti bu elmə aid 

nəzəriyyə və  konsepsiyaların, tədqiqat metodlarının  təcrübə  ilə 

uyğunluğunun  yoxlanılması  üçün  geniş  imkanlar  açır. 

 Müasir təhsil sistemində  geniş tətbiq olunan  psixoloji xidmət 

haqqında  konsepsiyalar içərisində İ.V.Dubrovina və L.M.Fridmanın  

konsepsiyaları  özlərinin orijinallığı ilə fərqlənir. Onların konsepsiyalarının  

modifikasiyaları əsasında bir sıra digər  konsepsiyalar da  yaradılmışdır. 

 İ.V.Dubrovinanın təklif etdiyi konsepsiyanın əsas mahiyyəti  

ondan ibarətdir ki,  bir nəfər psixoloq  təkbaşına  yüzlərlə məktəbli ilə 

çoxcəhətli iş qurmalıdır. Fikrimizcə, “Təhsil sistemində psixoloji xidmət 

haqqında Əsasnamə”də  göstərilən vəızifələri bir nəfər psixoloqun təklikdə 

icra etməsi o qədər də inandırıcı görünmür. 

 İ.V.Dubrovinanın  konsepsiyasında  məktəb psixoloqunun işinin 

“həkim modeli” əsasında qurulmasına üstün əhəmiyyət verilir. Burada 

psixoloqun  əsas vəzifəsinin profilaktika və  psixi inkişafdakı  qüsurların  

korreksiyasından  ibarət olması ön plana çəkilir.  

 L.M.Fridmanın təklif etdiyi psixoloji xidmət  konsepsiyasında  isə 

psixoloq pedaqoji kollektivin üzvü kimi  öz məqsəd və vəzifələrini 

təkbaşına, birbaşa şagirdlərlə deyil,  müəllimlər – məktəb və sinif rəhbərləri, 

həmçinin şagird özünüidarə orqanları vasitəsilə reallaşdırması nəzərdə 

tutulur.  

 Təhsil  sistemində  psixoloji  xidmətin  həyata  keçirilməsi   uşaqların  

təlim  və  tərbiyə  işində  elmi-psixoloji  biliklərin  nəzərə  alınmasını   vacib  

bir  tələb  kimi   qarşıya  qoyur. Təhsil  müəssisələrində  psixoloji  xidmət  

işini  həyata  keçirən  məsul  şəxs  psixologiya  üzrə   ixtisas  hazırlığına  



malik  ali  təhsilli  praktik  psixoloqlardır. Onlar  körpəlik  dövründən  

başlayaraq  erkən  gənclik  (böyük  məktəb  yaşı)   dövrünədək  uşağın  

taleyi  ilə  bağlı  təlim  və  tərbiyə  məsələlərinin  həllində fəal iştirak  edirlər.  

Uşaq  doğulduğu  gündən   orta  məktəb  təhsilini  başa  vuranadək   

davam  edən  həyat  illərində    peşəkar  psixoloqun  diqqət  mərkəzində  

olmalıdır. Bu  dövr  ərzində, yəni həyatın ilk 16-18  ili  dövründə   uşağın  

psixi  inkişafı  sistematik  müşahidə obyekti olmalıdır. Bu inkişafın gedişi 

prosesində müntəzəm  psixodiaqnostik müayinələr  aparılır, uşağın  psixi 

inkişaf  tempi və  xarakteri  qiymətləndirilir, onun təlim  və tərbiyəsinin 

səmərəliliyinin  yüksəldilməsi  üçün   tövsiyələr verilir və onların  həyata  

keçirilməsi  üzərində  nəzarət  təmin olunur. 

 Psixoloji  xidmət  müasir  təhsil  sisteminin üzvi  komponentlərindən  

biridir. Onun  tətbiqi  uşaqların  intellektual  imkanlarının,  şəxsiyyətyönümlü   

potensiallarının, təbii  imkan və  qabiliyyətlərinin, maraq  və  meyillərin 

vaxtında aşkara çıxarılmasını, təlim və tərbiyə  prosesləri  vasitəsilə 

maksimum  inkişaf  etdirilməsini  təmin  edir. Psixoloji  xidmət  uşaqların  

psixi  inkişafının  imkanlarını  aşkara  çıxarır,  onların pedaqoji  proses  

vasitəsilə    maksimum  şəkildə  reallaşmasına əlverişli  imkan  yaradır.  

Uşaqların  əksəriyyətindən öz  psixi  inkişafının  göstəricilərinə  görə geri  

qalan  uşağın  inkişafında   ləngiməyə  səbəb olan  amilləri  vaxtında  

aşkara  çıxaran psixoloq  bu  səbəblərin  aradan  qaldırılmasına yönəlmiş 

məqsədyönlü fəaliyyəti ilə  fəal rol  oynamış  olur. İstedadlı  və  üstün  

qabiliyyətli  şagirdlərlə  iş  prosesində  praktik  psixoloq ilk  növbədə  erkən  

yaş  dövrlərində  uşaqlarda  təbii  imkanların  aşkara  çıxarılması, onların 

qabiliyyətlərə çevrilməsi üçün  inkişafetdirici  proqramların hazırlanmasında  

iştirak  edir,  psixi  inkişafın  sürətli  gedişi üçün  mövcud  imkanların  

maksimum  səfərbərliyə  alınması  istiqamətində  əməli  tədbirlər  həyata  

keçirir.  

 Təhsildə praktik  psixoloji  xidmətin  qarşısında  duran  məqsədlərdən  

irəli  gələn bir  sıra mühüm  və təxirəsalınmaz  vəzifələri  vardır.  Psixoloji  



ədəbiyyatlarda  həmin  vəzifələr ümumi və konkret olmaqla iki yer ayrılır. 

Praktik psixoloqun ümumi vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: 

1. Uşaqlarla  iş  zamanı hər  bir  yaş  dövrünün  potensial imkanlarının  

reallaşdırılmasını  təmin  etmək; 

2. Uşaqların  maraq,  qabiliyyət, meyl,  hiss, münasibət, əyləncə və  

həyat planlarının gerçəkləşdirilməsi  üçün onların  fərdi  

xüsusiyyətlərini  

     inkişaf  etdirmək; 

3. Uşaq   bağçasında, internatda,  məktəbdə  və s. uşağın  normal  

inkişafı   

     üçün  əlverişli  psixoloji  iqlim  yaratmaq, yaşlılar  və  yaşıdları  ilə  

onun  

      məhsuldar  ünsiyyət  şəraitini  təmin  etmək; 

4. Uşaqlarla  yanaşı  müəllimlərə,  valideyinlərə,  tərbiyəçilərə  vaxtında 

psixoloji  yardım  göstərmək. 

Məktəb psixoloqunun konkret vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir.  

1. Şagird şəxsiyyətinin və sinif kollektivinin öyrənilməsi; 

2. Uşaqların məktəb şəraitinə adaptasiyasının təhlili; 

3. Uşağın yaşlılar və yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin öyrənilməsi; 

4. Profilaktik və korreksiyaedici işin təşkili üçün diaqnostik metodikalar 

paketinin seçilməsi; 

5. Şagirdlərin maraq, meyl və qabiliyyətlərini aşkara çıxarmaq və onları 

inkişaf etdirmək; 

6. Psixoloji yardıma ehtiyacı olan uşaqlara kömək etmək. 

Təhsildə psixoloji  xidmət  bu  vəzifələrin  həyata  keçirilməsi  üçün  ilk 

növbədə  əlverişli  təhsil  və  tərbiyə mühitinin  yaradılmasını,  hər  bir  

uşağın  ruhi-mənəvi  inkişafı, psixi  sağlamığı  naminə normal  pedaqoji-

psixoloji amillərin  olmasını  tələb  edir. Belə  şəraiti  isə  psixoloq  yalnız  

təkbaşına  deyil, müəllimlər və  uşaqların  valideyinləri  ilə  birlikdə  yarada  

bilər.İnkişafın  müxtəlif  dövrlərində uşaqların  psixi, psixofizioloji  və  



şəxsiyyət  baxımından normal  inkişafını  təmin  etmək  təhsil  sistemində  

psixoloji  xidmətin  qarşısında  duran  başlca  vəzifədir. Bu baxımdan  

təhsildə psixoloji  xidmət  uşağın  inkişafı  naminə aşağıdakı  əsas  

istiqamətlərə  yönəlməlidir: 

1.Təlim-tərbiyə müəssisələrində  şəxsiyyətin inkişafını təmin edə  biləcək 

həyat tərzinin formalaşdırılması; 

2. Uşağın  inkişafı üçün bağçada, məktəbdə, internatda və s. inkişaf üçün 

əlverişli psixoloji  iqlimin yaradılması, hər  bir inkişaf mərhələsində bu 

və ya digər fəaliyyət sahəsində maksimum müvəffəqiyyətin əldə 

edilməsinin  təmin olunması; 

3. İnsanın hər bir yaş mərhələsində şəxsiyyət, intellektual və peşə hazırlığı  

baxımından maksimum təmin edilməsi, uşaqlarla iş zamanı onların  

inkişaf imkanlarının öyrənilməsi və onların reallaşdırılması; 

4. Hər bir uşağa fərdi yanaşmanın təmin edilməsi, fərdi xüsusiyyətlərin, 

 maraq və meyillərin, hiss və münasibətlərin, əyləncə və həyat 

planlarının  

      inkişaf etdirilməsi; 

5. Uşağın pedaqoji və psixoloji baxımdan öyrənilməsi; 

6. Şəxsiyyət və intellektual baxımdan inkişafda kənaraçıxma  hallarının  

profilaktikası və korreksiyasının həyata keçirilməsi; 

7. Yetim, valideyin himayəsindən məhrum olmuş, qaçqın və köçkün  uşaq 

və  

      yeniyetmələrin fiziki və əqli inkişafında müşahidə olunan geridəqalma  

hallarının sosial-psixoloji  reabilitasiyasını həyata keçirmək; 

8. Böhranlı və ekstremal  vəziyyətlərdə uşaq və yeniyetmələrə, müəllim və 

valideyinlərə kömək göstərmək; 

9. Ailədə uşaqların tərbiyəsi,  əlverişli  ailə mikromühitinin  yaradılması 

üçün       valideyinlərə,  onları əvəz edən  şəxslərə psixoloji məsləhətlər 

vermək; 



10. Uşaqlara,  valideyinlərə, müəllim və tərbiyəçilərə  öz  vaxtında  psixoloji  

yardım göstərmək. 

Təhsil  sistemində  psixoloji  xidmətin  qarşısında  duran ən  başlıca,  

həm  də mürəkkəb  vəzifə təlim  və  tərbiyənin  keyfiyyətinin  

yüksəldilməsinə  xidmət edən tədbirlərin  daim  nəzarətdə saxlanılmasıdır.  

Bu proseslərin uşaqların inkişafının təbii və sosial qanunlarına  

uyğunlaşdırılması, təlim  və  tərbiyə  nəzəriyyəsinin əsas  müddəaları  ilə 

uzlaşdırılmasının zəruriliyi praktik psixoloqun fəaliyyətinin  əsas  

sahələrindən  biri  olmaqla,  daim  diqqət mərkəzində  saxlanılmalıdır. 

Praktik  psixoloq  psixologiya elminin təmsilçisi olmaqla uşaqların təlimi və 

tərbiyəsinin metodlarının  optimal seçimini bu elmin mövqeyindən  

qiymətləndirir,  müxtəlif uşaq  təlim  və  tərbiyə  müəssisələrində elmi 

əsaslara söykənən praktik tövsiyələrin hazırlanmasını həyata keçirir.  

 Təhsil  sistemində  psixoloji  xidmətin  başlıca  məqsədi  

məktəbəqədər və  məktəb yaşı  dövründə  uşaqların, böyüməkdə  olan  

nəslin fərdiyyətinin, həyata  yaradıcı  münasibətinin  formalaşdırılmasına  

digər subyektlərlə  birlikdə  fəal təsir  göstərməkdən  ibarətdir. Onun  

fəaliyyət  diapazonunda  uşaqların maraq  və  meyillərinin  inkişaf  

etdirilməsi, şəxsiyyətinin  və  intellektinin formalaşmasında qüsurlara səbəb 

olan amillərin  müəyyənləşdirilməsi,  bu  cür qüsurların profilaktikası  və 

korreksiyası, yəni  onların  qarşısının  alınması  üçün müvafiq tədbirlərin  

görülməsi  vəzifələri ön planda  durur. Təhsildə psixoloji xidmətin ən öncül  

məqsədlərindən biri  də şagirdlərin psixi cəhətdən  sağlamlığının  təmin 

edilməsindən  ibarətdir. Elmi tədqiqatlar çoxdan  sübut etmişdir ki, psixi  

sağlamlığın  əsasını ontogenezin  bütün  mərhələlərində sağlam  psixi 

inkişaf  təşkil  edir. Psixi sağlamlığa qayğı uşağın  daxili  aləminə  həssas  

və  qayğıkeş münasibət  tələb  edir. Həyatın  lap  erkən  dövrlərindən  

başlayaraq uşağın  hiss və  yaşantılarına, əyləncə  və  maraqlarına,  bilik  

və  qabiliyyətlərinə, ətraf  aləmə,  yaşlılara, ictimai  həyat  hadisələrinə 

münasibətlərinə həssaslıqla yanaşmaq  lazımdır.  



 Müasir təhsil sistemində psixoloji xidmət praktik psixoloqun 

qarşısında aşağıdakı konkret və həlli vacib vəzifələri qoyur: 

        1. Uşaqların məktəb təliminə hazırlığı səviyyəsini aşkara çıxarmaq, 

onların məktəb təlimi şəraitinə, məktəb həyatına daha yaxşı 

uyğunlaşmasını təmin etmək üçün  müəllimlərlə birlikdə fərdi iş proqramı  

tərtib etmək; 

 2. Uşağın həyatında keçid və böhran dövrlərini xüsusi nəzarətdə 

saxlamaq; uşaqların birinci sinfə daxil olması, ibtidai siniflərdən əsas, əsas 

təhsil pilləsindən orta məktəbə daxil olması ilə əlaqədar təlimə  hazırlığını 

müəyyənləşdirmək,  müəllimlərlə və valideynlərlə birgə fərdi iş proqramı 

tərtib etmək; 

 3. Təlimdə geridə qalan və  mürəkkəb davranışlı (“çətin”) uşaqlarla 

diaqnostik korreksiya işlərini həyata keçirmək; 

 4. Şagirdlərin intellektual, şəxsiyyət və iradi-emosional sferasının, 

diaqnostikasını həyata keçirmək, onların korreksiyasını aparmaq; 

 5. Şagirdlərin müəllimlərlə şəxsiyyətlərarası münasibətlərindəki 

konfliktlərin psixoloji səbəblərini aşkara çıxarmaq və aradan qaldırmaq. 

 6. Məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərə və valideynlərə şagirdlərin təlimi, 

tərbiyəsi və inkişafının psixoloji problemləri, onların diqqətinin, hafizəsinin, 

təfəkkürünün, nitqinin, iradəsinin, emosional və intellektual aləminin 

xüsusiyyətləri haqqında məlumat vermək.  

 Təhsildə  psixoloji xidmət bütün təhsil  sisteminin  sadəcə olaraq 

vacib hissəsi deyil, o həm də elmi, tətbiqi, praktik və təşkilati istiqamətlərin 

bütövlüyünü nəzərdə tutan inteqral hadisədir. Bunlarla yanaşı təhsil 

sistemində psixoloji xidmətin elmi, aktual və perspektiv olamaqla 3 əsas 

istiqaməti fərqləndirilir. Elmi  istiqamət  təhsil  sistemində elmi cəhətdən  

əsaslandırılmış  psixoloji xidmət konsepsiyasının yaradılmasını, təlim  və  

tərbiyə müəssisələrində psixoloqun  funksiyaları  və mövqeyinin müəyyən 

edilməsini, praktik psixoloqun texnologiyasının və zəruri avadanlıqlar 

kompleksinin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu texnologiya 



şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasının elmi tədqiqatlar əsasında əldə 

edilmiş təlim və tərbiyə göstəricilərinə  əsaslanmalıdır. Təhsil 

müəssisələrində praktik psixoloqlar konkret bir problemin həlli ilə bağlı 

uşaqlarla, sinif kollektivi ilə, müəllimlər və  valideyinlərlə işləyirlər. Onlar heç 

də təhsildə psixoloji xidməti üçün yeni proqram və metodların işlənib 

hazırlanması,psixi  qanunauyğunluq-ların tədqiqi və  s. ilə məşğul olmurlar.  

Praktik psixoloq  üçün  bu  materialları  elm təqdim edir. Praktik psixoloq  

elmin verdiyi bu nailiyyətlərdən peşəkarlıqla  faydalanmağı və onlardan öz 

işində tətbiqi yönümündə istifadə etməyi bacarmalıdır. Praktik psixoloq  

uşaqların psixi, şəxsi və fərdi inkişafına, məktəb təhsilinin sonunda 

məzunların həyati özünütəyinetməsi, müstəqil hayata sərbəst  daxil ola 

bilməsi üçün maksimum təsir göstərməyi bacarmalıdır.  

 Psixoloji xidmət sistemli konkret bir fəaliyyət sahəsidir. Onun həyata 

keçirilməsi aktual və perspektiv olmaqla iki əsas istiqamətə əsaslanır.  

Aktual istiqamət  çərçivəsində  uşaqların təlimi və tərbiyəsi işindəki 

konkret çətinliklər, davranışdakı pozuntular, münasibətlər sistemində 

yaranan  ünsiyyət çətinlikləri ilə bağlı təxirəsalınmaz problemlər və vəzifələr 

müzakirə edilir və həll olunur.  

Perspektiv  istiqamət çərçivəsində uşağın fərdi xüsisiyyətlərinin 

nəzərə alınması  ilə  bağlı proqnozlaşdırıcı proqramlar, onun ahəngdar 

inkişafı,  yaradıcı həyata  psixoloji hazırlığı üçün konkret proqramlar 

hazırlanır və  həyata keçirilir.  Bu  isə öz növbəsində  hamının  və  hər  bir  

kəsin  inkişafı  üçün əlverişli  psixoloji  şəraitin   yaradılması  zəminində  

mümkündür. 

 Adları qeyd  olunan  aktual  və  perspektiv  istiqamətlərin  hər  biri  sıx  

şəkildə  əlaqəlidir  və  biri-birinə  təsir  göstərir. Lakin  psixoloji  xidmət 

sisteminin  qarşısında  duran məqsəd  və  vəzifələr  baxımından perspektiv 

istiqamət daha önəmlidir. Burada ən mühüm  cəhət  praktik psixoloq 

tərəfindən  uşağa münasibətdə ilk və  son  məqsədləri  bir-biri ilə düzgün 

uzlaşdırmaqdan ibarətdir. 



 Praktik  psixoloq  uşaqla  qarşılıqlı  münasibətinin ilk  mərhələsində  

onun   sistematik  məktəb  təliminə  hazırlığı  vəziyyətini  müəyyənləşdirir. 

Bu  vəzifənin  yerinə  yetirilməsi  üçün  hal-hazırda  praktik  psixoloqlar  

üçün  xeyli kompleks  müayinə (diaqnostika) proqramları və metodikaları 

vardır. Bu metodikalardan  düzgün  istifadə  etməklə psixoloq hər bir uşağın 

təlimi və  tərbiyəsi üçün  optimal  təsir vasitələrinin  müəyyənləşdirilməsinə  

nail  ola bilər. 

 Məktəb psixoloqunun uşaqla qarşılıqlı  münasibətinin son 

mərhələsində məqsəd onun həyati özünütəyinetməyə, peşəseçməyə, 

istiqamətlən-dirməkdən, şəxsi və sosial yetkinliyini  müəyyənləşdirməkdən 

ibarətdir. Həyati özünütəyinetmə böyük məktəb yaşı dövründə meydana 

gəldiyinə görə, bu prosesdə psixoloji hazırlıq praktik psixoloqdan aşağıdakı 

cəhətləri nəzərə almağı tələb edir.  

a) məktəblilərdə yüksək səviyyədə psixoloji strukturların, hər şeydən 

əvvəl özünüdərketmənin formalaşdırılması; 

b) şəxsiyyətin daxili  zənginliyini, məzmunca dolğunluğunu təmin edən 

tələbatların formalaşma səviyyəsini; mənəvi yönəlişliklərin, zaman 

perspektivləri və dəyərlərə yönəlişliklərin səviyyəsinin müəyyənləş-

dirilməsi; 

c) hər bir böyük məktəblinin öz qabiliyyətləri və maraqlarını dərk 

etməsinə və bunun  nəticəsi kimi onun fərdiyyətinin təşəkkülünə nail 

olmaq.  

Praktik  psixoloqun işgüzar  fəaliyyətinin  önəmli  istiqamətlərdən  biri  

psixoprofilaktikadır. Onun  başlıca  vəzifəsi  uşağın  normal intellektual  

və mənəvi inkişafına  əngəl  yaradan,  ləngidici  təsirə malik  amilləri  

vaxtında aşkara çıxarmaq  və  aradan  qaldırmaqdan  ibarətdir. Bu  məsələ  

ilə  məşğul  olan  psixoloji  xidmət işçisi kimi praktik məktəb psixoloqu öz  

fəaliyyətində  uşaqların  psixi inkişaf  qanunauyğunluqlarından  irəli  gələn  

biliklərə,  ilk  növbədə  psixologiya  və  tibbin  hüdudlarında  yerləşən   



patopsixologiya  və  defektologiya  elmlərinin  təqdim  etdiyi  praktik  

biliklərə  istinad  edir. 

 Təhsil  sistemində  psoxoloji  xidmətin  yerinə yetirdiyi praktik 

vəzifələrdən  biri pedaqoji  prosesin  birbaşa iştirakşıları  olan  uşaqlara, 

müəllimlərə, valideynlərə  və  təhsil  müəssisələri  rəhbərlərinə praktik 

təsirdən  ibarətdir. Bu  təsirin  gedişində  psixoloq  qeyd  olunan  

subyektlərə  təlim  və  tərbiyənin  gedişində  birbaşa  kömək  göstərmiş  

olur. Bu  halda  praktik  psixoloq  pedaqoq,  psixoterapevt,  məsləhətçi və 

korrektor  rolunda  çıxış  edir.   

Müasir  tibb  elmi bir  çox  xəstəliklərin,  xüsusilə  ürək-damar, mədə-

bağırsaq  tipli  xəstəliklərin psixogen  mənşəli  olduğunu  sübuta  

yetirmişdir. Bu  eynilə  insanın  psixologiyası,  davranışı  və  münasibətlər  

sistemində birbaşa  təsiri  olan endokrin  sistemə  də  aiddir. Bu  sahədə  

praktik  iş  aparan  psixoloq bu  tipli  xəstəliklərin  yaranması  və  

kəskinləşməsi  haqqında  xəbərdarlıq  edir, insanların  psixologiyası  və  

davranışına  xüsusi  metodlarla  təsir  edir,  üzvi  reyaksiyalarla  bağlı  

xəstəliklər haqqında konkret tövsiyyələr verməklə, onların   müalicəsi  üçün  

əlverişli  imkan  yaratmış  olur.   

 Təhsil  sisteminin idarəetmə strukturlarının işçiləri idarəetmə  

sahəsində  adamlara, qrup  və  kollektivlərə  rəhbərlikdə  psixoloji  köməyə 

ehtiyac  duyurlar. Ona  görə də, təhsildə idarəetmə  strukturunun  işçiləri  

idarəetmə psixologiyası, insanların qarşılıqlı münasibətlərinin  

psixologiyası,  habelə  qrup  fəaliyyətinin  səmərəliliyini şərtləndirən  amillər  

haqqında  zəruri  psixoloji  biliklərə  malik olmalıdırlar.  Təlim  və  tərbiyə  işi  

ilə  məşğul  olan hər  bir  yaşlı  adamın  uşaqların  inkişafı  və  onların  

idarə  olunması  haqqında  biliklərə  sahib  olması  onun  fəaliyyətinin 

səmərəliliyinə  stimul   yaradan   amillərdən  biridir. Bu  biliklər  ixtisas  və  

peşə  hazırlığı  sistemində ali  pedaqoji  təhsil  müəssisələrində   zəruri  

minimum  həcmində  verilsə  də, zaman  keçdikcə  bu  biliklərin  çoxu  

qismən  və  ya  tam  şəkildə köhnəlir, daim  yeniləşməyə,  tamamlanmağa  



ehtiyac  duyur.  Psixoloji  xidmət  bu  və  ya  digər  pedaqoqun bütün  

pedaqoji  fəaliyyəti  dövründə  mövcud  biliklərin  korreksiyası  funksiyasını  

da  yerinə  yetirir. 

 Təhsil müəssisələrində çalışan psixoloq digər bilik sahələrinin  

nümayəndələri - pedaqoqlar, defektoloqlar, sosioloqlar, həkimlər,  hüquqşü-

naslarla  birlikdə   uşaqların  taleyi  ilə  bağlı  olan  müxtəlif  vəzifələrin  

yerinə yetirilməsində iştirak edir.  Bu  vəzifələr  sırasında  ilk  növbədə öz  

yaşıdlarından  əhəmiyyətli  şəkildə  fərqlənən,  xüsusi  diqqət, qayğı, 

spesifik  münasibət  tələb  edən   uşaqlarla  iş  prosesində    pedaqoji  işin  

qeyri-adi  forma  və  metodlarından  istifadə  olunmasının  zəruriliyi   ön  

palnda  durur. Burada  söhbət hər şeydən  əvvəl  öz  inkişafı  baxımından 

həmyaşıdlarından geridə  qalan  və  istedadlı  uşaqlardan gedir. Birinci  

qrupa  aid  edilən  uşaqların  təlimi  və  tərbiyəsində   onların  imkanlarına  

uyğun  yüngül,  çətinlik  dərəcəsi  aşağı  olan  öyrədici  proqramlar,  ikinci  

qrup  üçün  isə,  əksinə, adi  uşaqlardan  fərqli  olaraq  daha  mürəkkəb, 

dolğun  proqramların  tətbiqi  tələb  olunur.  Məqsədyönlü  hazırlanmış belə 

proqramlar ilk növbədə ilkin pedaqoji-psixoloji  ekspertizadan  keçirilməli,  

müxtəlif  ixtisasdan  olan  mütəxəsis   pedaqoqların  rəyləri  əsasında  

qiymətləndirilməli,  müvafiq  kateqoriyalardan  olan  uşaqların  optimal 

inkişfının təmin edilməsi baxımından  yararlığı  müəyyənləşdirilməlidir. Bu  

zaman  belə  bir  cəhət  xüsusilə  diqqət  mərkəzində  saxlanılmalıdır  ki, öz  

inkişafında  geridə  qalan,  fiziki  və  psixi  cəhətdən  zəif  olan  uşaqlar  

üçün  hazırlanmış  yüngülləşdirilmiş  təlim  və  tərbiyə  proqramları onların  

normal  uşaqlardan  geridə  qalmasının  daha  da  dərinləşməsinə  gətirib  

çıxarmasın. Əksinə,  belə  proqramlar  inkişafetdirici məzmuna  malik  

olmalı, geridə  qalan  uşaqların  sürətli  inkişafını  təmin  etməli, psixoloji  

baxımdan  adi  normal  uşaqlarla  onlar  arasındakı  fərqlərin   

azaldılmasına  xidmət  etməlidir. Bu  cür  asan,  lakin sürətli  inkişafetdirici  

proqramların hazırlanması istedadlı uşaqlar üçün  mürəkkəb  inkişafetdirici  

proqramalrın  hazırlanmasından  xeyli çətindir.Ona görə də, praktik 



psixoloqun fəaliyyətində psixi inkişaf baxımından  geridə qalan, ləngimə 

halları müşahidə olunan uşaqlarla işə yaşıdlarını üstələyən uşaqlara 

nəzərən  daha  çox vaxtın ayrılması  zərurəti  yaranmış  olur.  

 Bəzən  uşaqlarla  iş  prosesində onların  gələcək  taleyi  ilə  birbaşa  

əlaqəsi olan problemlər yaranır. Uşağın pedaqoji-psixoloji  baxımdan 

əvəzlənməsi  mümkün  olmayan  ciddi əqli  qüsurları tibbi-psixoloji  

ekspertiza ilə  təsdiqləndikdə onun kütləvi  məktəbdə təhsilini  davam  

etməsi və ya  onun  mümkünsüzlüyü  ilə  bağlı məsələlərin  həlli  zərurəti  

meydana çıxır. Belə  hallarda  praktik  psixoloqun  üzərinə  daha  böyük  

məsuliyyət,  obyektiv  qərar  qəbul  etmək  məsuliyyəti  düşür. O, uşaq  

haqqında  ixtisaslı  və  məsuliyyətli ekspert  rəyi  verməli, onun  gələcək  

taleyi  üçün  pedaqoq,  həkim,  defektoloq, hüqüqşünas  və b. ilə  birgə bu  

məsiliyyəti  bölüşməlidir. 

 Psixoloji  xidmət  mürəkkəb, çoxsəviyyəli  struktura  malikdir. O,  

təhsil  sistemini  yuxarıdan  aşağıya  doğru – Təhsil Nazirliyindən  

başlamış, məktəbəqədər  müəssisələrdə  və  məktəbdə  mövcud  olan  

uşaq   qruplarınadək  bütün  pillələri  əhatə  edir. Bu  məqsədlə  bir  çox  

xarici  ölkələrin təhsil  nazirliklərində və  baş  idarələrdə  baş  psixoloq  

vəzifəsi  fəaliyyət  göstərir, psixoloji  xidmət  işi  aparan xüsusi  şöbələr  

ayrılır. Psixoloji  xidmətin  ayrı-ayrı cəhətləri  ilə  bağlı  məsələlər – onun 

kadr,  proqram,  metodik  və  hüquqi-normativ təminatı  bu  bölmə  və  

strukturlar  tərəfindən  işlənib hazırlanır. Bir  sıra  xarici  ölkələrdə  dövlət  

tabeçiliyində  olan  idarəetmə  orqanları  psixoloji  xidmətin  elmi-metodik  

mərkəzi  rolunu  oymayır. Ölkələrin  ayrı-ayrı  vilayətlərində,  iri  

şəhərlərində  yaradılan belə  mərkəzlər  müvafiq  regionda  təhsilin  idarə  

olunması  ilə  məşğul  olan  yerli  idarə  və  şöbələrdə  psixoloji  xidmətin  

həyata  keçirilməsinə  elmi-metodik  rəhbərliyi  təmin edirlər. Onlar  müvafiq  

regionda  uşaqların  inkişafı  haqqında  informasiyalar  toplyır, yerlərdə  

praktik  psixoloqların  ixtisasın  artırılması məsələlərini, o cümlədən onların 

zəruri elmi-metodiki  ədəbiy-yatlarla  təminatını   yerinə  yetirirlər. Belə  



mətkəzlərə  yüksək  peşə-ixtisas  hazırlığına  malik  universitet  təhsilli  

psixoloqlar və ya  bu  sahədə elmi dərəcəsi olan şəxslər rəhbərlik  edir. Bu 

mərkəzlərdə çalışan psixoloq- mütəxəssislər uşaqlarla  birbaşa iş  

aparmırlar. Onların  işi  yerlərdə  praktik  psixoloqlarla  işin   elmi-metodiki  

əsaslar  üzərində qurulmasını  təmin  etməkdən və onların  fəaliyyətinə  

nəzərətdən  ibarətdir. Təhsil  sistemində psixoloji  xidmətin aşağı struktur  

bölmələri isə bilavasitə uşaqlarla,  təhsil  sisteminə müəllim, tərbiyəçi, 

valideyin və s. simasında aidiyyatı  olan  yaşlılarla  iş  aparırlar. Bu  

istiqamətdə  fəaliyyət göstərən qurumlar əhaliyə praktik-psixoloji  fəaliyyət  

göstərən  mərkəzlərdən,  psixoloji  xidmət  üzrə  qeyri-hökumət 

bölmələrindən, ştatlarda  yerləşən  aşağı  müəssisələrdə  işləyən  ayrı-ayrı  

praktik  psixoloqlardan  ibarətdir.  Bir  sıra xarici ölkələrdə praktik psixoloji 

xidmət rayon və şəhər icra  hakimiyyətlərində,  təhsili  idarəetmə  orqanları  

nəzdində,  habelə müstəqil  kommersiya strukturları–kooperativlər, kiçik 

xüsusi müəssisələrin tabeliyində də yaradılır. Bəzi ölkələrdə ali  və  orta  

məktəblər,  liseylər, gimnaziya, kollec, məktəbəqədər müəssisələr və  digər 

təhsil ocaqları öz  təhsil  ehtiyaclarına uyğun  olaraq praktik psixoloji  

xidmət üzrə strukturlarını  formalaşdırırlar. Bir  sıra  ölkələrdə  isə  praktik  

psixoloqlar tam sərbəst, heç bir yuxarı orqandan  asılı  olmayaraq  özəl  

xidmət  qurupu kimi də fəaliyyət göstərirlər. Həmin ölkələrdə  özəl  qruplar 

istisna  olmaqla, digər psixoloji  xidmət qrupları müəyyən dövlət  

hakimiyyəti  orqanlarının tabeliyinə daxildir. Dövlət tabeçiliyində olan 

psixoloji  xidmət   strukturları öz  növbəsində özündən  yuxarı struktura  

tabe  olmaqla,  onlar  qarşısında  məsiliyyət  daşıyırlar.  

 Müasir  dövrdə  dünya  psixoloji  xidmət  sistemində  praktik  

psixoloqun  ixtisaslaşma və peşə  hazırlığı baxımdan tətbiqi xarakterli, dörd 

əsas istiqamət mövcuddur. Bunların sırasında psixodiaqnostika, psixoloji 

məsləhətlər, psixoprofilaktika və psixokorreksiya  diqqəti  cəlb  edir.  

Psixodiaqnostika  adlanan birinci istiqamət uşağın  psixoloji  

müayinəsində  peşəkar metodların tətbiqini nəzərdə tutur. Bu metodlar 



sırasında standartlaşdırılmış  test metodları  və  kliniki  ekspert  

metodları  iki  əsas  qrup olaraq fərqləndirilir. Bunlarla yanaşı, müasir 

psixodiaqnostika təcrübəsində əsas tədqiqat metodları sırasında 

müşahidə, sorğu,  eksperiment  kimi  metodların  da tətbiqi geniş  vüsət 

almişdır.  

 Psixodiaqnostika üzrə  ixtisaslaşmış praktik psixoloqun  başlıca  

vəzifəsi  təhsil  sistemində  uşaqların və yaşlı  adamların  psixologiyası  və  

davranışını  etibarlı  diaqnostik müayinə  mütodları  vasitəsilə  ölçüb  

qiymətləndirməkdən və buna əsaslanan ixtisaslı psixoloji xarakteristikalar 

və tövsiyələr  hazırlamaqdan  ibarətdir. Bu  istiqamət  üzrə  peşəkar praktik 

xidmət göstərən  psixoloq təcrübədə  yalnız  bu  və ya digər  

psixodiaqnostok  metodikaların  tətbiqi texnikasını bilməklə  kifayətlənə  

bilməz. O,  həm  də  psixodiaqnostika nəzəriyyəsinə dərindən bələd  olmalı  

və bilik sahəsinin  tarixi  və  müasir problemlərini,  onun  inkişafı  

mərhələlərini,  təkmilləşməsi  sahəsində keçdiyi inkişaf yolunu bilməlidir. 

Psixodiaqnostika üzrə  mütəxəssis  öz  praktik  fəaliyyətində  elm və 

təcrübəyə bəlli  olan  metodların  tətbiqi  ilə  yanaşı, zəruri hallarda yeni 

metodikalar yaratmağı, onların elmi  qiymətləndirilməsi, etibarlılığı 

sahəsində yaradıcı iş aparmağı  bacarmalı,  mövcud  metodikaların 

modifikasiyasını işləyib hazırlamaq  sahəsində  öz peşəkarlığını təsdiq 

etməlidir. Praktik psixodiaqnostika  üzrə  mütəxəssisdən   psixoloji müayinə  

vasitəsilə  əldə  edilən  nəticələri  elmi cəhətdən  təhlil  etmək, onların  

korreksiya imkanlarını müəyyənləşdirmək  bacarığı, interpretasiya – 

nəticələri standart normalarla müqayisə etmək qabiliyyəti tələb olunur.  

 Praktik  psixoloqun  fəaliyyətində  xüsusi  ixtisas  hazırlığı  tələb  edən  

ikinci istiqamət  psixoloji  konsultasiyadır. Bu istiqamət özündə  

aşağıdakı  xüsusi  iş  formalarını  əks  etdirir : 

1. Keçirilmiş  psixodiaqnostik müayinələrin nəticələrinə  əsasən  

psixoloji-pedaqoji  tövsiyələrin  işlənib  hazırlanması və  dəqiq  



formulə  edilməsi;  Bu  tövsiyələr  uşaqlar  və  yaşlılar  üçün  müvafiq  

formada,  icrası  baxımdan  anlaşıqlı  və  asan  olmalıdır.  

2. Psixoloji  məsləhətlərə  ehtiyacı  olan şəxslərlə  söhbətlərin  

keçirilməsi. Bu  söhbətlər  uşaq  və  ya  yaşlının praktik  psixoloqdan  

zəruri  tövsiyələri  alması  ilə  başa  çatmalıdır. 

3. Müəllimlər və valideynlərin ixtisasının artırılması  çərçivəsində   

psixoloji  maarifləndirmə  sahəsində  tədbirlərin  həyata  keçirilməsi. 

Praktik  psixoloqun  fəaliyyətində  üçüncü  istiqamət  xəbərdarlıq  

xarakterli  vəzifələrin yerinə  yetirilməsinə yönəldilmiş  psixoprofilaktik  

işlərdir.  Onların  məzmununda  uşağın  inkişafında arzuedilməz  nəticələrə  

gətirib  çıxara  biləcək  halların  qarşısının alınması: məsələn,  inkişafda,  

təlim  və  tərbiyədə ləngimə,  geridəqalma,  arzuedilməz  vərdişlərin  və 

xarakter  əlamətlərinin,  axmaq  adətlər  və  meyllərin  təzahürü. Profilaktik  

istiqamətdə  iş  aparan  psixoloq  inkişafda  anomaliyaya  səbəb  olan  

amilləri  müəyyənləşdirməyi, onları vaxtında görməyi və aradan qaldırmağı  

bacarmalıdır. Praktik  psoxoloq  bu  baxımdan müəllimlər,  tərbiyəçilər  və  

valideyinlər  arasında iş  aparır, uşağın  inkişafına  əngəllər 

yaradan,geridəqalmaya  gətirib  çıxaran  səbəbləri  vaxtında  müşahidə  

etmək, görə  bilmək  məqsədilə  onların  xüsusi  psixoloji  hazırlığı  

sahəsində  iş  aparır. 

Məktəbəqədər  müəssisənin   və məktəb  psixoloqunun   peşəkarlıq  

səviyyəsi,  qarşıda  duran  problemləri  savadlı  həll  etməsi,  əsasən  

psixoprifilaktik  işlərin  aparılmasından  asılı  olaraq  qiymətləndirilir. Əgər  

hər  hansı  bir  yaş  dövründə  uşağın  normal  inkişaf  şəraiti  pozularsa,  

sonrakı  mərhələdə əsas  fəaliyyəti  və  diqqəti,  şübhəsiz  ki,  korreksiya  

üzərinə  yönəltmək  və  xüsusi inkişafetdirici  iş  aparmaq  lazım  gəlir.  

Praktik psixoloq psixoprofilaktik işlər vasitəsilə müəllimlərdə,  

uşaqlarda, valideyinlərdə və ya onları əvəz  edən  şəxslərdə ümumi 

psixoloji  mədəniyyət  formalşdırır, psixoloji  biliklərdən uşaqlarla  iş  

zamanı  istifadə  olunmasını,  hər bir yaş mərhələsində uşağın mükəmməl 



inkişafı üçün şəraitin  yaradılması gedişində yol  verilən  pozuntular  

haqqında vaxtında  xəbərdarlıq  edilməsini  nəzərdə  tutur. 

 Psixoloji  korreksiya  adlanan dördüncü istiqamət psixoloqun  

uşağa   

və  yaşlıya mövcud  qüsurların  və  çatışmazlıqların aradan qaldırılması  

məqsədinə  xidmət  edən  birbaşa  təsir  göstərməsini  nəzərdə  tutur. Bu  

istiqamətdə  çalışan  praktik  psixoloq  psixokorreksiyanın psixoterapiya,  

sosial-psixoloji  trenniq,  autotrenniq,  birbaşa hipnotik  təlqin  texnikasını,  

müştəriyə  təlqinedici  təsir  üsullarını  peşəkarcasına  mənimsəmiş  

olmalıdır. 

 Praktik psixoloqun təhsil sistemində fəaliyyətinin mühüm 

istiqamətlərindən biri psixoloji maarifləndirmədir. Psixoloji  

maarifləndirmə yaşlıların və uşaqların psixoloji biliklərə yiyələnməsini 

nəzərdə tutur.  Psixoloqun  maarifləndirmə  istiqamətində  fəaliyyəti  

müxtəlif  formalarda       (mühazirə, söhbət, seminarlar, sərgilər, 

ədəbiyyatın  seçilməsi  və s.) ola  bilər.  Maarifləndirmə  işinin  əsas  

mahiyyəti  insanın  psixi  inkişafı  şərtləri və qanunauyğunluqları, 

psixologiya  elminin  müasir  vəziyyəti  ilə tanışlıqdan  ibarətdir. Bu  sahədə 

iş  aparan  psixoloq uşqlarda və  valideyinlərdə  psixoloji  biliklərin  praktik 

əhəmiyyəti,   formalaşmaqda  olan insana psixoloji  yardımın  faydası  

haqqında  təsəvvürlər  formalaşdırır,  pedaqoji  prosesdə  uşaqların  yaş  

və  fərdi  xüsusiyyətlərinin  nəzərə  alınmasının  zəruriliyini  əsaslandırır.   

 Təcrübi  fəaliyyətdə  psixoloq  bir  qayda  olaraq  psixoloji  xidmətin  

adları  qeyd  olunan  dörd  istiqamətin hər  biri  ilə  məşğul  olur. Lakin  bu  

istiqamətlərin  hər  biri  konkret  olaraq ayrı-ayrılıqda  geniş  və  dərin,  

kifayət  qədər  yüksək   xüsusi  hazırlıq, vaxt, əhəmiyyətli  peşəkarlıq 

təcrübəsi  tələb  edir. Bu sahədə tanınmış alim İ.V.Dubrovinanın fikrincə, 

praktik  psixoloq  əslində  göstərilən  dörd  istiqamətin  ən  çoxu  ikisi  üzrə 

xüsusi  ixtisas  hazırlığı  almaqla  konkret  ixtisaslaşmaya  malik  olmalıdır  

ki, bu  da  gələcəyin  perspektividir. 



 Belə olarsa,  gələcəkdə  psixoloji xidmət  sistemində  dörd  müxtəlif  

ixtisaslı  mütəxəssislər–psixodiaqnostlar, məsləhətçilər,  psoxoprifilaktiklər  

və  psixokorrektorlar  birlikdə  iş  aparmalı  olacaqlar.  Praktik  psixoloji  

xidmət  sahəsində  çalışan  psixoloqlarla  bu səahədə  fəaliyyət  göstərən  

idarəetmə  orqanlarının  fəaliyyətində qarşılıqlı  əlaqələrin yeni  formalarının 

yaranması  da  gələcəkdə bir sistem  şəklində qurulmalıdır.  Yerlərdə,  uşaq  

təlim-tərbiyə  müəssisələrində iş  aparan psixoloqlar  öz  iş  təcrübələrini,  

əldə  etdikləri  nəticələri ümumiləşdirir, sistemləşmiş  şəkildə  tabe  

olduqları  yuxarı  idarəetmə  orqanlarına təqdim  edirlər. Bu  orqanlar  isə,  

öz  növbəsində  yerlərdə iş aparan  praktik  psixoloqlara  zəruri  təşkilati  və  

elmi-metodiki  köməkliklər göstərirlər. 

 Praktik  psixoloq  əsasən  mərkəzi  və  ya  yuxarı  psixoloji  xidmət  

orqanının  təsdiq  etdiyi  proqramlar  arasında  öz  işini  qurmalıdır.  Bu  

proqramlarda adətən praktik  psixoloqun  aparacağı  işlərin  növləri,  onların  

məzmunu və həcmi, icrasına ayrılan vaxtın müddəti və s. öz əksini  

tapmalıdır.  

 Peşəkar  fəaliyyət  prosesində   psixoloji  xidmət  sahəsinin  işçiləri  

ilə  təhsil  sisteminin  digər  yarımstrukturları  arasında  müəyyən  

münasibətlər  formalaşmışdır. Bu  münasibətlər  təhsil  sisteminin yüksək  

icra  orqanları  tərəfindən  təsdiq  edilmiş  “Təhsil  sistemində  psixoloji  

xidmət  haqqında Əsasnamə” ilə  tənzimlənir.   

 Təhsil  sistemində  psixoloji  xidmət pedaqoji  psixologiya  elminin 

inkişaf  və  formalaşma  dövrünü  keçirən praktik  sahələrdən  biridir. Hal-

hazırda pedaqoji  psixologiya  təhsildə psixoloji xidmət  fəaliyyətinin 

tətbiqini konseptual  yanaşma baxımından elmi-nəzəri əsaslarını  

müəyyənləşdirməklə  yanaşı, onun səmərəli iş metodları ilə təmin 

edilməsini, təhsil  psixoloqlarının hazırlanmasının  elmi  cəhətdən  

əsaslandırılmış  praktik  məzmununu  və  istiqamətlərini  

müəyyənləşdirmişdir. Təhsildə psixoloqun  yerinin anlaşılmasına  müasir  



dövrdə müxtəlif  yanaşmalar olsa  da, əslində   onun peşə  

xarakteristikasının səciyyəvi  xüsusiyyətləri  aşağıdakılardan  ibarətdir: 

-  psixoloq  situasiyanın  diaqnostudur. O, uşağın  inkişaf  yolunun  

müəyyən  edilməsində  yardımçı,  onun  fərdi  xüsiyyətlərini nəzərə  

almaqla  müvafiq  proqramalrın  seçilməsində  xeyirxah  məsləhətçidir;  

-   psixoloq – konfiliktoloq və psixoterapevtdir; 

- psixoloq – uşağın inkişaf situasiyasının,  bütövlükdə  onun  

təhsilləndirici     mühitinin  layihəçisidir; 

- psixoloq – müəssisənin təhsilləndirici mühitində əlaqələrin  

yaradılma-sında  cavabdeh  şəxsdir; 

- psixoloq uşaqların psixi sağlamlığının qorunub saxlanılması üçün 

cavabdeh  şəxsdir; 

- psixoloq  idarəetmə  üzrə  məsləhətçi,  məktəbin  təhsil  müəssisəsi  

kimi  inkişafı  üçün  mütəxəssisdir. 

Pedaqoji ünsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim-tərbiyə prosesində 

həyata keçirdiyi peşə ünsiyyətidir. Bu cür ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş 

şəxsiyyətin formalaşması üçün şərait yaradılmasına yönəlmiş olur, 

kollektivdəki sosial-psixoloji prosesləri idarə etməyə və səmərəli psixoloji 

iqlim yaratmağa imkan verir. Ona görə də  hər bir müəllimin pedaqoji 

ünsiyyətin mahiyyəti, onun sosial-psixoloji mexanizmləri ilə dərindən yanış 

olması və şagirdlərə birgə fəaliyyəti zamanı ondan lazımi şəkildə istifadə 

etməsi zəruridir. 

Pedaqoji ünsiyyətin yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə onun aşağıdakı 

növlərini ayırmaq mümkündür: informasiya mübadiləsi, başqa adamın 

davranışını tənzim etmək, şəxsiyyətlərarası anlama. 

Pedaqoji ünsiyyətin hansı növündən istifadə edilməsindən asılı 

olmayaraq müəllimin şagird kollektivi ilə məhsuldar ünsiyyət prosesi təşkil 

olunmadan pedaqoji fəaliyyətin didaktik və tərbiyəvi vəzifələrini lazımi 

şəkildə həyata keçirmək mümkün deyildir. 



Pedaqoji ünsiyyət müxtəlif məqsədlər daşıya bilər: fərdi-idraki (nə isə 

yeni bir şeyi öyrənmək, təlimat almaq), emosional (qiymətləndirmək, 

münasibəti bildirmək, təəssüratı bölüşmək). Pedaqoji ünsiyyət zamanı 

məqsəd sadəcə olaraq elə ünsiyyətə girişmək, ünsiyyət zamanı  məqsəd 

sadəcə olaraq elə ünsiyyətə girişmək, ünsiyyət saxlamaqdan da ibarət ola 

bilər (məsələn, kiminləsə birgə olmaq, söhbət etmək). Bu cəhət şagirdlərin 

ünsiyyət fəaliyyətində özünü aydın şəkildə göstərir. Psixoloji tədqiqatlar 

göstərmişdir ki, kiçik məktəblilər üçün müəllim və yoldaşları ilə ünsiyyət 

xatirinə ünsiyyətə girmək xarakterik haldır. Onlarda ünsiyyət kifayət 

dərəcədə seçici xarakter daşımır. Kiçik məktəblilər heç də həmişə 

ünsiyyətlərinin məqsədini dərk edə bilmirlər. Yuxarı siniflərə keçdikdə 

şagirdlərin  ünsiyyətində seçicilik müşahidə olunmağa başlayır. 

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə, bunu ünsiyyət prosesində 

müəllim və şagirdin  bir-birilə informasiya mübadiləsi təşkil edir. Ünsiyyətin 

məzmunu təlim prosesində müəllimin qarşıya qayduğu məqsədlə müəyyən 

edilir. 

Pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun motivlərindən də asılıdır. 

Motivin düzgünlüyü və dərk edilmiş xarakter daşıması pedaqoji ünsiyyətin 

gedişini şərtləndirir. 

Nəhayət, pedaqoji ünsiyyət müvafiq normalar çərçivəsində getməlidir. 

Müəyyən normaların gözlənilməməsi bir növ pedaqoji ünsiyyətin 

səmərəliliyini itirir və ünsiyyət istənilən nəticəni vermir. 

Adətən, avtokratik və avtoritar rəhbərlik üslubuna malik olan 

müəllimlər pedaqoji ünsiyyətin təşkilində demək olar ki, eyni mövqe tuturlar. 

Bu cür rəhbərlik üslubuna malik olan müəllimlər şagirdlərə yalnız obyekt 

kimi qəbul edilmir. Belə müəllimlər həmişə hökmran olmağa çalışırlar. Bu 

cür ünsiyyət üslubuna malik olan müəllimlər ünsiyyət zamanı şagirdlərin 

fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almır, hamı ilə eyni ünsiyyət saxlamağa can 

atırlar. 



Laqeyd və yaxud liberal rəhbərlik üslubuna malik olan  müəllimlərin 

şagirdlərlə ünsiyyəti də kortəbii xarakter daşıyır. Burada ünsiyyətin 

xarakteri müəllimin özündən deyil, şagirdlərdən asılı olur, şagirdlər 

tərəfindən diktə olunur. Belə müəllim şagirdlərin işinə qarışmamağa çalışır, 

özünün qətiyyətsizliyi ilə fərqlənir, neytrallığa can atır. 

Nəhayət, qeyri-sabit, ardıcıl olmayan rəhbərlik üslubuna malik olan 

müəllimlərin ünsiyyət üslubu da həmin cəhəti özündə əks etdirir. Bu cür 

müəllimlə şagirdlər ona görə ünsiyyətə girməyə cəhd göstərmirlər ki, onun 

necə, hansı üslubla hərəkət edəcəyini müəyyənləşdirməkdə çətinlik 

çəkirlər. Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətin səmərəliliyinə görə müəllimləri şərti 

olaraq 4 qrupa bölmək mümkündür. 

Birinci qrupa şagirdlərlə daima ünsiyyətdə olan müəllimləri aid 

etmək olar. Bu cür müəllimlər təkcə dərsdə, məktəbdə, təlimlə bağlı 

məsələləri həll edərkən şagirdlərlə ünsiyyətdə olmaqla kifayətlənmirlər. 

Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətin səmərəliliyinə görə ikinci qrupu 

şagirdlərə hörmətlə yanaşan və şagirdlərdə onlara qarşı dərin inam və 

etimad mövcud olan müəllimlər təşkil edir. Lakin onun şagirdlərlə qarşılıqlı 

ünsiyyəti ən çox təlim prosesində mövcud olur, təlimdən kənar vaxtlarda isə 

müxtəlif səbəblərdən bu cür ünsiyyət müntəzəm xarakter daşımır.  

Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətin xarakterinə görə üçüncü qrupa daxil 

olan müəllimlər və əvvəlkilərdən bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənirlər. Bu cür 

müəllimlər, adətən, şagirdlərlə yaxın ünsiyyət saxlamağa cəhd göstərir, bu 

cür ünsiyyətə can atırlar.Lakin bu cür ünsiyyətə nail ola bilmirlər. 

Dördüncü qrupa gəldikdə, buraya daxil olan müəllimlər şagirdlərə 

çox məhdud işgüzar ünsiyyətlə kifayətlənirlər. Bu cür müəllimlər şagirdlərlə 

ünsiyyətə can atmadıqları kimi, dərs dedikləri şagirdlər də onlarla yaxın 

ünsiyyətə, ürək sözlərini deməyə, onlarla məsləhətləşməyə meyl 

göstərmirlər. Bu qrupa, əsasən avtokratik və etinasız rəhbərlik üslubuna 

malik olan müəllimlər daxil olurlar. 



Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin mövqeyi də mühüm vasitə rolunu 

oynayır. Adətən, müəllimin  tutduğu mövqe onun ünsiyyətinə əsaslı təsir 

göstərir. Psixoloji ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, müxtəlif üsluba malik 

olan kommunikativ qarşılıqlı təsir müəllimin dərsdə şagirdlərlə ünsiyyətində 

bir sıra davranış modelinin meydana gəlməsinə səbəb olur.  

1. Diktator modeli (“Monblan”). Bu cür müəllimlər dərs dedikləri 

şagirdlərdən bir növ təcrid olunurlar. Onlar yalnız şagirdlərə bilik 

vermək, öz hazırlıq səviyyələrini nəzərə çarpdırmağa çalışırlar. 

Şagirdlər onun üçün yalnız adi dinləyici kütləsi olur. Onların arasında 

heç bir qarşılıqlı təsir mövcud olmur. Müəllimin pedaqoji funksiyası 

yalnız məlumat verməklə məhdudlaşır. 

Nəticədə-psixoloji təmas olmur, buradan isə şagirdin, tələbənin 

təşəbbüskarsızlığı, passivliyi yaranır. 

2. Təmassız model (“Çin səddi”). Bu cür model özünün psixoloji 

məzmununa görə birinciyə yaxın olur. Fərq ondan ibarətdir ki, bu 

modeldə müəllim və şagirdlər arasında azacıq da olsa zəif əks əlaqə 

yaranır. Əks əlaqənin zəifliyi ixtiyari və ya qeyri-ixtiyari ünsiyyət 

maneəsi ilə bağlı olur. Bu cür maneə qolunu tərəflərdən birinin 

əməkdaşlıq arzusunun olmaması, məşğələnin dialoq xarakterində 

deyil, yalnız məlumatı çatdırmaqla məhdudlaşması, müəllimin qeyri-

ixtiyari olaraq öz statusunu qeyd etməsi və s. Oynaya bilər. Bu cür 

müəllimlər öz mövqeləri ilə hər cür başqa mülahizələri rədd edirlər. 

Nəticədə-müəllimin şaghirdlərlə (tələbələrlə) zəif qarşılıqlı təsiri, 

şagirdlərin müəllimə qarşı laqeyd münasibəti özünü göstərir. 

3. Fərqləndirici diqqət modeli (“Lokator”). Bu cür müəllimlər 

şagirdlərə seçici münasibət bəsləyirlər. Onlar bütün sinfə deyil, 

məsələn, yalnız talantı və yaxud zəif şagirdlərə diqqət yetirirlər. Bu 

cür ünsiyyət modelinin yaranmasının səbəblərindən biri dərs dediyi 

şagirdlərin təliminin fərdiləşdirilməsi ilə frontal yanaşmanı 

əlaqələndirə bilməməsi ola bilər. 



Nəticədə-müəllim-şagird kollektivi sistemində qarşılıqlı təsir aktı pozulur. 

4. Hiporefleks modeli (“Tetra quşu”). Bu cür müəllimlər ünsiyyət 

zamanı sanki özlərinə qapılırlar. Özlərini dinləməyə meyllidirlər. 

Onların nitqi ən çox monoloji xarakter daşıyır. Danışarkən o, 

yalnızözü-özünü eşidir, dinləyicilərə reaksiya, fikir vermir. Birgə iş 

zamanı özünə qapılmış olur. 

Nəticədə-öyrədən və öyrənənlər arasında qarşılıqlı təsir praktik 

olaraq mövcud olmur. Müəllim və şagirdlər (tələbələr) arasında psixoloji 

vakuum sahəsi yaranır. Ünsiyyət prosesinin tərəfləri bir-birindən təcrid 

olunurlar. 

5. Hiperrelefleks modeli (“Hamlet”). Bu model əvvəlkinin bir  növ 

əksini təşkil edir. Müəllim qarşılıqlı təsirin məzmununa deyil, 

ətrafdakıların onu necə qavramasına fikir verir. Bu cür müəllim 

dərsdə sanki özünü üzür. Daima öz arqumentlərinin həqiqiliyinə 

şübhə edir, hər şeyə ciddi reaksiya verir. 

Nəticədə- müəllim sosial-psixoloji həssaslığı güclənir, kəskinləşir, 

sinfin replikasına və hərəkətinə qeyri adekvat reaksiya verir. 

6. Dəyişməyən reaksiya modeli (“Robot”). Bu cür müəllimlər şəraitin 

dəyişməsinə baxmayaraq ünsiyyəti əvvəl planlaşdırdıqları şəkildə 

aparmağa can atırlar. 

Nəticədə- pedaqoji qarşılıqlı təsirin səmərəsi aşağı olur. 

7. Avtoritar model (“Mən özüm”). Təlim prosesində bu cür müəllim 

yeganə və əsas iştirakçı olur. Sualı da, cavabı da, hökmü də o verir. 

Siniflə onun arasında yaradıcı qarşılıqlı əlaqə praktik olaraq mövcud 

deyildir. Müəllimin birtərəfli fəallığı şagirdlərin hər cür təşəbbüsünü 

boğur. Şagirdlər özlərini yalnız icraçı kimi dərk edirlər. Onların idrak 

və ictimai fəallığı minimuma enir. 

Nəticədə-təşəbbüskar olmayan insanlar tərbiyə olunur. Təlimin 

yaradıcı xarakteri itir. İdrak fəallığının motivasiya sahəsi təhrif olunur. 



8. Fəal qarşılıqlı təsir modeli (İttifaq”). Bu cür müəllim şagirdlərlə 

daima dialoqda olur, onlarda major əhval yaradır, təşəbbüsü 

rəqbətləndirir. Qrupda psixoloji iqlimin dəyişməsini asanlıqla hiss edir 

və ona reaksiya verir. Özünün rol distansiyasını saxlamaqla dostluq 

əlaqələrinə üstünlük verir. 

Təcrübə göstərir ki, pedaqoji fəaliyyətə təzəcə başlayan gənc 

müəllimlər şagirdlərlə ünsiyyət yaratmaqda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. 

Bu cür çətinliklər bəzən ilk gündən  gənc müəllimi rusdan sala bilir və onun 

özünəinamını zəiflədir. Şübhəsiz bu cür çətinliklər hamıda tam mənasında 

eyni baş vermir. Bununla belə hamı üçün nisbətən yaxın olan elə çətinliklər 

vardır ki, onlar haqqında söhbət açmaq mümkündür. Bu sahədə aparılmış 

tədqiqatlara, mövcud ədəbiyyata və məktəb təcrübəsinə istinad etmiş olsaq 

həmin çətinlikləri təxmini olaraq aşağıdakı şəkildə qruplaşdıra bilərik. 

1. Şagirdlərlə təmas yarada bilməmək. 

2. Şagirdin daxili psixoloji mövqeyini başa düşə bilməmək. 

3. Dərsdə ünsiyyəti idarə etməyin mürəkkəbliyi. 

4. Qarşılıqlı münasibəti yaratmağı və pedaqoji məqsəddən asılı olaraq 

onu dəyişdirməyi bacarmamaq. 

5. Nitq ünsiyyətindəki və özünün emosional münasibətlərini materiala 

köçürə bilməməklə bağlı çətinliklər. 

6. Ünsiyyət prosesində öz psixi vəziyyətini idarə etməyin mürəkkəbliyi. 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji ünsiyyəti həmişə, maneəsiz 

getmir. Müəllim bu prosesdə bir sıra psixoloji çətinliklərə rast gəlir ki, onları 

nəzərə almadan və aradan qaldırmadan pedaqoji fəaliyyətin 

müvəffəqiyyətindən danışmaq mümkün deyildir. 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti yerinə yetirərkən qarşılaşdığı çətinlikləri 

müxtəlif göstəricilərə əsasən tiplərə ayırmaq mümkündür. Buraya çətinliyi 

doğuran səbəbin obyektiv və ya subyektiv olmasını, çətinliyin dərk olunma 

dərəcəsini, pedaqoji təsirin təşkili xüsusiyyətini, özününəzarət və 

özünütənzimi və s. aid etmək olar. 



Təcrübə göstərir ki, müəllim, xüsusilə təzəcə fəaliyyətə başlayan 

müəllim heç də həmişə qarşıya kommunikativ pedaqoji məqsəd qoyub onu 

dərk etmir, daha doğrusu, qarşıya qoyduğu məqsəd sistemində ünsiyyəti 

təsəvvürünə gətirə bilmir, şagirdlərin şəxsiyyətini öyrənməyi bacarmır, 

stereotip qiymətləndirmədən istifadə edir və buna müvafiq olaraq bütün 

siniflərdə yaş fərqindən asılı olmayaraq monoton  ünsiyyətə gətirib çıxaran 

eyni cür qarşılıqlı təsir vasitəsindən  istifadə edir, heç də həmişə ayrı-

ayrışagirdlərlə ünsiyyətdəki çətinliyi təsəvvür edə bilmir, sinfi ələ almaqda 

çətinlik çəkir, şagirdin sinifdə və ailədə nə kimi qeyri-normal rolu yerinə 

yetirdiyini bilmir, düzgün olmayan , mövcud şəraitlə uyğun gəlməyən  

pedaqoji rəhbərlik üslubunu tətbiq edir və s.  

Ümumiyyətlə, müəllimin öz fəaliyyətində qarşılaşdığı prinsipial 

psixoloji çətinlikləri ümumiləşdirmiş olsaq, onların aşağıdakılardan  ibarət 

olduğunu söyləyə bilərik: müəllim şagirdi bütövlükdə öz inkişaf 

perspektivində qavraya bilmir, öz əməyini pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji 

ünsiyyət və şəxsiyyətlə vəhdətdə olan bir tam kimi görə bilmir,onları 

“müəllim-şagird” sistemi çərçivəsinə keçirə və qiymətləndirə bilmir. Müəllim 

üçün daha geniş yayılmış  və xarakterik çətinlik şagirdlərin psixi vəziyyətini 

və özünün pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyəti səviyyəsinin diaqnostikasını verə 

bilməkdən ibarətdir. 

Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin pedaqoji mərifəti onun 

şəxsiyyətinin ən dayarli və pedaqoji fəaliyyət üçün zəruri olan keyfiyyəti 

hesab olunur. Pedaqoji mərifət müəllimin özünə qarşı gənclərin rəhbəri, 

tərbiyəçisi kimi sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan 

davranışdır. Müəllimin pedaqoji mərifəti onu şagordlərlə, onların 

valideynləri ilə, müəllim yoldaşları ilə düzgün münasibət saxlaya bilmək 

bacarığı və həddini aşmamasında təzahür edir. Təcrübə göstərir ki, 

pedaqoji mərifətin gözlənilməməsi pedaqoji ünsiyyətin pozulması ilə 

yanaşı, pedaqoji fəaliyyətin əsas məqsədini həyata keçirməyə mane olur, 

müəllimlə şagirdlər arasında münaqişınin yaranmasına gətirib çıxarır. 



Pedaqoji mərifət müəllimin davranışında həlledici yer tutur. Pedaqoji 

mərifətə malik olmayan müəllim öz şagirdlərinin gözündən asanlıqla düşür, 

onların hörmətini qazana bilmirlər. Xüsusilə yenicə pedaqoji fəaliyyətə 

başlayan günü müəllim məhz həmun keyfiyyətlərin olmaması üzündən çox 

vaxt özündə öz gücünə inamhiss etmir. 

Pedaqoji mərifətin mühüm cəhətlərindən müəllimin şagirdlərə, usaq 

kollektivinə düşünülmüş və diqqətli münasibəti, çıxarılan qərarlarda 

ehtiyatlılıq , şagirdin  mənliyinə toxunmamaq və s. qeyd etmək olar. 

Müəllimin şagirdə yanaşması, ona müraciət tərzi onun bilik və 

davranışının qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Adətən, şagirdlər 

tələbkar, eyni zamanda onların mənliyinə toxunmayan, onlara hörmət edən 

müəllimi sevirlər. Bu cür müəllimin şagirdin bilik səviyyəsini və davranış 

tərzini düzgün qiymətləndirməsi, onun gələcək fəaliyyətinə düzgün 

istiqamət verir. 

 

  

 

 

 


