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Xülasə 
 

Kitab uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünün  sosial‐psixoloji problemlərini 
araşdıran  vəsaitdir. Burada  uşaqlıq  və  yeniyetməlik dövrü müxtəlif  inki‐ 
şaf mərhələlərinə bölünüb, hər mərhələ üçün konkret problemlər göstəril‐
mişdir.  

Vəsaitdə “İnkişaf dövrlərinə baxış”, “Uşaq  təlimi”, “Xarakter və xasiy‐
yət”,  “Əxlaq  tərbiyəsi”,  “Uşaqlıq  dövrü  davranış  problemləri”,  “Uşaq  və 
yeniyetmələrdə davranış pozuntuları”, “Yeniyetməlik dövrünə baxış” kimi 
bir çox əhəmiyyətli mövzular ətraflı şəkildə öz əksini tapmış, bu mövzular 
konkret nümunələrlə, sadə şəkildə izah edilmişdir.  

Əxlaq  tərbiyəsi və uşaq  təliminə ayrılmış hissələrdə düzgün  şəxsiyyət 
yetişdirmək üçün dəyərli məsləhətlər verilir. 

Kitab nümunələr,  illüstrasiyalar,  şəkillər və  cədvəllərlə zəngindir. Hər 
fəslin  sonunda  verilən  sual  və  tapşırıqlar  oxucunun  öyrəndiklərini möh‐
kəmləndirməyə imkan verir. Ayrıca bir fəsil isə testlər üçün ayrılıb.  

Psixologiyanın müasir nailiyyətlərindən istifadə olunaraq toplanmış və 
tərtib  edilmiş  vəsait  ailə‐uşaq  tərbiyəsində  ən mühüm  fərdlər  olan  vali‐
deynlər, metodistlər, ali və orta ixtisas məktəb müəllimləri və geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Özet 
 

Bu kitap çocukluk ve ergenlik döneminin sosyal ve psikolojik problem‐
lerini araştırmaktadır. Kitapta çocukluk ve ergenlik dönemi çeşitli aşama‐
lara ayrılmış, her aşama için kesin problemler gösterilmiştir. 

Kitapta “İnkişaf merhalelerinin incelenmesi”, “Çocuk eğitimi”, “Karak‐
ter ve huy”, “Ahlak  terbiyesi”, “Çocukluk dönemi davranış problemleri”, 
“Çocuk  ve  ergenlik  dönemindeki  gençlerde  davranış  bozuklukları”,  “Er‐
genlik döneminin  incelenmesi” gibi birçok önemli konu geniş biçimde ele 
alınmış, bu konular örneklerle sade bir biçimde açıklanmıştır.  

Ahlak eğitimi ve çocuk terbiyesine ayrılmış kısımlarda doğru kişilik ye‐
tiştirmek için değerli öneriler sunulmuştur. 

Kitap, örnekler, ilüstrasyonlar, resimler ve tablolarla zengindir. Her bö‐
lümün sonunda yer alan soru ve ödevler okuyucunun öğrendiklerini pekiş‐
tirmesini sağlamaktadır. Bir bölüm ise tümüyle testler için ayrılmıştır.  

Psikolojinin  çağdaş  başarılarından  yararlanılarak  bir  araya  getirilmiş 
bilgilerin  toplandığı  bu  kitap  aile‐çocuk  terbiyesinde  en  önemli  fert  olan 
ebeveynler, metodisyenler,  okul,  lise  ve  universite  öğretmenleri  ve  geniş 
okuyucu kitlesi için hazırlanmıştır. 
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Предисловие 
 
Перед  вами  книга,  изучающая  социальные  и  психологические 

проблемы детского и подросткового возрастов. В этой книге детский и 
подростковый возраст разделены на отдельные периоды и для каждого 
периода указаны в соответствии точные проблемы. 

Книга широко охватывает такие важные темы как “изучение этапов 
развития”, “детское образование”, “характер и темперамент”, “воспи‐
тание нрава”, “проблемы поведения в детском возрасте”, “нарушение 
поведения у детей и подростков”, “изучение подросткового периода”. 

В частях уделенных развитию нравa и детскому воспитанию предс‐
тавлены ценные примеры по воспитанию правильной личности. 

Книга  богата  разнообразными  примерами,  иллюстрациями,  ри‐
сунками  и  таблицами.  Вопросы  и  примеры,  предлагаемые  в  конце 
каждого  раздела  помогают  читателю  укрепить  полученные  знания. 
Один раздел полностью посвящен тестам. 

Эта  книга,  собравшая  в  себя  последние  достижения  психологии, 
предназначена  для  родителей,  методистов,  учителей школ  и  универ‐
ситетов,  которые  являются  самыми важными факторами при детско‐
семейном воспитании, а также для широкой аудитории. 
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Abstract 
 

This book covers research studies related to social‐psychological problems 
in  childhood  and  adolescence.  The  period  of  childhood  and  adolescence 
have been divided  into development  stages  for which  concrete problems 
have been identified.  

Among  the  subjects  included  in  the  book  are:  An  Overview  of 
Development  Stages,  Child  Education,  Character,  Moral  Education, 
Behavioral Problems in Childhood, Behavioral Disorders in Childhood and 
Adolescence, Overview  of Adolescence,  etc.  The  topics,  all  of which  are 
obviously of utmost importance, have been studied in detail with concrete 
examples in an uncomplicated fashion.  

The  book  offers  suggestions  in  order  to  bring  up  a  well‐formed 
character in chapters ‘Moral Education’ and ‘Children Education’.  

The  book  is  rich  in  examples,  illustrations,  pictures,  and  tables.  The 
questions  and  assignments  provided  at  the  end  of  each  chapter  helps 
reinforce the information acquired. There is also an appendix for tests. 

The book has been written utilizing current achievements of psychology, 
and  is  considered  for  parents  (that  play  a  significant  role  in  children’s 
education),  curriculum  coordinators,  secondary  and high  school  teachers, 
academicians, and a large reader group in general. 
 

 
 
 
 
 
 



 x 

 
 



 1 

 
 

Giriş 
 
 
 
 
 
İnsan dünyaya gəldikdən sonra rəngi rəngdən seçdiyi, atanı, ananı tanı‐

dığı, heyvanları fərqləndirdiyi andan müxtəlif psixoloji problemlərlə qarşı‐
laşır. Amma uşaqlıqda valideynlərimiz bizləri  inandırmağa çalışır ki, belə 
bir problem yoxdur, hər  şey qaydasındadır. Biz böyüdükdən  sonra psixi, 
yaxud  psixoloji  xəstəliyimizi  dilə  gətirməkdən  çəkinirik.  Ətrafdakıların 
tənəsindən  qorxuruq. Çünki  əksəriyyətimizdə  bu  cür  fikir  formalaşıb  ki, 
psixoloqa müraciət edənlər dəlidirlər, onlardan uzaq durmaq lazımdır. 

İnsanların bu cür  tənələrdən çəkinərək psixoloqlara müraciət etməmə‐
ləri onlarda olan problemləri azaltmır, əksinə günü‐gündən daha da dərin‐
ləşdirir  və  sonu  heç  də  ürəkaçan  olmayan  ciddi  fəsadlara  gətirib  çıxara 
bilir. Bu isə biz psixoloqları narahat edir, bizi düşünməyə vadar edir. Allah 
insanı insana yardım etmək, xeyirxah əlini uzatmaq üçün yaradıb. İnsanlar 
psixologiya  elminin köməkliyi  ilə bu  cür bəlalardan yaxa qurtarmağa  ça‐
lışırlar. Biz psixoloqlar real həyatda baş verən çətinlikləri, problemləri, bu 
problemlərin necə və nədən qaynaqlandığını araşdırıb qruplaşdıraraq vax‐
tında həll olunması üçün ehtiyacı olanlara planlar qurmağa kömək etməyə 
çalışırıq. Bütün  bunların  sonunda  bir də  öz  işimizlə,  təcrübəmizlə  insan‐
larda psixologiyaya qarşı formalaşan yanlış təsəvvürləri aradan qaldıraraq 
onlara yaxından köməklik göstərə bilərik. 

Məhz bunları nəzərə alaraq, bu kitabın yazılmasına ehtiyac olduğuna, 
onun insanlara fayda verəcəyinə inanaraq gələcəkdə cəmiyyətimizə sağlam 
şəxsiyyət və övlad bəxş etmək üçün dəyərli bir vəsait kimi istifadə edildiyi 
zaman vaxtın boşa getməyəcəyinə əmin olmaq istərdik. 
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Müqəddimə 
 
 
 
 
 
Hörmətli oxucular!  
Yaşamaq,  araşdırmaq,  öyrənmək  və  gördüklərimizi,  öyrəndiklərimizi 

başqaları ilə paylaşmaq özümüzə baxan yönü ilə insanlığımızın, daha geniş 
mənası  ilə  insan  olmağımızın  gərəyi  və  təbii  nəticəsi,  cəmiyyət  həyatına 
baxan yönü  ilə  isə vətəndaşlıq borcumuzdur. Əgər bizdən əvvəlki nəsillər 
bu ali məqsədə, ülvi qayəyə laqeyd yanaşsaydılar onda nə bugünkü sosial‐
elmi nailiyyətlər, nə də  inkişaf etmiş  insan cəmiyyətləri olmazdı, hər yeni 
doğulan nəsil özündən  əvvəlkilərin keçdiyi mərhələləri yenidən qət etmə 
zərurəti  ilə  qarşılaşar  və  insanlar  illərin,  əsrlərin  ötüb  keçməsinə  baxma‐
yaraq müəyyən bir sərhəddən sonra bir qarış belə irəli gedə bilməzdilər. Bu 
prinsip  bizi  əhatə  edən  fiziki  aləmlə  əlaqədar  elmlərə  aid  olduğu  kimi, 
daxili‐ruhi aləmimizlə əlaqədar elmlərdə də eynidir. Çünki  insan kainatın 
kiçildilmiş  bir  nümunəsi  olduğu  kimi  kainat  da  sanki  böyüdülmüş  bir 
insandır.  

İnsanın  daxili,  hissi‐mənəvi  aləminə  müəyyən  məhdud  bir  dairədə 
qiymət verən və bir əsrə yaxın hökm sürən məqsədli məlum idealogiya bir 
çox sahədə olduğu kimi psixologiya sahəsində də düşünən beyinləri müəy‐
yən  bir  çərçivəyə  almış,  bu  çərçivənin  kənarındakı  yeniliklərə  qapılarını 
bağlamışdı. Odur ki, uzun  illər başqa ölkələrdə bu sahədə aparılan  tədqi‐
qatlardan,  əldə olunan elmi nailiyyətlərdən demək olar ki, uzaq qalmışıq. 
Son  illərdə bu qaynaqlardan  istifadə etmə ənənəsi başlasa da, hələ bu  isti‐
qamətdə görüləcək çox işlər var.  

1991‐ci  ilin 18 oktyabrında ölkəmiz   öz  tarixi müstəqilliyinə qovuşdu. 
Müstəqillik dövrünün  ilk  illərində  çox ağır  sınaqlarla üz‐üzə qalan Azər‐
baycan cəmiyyətində yeni psixoloji problemlər meydana gəlməyə başladı. 
Ölkədə  gedən uzunmüddətli müharibə,  keçid dövrünün  acınacaqlı prob‐
lemləri, müstəqillikdən  sonra Azərbaycanın  dünyaya  inteqrasiyası  və  bu 
inteqrasiya ilə əlaqədar, sərhədlərin dünyaya açılması, dünyada gedən sü‐
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rətli qloballaşmanın mənfi  təsirləri  cəmiyyətimizdə yeni problemlərin ya‐
ranmasına gətirib  çıxardı.  İctimai‐siyasi  şəraitin dəyişməsi  ilə  cəmiyyətdə  
problemlərin  mahiyyəti  dəyişdi.   

Psixoloji problemlərin artdığı bir dövrdə psixologiya elminə olan ehti‐
yac daha da artmışdır. Əgər ana dilimizdə bu elm sahəsinin müxtəlif prob‐
lemləri  ilə bağlı kitab və  jurnallar çap edilməsə, bu  təlabat ödənilməyəcək 
və nəticədə yaxın gələcəkdə yeni sosial‐psixoloji çətinliklər meydana gələ‐
cəkdir. 

Bütün  bunları  nəzərə  alaraq,  içimdəki  böyük  narahatlıq  bizdə  milli 
psixologiya elmimizin yeni problemlərinin araşdırılması və yenidən işlənil‐
məsi fikrini meydana gətirdi. Əlinizdəki bu kitab məhz o fikir və düşüncə‐
lərin məhsuludur.  

Bu kitabın yazılmasında ən ümdə məqsədlərdən biri, bəlkə də birincisi, 
maarifləndirmə missiyasını üzərimizə götürərək, valideyn və övlad arasın‐
da ünsiyyətin möhkəmləndirilməsi üçün düzgün  tərbiyə üsullarının, uşaq 
və yeniyetmələrdə müşahidə olunan davranış pozuntularının, onların ya‐
ranma  səbəblərinin, cəmiyyətdə baş verən sosial‐psixoloji problemlərin və 
onların ailə quruluşuna, ailələrin idarəetmə sisteminə mənfi təsirlərinin üzə 
çıxarılması və Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim olunmasıdır. Məhz bu məq‐
sədlə elmi araşdırma aparmaq üçün 2008‐ci  ildə İstanbul şəhərinə getdim. 
Bir çox universitetlərin (İstanbul, Fateh, Yeddi Təpə və s.) uşaq və yeniyet‐
mələrlə bağlı   kafedra və  laboratoriyalarında oldum. Burada Qərb ölkələ‐
rinin,  həmçinin  də  Türkiyənin  özünün  bu  sahədə  çalışan  psixoloqlarının 
tədqiqat  işləri və  təcrübələri  ilə    tanış olmaq  imkanı qazandım. Geri dön‐
dükdən  sonra  əldə etdiyim bilik və  təcrübələrin  toplanması və mövzu  ilə 
bağlı öz fikirlərimin də əlavə edilməsi ilə bu kitab ərsəyə gəldi. 

Təqdim olunan “Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial‐psixoloji mə‐
sələləri” kitabı cəmiyyətimizdə uşaq və yeniyetmə problemlərini psixoloji 
konteksdə araşdıran bir əsər səciyyəsi daşıyır. Kitabda  işıqlandırılmış mə‐
sələlər öz aktuallığı ilə müasir dövrümüzdə uşaqların tərbiyyəsində qarşıya 
çıxan  bir  çox problemlərin həllində  əsas  istiqamətləndirici  funksiyanı  ye‐
rinə yetirə bilər. Əsərdə uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü ayrı‐ayrı mərhələ‐
lərə  bölünmüş,  hər mərhələ  üçün  xarakterik  olan  problemlər  və  onların 
həlli yolları qeyd  edilmişdir. Bundan başqa,  Jan Piajenin Koqnitiv  inkişaf 
dövrləri haqqında nəzəriyyəsi, uşaqların yuxulara baxışı, formal əməliyyat 
mərhələləri, uşaqların  əşyalara    aid  edilən  şüurluluq  hissi,  eləcə də uşaq  
təlimi, təlim nümunələri, uşaqlıq dövrü davranış problemləri, uşaq və yeni‐
yetmələrdə davranış pozuntuları, diqqət çatışmazlığı və hiperaktiv uşaqlar 
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haqqında mühüm məlumatlar  verilmiş,  uşaq  və  yeniyetmələrə  fərdi  ya‐
naşma tərzi konkret nümunələrlə göstərilmişdir. Kitabda əksini tapan uşaq‐
lıq və yeniyetməlik dövrlərinə aid olan psixoloji aspekli müxtəlif baxışlar 
oxucunun  bu  mövzular  ətrafında  daha  geniş  məlumata  sahib  olmasına 
kömək edir. Bundan əlavə, yeniyetməlik dövrünə keçiddə baş verən psixo‐
loji problemlər,  habelə  bu  sahədə  yaranmış  çatışmazlıqlar  haqqında  elmi 
əsərlər  yazmış  bir  çox  alimlərin  nəzəriyyələrindən,  tədqiqatlarından  bəh‐
rələnərək gəldiyim müəyyən qənaətlər də kitabda öz əksini tapmışdır. Uzun 
illər ərzində pedaqoji və psixoloji‐sosial sahədə fəaliyyətimdən və elmi araş‐
dırmalarımdan əldə etdiyim nəticələri də bu kitabda sizlərlə paylaşmışam. 

Həmcinin  insanların psixi  sağlamlığının  formalaşdırılması, qorunması 
və  möhkəmləndirilməsi,  müəyyən  psixi  xəstəliklərin  qarşısının  alınması 
yollarını da   kitabda qeyd etməyə çalışmışam. Təlim və tərbiyəyə ayrılmış 
fəsillər valideynlər və müəllimlər üçün xüsusilə faydalı ola bilər. Kitabın bu 
hissəsində ailə‐uşaq tərbiyəsində valideynin məsuliyyəti xüsusilə ön plana 
çəkilmişdir.  

Şərq və Qərb, eləcə də Azərbaycan psixoloq alimlərinin müxtəlif möv‐
zulardakı  fikirlərinin müqayisəli  şəkildə qeyd olunması  ilə kitab daha də‐
yərli hala gəlmişdir.  

Kitabın  hazırlanmasında  dünya  şöhrətli  müxtəlif  psixoloq  alimlərin 
kitablarından  da  istifadə  edilmişdir.  Türkiyənin  İstanbul  Universitetinin 
müəllimlərindən  dosent  Gül  Şendilin  “Çocuk,  Ergen  və  Anne  Baba”, 
dosent Tevfika Tunaboylu İkizin “Psikanaliz Konuşmaları”, İnönü Univer‐
sitetinin müəllimlərindən dosent Alim Kayanın “Eğitim Psikolojisi”  və Jean 
Piajenin “Child Conception of the World” kitablarından istifadə edilmişdir. 
Bu əsərdə, əsasən, Azərbaycan, Türkiyə və Qərb alimlərinin (Ş. Dədəyev, R. 
Əliyev, M. Həmzəyev, Ə. Ağayev, S. Seyidov, Ə. Əlizadə, K.Kərimov, Ə. 
Bayramov, B. Əliyev, Ə.Qədirov,  İ. E. Özgüven, M. Bozdağ, E. Güngör,  J. 
Piaje, B. Rogers, S. E. Taylor, D. Sears, V. Quinn, P. Rice və s.) uşaq və ye‐
niyetmələrin  inkişaf  dövrləri  ilə  bağlı  apardıqları  araşdırmalara  istinad 
edilmişdir. Onu  da  xatırladaq  ki,  kitabda  istifadə  olunan  qaynaqların  və 
ədəbiyyatların real həyatda olan psixoloji problemlərin həlli  istiqamətində 
daha dolğun və  aydın,  eləcə də dəyərli  fikirlərin  formalaşmasındakı  rolu 
təkzibedilməzdir. 

Burada yer  alan mövzuların qabaqcıl ölkələrin  aparıcı psixoloqlarının 
təcrübə  və  nəzəriyyələrinə  əsaslanması  ümid  etməyə  əsas  verir  ki,  kitab 
cəmiyyətimizdə gedən dünyaya inteqrasiya  prosesinə öz müsbət bəhrəsini 
verəcək və onun inkişaf etmiş cəmiyyətlər sırasına daxil olması üçün daha 
yaxından köməklik göstərəcəkdir.  
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Bu vəsait valideynlər,  tərbiyəçilər, psixoloqlar, ali məktəb  tələbələri və 
ümumiyyətlə, geniş oxucu kütləsi üçün dəyərli bir qaynaqdır. 

Kitab həm də  yeni  ailə həyatı  quran,  yeni  övlad  sahibi  olan  gənclərə 
övlad  böyütməkdə  “Yol  xəritəsi”  olma  kimi  istiqamətləndirici  funksiyanı 
yerinə yetirə bilər. 

Kitabın ərsəyə gəlməsində dəyərli məsləhət və tövsiyələri  ilə köməklik 
göstərən Qafqaz Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsinin mü‐
diri,  filologiya  elmləri doktoru, prof. Akif Hüseynliyə, Təhsil Problemləri 
İnstitutunun şöbə müdiri, psixologiya elmləri doktoru, prof. Ramiz Əliyevə, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ümumi psixologiya kafedrasının 
müdiri  prof.  Əbdül  Əlizadəyə,  psixologiya  elmləri  doktoru,  prof.  Kərim 
Kərimova,  İstanbul Universiteti psixologiya fakultəsi,  inkişaf psixologiyası 
bölməsinin  rəhbəri, psixoloq dos. dr. Gül  Şəndilə və  İstanbul Universiteti 
ədəbiyyat bölməsi, psixoloq dos. dr. Tevfika Tunaboyluya  təşəkkürlərimi 
bildirirəm. Qafqaz Universitetinin müəllim  və  əməkdaşlarından  ‐  Rəfiqə 
Zeynalovaya, Nailə Əsgərə, Ceyhun Mikayılova, Sahib Kazımova, Heydər 
Abdullayevə, Azadə Həşimovaya, Reyhanə  Səlimovaya, Afər  İbrahimova 
və  aşağıda  adları  çəkilən  bir  qrup  tələbə  heyətinə  ‐ Anar Məhərrəmliyə, 
Aytən   Əhmədovaya, Ayaz Əsədova, Qafur Abbasova, Çingiz  İbrahimova, 
Bahar Mustafayevaya, Elçin İbrahimova, Nəzərli Turala, Azər Məhərrəmova, 
Əhməd Əhmədova, Qiyas Hüseynova, Fuad Məmmədova, Könül Hacıye‐
vaya, Nailə Mehdiyevaya,  Şahnaz Qocayevaya, Tünzalə Əliyevaya, Xalid 
Nuriyevə,    Elvin  Rəhimova,  Xədicə  İsmayılovaya,  Kəmalə  Soltanovaya, 
Təranə Nərimanovaya, Güllü Bayramovaya, Xəyyam Namazova, Yasəmən 
Səfərliyə və Qədir Zeynalova kitabın hazırlanması və tərtibatındakı yardım‐
larına  görə,  eləcə  də  kitabın  rəsm  işlərində  göstərdiyi  köməkliyə  görə 
Qafqaz  Universitetinin  tələbəsi  Zaur  Abbasova  öz  dərin  təşəkkürlərimi 
bildirirəm. 
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Kitab haqqında ...  
 
 
 
 
 
Hər  şey özümüzdən asılıdır; gələcəyimiz bu günümüzdən, övladımız 

tərbiyəmizdən, şagird və tələbələrimiz təhsilimizdən. Bir sözlə, sabahın tə‐
məli bu günün necə qoyulmasından asılıdır. 

Bütün hallarda mərkəzdə sabahın qurucusu olan uşaq durur. Hər şey 
bu uşağın mənəviyyatını istiqamətləndirən psixologiyasından asılıdır. 

Çünki  bu  gün  yaxşı  tərbiyə  olunmuş  gənc  sabah  cəmiyyəti  qabağa 
aparan  liderdir. Həmin  lideri  yetişdirməksə  birbaşa  psixologiya  elmi  ilə 
əlaqəlidir.  Bu  mənada  həmin  liderləri  yetişdirən  valideynlərin  üzərinə 
bilavasitə  məsuliyyət  düşür.  Əgər  valideynlər  sosial‐psixoloji  cəhətdən 
məlumatlı olsalar, uşaqlarla  fərdi münasibət asan və daha  faydalı  şəkildə 
həyata keçirilə bilər.  

“Uşaq və yeniyetmələrin  inkişafının  sosial‐psixoloji məsələləri” kitabı 
uşaq və yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Bu kitabın 
olduqca  çətin  bir  sahəni  əhatə  etdiyini  nəzərə  alsaq,  yazar  üçün  böyük 
fədakarlıq  tələb  olunduğu  aydın  olur. Məhz  bu məsuliyyətli  işi  üzərinə 
götürən,  onun  ərsəyə gəlməsi üçün bir  çox  araşdırmalar  aparan Hüseyn 
Xəlilov  yazılmış  kitabla  üzərinə  böyük məsuliyyət  götürür.  Bu mənada 
onun əməyini yüksək qiymətləndirir və minnətdarlığımı bildirirəm. 

Burada  yer  alan mövzuların  qabaqcıl  ölkələrin  aparıcı  psixoloqların 
təcrübəsinə və nəzəriyyəsinə  əsaslanması onu göstərir ki, kitab  cəmiyyə‐
timizdə gedən inteqrasiya proseslərini daha da sürətləndirəcək və onun in‐
kişaf etmiş cəmiyyətlər sırasına daxil olması üçün böyük köməklik göstə‐
rəcəkdir.  

Prof. Ə. Ə. Əlizadə 
Pedaqoji universitetin ümumi 
psixologiya kafedrasının müdiri 

23.11.2009 
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Hüseyn Xəlilovun müəllifi olduğu “Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının 
sosial‐psixoloji  məsələləri”  kitabı  psixoanaliz  gözü  ilə  qiymətləndirmək 
istəyirəm: 

Şəxsiyyətin formalaşmasında uşaqlıq dövrünün önəmini hər bir əsərin‐
də vurğulayan Z. Freyd gənclərlə iş aparan pedaqoqlara da təsir etmişdir. 
O dövrdə  gənclərlə  iş  aparan pedaqoqlar,  gənclərin normal  və  qeyri‐adi 
davranışları ilə necə bir şəxsiyyətə sahib olduqlarını başa düşməyə çalışır‐
dılar. Hər  iki metod  uşaq  və  gəncin  davranışlarının  başa  düşülməsində 
ictimaiyyət  və  klinikanın  birlikdə  işləməsinin  faydalı  olacağı  nəticəsinə 
gəlinmiş və bu istiqamətdə aparılan işlər getdikcə artmışdır. 

İnsanı anadan olandan başlayaraq uşaqlıq, həddi‐büluğ dövrünə, ora‐
dan  da  gənclik  dövrünə  uzanan  inkişafı müddətində  fərqli  nöqtələrdən 
tədqiq edən psixoanaliz və təhsil psixologiyasının ortaq obyekti vardır ki, 
bu da insandır. 

Təhsil psixoloqları uşağın o andakı halı ilə məşğul olarkən, psixoanali‐
tiklər  şəxsiyyətin davranışı  ilə maraqlanırlar. Z.Freyd pedaqogika  ilə psi‐
xoanalizin bir‐birinə  təsir  etdiyindən bəhs  edərək pedaqoqların  işiylə də 
maraqlanmış və 1920‐ci  ildən başlayaraq psixoanaliz və mədəniyyət ara‐
sında əlaqədən daha çox antropoloji bir düşüncə  ilə əlaqəsi  istiqamətində 
inkişaf etdirmişdir.  

Bu düşüncə hər  iki metodun  tətbiqinin mümkün olmadığını  irəli  sü‐
rənlərə də bir cavab olmuşdur. Şəxsiyyət fikri üzərində dayanan və bu isti‐
qamətdə bütün insanları ələ alan düşüncənin necə ortaq nöqtəsi ola bilər? 
Cavab isə çox sadədir: hər şagirdin bir‐birindən fərqli ruh dünyası və sinif 
xaricində fərqli davranışları vardır. Elə isə bu fərdlərə eyni tərzdə yanaşma 
və onlarla ünsiyyətqurma necə ola bilər? Əsas çətinlik buradan  irəli gəlir. 
Hər  şagird ayrı bir dünyadır, amma çətin bir vəziyyət olduğunda: məsə‐
lən, həddi‐buluğla gələn sıxıntı zamanı, ümumi səbəblərə sığınaraq davra‐
nışlarını haqlı göstərmək  istəyərlər. Burada  təlimatçının  rolu bir mənada 
eyni  ilə  psixoanalitikin  roluna  oxşayır  ki,  hadisələrə  hakim  olsun,  ruhi 
davranışlarında möhkəm dayansın. Pedaqoq həm  ənənəvi olanı qoruma‐
ğa, həm də uşaq və gəncdəki yeni olanı kəşf etməyə çalışacaq, fərqli olana 
da zərər verməyəcək. Bax, bu iş psixoanalizin işinə oxşayır. Təlimatçıların 
valideyn və uşaq arasındakı bu vasitəçilik rolu psixoanalizin nəzəri yanaş‐
ma metodu ilə dəstəklənərsə, daha da faydalı olacağına inanırıq.  

Dos. Dr. Tevfika Tunaboylu‐İkiz 
İstanbul Universiteti Ədəbiyyat bölümü 

10 mart, 2009 
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Sağlam cəmiyyətin yolu  
                                   sağlam uşaq böyütməkdən keçir… 

Uşaqlar bir yandan şəxsiyyət olmaq üçün bütün potensiallarını ortaya 
çıxarmağa çalışarkən, bir yandan da içində yaşadıqları cəmiyyətin mənəvi 
dəyərlərini  və  ənənələrini  öyrənməkdədirlər. Onların  göstərdikləri  fərdi 
inkişaf səyləri ilə ictimai tələblər arasında müxtəlif problemlərin meydana 
çıxdığı istisna deyil. Məhz bu baxımdan, başda valideynlər olmaq şərti ilə 
tərbiyəçilərin,  təlimatçıların  və  əlaqədar  təşkilatların  üzərinə  ciddi  bir 
məsuliyyətin düşdüyünü unutmamaq  lazımdır. Bu məqamda bir Çin ata‐
lar sözünü xatırlamaq yerinə düşər:  ʺUşağın  təlim və  tərbiyəsi doğumun‐
dan  20  il  əvvəl başlayırʺ… Bu  söz,  sağlam uşaq böyütmək üçün  əvvəlcə 
valideynlərin  və  cəmiyyətin  şüurlandırılmasının  vacibliyini  vurğulayır. 
Həqiqətən də, uşaqların keçirdikləri yaş dövrünə uyğun  inkişaf xüsusiy‐
yətlərini,  onların  ehtiyac  və  qabiliyyətlərini  bilən  həssas  valideyn  və 
təlimatçılar olmalıdır ki, bir  tərəfdən uşaqların sağlam böyüməsinə, digər 
tərəfdən də sağlam bir cəmiyyətin formalaşmasına xidmət etsinlər.  

“Uşaq və yeniyetmələrin  inkişafının  sosial‐psixoloji məsələləri” kitabı 
tam bu məqsədə xidmət edəcək, uşaq və gənclərin inkişaf xüsusiyyətlərini, 
yaşadıqları problemləri və onların səbəblərini, həlli yollarını ortaya qoya‐
caq və bu problemlərdən böyüklərin xəbərdar olmasını təmin edə biləcək 
səviyyədə hazırlanmış qiymətli bir materialdır. Bu kitabın başda valideyn‐
lər  və  təlimatçılar  olmaq  şərti  ilə, mövzuyla  əlaqədar  bütün  təşkilatların 
uşaq və gəncləri başa düşmələrinə köməkçi olacağına inanıram.  

Hüseyn  Xəlilov  bu  mövzuda  yazılmış  bir  çox  mənbələrə  müraciət 
etmişdir. Onun müəllifi olduğu “Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial‐
psixoloji məsələləri” kitabı, eyni zamanda, təhsil sahəsində yetişən şagird 
və  tələbələr üçün də əhatəli bir mənbə olacaq və bu sahədə mövcud olan 
boşluğu dolduracaqdır. Hüseyn Xəlilovu göstərdiyi bu əvəzsiz xidmətinə 
görə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.  

Psixoloq Dos. Dr. Gül Şəndil 
İstanbul Universiteti, Psixologiya Fakültəsi, 
İnkişaf Psixologiyası Bölməsinin Rəhbəri, 

25 Yanvar, 2009 
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«Bizim Hüseyn müəllim!» 
Şərq  sosial‐fəlsəfə  təliminin  əsas  ümumiləşdirici  tezislərindən  birinə 

görə,  qeyri‐kamil  «mən»lərdən(şəxsiyyətsizlik!)  ibarət  kamil  cəmiyyətin 
mövcudluğuna, hətta  ən mükəmməl  sosial‐siyasi və hüquqi‐inzibati  təsi‐
satlar vasitəsilə belə nail olmaq mümkün deyil. Çin  filosofu An Sinyanın 
«sənaye  cəmiyyəti»  kimi  xarakterizə  etdiyi Qərb  sivililaziyasının  son  üç 
yüz illik inkişaf tarixi, başqa sözlə, sosial tərəqqinin Qərb modeli və onun 
meydana çıxardığı qlobal mənəviyyat böhranı bu tezisin doğruluğunu bir 
daha  sübut etdi. Daxili  insani məzmundan məhrum, yalnız maraqlardan 
ibarət  yeni  insan  tipinin  («fəlsəfi  zombi»)  yaranması  qorxusundan  indi 
yalnız  psixoloqlar deyil,  filosoflar,  sosioloqlar da  həyəcanla  bəhs  etmək‐
dədirlər. Bəşəriyyətin neçə min  illik sosial  tərəqqisinin nəticəsi kimi mey‐
dana gəlmiş unikal «şəxsiyyət  fenomeni» sözün həqiqi mənasında  tarixin 
arxivinə  gömülmək  təhlükəsi  ilə  üz‐üzədir.  Belə  bir  şəraitdə  müasir 
ictimai‐humanitar  elmi  düşüncənin  və  oun  ayrı‐ayrı  sahələrinin  üzərinə 
əvvəlki  dövrlərlə  müqayisə  olunmayacaq  xüsusi  bir  məsuliyyət  düşür: 
şəxsiyyəti böhrandan çıxartmaq! Şəxiyyət  isə heç  şübhəsiz, müəyyən mü‐
hitin, sosial sistemin, nisbətən  lokal çevrədə  isə  tərbiyə siteminin nəticəsi 
olaraq  formalaşır. Onun  formalaşması  üçün  şəxsiyyətdən  cəmiyyətə,  cə‐
miyyətdən  şəxsiyyətə mənəvi  dəyərlərin  ötürülməsini  təmin  edən  geniş 
mənada  götürülən  və  böyük  həriflə  yazılmağa  layiq  «Milli Məktəb»  ol‐
malıdır. Biz Azərbaycan  ailəsində doğulan  körpəni  kamil  bir  şəxsiyyətə, 
layiqli Azərbaycan  vətəndaşına  çevirmək üçün  lazımi məktəbi  formalaş‐
dıra  bilmişikmi? Genetik  kodunda  potensial  olaraq  etnik‐milli  dəyərləri 
daşıyan Azərbaycan uşağının həmin potensiyasının açılması, onun vətən‐
daş‐şəxsiyyətinin  mahiyyətini  təşkil  etməsi  üçün  ümummilli  səviyyədə 
funksional  sistem  yarada  bilmişikmi? Təəssüf  ki,  bu  suallara  tam  olaraq 
müsbət cavab vermək mümkün deyil.  

Oxuculara  təqdim olunan bu kitab belə bir  sistemin yaradılması mis‐
siyasının həyata keçirilməsi  istiqamətində  atılmış  bir  addım  olmaqla  xü‐
susi aktuallıq və mili əhəmiyyət kəsb edir. 

Araşdırmanın  qiymətləndirilməyə  layiq  cəhətlərindən  biri  müəllifin 
uşaq və yeniyetmələrin  tərbiyəsi  ilə bağlı müasir dünya psixologiyasında 
mövcud olan elmi yenilikləri, gəlinən nəticələri Azərbaycan elmi fikir döv‐
riyyəsinə daxil etməsidir. Burada vahid bir problem ətrafında dünyanın ən 
müxtəlif psixoloqlarının mülahizələri, nəzəri qənaətləri, praktiki nəticələri 
geniş əks olunmuşdur. Müəllif fərqli fikir və mülahizələri vahid bir pixo‐
loji problematika ətrafına sistemli olaraq toplamağa nail olmuşdur. 
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Biz öz aramızda «bizim Hüseyn müəllim» dediyimiz psixoloq Hüseyn 
Xəlilovu çoxdan tanıyırıq. Hüseyn müəllim sadəcə bir psixoloq deyil, dav‐
ranışı,  rəftarı,  insanlarla münaibəti,  ağrıya  həssalığı,  insan  qəlbinin  də‐
rinliklərinə nüfuz etmək qabiliyyəti  ilə  şəxsiyyəti  işıq haləsinə bürünmüş 
bir insan sərrafıdır. Yaxşı psixoloq olmaq üçün psixologiya elminin nəzəri 
bilik  arsenalına dərindən bələd olmaqla yanaşı,  səmimi    insan olmaq da 
əsas şərtdir. Biz bunu ilk növbədə Qafqaz Universitetinin psixoloqu Hüseyn 
müəllimin  timsalında  gördük.  Ona  müraciət  edənlərin,  onunla  dərdini 
bölüşənlərin  içərisində  universitet  rəhbərliyindən  tutmuş,  müəllimlərə, 
tələbələrə,  texniki heyətə qədər  ən müxtəlif zümrəni  təmsil edən  insanlar 
vardır. Bəli o, hamını dostu, ən əsası isə qəlb sirdaşıdır. Onunla söhbətdən 
sonra  hər  kəs  özündə  daxili  bir  rahatlıq,  yüngüllük  hiss  edir. Üzündən 
təbəssümü heç zaman əskik olmayan Hüseyn müəllim sanki hamının dər‐
dini,  problemini,  ağrısını  öz  canına  çəkir.  Bəlkə  də  buna  görədir  ki,  bu 
təbəssümlü  çöhrədə,  xüsusən  baxışlarda  bir  kədər  də  sezilməkdədir. 
Vaxtilə Nobel mükafatı  laureatı Markes yazırdı ki,  insan  əzabı haqqında 
düşünməyə qoymayan bədbinliklə birləşən fərdiyyətçi xudpəsəndliyin heç 
bir  faydası  yoxdur.  İndi  biz  cəmiyyətdə  fərdiyyətçi  xudpəsəndlikdən 
qaynaqlanan  bədbinliyi  «dahi  kədəri»,  Füzuli müdrikliyi  kimi  nümayiş 
etdirənlərə tez‐tez rast gəlirik. Hüseyn müəllimin bu qədər problemlər içə‐
risində daim nikbinliyi Markesin dediklərini tamamilə təsdiq edir.  

Bütün bu  sadaladığımız  cəhətlər bir  insan kimi də kitabda qaldırılan 
problemlərdən danışmağa mənəvi haqqı və səlahiyyəti olduğunu bir daha 
təsdiqləyir. Nə xoş ki, kitabda bu mənəvi səlahiyyət və haqla mənəvi mə‐
suliyyətin sərhədləri  harmonik olaraq bir‐birini tamamlayır. 

Sərxan Abbasoğlu   
Folologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA Reyasət Heyyətinin baş elmi katibi 
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Bu gün dünyada onlarca konflikt vardır,  insanlar bu konfliktlərin zə‐
mində bir ‐ biri ilə insanlığa zidd şəkildə rəftar edir, bununla da ortaq mə‐
dəniyyətləri qarşı‐qarşıya qoyurlar. Konfliktlərin ortaya çıxma səbəblərinə 
nəzər salındıqda insanların öz mənliklərində uzaqlaşaraq, bir‐biri ilə əxla‐
qa zidd olan  hərəkətlərlə rəftar etdiyini, qarşılıqlı  səbir, hörmət və anlayış 
göstərməkdən  çox uzaqda qaldığının şahidi oluruq. 

Bu qarşıdurmaların səbəblərini araşdırdıqda əslində əsl qarşıdurmanın 
cəmiyyətdə və bu  cəmiyyəti  təşkil  edən  ailədə olduğu görülməkdir. Hər 
gün onlarca ailə faciəsinin, ailədaxili şiddətin, qadın və uşaq haqlarının po‐
zulduğunun şahidi oluruq. İnsanların, insanlığın bu dərəcə şiddətə meylli 
olmasının  səbəblərinə baxıldığında daxili  şiddətə zəmin hazırlayan  əxlaq 
pozuqluğunu görmək mümkündür. 

Bu problemin ortadan qaldırıla bilməsi üçün uşaq  və gənclərin yetişdi‐
rilməsi və onlara ortaq mədəni dəyərlərin öyrədilməsi çox əhəmiyyətlidir. 
Bu  səbəblə, bizim gələcəyimiz olan uşaqların və yeniyetmələrin bir kadr 
kimi yetişdirilməsi və gələcəyimiz üçün hazırlanması çox  əhəmiyyətlidir. 
Xüsusilə bu dövrdə, qloballaşmanın zərərli nəticələrindən qoruna bilmək, 
öz mədəniyyətimizi saxlayıb gələcək nəsillərə çatdıra bilmək üçün uşaqla‐
rın  və yeniyetmələrin  tərbiyəsi ən vacib vəzifəmizdir. Ancaq bu sahədə çox 
az kitab yazılmış, məqalələr çap olunmuşdur. Mən bu kitabı oxuduğumda 
bu sahədəki boşluğun aradan   qaldırıla bilməsi üçün çox  faydalı bir  əsər 
hazırlandığının  və ictimaiyyətə faydalı bir əsər olacağını gördüyüm üçün 
şad oldum. Ümid edirəm ki, gələcəkdə bu tipli əsərlərə liderlik edəcək və 
bütün  Türk Dünyasına  işıq  tutacaqdır.  Əsərin müəllifi Hüseyn  Xəlilova  
xüsusi təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. İnanıram ki, bu əsəri oxuyan və 
istifadə edən hər bir kəs mənim səmimi  təşəkkürlərimə qatılacaq.  

Dr. Reha Yılmaz 
Qafqaz Universiteti, Beynəlxalq Konfliktləri 

Araşdırma Mərkəzinin Müdiri  
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Uşaqlar  sizə  bəxş  olunmuş  İlahi  hədiyyədir,  hər  hansı 
bir əşya və ya xəzinə deyil. O, Allah tərəfindən bizə bəxş 
olunan  ən  böyük,  ən  dəyərli  əmanətdir.  Allah  dəyərli 
qonağını  dünyada  sizin  evinizdə  məskunlaşdırdı.  O, 
körpəni  qorumağınız  üçün  qəlbinizə  elə  bir  duyğu 
yerləşdirdi ki, lazım olduğu zaman düşünmədən canınızı 
belə, uğrunda fəda edə bilərsiniz. Öz malınızı yox, Allahın 
əmanətini  qoruyursunuz. Allahdan  əmanət  almaq  böyük 
bir şərəfdir.  

Məhəmməd Bozdağ1 
 

 
 

Dünyaya insan gəlir 
 

Hər  bir  valideynin  ən  böyük  arzusu  vətənimiz  Azərbaycana  layiqli 
övlad yetişdirmək və onu  şəxsiyyət kimi  formalaşmış görməkdir. Bunun 
üçün  sağlam mühitin  yaranması,  sağlam  tərbiyənin  formalaşması  vacib 
şərtlərdəndir.  Ana  və  ata  arasında  olan  qarşılıqlı  hörmət,  uşağa müna‐
sibətdə diqqətli  və  nəzakətli,  səbrli  və  şəfqətli  olmaq düzgün  tərbiyənin 
əsas  amillərindən biridir. Eləcə də, uşaqların geniş potensiala malik  şəx‐
siyyət  kimi  yetişməsi  üçün  onların  dünyagörüşünü  zənginləşdirmək  və 
real  həyatın  qanunauyğunluqlarına  hazırlamaq  və  düzgün  istiqamətlən‐
dirmək lazımdır. Uşaq dünyası bağlı bir sandığa bənzəyir. Sandığı açarkən 
görürsən ki, bənzərsiz gözəl  rənglərlə boyanmış aləm vardır. Uşaqlar bu 
aləmin işıqlı gələcəyidir. 

Tövsiyələr. Ailə sevgi, məhəbbət nuru  ilə dolmuş bir ocaqdır. Ailənin 
dayağı  və  davamı  övladdır. Övladlarının  düzgün  tərbiyə  alması  hər  bir 
valideynin  arzusu  və  xoşbəxtliyidir.  İlk  tərbiyə  ana  bətnindən  başlayır. 
Ana  övladını  bətnə  düşdüyü  gündən  işıqlı  həyata  hazırlamalıdır.  Bu 
hazırlıq  prosesi  sağlam mühitdə  keçirilməlidir. Doğumdan  əvvəl  analıq 
duyğusunun  yaratdığı  inam  hissi  valideyn  və doğulacaq  övlad  arasında 
müsbət  münasibətlərin  qurulmasına  yönələn  hərəkətlərin  ən  vacibidir. 
Yəni ana olacaq qadının özünə “mən kiməm” sualını verməsi yerinə düşər. 
Mən ana olacağam, mənim övladım olacaq və mənim ailəmin xoşbəxtliyi 
                                                 
1  Muhammed Bozdağ, Sevgi Zekası, YAKAMOZ yayıncılık, 1. BASKI, İSTANBUL, 2007 
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möhkəmlənəcək. Hamilə qadın analıqla bağlı davranışlarını  əhatəsindəki 
körpələrlə münasibət quraraq sınaqdan keçirməli, əhatəsində olan uşaqları 
əzizləməli, xoş  sözlər deyərək gələcəkdə  əldə  edəcəyi ana‐övlad münasi‐
bətlərində təcrübə qazanmalıdır2. 

Hamiləlik dövründə qadın düşünülmüş bir  təlim  forması keçməlidir. 
O, özü üçün psixoloji bir sistem yaratmalı və  təlimi planlı  şəkildə həyata 
keçirməyə çalışmalıdır. Məsələn, insan mənəviyyatını saflaşdıran kitabları 
mütaliə  etməli,  intellektual  oyunlarla  məşğul  olmalı,  istirahət  edərkən 
musiqi dinləməli və ətrafındakı pozitiv insanlarla ünsiyyət qurmağa çalış‐
malıdır. Gərginlik,  əsəbilik,  stres, həyəcan və qorxu kimi hisslər yaradan 
mühitdən çəkinməlidir. Daha çox açıq havada olmalı, həyat yoldaşı ilə xoş 
münasibətlər qurmağa  çalışmalıdır. Eyni  zamanda, qadın  ailə  içində  baş 
vermiş  neqativ  hallara  qarşı  həssas  yanaşmamalıdır.  Qadın  əhvalında 
bədbinlik  və  ruh  düşkünlüyü  kimi  halları  pozitiv  düşüncə  ilə  aradan 
götürməlidir.  Elə  bu  nöqtədə  gələcəkdə  hər  baxımdan  sağlam  bir  övlad 
böyütmək mövzusunda hansı yolu  seçməyin  lazım gəldiyinin  əhəmiyyə‐
tinə gəlmiş oluruq. Daha vacibi isə uşağın tərbiyəsi ilə məhz hansı vaxtdan 
məşğul olunmağa başlamağı bilməkdir. Uşağın tərbiyəsinə körpənin dün‐
yaya gəldiyi andan etibarən, hətta, ana bətnində belə olarkən başlamaq va‐
cibdir desək, heç də yanılmarıq. Bəlkə də, ilk əvvəl tərbiyə deyərkən nəyin 
nəzərdə tutulduğunu qeyd etmək lazımdır. 

Bir gün bir nəfər, müdrik bir ağsaqqalın yanına gəlib dərdini ona söy‐
lədi: “Mənim üç övladım var. Övladlarımın ikisi qabiliyyətlidir, üçüncüsü 
isə bütün kəndi  cana gətirib. Birinin  toyuğunu, o birisinin keçisini oğur‐
layır. Heç kimlə yola getmir. Bilmirəm nə edim?” Ağsaqqal deyir: “İcazə 
verin, uşağın anası yanıma gəlsin”.  

Ana  ağsaqqalın  yanına  gəlib  hadisənin  cavabını  öyrənmək  istədikdə 
ağsaqqal deyir: “Sizin böyük bir səhviniz olub”. Ana etdiyi səhvi yadına 
sala bilmir. Bir qədər düşündükdən sonra yadına düşür ki, o, üçüncü uşa‐
ğına  hamilə  olan  zaman  könlündən  nar  keçib.  Evdə  nar  olmadığından 
qonşunun ağacının onların həyətinə düşən budağından icazəsiz nar dərib. 
Qonşuya isə bu haqda heç nə deməmişdir. 

“Hər bir şeyin halallığını almaq vacibdir,” – deyə ağsaqqal dilləndi. 
Yuxarıda verilən rəvayətdə əsas məqsəd odur ki, ana hərəkət və dav‐

ranışlarına diqqətlə və məsuliyyətlə yanaşmalı, atdığı hər bir addımını yüz 
ölçüb,  bir  biçməlidir. Alimlərin  tədqiqatlarına  görə,  körpə  ana  bətnində 
olduğu zaman, onlar arasında psixo‐fizioloji proses keçir. Yəni körpə ana 
                                                 
2  A.İbrahimov, H.Xəlilov, “Sağlam Övlad, Düzgün Tərbiyə ,Təmiz Nitq” (səh. 5) 
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bətnində yalnız bioloji olaraq inkişaf etmir, eyni zamanda, ruhi olaraq ana 
ilə əlaqə yaradır. 

Yuxarıda ifadə edildiyi kimi, ana‐atanın əsas vəzifəsi fiziki, psixoloji və 
zehni baxımdan da sağlam bir övlad böyütməkdir. Eyni zamanda da, ana 
yaşadığı cəmiyyətin mədəni dəyərlərini və qayda‐qanunlarını körpəyə öy‐
rətməklə gələcəkdə yaşayacağı cəmiyyətin qaydalarına uyğun sosial müna‐
sibətlər  qurmanın  yollarını  öyrədəcəkdir. Uşaqböyütmə,  tərbiyəetmə  yol‐
ları  cəmiyyətdən‐cəmiyyətə, mədəniyyətdən‐mədəniyyətə  fərqli  olduğun‐
dan  eyni  cəmiyyətdəki  ailələr  arasında  da  fərqlər  yarana  bilər. Məsələn, 
Amerikalı və Yapon ailələr uşaqlarını  fərqli  şüurla böyüdürlər. Amerikalı 
uşaqların olduqca müstəqil və rəqabətə dözümlü böyüdülmələrinin əksinə 
olaraq, Yapon uşaqları ümumilikdə əhatəsində olduqları qrupların mənafe‐
lərini diqqətə alaraq və daha asılı olaraq böyüdülürlər. Ruslar isə uşaqlarını 
həyata  individual olaraq yetişdirməyi  seçirlər və onların  sosial  cəmiyyətə 
qatılmasına daha çox üstünlük verirlər. Ümumiyyətlə, misal çəkilən xalq‐
larda uşaqlara itaətkarlıq şüuru meyar olaraq aşılanmır və uşaqlar da gənc‐
lik yaş dövrünə gəldikdə valideynlərinə itaətetmə prinsiplərindən yan ke‐
çirlər. Yəni  şəfqət,  fədakarlıq və  itaətkarlıq kimi hisslər uşaqlara az  təbliğ 
olunur. 
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I Fəsil 
İnkişaf Dövrlərinə Baxış 

 

Şəxsiyyətin yaş dövrlərini və psixoloji  inkişaf mərhələlərini öyrənmək 
elm  üçün  həmişə  ən  vacib məsələlərdən  biri  hesab  olunur.  Alimlər  yaş 
dövrlərini araşdırmış, sonra onları psixoloji baxımdan mərhələlərə bölmüş 
və  hər  biri  üçün  ayrı‐ayrılıqda mərhələlərə  görə  təhlillər  aparmışlar.  Bu 
təhlilləri  əsasən Qərb alimləri  ilə Azərbaycan psixoloq alimlərinin  fikirlə‐
rini müqayisə edərək ortaya maraqlı  faktlar çıxartdıq. Belə ki, bu mövzu‐
nun əhəmiyyətliliyini nəzərə alaraq uşaqların yaş dövrlərini geniş araşdır‐
ma predmeti kimi  seçmiş və burada  təqdim etmişik. Uşaq və yeniyetmə‐
lərin  inkişaf dövrləri  ilə bağlı aparılan elmi  tədqiqatlar,  təcrübələr göstər‐
mişdir ki, Z. Freyd, E. Erikson, Maslov, Elkonin, A. Adler, K. Junq, o cüm‐
lədən Azərbaycan alimlərindən M. Həmzəyev, Ə. Qədirov, Ə. Bayramov, 
Ə. Ağayev bu problemlərə müxtəlif aspektlərdən yanaşmış, öz araşdırma 
və tədqiqatları ilə elmə bir çox yeniliklər gətirmişlər.  

1.1. Psixoseksual inkişaf nəzəriyyəsi 

Psixoanalitik konsepsiyanın  əsası Ziqmund Freyd  (1856‐
1939)  tərəfindən qoyulmuşdur. Freydin  təliminin  əsasını  fər‐
din psixoseksual  inkişafı nəzəriyyəsi  təşkil  edir. Freydə görə, 
şüursuzluğun əsasını seksual instinktlər (libido) təşkil edir və 
o insanın psixi fəaliyyətini şərtləndirir. 

Psixoanalizin yaradıcısı Z.Freyd 1856‐cı il may ayının 6‐
da Freyburq şəhərində kasıb yun tacirinin ailəsində doğulmuş‐
dur. Freydin atası Yakob anası Amaliya Natansondan 20 yaş 
böyük idi. 

1850‐ci ildə Freydlər ailəsi əvvəlcə Leypsiq, bir neçə ay sonra Vyana şəhərinə 
köçür və orada daimi məskunlaşırlar. 
Freyd hələ uşaqlıqdan  iti ağlı və oxumağı  ilə  seçilirdi. O, 17 yaşında olarkən 

yunan, latın, fransız, ingilis, italyan və ispan dillərini bilirdi3. 

                                                 
3 Ramiz Əliyev “Psixologiya” (səh. 56‐57) 
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Freyd  şəxsiyyətin  inkişafında beş psixi‐cinsi  inkişaf dövrləri üzərində 
üç mərhələdə araşdırma aparmışdır. Bu dövrlər – oral, anal,  fallos,  latent 
(gizli) və genital dövrlər adlanır. 

Birinci mərhələ: Oral  (körpəlik dövrü) dövr  (0  ‐ 2 yaş): Yeni doğul‐
muş uşaq köməksiz olub, himayəyə ehtiyacı olduğundan, dərhal öz  əha‐
təsiylə münasibətlər qurmağa can atır. Qida uşağın əsas  tələbatıdır. Buna 
görə də uşağın  əksər arzuları, maraqları,  əməlləri ağız nahiyəsiylə  əlaqə‐
dardır. Məhz ona görə də Freyd bu dövr üçün latın dilində ağız mənasını 
verən  oral  sözündən  istifadə 
edir. Oral dövrdə  ilk həzz mər‐
kəzi ağız hissəsidir. Bəzən uşaq 
öz  tələbatını  ödəyə  bilmədikdə 
(məsələn, ona əmzik verilmədik‐
də)  qışqırıb  ağlamalı  olur.  Belə 
davranış  uzun  müddət  davam 
etməzsə,  özünü  sakitləşdirmə 
vərdişləri  aşılayır  və  qəzəbdən 
qorunma  mexanizmlərini  inki‐
şaf etdirir. 4  

Amma  öz  tələbatını  ödəyə  bilmədikdə  onda  infantilik,  asılılıq  keyfiy‐
yəti formalaşır. Bu isə böyüdükdən sonra özünü konformizm və ya neqativ 
davranış formasında büruzə verir. 

İkinci  mərhələ:  Bu  mərhələ  cinsi  yetişkənliyin  başlamasına  qədər 
davam edir və  libido  ‐ subyekt adlanır. Bu dövr onunla seçilir ki, uşaq öz 
instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir. 
Freyd  bu  dövrü  narsizm mərhələsi  də  adlandırırdı.  Bu mərhələdə  uşaq 
özünə nəzər salır, ətrafdakı əşyalardan öz  tələbatını ödəmək üçün  istifadə 
edir. Narsizm özü də bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ (Anal 
dövr:  2–3  yaş)  üç  yaşa  qədər  davam  edir.  Bu  dövr  ayaqyolu  təliminin 
başlandığı dövrdür. Ayaqyolu  təlimini  icra  edərkən uşağı hazır  olmadığı 
halda məcbur etmək və ya cəza  tətbiq etmək onda  iki  tip  təsirdən birinin 
inkişafına səbəb olur.5 

Psixoloji  cəhətdən,  Freyd  deyir  ki,  uşaqları  istəmədiyi  şeyə  məcbur 
etmək olmaz. Belə halda uşağı məcbur edən ananın hərəkətini qınayır. Belə 
bir xüsusiyyət gələcəkdə – yeniyetməlik dövründə davakar, hirsli xarakter 
                                                 
4  N. İsmailov, F. İsmailov “Tibbi psixologiya və psixoterapiya” (səh. 86) 
5   Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 
“Eğitim Psikolojisi” (səh. 139) 

Yaş  Freyd 

0‐1 yaş  Oral dövr 

2‐3 yaş  Anal dövr 

3‐6 yaş  Fallos dövr 

6‐12 yaş  Latent dövr 

12‐20 yaş  Genital dövr 
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kimi özünü büruzə verə bilər. Bu xüsusiyyətə malik olan  şəxslər  əziyyət‐
vermə, dağıtmaq, əsəbilik, pintilik, səliqəsizlik kimi zahirdən görünən dav‐
ranışları özündə əks etdirə bilər. 

Bir  başqa  halda,  Freyd  göstərir  ki,  ananın  təzyiqlərinə  və  cəzalarına 
məruz qalmamaq üçün uşaq nəcisi bağırsaqlarında tutmağa üstünlük verir. 
Bu psixoloji  təzyiq nəticəsində, uşaq  ayaqyolu  ehtiyacını  ödəməmiş  olur. 
Bu xarakteri  inkişaf etdirən  şəxslər yeniyetməlik dövrlərində də hisslərini 
büruzə verməkdən qaçan, ifrat tənqidçi, nizam‐intizamlı, əşya və pul yığan, 
lakin xərcləməyən bir şəxs kimi formalaşa bilərlər.6 

Fallos Dövr (3–6 yaş): Freydə görə bu dövr cinsi kimliyin əsasının qo‐
yulduğu dövrdür. Uşağın diqqəti tədricən ağız nahiyəsi və anusdan cinsiy‐
yət orqanlarına yönəlir. Bu mərhələdə cinsiyyət orqanları yeni həzz mənbə‐
yinə  çevrilir. Oğlan və qızlarda  cinsi  fərqlər özünü bariz  şəkildə göstərir. 
Freyd  fallos mərhələsini qızlar üçün daha böhranlı hesab edir. Bu mərhə‐
lədə valideynlərlə münasibətdə gərginlik yaranır. Bu, qızlarda anaları, oğ‐
lanlarda  isə ataları  ilə münasibətdə xüsusilə kəskin şəkildə meydana çıxır. 
Uşaq öz həmcinsi olan valideynlərdən həm qorxur, həm də onu  əks cins‐
dən olan valideynlərinə qısqanır.3 

Artmaqda olan  intellektual  fəallıq maraqları ödəmək,  təşəbbüs göstər‐
mək, sadə məsələləri həll etmək imkanı verir. Adətən valideynlər müəyyən 
çərçivədə bu təşəbbüsü təqdir edir və uşaqda ləyaqət hissini tərbiyə edirlər. 
Beləliklə, fallos mərhələ şəxsin özünə qarşı münasibətin formalaşması ücün 
mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Bu mərhələ  anormal  keçərsə,  narsistik  tip 
şəxsiyyət  formalaşır. Bu  tipə qeyri‐yeniyetməlik hissi,  ən xırda hadisələrə 
qarşı həssaslıq, başqalarının rəyindən hədsiz asılılıq xasdır.7 

Latent (Gizli) Dövr (7–12 yaş): Cinsi maraq və istəklərin gizlədildiyi bu 
dövrdə  uşaqlar  ehtiras  və  hisslərini  nəzarət  altında  saxlamağa  çalışırlar. 
Uşaq  bir  tərəfdən  cinsi  istək  və maraqları  olduğunu  hiss  edəcək,  digər 
tərəfdən də bu enerjisini başqalarına,  insanlararası  əlaqələrə və dərs oxu‐
mağa  istiqamətləndirəcəkdir.  Bu  dövrdə  uşaqlarda  özünə  inam  hissi  art‐
mağa başlayır, dostlar qazanır və bununla əlaqədar cəmiyyətdəki rollarını 
öyrənib mənimsəməyə başlayır. Bu dövrdə uşaq özünü, öz cinsinin nüma‐
yəndələri  ilə  eyniləşdirməyə  çalışır. Müxtəlif  oyunlarda  iştirak  edərkən, 
qrup daxilində fəaliyyətə xidmət edən müxtəlif rituallar, qaydalar işlənilir. 
                                                 
6   Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 
“Eğitim Psikolojisi” (səh. 139) 

7  N. İsmailov, F. İsmailov “Tibbi psixologiya və psixoterapiya” (səh. 87) 
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Qrupdaxili davranış standartlarının ödənilməsi, ünsiyyət vərdişlərinin yax‐
şı mənimsənilməsinə xidmət edir.8 

Üçüncü mərhələ – Genital Dövr (12 yaşdan yuxarı): Bu dövr 12 yaşın‐
dan başlayıb  insanın gənc yeniyetməlik dövrünə qədər davam edir. Fizio‐
loji  və  psixoloji  cəhətdən  püxtələşməyə  başlayan  gənclərdə  hormonların 
təsiri ilə bir sıra proseslər baş verir.  

Bu dövrdəki əsas problemlərdən biri olaraq, ana‐ata ilə mübahisə edən 
övladın  özünü  sübut  etmək üçün  öz yoldaş  çevrəsiylə daha  çox münasi‐
bətdə olması nəzərə çarpır. Bu yaşda uşaqlar sosial fəaliyyətlərə qatılmağa 
üstünlük verirlər.  

Gənc özünü tanıyıb püxtələşərkən cəmiyyət də gəncdən müəyyən dav‐
ranışlar gözləyir. Gənc bu rolları da mənimsəməyə çalışır. Cəmiyyət rolla‐
rından  biri  də  heç  şübhəsiz,  peşə  roludur. Gənc  özünə  ən  uyğun  sənəti 
seçmək üçün əmək sərf edir.  

Genital dövrü müvəffəq bir  şəkildə keçən  şəxslər digər  insanlarla sağ‐
lam münasibətlər  qura  bilir,  həyatdan  zövq  alan,  yaradıcı  və  xoşbəxt  bir 
insan  olurlar. Bu dövrdəki müvəffəqiyyətsizlik  isə  gəncin  cəmiyyətdə  və 
fərdi  sferada  sağlam,  bacarıqlı  bir  şəxsiyyət  kimi  formalaşmasına  əngəl 
olur9.  

Bu dövrə məxsus uşaqlar yaradıcı, öz güclərini istifadə etməyi bacaran, 
ətrafla normal münasibətdə olan, insanları sevən və hörmət edən təbii insan 
tipidirlər.10 

1.2. Erik Erikson və Psixo‐sosial İnkişaf qaydası 

Psixo‐sosial inkişafla bağlı ən geniş və əhatəli nə‐
zəriyyə Erik Erikson tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. 
Eriksonun bu nəzəriyyəsi, əslində, Freydin düşüncə‐
lərinə istinad edir. Lakin Erikson insanın inkişafında 
ictimaiyyətin  və  mədəniyyətin  rolunu  əsas  götür‐
məklə Freyddən fərqlənir. Freyd, nəzəriyyəsini daha 
çox fizioloji və deterministik istiqamətdə dərinləşdir‐
mişdir. Nəticədə Eriksonun nəzəriyyəsi psixo‐sosial, 
Freydin nəzəriyyəsi isə psixocinsi olaraq öyrənilir.11 
                                                 
8   Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 
“Eğitim Psikolojisi” (səh. 140) 

9   Yenə orada 
10  N. İsmailov, F. İsmailov “Tibbi psixologiya və psixoterapiya” (səh. 88) 
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1.2.1. Eriksonun İnkişaf mərhələlərinin qarşılaşdırılması 

Yaş  Inkişaf mərhələləri 
0 ‐ 1 yaş  İnam və inamsızlıq 
2 ‐ 3 yaş  Avtonomluq və utanc 
3 ‐ 6 yaş  Təşəbbüskarlıq və günahkarlıq       
6 ‐ 12 yaş  Çalışqanlıq və özünə inamsızlıq 
12 ‐ 20 yaş  Şəxsiyyət və şəxsiyyət qarışıqlığı 
20 – 40 yaş  Yaxınlıq və yalnızlıq 
40 – 65 yaş  Məhsuldar və durğunluq 
65 yaş və yuxarı  Bütünlük və Ümidsizlik 

Erikson  insan  inkişafını səkkiz dövrə bölür və hər bir dövrdə  insanın 
yerinə  yetirilməsi  labüd  olan  bir  psixo‐sosial  vəzifəsi  olduğunu  bildirir. 
Əgər bu vəzifə uğurla yerinə yetirilərsə, insana müsbət xüsusiyyət qazan‐
dırar  və  inkişafında  sürətli  irəliləməyə  təsir  edər.  Əksinə,  vəzifə  uğurla 
yerinə  yetirilməzsə,  insan  nəticədə  qazandığı mənfi  xüsusiyyətdən  zərər 
görər. Bu bölünmüş dövrlərdə  insanın vəzifəsi – bir dövrdən digər dövrə 
keçdikcə  gözəl  şəxsiyyət  kimi  formalaşmaqdır.  Eriksonun  nəzəriyyəsi,  
eyni zamanda “həyat boyu” (life ‐ span) nəzəriyyəsi olaraq da qiymətlən‐
dirilir12.  

1.2.2. Eriksona Görə Psixo‐sosial İnkişaf Dövrləri 

Təməl inama qarşı inamsızlıq (0 – 1 yaş): Sağlam şəxsiyyətin ən vacib 
komponentlərindən biri həm başqalarına, həm də özünə qarşı inam hissini 
inkişaf etdirməkdir. Bu dövr doğumla başlayıb birinci  ilin  sonunda bitir. 
Bu dövr ərzində uşaq ətrafına və digər insanlara inanmağı və ya inanma‐
mağı  öyrənir.  İnam  və  ya  inamsızlıq  əsas  ehtiyacların  qarşılanıb‐qarşı‐
lanmamasıyla bağlıdır. Uşaq yemək, qayğı,  fiziki  təmas kimi  təməl ehti‐
yaclarının  qarşılanmasında  başqalarına  bağlıdır.  Əgər  bu  ehtiyaclar  kafi 
səviyyədə və uyğun şəkildə qarşılanarsa, uşaq dünyanı etibarlı olaraq qə‐
bul  edir.  Əks  təqdirdə, uşaq dünyanı və  insanları  etibarsız olaraq qəbul 
edəcək. Bu dövrdə uşağa qayğı göstərən valideynə və ya dayəyə olan inam 
və ya inamsızlıq gələcəkdə başqalarına da yönələcək.  
                                                                                                                            
11  Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 

“Eğitim Psikolojisi” (səh. 141) 
12  Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 
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Buradakı  əsas məqsəd uşağa yaşadığı dünyanın etibarlı bir yer oldu‐
ğunu hiss etdirməkdir. Bu zaman uşaqda üç aspektə görə  inam hissi ya‐
ranır. Tanışlıq,  tutarlılıq və davamlılıq. Əgər uşağa diqqət göstərən, qay‐
ğısına qalan ona tanışdırsa, bir‐birini tamamlayan davranışlar göstərirsə və 
davamlı  olaraq  diqqət  göstərirsə,  onda  inam  hissi  oyatmaq  çox  asandır. 
Beləliklə, uşaq bir‐birinə uyğun olan hər şeyə  inanacaqdır. Çünki  tutarsız 
olanlar onsuz da  etibarsızdır. Uşaqlar məhdudiyyətlərdən daha  çox, bir‐
birinə uyğun olmayan, mənasız hərəkətlərdən yorulurlar, narahat olurlar13.  

Avtonomluğa qarşı utanma və şübhə (2 – 3 yaş): Bir yaşından üç ya‐
şına  qədər  davam  edən  bu  dövrdə  uşaqlar  avtonomluq  və  fərdiləşmə 
cəhdlərinin verdiyi inam və utanma duyğularını birgə yaşayırlar.  

Bu dövrdə ana‐atanın uşağa hədsiz nəzarət etməsi uşağın öz bacarıq‐
larına qarşı şübhəyə düşməsinə və bunun nəticəsində də utanmasına səbəb 
olur. Bu dövrü uğurla keçən uşaqlar gözütoxluq, özünəinam və özünüqiy‐
mətləndirmə kimi keyfiyyətlər qazanmış olurlar. Bunun öhdəsindən gələ 
bilməyən uşaqlar  isə kimdənsə  asılı olaraq yaşamağa vərdiş  etməklə ya‐
naşı, hədsiz utancaq olurlar. Özlərinə heç  inanmırlar, bacarıqlarına daim 
şübhəylə yanaşırlar. Çünki sərbəst olaraq bir işin öhdəsindən gəlmək üçün 
ona şərait yaradılmayıb.  

Uşaq bu dövrdə yalnız özünün həyata keçirdiyi  işlərdən, davranışlar‐
dan hədsiz zövq alır. Gördüyü işə heç kimin qarışmasını istəmir. Məsələn, 
pilləkənlərdən enərkən, ana, ya da ata uşağın yıxılmaması üçün əlini  tut‐
mağa çalışanda, o, inadla “dəymə, özüm düşəcəyəm” deyir.  

Bu  dövr  ərzində  uşağın  davranışlarına məhdudiyyət  qoymaq,  onun 
özü üçün məşğul olduğu  işə qarışmaq, görməli olduğu  işləri onun yerinə 
həyata  keçirmək  uşağın  öz  bacarıqlarına  şübhə  etməsinə  səbəb  olduğu 
kimi,  onun davranışlarını dəstəkləmək də  onda  avtonomluq duyğusunu 
artırır14.  

Təşəbbüskarlığa qarşı  günahkarlıq duyğusu  (3–6  yaş): Bu  yaş döv‐
ründə uşaqlar yeni‐yeni  inkişaf etdirdikləri sərbəstlik duyğusunu  istifadə 
edərək  ətrafı  araşdırmağa,  dildən  istifadəyə,  bilik  və  sosial  bacarıqlarını 
inkişaf etdirməyə başlayırlar. Bütün bu cəhdlər, adətən, təşəbbüskarlıq ola‐
raq qiymətləndirilir. Başqa sözlə desək, bacarıqlarını artırmağa, daha çox 
                                                 
13  Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 

“Eğitim Psikolojisi” (səh. 142) 
14  Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 
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çalışmağa və daha yaxşı etməyə başlayırlar. Bu dövrün ən təhlükəli cəhəti 
günahkarlıq hissinin oyanmasıdır. Daha sosial və artıq bir qrupun  tərkibi 
olmağa başlayan uşaq, yavaş‐yavaş öz potensialını dərk etməyə başlayır. 
Bununla yanaşı uşaqda  ətrafda baş verən pisliklərlə bağlı anlayış  forma‐
laşmağa  başlayır.  Bu  dövrdə  yaxın  və  ya  uzaq  ətrafı  tərəfindən  dəstək‐
lənən,  səhvlərini anlamasında, üzə çıxarmasında kömək görən, həvəslən‐
dirilən uşaqlarda təşəbbüskarlıq hissi  inkişaf etdiyi halda, əksinə davamlı 
olaraq  tənqid  edilən,  cəzalandırılan  uşaqlarda  günahkarlıq  hissi  inkişaf 
etməyə başlayır15.  

Çalışqanlıq və müvəffəqiyyətli olmağa qarşı özünəinamsızlıq hissi 
(6 – 12 yaş): Bu yaşlarda uşaqların maraqları oyuna yox, artıq akademik və 
sosial mövzular  üzərində  cəmlənməyə  başlayır.  Eyni  zamanda,  uşaq  bu 
meyarlar baxımından özünü həmyaşıdlarıyla müqayisə edir. Öyrəndiyi və 
öhdəsindən gəldiyi işlərə görə tərif və dəstək gözləyir. Bu dövrdə uşaqlara 
qabiliyyətlərinə uyğun işlər verərək onlara özləriylə yarışmaq öyrədilərsə, 
müəyyən  dövrdən  sonra  uşaqda  qabiliyyətli  olma  duyğusu  yaranmağa 
başlayacaq. Əks təqdirdə, onlardan bacardıqlarından artıq nəticə gözlənil‐
məsi, üstəlik, elədiklərinin bəyənilməməsi, hətta ondan qabiliyyətli uşaq‐
larla müqayisə edilməsi uşaqda özünəinamsızlıq və ya zəiflik duyğusunun 
yaranmasına  səbəb  olar.  Bu  dövr,  məlum  olduğu  kimi,  uşağın  ibtidai 
sinifdə oxuduğu dövrdür və bu zaman uşaqlar müəllimlərinin onların gör‐
düyü  işi  tərifləməsini  və  qiymətləndirməsini  istəyir.  Belə  olduqda,  uşaq 
özünü  çox  böyük  bir  nailiyyət  qazanmış  kimi  hiss  edər  və  özünəinamı 
artar.  Əks  təqdirdə,  uşaq  özünü  uğursuz,  işbilməz  kimi  görər  və  onda 
özünəinamsızlıq duyğusu yaranmağa başlayar16.  

Şəxsiyyət qazanmağa qarşı şəxsiyyət qarışıqlığı (12–20 yaş): Yeniyet‐
məlik  dövrü  uşaqlıqdan  yeniyetməliyə  doğru  keçid  dövrü  kimi  qəbul 
edilir. “Mən kiməm?” sualının suveren olduğu bu dövrdə  insan orqaniz‐
mində həm də  bəzi  fizioloji  və  bioloji dəyişikliklər  baş  verir. Bu dövrdə 
yeniyetmə ana‐atasından daha çox, həmyaşıdlarından təsirlənir. 12 ‐ 20 yaş 
arası mərhələnin  ən  təhlükəli dövrü  14  –  16 yaş  arasında baş verən orta 
yeniyetməlik dövrüdür. Orta yeniyetməlik dövründə yeniyetmə özünü hər 
bir şeyin mərkəzi kimi görür və nəticədə başqalarının düşüncələrini anla‐
maqda  çətinlik  çəkir.  Son  yeniyetməlik  dövrünə  doğru  bu  xüsusiyyətin 
müsbət nəticəyə doğru irəliləməsi ümid edilir.  
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Bu dövrdəki qarışıqlıqların həll olunmasıyla yanaşı, gəncin  şəxsiyyəti 
formalaşır, özünə uyğun peşə seçir və bu peşəyə hazırlaşır. Nəticə olaraq, 
yeniyetməlik dövrü, cinsə uyğun sosial rolların inkişafı, özünəməxsus bəzi 
dəyərlərin  yaradılması,  ictimaiyyətdəki  rolunu müəyyən  etməklə  inkişaf 
etdirilməsi kimi qərarların həyata keçirilməsi üçün  lazım olan  illərdir. Bu 
və ya bu kimi hədəflərə nail olmamaq  isə şəxsiyyət qarışıqlığı olaraq ad‐
landırılır17.  

Yaxınlığa qarşı yalnızlıq (20–40 yaş): Gənc yeniyetməlik dövrü olaraq 
adlandırılan bu dövrdə dostluq əlaqələri böyük əhəmiyyət daşımağa baş‐
layır. Özünəinam hissi isə sosial münasibətlərin səviyyəsindən və xüsusiy‐
yətindən asılıdır. Qarşı cinslə münasibətlərdə artıq evlilik düşüncələri for‐
malaşmağa başlayır.  

Bu dövrdə ən təhlükəli inkişaf, gəncdə olan ayrıseçkilik və ya yalnızlıq 
duyğusunun inkişafıdır. Əgər gənc ətrafındakı insanlarla və qarşı cinsdən 
sevdiyi biriylə yaxın dostluq, əlaqə yarada bilmirsə, o, həmişə yalnız qala 
bilər. Adətən, tam formalaşmamış, sağlam olmayan şəxsiyyətə sahib gənc‐
lər məsuliyyət daşımaqdan qorxduqları üçün bölüşməyi və yaxın münasi‐
bətlər qurmağı bacarmırlar. Bu mənada yaxın dostluqda, sevgidə özündən 
əmin  olmayan kəslər hər  cür  əlaqədən qaçmağa  çalışacaq, ya da bu  əla‐
qələri səthi olaraq davam etdirəcəklər18.  

Məhsuldarlığa  qarşı  durğunluq  (40–65  yaş):  Erikson  məhsuldarlıq 
anlayışı ilə, xüsusilə, yeni nəsillərin inkişafıyla maraqlanma və onlara rəh‐
bərlik  etməyi nəzərə  çatdırır. Yəni  insan  cəmiyyətə yararlı  işlər görə bil‐
diyi, yeni nəsillərə rəhbərlik edə bildiyi müddətdə məhsuldar sayılır.  

Öyrətmək və qəyyumluğu üstələmək  ən geniş yayılmış məhsuldarlıq 
və diqqətgöstərmə  formasıdır. Onu da deməliyik ki, bölüşməyi bilməyən 
və başqalarını düşünməyən biri məhsuldarlıq duyğusundan məhrumdur.  

Bu dövrdə problemlər  sağlam  bir  şəkildə həll  olunmayıbsa,  yaşadıq‐
larından  peşmanlıq  duyan,  davamlı  şikayət  edən,  ölümlə  ciddi  şəkildə 
maraqlanan bir şəxs qarşımızda canlanır19.  

Mənlik  bütünlüyünə  qarşı  ümidsizlik  duyğusu  (65  yaş  və  yuxarı): 
Mənlik  bütünlüyünə  qarşı  ümidsizlik  qarışıqlığı  yaşlılıq  dövründə  üzə 
çıxır. Bu dövr, bir sözlə, yaşamla hesablaşma dövrüdür. Sağlam, məhsul‐
dar,  sakit  bir  şəxsiyyət  formalaşdıraraq  mənalı  həyat  keçirən  insanlar 
                                                 
17  Yenə orada 
18  Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 

“Eğitim Psikolojisi” (səh. 144) 
19  Yenə orada 
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fiziki,  psixoloji  və  sosial məhdudiyyətlərə  baxmayaraq,  həyatlarının  bu 
dövründə xoşbəxt və dincdirlər. Amma bundan əvvəlki dövrlərini sağlam 
yaşamayan  insanlar  isə  bu  dövrdə  tündxasiyyət,  qeyri‐sosial  biri  olaraq 
yaşayırlar. Nəticədə ömürlərinin boşa keçdiyini düşünsələr də, bu dövrdə 
ölüm qorxusuyla, ümidsizlik hissiylə yaşamağa davam edirlər20.  

1.3. Maslov və Tələbatlar İyerarxiyası 

Humanist  psixologiyanın  təşəkkül  tapmasında,  inkişaf 
etməsində  A.Maslovnun  (1908‐1970)  xidmətləri  əvəzsizdir. 
Elə  bu  səbəbdən  də  onu  humanist  psixologiyanın  “mənəvi 
atası”  adlandırırlar. Humanist  psixologiyanın  başlıca məsə‐
lələrini:  özünüfəallaşdırma,  şəxsiyyətin  inkişaf mexanizmləri 
və tələbatın növləri problemlərini də A.Maslov işləmişdir. 
Maslou Viskonsin Universitetini bitirmiş və 1934‐cü  ildə psixologiya elmləri 

doktoru  dərəcəsi  almışdır. Onun  psixologiyaya marağında  və  konsepsiyalarının 
inkişafında  Avropa  filosoflarının,  xüsusilə  ABŞ‐a  emiqrasiya  etmiş  alimlərin 
böyük  təsiri olmuşdur. M.Vertqeymerlə  tanışlığı  isə Maslovun “şəxsiyyətin özü‐
nüfəallaşdırması ”ideyasına güclü  təkan vermişdir. 1951‐ci  ildə Maslov Brenden 
Universitetinə dəvət  olunur. 1968‐ci  ildən  ömrünün  sonunadək psixologiya böl‐
məsinn sədri olur.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Yenə orada 
21 Ramiz Əliyev “Psixologiya” (səh. 71) 
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Maslov  sağlam  bir  şəxsiyyətin  inkişaf  edə  bilməsi  üçün  lazımlı  olan 
ehtiyaclardan ibarət bir tələbatlar iyerarxiyası ortaya çıxarmışdır.  

Maslova görə,  insanların davranışlarını  istiqamətləndirən onların tələ‐
batlarıdır, ehtiyaclarıdır. Tələbatlar iyerarxiyasında insanın ilk və əsas məq‐
sədi,  əsas  ehtiyac olaraq bilinən qidalanma, bəslənmə və özünü  təhlükə‐
dən qorumaqdır  (təhlükəsizlik). Sevgi, kiməsə məxsusolma, aidolma, qə‐
buledilmə kimi digər  ehtiyaclara  isə, vacib  iki  ehtiyacımızı  (bəslənmə və 
təhlükəsizlik) ödədikdən sonra meyil edirik. Bu ehtiyaclarımızı da ödədik‐
dən sonra özünə hörmət üçün əsas şərt olan tanınma, dəstəklənmə, yararlı 
olmaq  ehtiyaclarımız  ortaya  çıxır.  Bunlardan  da  yuxarıda  özünüforma‐
laşdırma ehtiyacı mövcuddur. 

Tələbatlar  iyerarxiyasında  “özünüformalaşdırma  səviyyəsinə  gələnə 
kimi mütləq əvvəlki tələbatları ödəməlisən ki, sonrakılara nail olasan” de‐
yilsə də, bəzi istisnalar mövcuddur. Məsələn, günlərlə ac qalan insanın şeir 
yazmağa,  ya  da  sənətin  digər  sahələriylə məşğul  olmağa marağı  olmaz 
desək də, tarixdə əhəmiyyətli dərəcədə vacib, gözəl əsərləri olan bəzi filo‐
sof və elm adamları bu halları özləri xüsusi olaraq istəyirdilər. Günlərcə ac 
olsalar belə, dünya şöhrətli əsərlər yarada biliblər.  

Maslov özünü formalaşdırmaqda olan  insanın xüsusiyyətlərini aşağı‐
dakı kimi sıralayır.  

Əvvəlcə onu deyək ki,  tələbatlar  iyerarxiyasında  ən üst  sırada duran 
özünüformalaşdırma anlayışına görə,  insanın davranışlarını  istiqamətlən‐
dirən  əsas motiv özünüformalaşdırma  istəyidir. Bu mənada özünüforma‐
laşdırma heç şübhəsiz, insan üçün həyatı boyu davam edir.22 

                                                 
22  Editor Alim Kaya,Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Tevfik Fikret Karahan 

“Eğitim Psikolojisi” (səh. 145‐146) 
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 

1. Erkən uşaqlıq dövrünün səciyyəvi cəhətləri nələrdir? Fikrinizi nümu‐
nələrlə izah edin.  

2. Psixi inkişaf nəzəriyyəsinin banisi kimdir? Onun daha hansı elmi əsər‐
lərini tanıyırsınız? 

3. Freydə görə, insan hansı yaş mərhələlərini qət edir? Yaş mərhələlərinin 
psixoloq üçün nə kimi əhəmiyyəti vardır.  

4. Psixo‐sosial  inkişafla  bağlı  ən  geniş  və  əhatəli  nəzəriyyə  kimə məx‐
susdur? 

5. Eriksona  görə,  hansı  yaş  dövründə  uşaq  ətrafı  araşdırmağa,  dildən 
istifadəyə,  bilik  və  sosial  bacarıqlarını  inkişaf  etdirməyə  başlayır? 
Yaxın qohumlarınızın uşaqları üzərində araşdırma apararaq, bu bilik‐
lərinizi təcrübə edin.  

6. Maslovun tələbatlar iyerarxiyasında insanın psixoloji tələbatlarını ardı‐
cıllıqla sayın.  
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II Fəsil. 
Xarakter və Xasiyyət 

 
2.1. Xarakter 
Sosial Psixologiyada  öyrənilən məsələlərdən biri də uşaq  və yeniyet‐

mələrin xarakter və xasiyyətlərinin dərindən öyrənilməsidir. Xarakter  in‐
san  psixikasında  yaranan  fərdi  fəaliyyət  və  davranış  xüsusiyyətlərinin 
məcmusudur.  Hər  bir  insan  özünəməxsus  psixikaya  və  təkrarolunmaz 
xarakterə malikdir. Psixikada fərdi fəaliyyət və davranış xüsusiyyətlərinin 
formalaşması  şəxsin  doğulduğu  elə  ilk  gündən  başlayır.  Bu  formalaşma 
yaşamaq mərhələləri üzrə  insanın  fizioloji  inkişafının və  sosiallaşmasının 
bütün proseslərini əhatə edir.  

Beləliklə də, xarakterik  fəaliyyət və davranış xüsusiyyətlərinin  forma‐
laşması psixikada mərhələli fəaliyyət proseslərinin təsiri altında baş verir. 
Bu  özünəməxsus  fərdi  formalaşma  xüsusiyyətlərinə  psixikanın  ümumi‐
psixoloji,  bioloji  və  sosial  proseslər  sistemi  daxildir. Məsələn,  psixikanın 
zehni  aktivliyi  həmin  şəxsin  xarakterində müəyyən  fərqləndirici  sosial‐
psixoloji  xüsusiyyətlər yaradır.  Əksinə, psixikası  çox olan  fiziki  fəaliyyət 
aktivliyinə meyilli  olan  insanların  xarakterində  isə  digər  fərqli  xüsusiy‐
yətlər  formalaşır  və  sairə.  Bu  formalaşma  prosesləri  təbii  proseslərdir. 
Çünki “insan”, “psixika” və “xarakter” məfhumları özünəməxsus  təkrar‐
olunmaz xüsusiyyətlər sistemidir.  

Xarakterin yaranıb  tam  təkmilləşməsi psixikada zehni,  fiziki və sosial 
fəaliyyət  xüsusiyyətlərinin  artıq  formalaşması  deməkdir. Çünki  xarakter 
bizim fəaliyyət və davranışlarımızın təhrikedici subyektiv motivlərini təş‐
kil edir. Ona görə də insanlar cəmiyyət daxilində öz xarakterlərinə uyğun 
fəaliyyət göstərir və yaşayırlar.  

Psixikada  xarakterin  yaş mərhələləri  üzrə  formalaşması  açıq  şəkildə 
hiss  olunur. Onun  üçün  də  hər  yaş mərhələsinin  öz  xarakterik  xüsusiy‐
yətləri olur. Psixika təkmilləşdikcə, inkişaf etdikcə xarakter də ümumiləşir, 
bütövləşir.23  
                                                 
23  Şükran Dədəyev, “Psixika” (səh 393 – 394) 



Hüseyn Xəlilov 
 

 30 

Xarakter sözü şəxsiyyət sözü ilə sinonimdir. Xarakter insan xüsusiyyət‐
lərinin cəmi olub, insanın fiziki və zehni fəaliyyətlərinə cəmiyyətin verdiyi 
dəyərdir. Xarakter,  içində yaşadığı  cəmiyyətin mentalitetinə və  əxlaq qa‐
nunlarına görə yaranır və qiymətləndirilir. Tərbiyəli insan dedikdə, yaxşı, 
gözəl, doğrunu yerinə yetirən, insanları sevən kimi başa düşülür. Bunların 
əksini özündə əks etdirən insan isə xaraktersiz hesab olunur.  

Bu məsələnin  təlim  psixologiyasında  əhəmiyyəti  ondan  ibarətdir  ki, 
bunlar uşaq və yeniyetmələrin ailə, məktəb və cəmiyyət içində hərəkət və 
davranışlarını formalaşdırır. Belə ki, uşaq və yeniyetmələr böyüklərlə mü‐
nasibətdə  olarkən  onların  davranışlarından  təsirlənib  özlərini  böyüklər 
kimi göstərməyə  çalışırlar. Bu hal və davranışları öz övladlarında müşa‐
hidə edən valideynlər, belə bir halın övladlarında vərdiş halına keçməməsi 
üçün psixoloji təzyiq göstərməmək şərti ilə tədricən qarşısını almağa çalış‐
malıdırlar. 

İnsan psixologiyasında və onun şəxsiyyətinin inkişafında əsas məsələ‐
lərdən  biri  də  xarakterdir.  Xarakteri  tədqiq  etmək  cəhdləri  hələ  qədim 
zamanlardan olmuşdur. Xarakterin təsnifatı üzrə ilk cəhd Platona məxsus‐
dur. O, etik prinsiplər  əsasında xarakterin  tipologiyasını yaratmışdır. Qə‐
dim yunan  ədəbiyyatında Afina cəmiyyətində yayılmış xarakter  tipologi‐
yasını Teofrast təsvir etmişdir. Xarakterin tədqiqində zahiri görünüşlə onun 
müəyyən şəxsiyyət tipinə məxsusluğu arasında bağlılıq haqqında elm, yə‐
ni fizionomika əhəmiyyətli dərəcədə öz təsirini göstərmişdir.  

XIX  əsrin birinci yarısında xarakter haqqında elmi  fikirlər yaranmağa 
başladı. Frenologiyanın yaradıcısı Qall insan xarakterinin təşəkkül tapdığı 
27  elementar  psixi  xüsusiyyəti  sadalayır.  Onların  arasında  artıb‐törəmə 
instinkti, övlada məhəbbət, bağlılıq, dostluq, dağıdıcı instinkt, mübarizə və 
özünümüdafiəyə meyilliliyi qeyd etmək olar.24 

Xarakter nədir? Xarakter irsidirmi, yoxsa sonradan yaranan haldır? Xa‐
rakterin hansı xüsusiyyətləri vardır? Xarakter dəyişə bilərmi? 

Şəxsiyyətin  inkişafında  xarakterin  rolu  böyükdür.  Xarakter  insanda 
irsidir.  İrsi  xüsusiyyətlərə malikdir.  Lakin  sonradan  qazanılma  xüsusiy‐
yətləri də özündə cəmləşdirə bilir. Xarakterin  idarə olunan və  idarə olun‐
mayan tipləri vardır.  

İdarə olunan tipə malik olan uşaqlara istiqamət verdikdə, onlar daima 
özlərini maarifləndirməklə bilik  toplayaraq, qarşılarına çıxan çətinliklərin 
öhdəsindən gəlməyə çalışırlar.  
                                                 
24  S. Seyidov, M. Həmzəyəv, “Psixologiya” (səh. 399) 
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Nümunə (uşaqlara görə): 
–   Azər, oğlum, dərsdən gələndən sonra yeməyini ye və dərslərinə başla.  
–   Baş üstə,  ana!  (Azər  dərsdən  gələndən  sonra  ona  verilən  tapşırıqları  yerinə 
yetirdi).  
İdarə olunmayan uşaqlar  isə ailə və cəmiyyət  içərisində məsələni öz bildikləri 
kimi  həll  etmək  istəyirlər. Məsləhətə  və  tövsiyələrə  o  qədər  də  önəm  vermək 
istəmirlər. Çünki  cəmiyyət  içərisində uğur  qazanmaq üçün  inad  etməyə üs‐
tünlük verirlər.  İdarə olunmayan uşaqlarda maraqlı xüsusiyyətlərdən biri də 
onlara  qarşı  edilən müraciətin hansı  formada  olmasına həssaslıqla yanaşma‐
larıdır.  Yəni  bir  sözü  tez‐tez  xatırladaraq  və  ona  əmr  formasında  göstəriş 
verilməsini xoşlamırlar.  

Nümunə: 
–   İlqar,  oğlum,  bu  nədir, mən  sənə  nə  tapşırmış‐
dım? Deməmişdimmi ki, dərsdən gələndən sonra 
çörəyini ye və dərslərinlə məşğul ol? Bu vaxta qə‐
dər niyə bunları yerinə yetirməmisən?! 
İlqar,  valideyninin  bu  sözlərindən  heç  də  təsir‐
lənmir, öz bildiyinə davam edir.  

Başqa bir nümunə: 
–   Rəhim, gəl, səninlə masa arxasında  əyləşib söhbət  edək. Rəhim, mənim ağıllı 
balam,  sən məktəbdən gələndən  sonra neçə vaxtdır ki, dərslərinlə məşğul ol‐
mursan. Dərslərinlə ciddi məşğul olmasan, biliyinin səviyyəsi azalacaq, sinif 
yoldaşlarından  geridə  qalacaqsan,  dərslərinin  zəifləməsi məni  narahat  edər, 
çox kədərlənərəm. İnanıram ki, sən bunlardan bir nəticə çıxaracaqsan. 
Rəhim  valideyni  ilə  etdiyi  bu  söhbətdən  sonra  diqqətini  bir  yerə  cəmləyib 
dərslərini nizama salmağa başladı.  
Xarakter  tiplərinin başqa  təsnifatları da var. Məsələn,  insanın həyata, 

cəmiyyətə,  mənəvi  dəyərlərə  münasibəti  əsasında  qurulmuş  xarakter 
tipologiyası çox məşhurdur. Onun müəllifi bu  tipologiyanı xarakterin so‐
sial tipologiyası adlandıran E. From, adamları bir şəxsiyyət kimi dörd tipə 
ayırır: mazoxist, sadist, konformist, tənha. 

E.  Fromun  fikrincə, mazoxist  tipə malik  olan  adam  uğursuzluqlarla 
qarşılaşan adamdır. Bu uğursuzluqda o yalnız özünü günahkar sayır.  

Sadist tip öz uğursuzluqlarının səbəbini özündə deyil, başqa adamlar‐
da, cəmiyyətdə görür. O, adamlar və dünyanı düşmən kimi qavrayır, on‐
ları məhv etməyə cəhd göstərir. Daima hakimiyyətə, hökmranlığa,  əzmə‐
yə, dağıtmağa cəhd göstərir.  
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Konformist tip ümumi kütləyə qarışır, başqaları necədirsə, onlar kimi 
olmağa,  onlardan  fərqlənməməyə  cəhd  edir.  O,  həmişə mövcud  şəraitə 
uyğunlaşır.  

Tənha  tip  həmişə mübarizədən,  cəmiyyətdən  uzaqlaşır,  situasiyadan 
kənar olmağa, ondan qaçmağa çalışır.  

K. Junq tərəfindən irəli sürülmüş ekstravert və introvert tipli xarakter‐
lərin  təsnifatı geniş yayılmışdır. Ekstravertlərə coşğunluq,  təşəbbüskarlıq, 
uyuşqanlıq, ünsiyyətcillik xasdır. İntrovertlər üçün öz daxili aləmində baş 
verən hadisələrdə  şəxsi maraqlarını güdmək, ünsiyyətsiz, qapalı, özünü‐
təhlilə meyil, uyğunlaşmada çətinlik çəkmək xarakterikdir. Həmçinin xa‐
rakteri konform və sərbəst, hakim və itaətkar, normativ və anarxist tiplərə 
də ayırmaq olar. 25 

Bütün bunlarla yanaşı,  insan  xarakteri onun dünyagörüşü və  əqidəsi 
ilə sıx bağlıdır. İnsanın münasibətlər sistemini təşkil edən dünyagörüşü və 
əqidəsi  istər‐istəməz  onun  xarakter  əlamətlərinin  formalaşmasına  zəmin 
yaradır. Adətən  xarakter  formalaşdıqdan  sonra  bu  və  ya  digər davranış 
tərzini həyata keçirməyə təhrik edir. 

Hər şey səndə gizlidir: 
Yer səni çəkə bildiyi qədər ağırsan 
Qanadlarının çırpındığı qədərsə yüngül… 
Ürəyinin döyündüyü qədər canlısan 
Gözlərinin uzağı gördüyü qədərsə cavan… 
Sevdiklərin qədər yaxşısan 
Nifrət etdiklərin qədərsə pis… 
Gözün‐qaşın nə rəng olursa‐olsun 
Qarşındakının gördüyüdür rəngin… 
Yaşadıqlarını qazanc hesab etmə: 
Yaşadığın qədər yaxınsan sonuna və nə qədər yaşayırsan‐yaşa, 
Sevdiyin qədərdir ömrün… 
Gülə bildiyin qədər xoşbəxtsən 
Kədərlənmə, bil ki, ağladığın qədər də güləcəksən 
Heç vaxt hər şeyin bitdiyini sanma, sevdiyin qədər seviləcəksən. 
Günəşin doğuşundadır təbiətin sənə verdiyi dəyər 
Və qarşındakına dəyər verdiyin qədər insansan 

                                                 
25  S. Seyidov, M. Həmzəyəv, “Psixologiya” (səh. 402) 
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Bir gün yalan deyəcəksənsə 
Qoy qarşındakı sənə güvəndiyi qədər inansın… 
Ay işığındadır sevgiliyə duyulan həsrət  
Və sevgilinə həsrət qaldığın qədər yaxınsan ona 
Unutma, yağışın yağdığı qədər yaşsan 
Günəşin səni isitdiyi qədər isti. 
Özünü yalnız hiss etdiyin qədər yalnızsan 
Və güclü hiss etdiyin qədər güclü. 
Özünü gözəl hiss etdiyin qədər gözəlsən… bax, budur həyat! 
Bax, budur yaşamaq, bunu xatırladığın qədər yaşayarsan. 
Yox, bunu unutsan əgər, aldığın nəfəs qədər üşüyərsən, 
Və qarşındakını unutduğun qədər tez unudularsan. 
Gül sulandığı qədər gözəldir, 
Quşlar ötə bildiyi qədər sevimli. 
Uşaq ağlaya bildiyi qədər uşaqdır 
Və hər şeyi öyrəndiyin qədər bilərsən, bunu da öyrən, sevdiyin qədər sevilərsən…26 

Can Yücəl 

2.2. Xasiyyət 
Şəxsiyyətin formalaşmasında xarakterin öyrənilməsi kimi, onun xasiy‐

yətinin də öyrənilməsi böyük  əhəmiyyət kəsb edir. Təlim prosesi zamanı 
uşaq və yeniyetmələrin xarakter və xasiyyətlərində cəmləşən psixoloji xü‐
susiyyətlərin öyrənilməsi  çox vacibdir. Yəni burada uşağın özünəməxsus 
təbiəti  (tez  əsəbiləşmək,  sıxılmaq,  sevinmək,  kədərlənmək,  darıxmaq, 
hirsli, sakit olmaq) nəzərdə tutulur.  

Xasiyyət – insanların fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmək, onları bir‐birin‐
dən fərqləndirmək, ümumi formada qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyi‐
miz ən populyar terminlərdən biridir. Xasiyyət, əsasən, insanların fəaliyyət 
və rəftarında ifadə olunan mürəkkəb psixoloji xüsusiyyətdir.  

İnsanlar bir‐biri ilə hər hansı bir münasibətdə olarkən (ailədə, iş yerin‐
də, qohumları arasında, qonşuluqda, təhsil prosesində, istirahətdə olarkən 
və  i. a.  )  ilk növbədə bir‐birinin xasiyyətləri  ilə qarşılaşır və ona müvafiq 
hərəkət etmək məcburiyyətində qalmalı olurlar. Bir həqiqət də vardır ki, 
yalnız  xasiyyətləri  uyğun  adamlar  konfliktsiz,  əmin‐amanlıq  şəraitində, 
                                                                                                                            
26  http://www.antoloji.com/w/siir/siir.asp?siir_id=5805&adet=0&liste=top100&telem=200&elem=2 
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uzun müddət bir‐biri ilə işləyib yaşaya bilirlər. Paxıl, xəbərçi, xəsis, qorxaq, 
qəlbitəmiz,  əliaçıq,  mərd  və  bu  kimi  digər  ifadələrlə  biz  insanların  ən 
xarakterik cəhətlərini – yəni xasiyyətini təqdim edirik. İnsanları xasiyyəti‐
nə görə xarakterizə edərkən onların təsadüfi hallarda etdiyi və ya məcbu‐
riyyət  qarşısında  baş  verən  hərəkətlərini  o  şəxsin  xasiyyətinə  aid  etmək 
düzgün deyil. Xasiyyət  şəxsiyyətin müəyyən yaş dövründə  formalaşaraq, 
onun daimi dəyişilməz xüsusiyyətinə çevrilir. Bir çox hallarda xasiyyətinin 
pis  cəhətlərini həmin  şəxs gizlətməyə  çalışır, özünü yüksək mənəvi key‐
fiyyətlərə malik  bir  adam  kimi  təqdim  etmək  istəyir. Bəzən  o  buna  nail 
olur.27  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz “İnsan xasiyyətini dəyişə bilər, yoxsa yox?” 
sualına cavab axtaraq.  

İnsan  xarakteri  dəyişməzdir,  lakin  aparılan müşahidə  və  təcrübələrə 
əsasən onu deyə bilərik ki, insan xasiyyəti dəyişə bilər. Belə bir mexanizm 
yalnız  psixoloji  cəhətdən mənəvi  olaraq  nəfsin  istəklərinə  qarşı  çıxmaq 
deməkdir. Bir zamanlar nəfsi və şəhvani duyğulara düşgün olmuş insanın, 
müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra, bu əməllərdən çəkilmiş olduğunu gö‐
rürük. Bu cür kəskin dəyişmə,  əks duyğu  ilə həmin  istəkləri  islah etmək, 
müqəddəs Qurani‐Kərimin ifadəsi ilə desək, tövbə edib özünü qınamaq və 
Allahı sevməklə mümkün olur.  

Xasiyyət anlayışında  isə  irsi bir xüsusiyyətdən də danışmaq  lazımdır. 
Hətta şəxsiyyəti səciyyələndirən xarakter, fərdin təbiəti əsas rol oynamaqla 
xarakterin ictimai və əxlaqi bir dəyər qazanmasında da böyük rol oynayır. 
Əsəbiləşmək, sevinmək, hirsli olmaq, soyuqqanlı olmaq kimi xüsusiyyətlər 
fərdlərdə irsi olaraq yaransa da, ictimai öyrənmə yolu ilə də qazanıla bilir. 
Təbiət,  başqa  bir  ifadə  ilə  desək,  fərdin  romantik  tarazlıq  vəziyyətidir. 
Duyğularının  meydana  gəlməsində  varislik  və  ətrafın  qarşılıqlı  təsirini 
ifadə  etməməsiylə hər hansı bir  fərd üçün deyilənʺ  o daima  şəndir,  onu 
asanlıqla  əsəbiləşdirə bilməzsinizʺ və ya  ʺona nə  etsəniz də,  xoşbəxt  edə 
bilməzsinizʺ  şəklindəki  ifadələr  bu  insanların  xasiyyətləri  haqqında mə‐
lumat verməklə, əslində, onların irsi xüsusiyyətləri və yaşadıqları cəmiyyət 
haqqında da bizə məlumat verir.  

                                                 
27 N. İsmailov, F. İsmailov, “Tibbi psixologiya və psixoterapiya” (səh. 57) 
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 

1. Xarakter nədir? 
2. Xarakter necə müəyyən olunur? 
3. Xarakterdəki psixoloji xüsusiyyətlər hansılardır? 
4. Xarakter irsidirmi, yaxud sonradan yaranan haldır?  
5. Xarakterin hansı xüsusiyyətləri vardır?  
6. Xarakter dəyişə bilərmi? 
7. E. From adamları bir şəxsiyyət kimi neçə tipə ayırır? 
8. Bu tiplər hansılardır və onlar haqqında qısa məlumat verin. 
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III Fəsil. 
Əxlaq Tərbiyəsi 

 
3.1. Uşaq və yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsi  
Psixologiyada  əxlaqa  yanaşma  qaydaları,  yəni  əxlaqın  nə  zaman  və 

necə  yarandığı  əsrlərdən  bəri  filosof  və  psixoloqları  düşündürmüşdür. 
Uzun illər görkəmli alimlər bu suallara cavab tapmağa çalışmışlar. Psixolo‐
giya  elmində bu  sualları  əhatə  edən  4  fərqli  fikir var. Bioloji yanaşmaya 
görə, əxlaq doğuşdan mövcuddur. Durkinin (1995) dediyinə görə, Rousseau 
insanın doğularkən pak olduğuna, böyüdükdən sonra isə cəmiyyətə qarış‐
ması  ilə  bir  çox problemlərin  ortaya  çıxmasına  inanır. Bu  fikirlə Komski 
(Chomsky) də razılaşır. Onun fikrincə, əxlaq doğuşdan yaranır və əgər cə‐
miyyət yaxşı təşkil edilərsə, uyğun şərait yaradılarsa, əxlaq inkişaf etdirilə 
bilər.  Nəticədə  insanların  bir‐birinə  olan  münasibəti  qarşılıqlı  hörmət 
əsasında qurulur.  

Psixoanaliz nəzəriyyəsinin yaradıcısı Freydin  fikrincə,  insanlar  əxlaqa 
doğuşdan sahibdirlər. O, daha sonrakı yaş dövrlərindən etibarən müəyyən 
hisslərin cəmiyyətin  təzyiqi nəticəsində  formalaşdığını deyir.28 Bu məsələ 
ilə bağlı prof. Dr. Erol Güngörün də fikirləri üst‐üstə düşür. Onun yazdığı 
“Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak”  kitabındakı araşdırmaları müqayisə 
etməyə dəyər.  

Şəxsiyyət  bizə doğuşdan  verilir,  yoxsa  həyatda  yaşayaraq  qazanırıq? 
İnsan davranışlarında  irsiyyətin bir rolu varmı? Varsa, bunun əhəmiyyəti 
və  böyüklüyü nə dərəcədədir? Doğuşdan  sonra  qazandığımız  təcrübələr 
irsiyyətin  əhəmiyyətini artırır, yoxsa azaldır? Yox,  əgər  əxlaqi  şəxsiyyəti‐
miz doğulduqdan sonra yaranıb inkişaf edirsə, bu inkişafın ən əhəmiyyətli 
dövrləri hansı yaşlarda özünü büruzə verir? Hansı həyat  tərzi  şəxsiyyəti‐
mizə yaxşı və ya pis  istiqamətdə təsir edir? Bütün bu və buna oxşar sual‐
lara konkret  cavablar verə bilsək,  insanlarda  istədiyimiz  ideal  əxlaqı  for‐
malaşdıra bilərik.29 

                                                 
28  Gül Şendil, “Çocuk, Ergen ve Anne‐Baba” (səh. 127‐128) Psk. Dr. Sevim Cesur 
29  Erol Güngör “Ahlak Psikoloji ve Sosyal Ahlak” (səh 13) 
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Gəlin, əxlaqın nə olduğunu öyrənək. Əxlaq maddidirmi, yaxud meta‐
fizika  ilə əlaqəsi varmı? Əxlaqlı  insan özündə hansı keyfiyyətləri daşıyır? 
Əxlaqlı insanın cəmiyyətdə faydası nədən ibarətdir? 

Ümumi təriflə desək, əxlaq – başqalarının yaxşılığını düşünən, hətta 
onun  üçün  fərdi məsuliyyət  daşıyan müsbət  insani  xüsusiyyətlər‐
dəndir. Əxlaq, təbiidir ki, maddi deyildir. Əxlaq həm mənəvi, həm də 
ümumbəşəridir. Əxlaqın metafizika ilə bağlılığı vardır (insanın nəf‐
sini saflaşdıran, kamilliyə aparan yol əxlaqdan keçir). N.Tusiyə görə: 
“İnsanın  gözəl  əxlaq  və  gözəl  xüsusiyyətlərində  olan  zəifliklərin 
köklü  şəkildə  aradan  qalxması  üçün  onun  kamilləşməsi  lazımdır. 
”Hər  varlığın  özünəməxsus  xüsusiyyəti  var. O  bunun  vasitəsi  ilə 
başqa varlıqlardan ayrılır, amma elə xüsusiyyətləri də vardır ki, on‐
ların bəzisi heyvanat, bəziləri nəbatat, bir qismi də cansız cisimlərlə 
şərikdir (şəhvət, hirs və s. kimi). Lakin onun heç kəslə şərik olmayan 
xüsusiyyətləri  isə danışmaq və düşünməkdir. Düşünmə xüsusiyyəti 
insana  yaxşını  pisdən,  gözəli  çirkindən,  şərəfi  şərəfsizlikdən  ayırd 
etməyə,  iradənin  təsiri vasitəsilə  bunları dəyişdirməyə  imkan verir. 
Deməli, kim bu qüvvədən düzgün istifadə edib öz səy və iradəsi nəti‐
cəsində arzu edilən səviyyəyə çatsa (elə bu qüvvə əsasən, bu məqsəd 
üçün  yaradılmışdır)  xoşbəxt,  bu  qüvvədən  düzgün  istifadə  edə 
bilməsə, yaxud əksinə istifadə etsə, bədbəxt olacaqdır.  

Xalqımızın  böyük  astronomu  və  pedaqoqu  N.  Tusiyə  görə,  insanın 
ideallaşmasının qarşısında duran  ən böyük maneə onun heyvani arzu və 
istəklərə yönəlməsidir. Belə hallar cismani qüvvə və hisslərin ən çox meyil 
etdiyi  eyş‐işrət,  kef məclisləri,  qadın  düşkünlüyü  kimi  əxlaqa  zidd  olan 
şeylərə, rəğbət göstərmək (bu zaman şəhvət qüvvələri üstün gəlir), yaxud 
hirslənmək, qəzəblənmək, intiqam almaq (bu zaman qəzəb hissi üstün gə‐
lir) kimi  işlərlə məşğul olduqda baş verir və zəifliyə dəlalət edir.  İnsanın 
böyüklüyü o zaman daxili qüvvədən əyani fəaliyyətə çevrilə bilər ki, o öz 
şəxsiyyətini  qorusun  və  bu  mənfi  hallardan  uzaqlaşsın.  Əgər  insan  öz 
nəfsini bu kimi onu zəiflədən şeylərdən qoruya bilsə, zəruri olaraq nəfsin 
daxili qüvvəsi hərəkətə gələr, məhz ona  lazım olan: elm öyrənmək, həqi‐
qəti dərk etmək, maarifə yiyələnmək kimi  fəaliyyətlərə başlar, xoşbəxtlik 
və  səadətə çatar.  İnsanların  fitrətində yaradılışdan yaxşılıq və pislik yan‐
yana olduğuna görə onların peyğəmbərlər,  filosoflar,  imamlar,  rəhbərlər, 
tərbiyəçi  və müəllimlər  tərəfindən  faydalı  və  lazımlı  işlərə  iradələri  ilə 
istiqamətləndirməyə, fəzilət, elm, təhsil əldə edərək səviyyəni yüksəltməyə 
ehtiyacları vardır.30  
                                                 
30  Journal of Qafqaz university, (səh 20) 
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Əxlaqlı insan valideyn və müəllimə itaət, böyüklərə hörmət kimi dav‐
ranışlarla səciyyələnir. Əxlaqlı insan iman və şüur kimi dəyərlərə sahibdir. 
Əxlaqlı  insan ətrafindakılara nikbinlik,  fədakarlıq və xeyirxahlıq kimi xü‐
susiyyətləri aşılayır.  

Uşaq və yeniyetmələrin əxlaqının formalaşmasında ailə və cəmiyyətin 
rolu  müstəsnadır.  Fərabi,  İbn  Sina  və  Bəhmənyar  düşüncə  məktəbinin 
təmsilçisi olan Tusinin ailə anlayışının əsasını sosial‐iqtisadi amillər təşkil 
edir. İnsan həyatının davam etdirilməsi üçün ilk əvvəl onun sosial‐iqtisadi 
ehtiyaclarının ödənilməsi lazımdır. Bunu isə insan təkbaşına həyata keçirə 
bilməz. Tusiyə görə,  ideal ailə üçün vacib olan xüsusiyyətlərdən biri ailə 
üzvləri arasındakı münasibətləri qurarkən ümumi ailə mənafeyinin üstün 
tutulmasıdır. Diqqət olunan digər bir mövzu isə ailə üzvləri arasında mü‐
nasib  iş bölümünün olmasıdır. Bundan  əlavə, ailədə möhkəm bir nizam‐
intizamın təmin edilməsi də ailənin şərtlərindəndir. Ən son olaraq isə Tusi 
ailə üçün ev, yəni bina və yer seçiminin də ailənin vəziyyətinə görə edil‐
məsi  lazım olduğunu  irəli sürür. Onun  fikrincə, ailənin,  ideal cəmiyyətin 
ehtiyaclarına cavab verə bilməsi üçün qadın və uşağın önəmli yeri vardır. 
Tusiyə  görə, uşağın  əxlaq  nöqteyi‐nəzərindən  inkişaf  etməsi  və  yaşadığı 
cəmiyyəti düşünən,  təşəbbüskar və  lider olaraq böyüməsi üçün o mənə‐
viyyatını  poza  biləcək  çevrədən  uzaq  tutulmalı,  ağla  və məntiqə  uyğun 
şəkildə  tərbiyə edilməli, ona sevgi  ilə yanaşılmalı, bahalı, bər‐bəzəkli pal‐
tarlar  geydirilməməli,  həddindən  çox  və  zorla  yemək  yedirərək mədəsi 
düşkün hala gətirilməməlidir.31 

Ona görə də uşaqların  tərbiyəsində  ən xırda məsələlər belə nəzərdən 
qaçmamalı, uşağın  şüuraltı  fikirləri daima öyrənilməlidir. Əxlaq  tərbiyəsi 
keçmişin,  bu  günün  və  sabahın  ən  aktual məsələlərindən  biri  kimi  qal‐
maqdadır. Uşaqların məsuliyyətli olmasına ciddi yanaşmaq lazımdır.  

Həzrəti Peyğəmbər (s.ə.s.) uşaqlar ilə qarşılaşdıqda yaşlılar kimi onlara 
iltifat edər, bəzisini çiyninə, bəzisini qucağına alar və xoş rəftarı ilə demək 
olar  ki,  hamısının  könlünü  alar  və  onları  razı  salacaq  tərzdə  hərəkət 
edərdi.  

Bəzən küçədən keçərkən uşaqları gördüyü zaman Allah rəsulu onlarla 
böyük insan kimi rəftar edər və onlara “Əs‐səlamu əleyküm” deyər, onlar 
isə öz növbəsində “Və əleyküm salam, ya Rəsulullah” cavabını verərdilər. 
Allah  rəsulu uşaqlara olduqca  artıq dəyər verərdi.  Əgər bir uşağa  “sənə 
filan vaxt bunu verəcəyəm” deyə söz vermişdirsə, bir böyük  insanla mü‐
qavilə bağlamış kimi, vəd etdiyi vaxtda mütləq sözünə əməl edərdi.  

                                                 
31  Journal of Qafqaz university, (səh 20‐21) 
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3.2. Uşaqlara inam hissi aşılamaq 

Həzrəti  peyğəmbər  (s.)  həmişə  etimad  etmək  fikrini  təlqin  edər  və 
ətrafında olan uşaqlar onunla əlaqəli adətə “etimad” xaricində heç nə bil‐
məzdilər.  O  hamının,  həmçinin  uşaqların  da  nəzərində  etimadlı  bir  in‐
sandı. Əlbəttə, belə fərdlərdən ibrət alan millət də etimadlı olacaqdı.  

Bundan başqa, Allah Rəsulu (s.ə.s.) “Allah uşağa mərhəmət etməyənə 
mərhəmət etməz” – kəlamını buyurur və xalqını qəlb və könül  insanı ol‐
mağa çağırırdı: “Onları sevin, onlara verdiyiniz sözü vaxtında yerinə yeti‐
rin; onlar sizin sözlərinizlə rəftarınız arasında ziddiyyət görməsinlər; uşaq 
belə bir işə şahid olmasın”.  

Bir hədisdə Allah rəsulu (s.ə.s.): “Sizlərdən biriniz uşağına bir şey vəd 
edərsə,  qüsursuz  olaraq  onu  yerinə  yetirsin”,  –  buyurur  ki,  buradan  da 
göründüyü kimi “uşaqdır, yalan desəm də, aldatsam da eybi yoxdur” fikri 
səhvdir.  

Məhəmməd peyğəmbərin  (ə.)  fikirləri  ilə desək “Bəli, hər aldatma və 
vədinə  xilaf  çıxma  bir  toxum  kimi  onun  beynində,  bu  gün  olmasa  da, 
sabah  bir  zəqqum  ağacı  kimi  zühur  edəcək  və  sizin  tərbiyə  cəhdlərinizi 
təsirsiz hala salacaqdır. Uşağınızın sizin haqqınızda “yalan dedi”, “sözün‐
dən döndü”, “dünya malına tamah saldı” və s. kimi sözlər deməsinə və ya 
fikirləşməsinə imkan verməməlisiniz. Onlar sizi həmişə fədakar, sədaqətli, 
səbirli və əxlaqlı görməli və  tanımalıdırlar. Belə  tövsiyələrlə peyğəmbəri‐
miz tərbiyədə ən ideal nöqtələrə işarət edirdi”. 

Quranın ifadəsi ilə desək, Loğman peyğəmbər oğluna nəsihət verərkən 
cəmiyyət  içində  incə  nöqtələri  nəzərə  alaraq  davranış  tərzini  tövsiyə  et‐
mişdir.  
Adamlardan  təkəbbürlə  üz  çevirmə,  yer  üzündə  lovğa‐lovğa  gəzib  dolanma. 

Həqiqətən, Allah heç bir özündən razını, lovğalanıb fəxr edəni sevməz! 
Yerişində müvazinət gözlə  (nə çox yeyin, nə də çox asta get) və  (danışanda) 

səsini qaldırma. Çünki ən çirkin səs uzunqulaq səsidir!”32 
Uşaqların böyüdükləri mühiti nəzərə alaraq yaş, bilik və mədəniyyət 

səviyyələrinə görə qruplaşdırılması daha faydalıdır. Uşaq beş yaşındadır‐
sa,  ona  öyrədəcəyimiz  mənəvi  biliklər,  eynilə  qidalanmada  izlədiyimiz 
üsulda  olduğu  kimi,  fərqli  tətbiq  olunmalıdır.  Yəni  uşaq  yaşına  uyğun 
vacib olan  şeyləri bilməli, bilməməsi  lazım olan  şeyləri  isə vaxtı gələndə 
öyrənməlidir.  
                                                 
32  Qurani‐Kərim, Loğman surəsi 31, (səh. 403‐407) 
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Müşahidələrimiz göstərir ki, məktəbəqədər yaş dövründə olan (3, 5, 7 
yaş) uşaqlar valideynlərinə  “Allah  kimdir?” və  “Mən necə dünyaya gəl‐
dim?” deyə suallarla müraciət edirlər. Belə suallar bəsit görünsə də, cavab 
vermək asan deyil. Bəzi ailələrdə valideynlər uşaqların bu kimi suallarına 
qaneedici  cavablar vermirlər.  İlk növbədə valideyn bu  sualların  cavabını 
bilməlidir ki. uşaqlarına düzgün cavablar verə bilsin.  

Numunə: 
5 yaşlı İlahə: 
–   Allah kimdir? 
Atası: 
–   Allah gözəgörünməz varlıqdır. 
–   Varlıqdır? Gözəgörünməz varlıq nədir? 
− O bizi yaradıb, amma gözə görünmür. 
− Görünmür? Niyə? Axı mən də onu görmək istəyirəm.  
− Onun səni görməsi kifayət edər. 
− Mən otaqda tək oynayanda da məni görür? 
− Bəli, görür.  
− Bəs dişlərimi yuyanda? 
− Dişlərini yuyanda da.  
− Bəs axşam yatanda? 
− Axşam yatanda da.  
− Bəs otağın işığını söndürsək, qaranlıqda məni görər? 
− Qaranlıqda da görər.  
− Onda, mən çarpayının altında gizlənsəm, yenə məni görər? 
− Görər.  
− Necədir? Böyükdür? Balacadır? 
− Böyükdür.  
− Sənin boyda? 
− Yox. O mənim boyda ola bilməz.  
− Onda anam boyda? 
− Yox. Allahın böyüklüyü boya görə ölçülmür.  
− Onda, dəniz boyda? 
− Dəniz boyda da yox. Dağlar boyda da yox.  
− Bəs nə boyda? 
− Mənə diqqətlə qulaq as. Ağacları görürsən? 
− Bəli.  
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− Baharda  çiçək  açır,  yayda  yaşıllaşır,  meyvə  verir,  payızda  yarpaqları 
saralıb tökülür, qışda çılpaq qalır. Bunlar necə baş verir.  

− Bunlar? Bilmirəm ki! 
− Bunlar  öz‐özünə  baş  vermir. Çünki  öz‐özünə  baş  verə  bilməz. Əgər  öz‐
özünə baş versəydi, bu qədər zaman keçməzdi. Yəni bir ağac bar vermək 
üçün bu qədər gözləməzdi. Bunları edən Allahdır.  

− Uşaq  üçün  yeni  bir  ideya meydana  gəldi. Diqqətini  cəmləməyə  başladı. 
Atasına növbəti sualını verdi: 

− Hər şeyə qadirdir? 
− Bəli,  qadirdir.  Dənizləri,  dağları  da  o  yaradıb.  Yağışı,  qarı  o  yağdırır. 

İstini, soyuğu o yaradıb. Heyvanları və bitkiləri, ümumiyyətlə, hər şeyi o 
yaradıb.  

− Ata, Allah qorxuludur? 
− Xeyr, O, qorxulu deyil, O çox mehriban, bağışlayan, sevimli və əzizdir.  
− Məni sevir? 
− Bəli, o hər birimizi sevir və qoruyur.  
− Mən onu sevə bilərəm? 
− Sən onu hər zaman sevməlisən. Çünki O, hamımızın sevimlisidir.  
Uşaq  məktəb  yaşına  gələndə  “Allah  var”  deməyiniz  bəzən  uşaqda 

Allaha qarşı yanlış fikirlər formalaşmasına səbəb ola bilər. Məsələn, “Çörə‐
yi yerə atma, yoxsa Allah gözünü deşər”. “Sözə baxmasan, Allah səni öl‐
dürər” kimi  sözlər, uşaqda Allaha qarşı  sevgi və məhəbbət hissi  əvəzinə 
ikrah hissi oyada bilər. Uşağınız ibtidai sinifdə oxuyarkən dinlə bağlı mü‐
rəkkəb  fikirləri  aşılamağa  ehtiyac yoxdur,  sadəcə, ona bu mövzuda olan 
məsələləri dərk edəcəyi səviyyədə  izah etmək  lazımdır. Əsas bir cəhət də 
odur  ki,  təlqin  edəcəyimiz  hər  şey  uşağın  hazırkı  yaş  dövründən  bir 
müddət sonraya aid olsun. Çünki uşaq yaşadığı zamanı görüb‐götürəcək 
və yaşayacaqdır. Bu nöqteyi‐nəzərdən,  ətraf mühitin verdiyi, ya da vali‐
deynin öyrətdiyi şeylər yerli‐yerindədirsə, yetərli sayıla bilər. Elə isə, bizim 
ona  verdiyimiz  tərbiyənin  səviyyəsi  onun daha  sonra  yaşayacağı  həyata 
aid olmalıdır. 

Valideynlər, adətən  iki mövzunu  izah edərkən yanlış üsuldan  istifadə 
edirlər. Bu mövzular dini və cinsi maarifləndirmədir. Yəni valideynlər ya‐
lanı  uşaqlara  həqiqət  kimi  çatdırmaq  istəyirlər.  “Mən  haradan  gəldim?” 
sualına  “Leylək  səni  qanadlarında  gətirdi”,  “Biz  səni  bazardan  aldıq”, 
“Səni  xəstəxanadan gətirdik”,  “Sən özün dünyaya gəldin” kimi  cavablar 
verirlər. Bu  tip cavablar uşağı qane etmir. Çünki uşaq sualı verərkən, ca‐
vabı şüuraltı olaraq hiss edir və sifət ifadələrində mimikası qımışır. Bunun 
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səbəbi valideynin bu məsələyə ciddi yanaşmadığını uşağın sezməsidir. Bu 
zaman  ata  və  ya  ana  narahatlığa  qapılır  və  “sən  kiçiksən,  belə  suallar 
vermək eyibdir” kimi cavablar verirlər. Ata‐ananın verdiyi cavablar uşağı 
qane etmədikdə uşaq dostlarına, kitablara,  internetə və  s. yönəlir və belə 
qaynaqlarda da hər zaman düzgün və  sağlam məlumat olmur. Bu da ki, 
uşaq üçün çox təhlükəlidir. Burada əhəmiyyətli məsələ, sualı cavablandır‐
mağa nə qədər ciddi yanaşma tərzidir.  

Valideyn uşağın  sualını başa düşüb  cavablandırmağa  tələsməməlidir. 
Məsələn,  cinsi  mövzuda  sual  verən  uşaqda  cinsiyyət  hormonları  hələ 
inkişaf etmədiyi üçün valideyn bunu normal sual olaraq nəzərə almalıdır. 
Valideyn öz cavabında uşağın düşündüyü kimi düşünə bilməli və  izahat 
zamanı heç bir narahatlığa qapılmadan normal səs  tonuyla cavab vermə‐
lidir. ” Bu mövzuda hər zaman mübahisələr olmuşdur. ”Cinsi maariflənmə 
ailədə, yoxsa məktəbdə verilməlidir?”, “Cinsi pedaqogikadan məlumatsız 
ailələrdə  yetişən  uşaqlar  öz  çatışmazlıqlarını  necə  tamamlamalıdır?”, 
“Cinsi maariflənmə üçün müəyyən yaş həddi varmı?”,  “Cinsi pedaqogi‐
kada hansı ünsiyyət formasından  istifadə edilməlidir?”... kimi mübahisəli 
məsələlər  hələ  də  qarşımıza  çıxmaqda  davam  edir.  Bu mövzuda  “Ana, 
mən haradan gəldim?” kitabının müəllifi, pedaqoq –yazıçı Ali Çankırlının 
fikirləri  çox maraqlı  və  dəyərlidir.  Pedaqoqun  düşüncələrini  sizlərlə  bö‐
lüşmək istərdim: 

Məndən poçtla yazıb “cinsi maariflənməyə neçə yaşdan başlamaq  la‐
zımdır?”  sualını  soruşurlar.  Onlara  cinsi  maariflənmənin  ana  bətnində 
olarkən başlandığını dedikdə zarafat etdiyimi düşünürlər. Halbuki, müasir 
zamanda uşağın  ana bətnindəki  fiziki  inkişafıyla yanaşı,  ruhi və mənəvi 
inkişafını da  izləməyə  imkan  verən  texniki  vasitələr  və  cihazlar  bu  fikri 
təsdiq edir. Əgər uşaq ailə tərəfindən cinsiyyət fərqi qoyulmadan sevinclə 
qarşılanırsa bunu o, ana bətnində hiss edir və daxilində yaşamaq arzusu 
yaranır.  Əks  təqdirdə,  əgər uşaq  cinsiyyətinə görə  istənməyən uşaqdırsa 
və  ya  ana  yanlışlıqla  hamilə  qalıbsa,  bu  ananı  kədərləndiribsə,  körpə 
istənmədiyini hiss edir və bu da onun şüuraltına yerləşir. Bu zaman uşaq 
hissi olaraq anadan küsür və bu hal doğulduqdan sonra da davam edir.  

Körpə doğulduqdan sonra da cinsi maariflənməsi davam edir. Düzgün 
cinsi  tərbiyə  və  maariflənmənin  verilməsi  üçün  əvvəlcə  valideynin  bu 
mövzuda  məlumatlı  olmağı  lazımdır.  Doğru  məlumat  isə  müxtəlif 
üsullarla  çatdırıla bilər. Ümumiyyətlə, hər bir valideyn övladına düzgün 
təlim‐tərbiyə vermək istəyər. Lakin bu zaman yaxşı nəticə əldə etmək üçün 
təkcə istəmək kifayət deyil və bununla yanaşı, doğru informasiyaya sahib 
olub bunu çatdıra bilmək də önəmlidir. Dövrümüzdə gənclər məsələ haq‐
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qında geniş məlumatı olmadığı halda, bu mövzuda heç bir şey oxumadan 
evlənib uşaq sahibi olurlar. Onlar təlim və tərbiyəni öz ata və analarından 
gördükləri  şəkildə öz övladlarına öyrədirlər. Bununla da  fərqində olaraq 
və ya olmayaraq gənclər valideynlərin etdikləri səhvləri təkrar edirlər”.33 

Erkən yaş dövrlərində uşaqlar valideynləri ilə oxşar cəhətlərini tapma‐
ğa çalışırlar. Əsasən qızlar analarına, oğlanlar atalarına bənzəmək  istəyir‐
lər.  İctimai münasibətə görə, əxlaq zamanın sınağından çıxmış alışqanlıq‐
ların, qaydaların məcmusudur. İnsanın öyrənəcəyi hər bir şey cəmiyyət və 
ictimai qanunlar  ilə  əlaqədardır. Uşağın bəzi davranışlarının qarşısını al‐
maq mümkündür. Müsbət bir davranışın qarşılığında valideyn uşağı mü‐
kafatlandıra bilər.  İşin mənfi tərəfinə gəldikdə  isə valideyn uşağı cəzalan‐
dırmaq əvəzinə, onun bu mənfi davranışının qarşısını ala bilmək yollarını 
tapmalıdır. Buna görə də veriləcək mükafat və ya cəza yerində və zama‐
nında olmalıdır. Üzərində durmaq istədiyimiz əsas mövzu cəza və müka‐
fatın  tipi, dərəcəsi, miqdarı və onun necə həyata keçirilməsi məsələsidir. 
Lakin  cəza olmadan uşağın pis vərdiş və hərəkətlərdən uzaqlaşdırılması 
mümkün deyil.  

Cəza vermək əsla uşağı döymək və ya qapalı yerlərdə saxlamaq məna‐
sına gəlmir. Cəza vermək uşağın yemək‐içmək kimi maddi ehtiyaclardan 
olduğu kimi, sevgi, şəfqət kimi mənəvi ehtiyaclardan da məhrum edilmə‐
sidir.  Araşdırmalar  nəticəsində  məlum  olub  ki,  mənəvi  cəzalar  maddi 
cəzalara nisbətən daha böyük təsirə malikdir. Döyülən və işgəncəyə məruz 
qalan  uşaqlarda  vicdan  hissi  oyanmır,  əksinə,  əllərinə  fürsət  düşdüyü 
zaman onların da eyni  şeyləri etdikləri görünür. Doğrunu uşaqlara  fiziki 
cəza  yolu  ilə  öyrətməyə  çalışanlar,  əksinə,  psixoloji  və  əxlaqi  baxımdan 
zəif, riyakar, qorxaq, özünəinamsız insanlar yetişdirirlər.34  

Əgər uşaq bir  şeydən qorxacaqsa, kötəkdən, hədələməkdən,  əzabdan 
deyil, valideynlərinin nəvazişini itirməkdən qorxmalıdır. Uşaq atasının üz‐
gözünü  turşutmasını, anasının səmimi üzünün dəyişməsini onu  tarazlığa 
yönəldəcək ən böyük bir cəza kimi dərk edə bilirsə, zənnimcə, kifayətdir. 
Ancaq uşağın  sizə etimad etməyi, kədərini, qəmini bölüşdüyünüzə  inan‐
mağı da olduqca əhəmiyyətlidir.  

Hərəkətin əxlaq uyğun olub‐olmaması ilə bağlı cəmiyyətlə fərdin fikri 
müxtəlif ola bilər. Əxlaqi davranış fərdin vicdanı ilə bağlıdır, yəni fərd et‐
diyi  hərəkəti  səhv  hesab  edir  və  ya  bu  hərəkətə  görə  günahkarlıq  hissi 
                                                 
33  Uğur İlyas Canbolat “Çocuklarda cinsel eğitim konusunda yapılan yanlışlar ve doğrular 

nelerdir?” http://www.ugurcanbolat.com/?p=1181#more‐1181 
34  Erol Güngör “Ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak”, (səh. 60‐61) 
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duyursa,  bu hərəkət  əxlaqi normalara uyğun  olmayan hərəkətdir.  Əxlaq 
tərbiyəsi deyildiyi zaman ağlımıza gələn  şey  fərdi vicdanla  ictimai vicda‐
nın  uzlaşması,  yəni  cəmiyyətin mənfi  yanaşdığı  şeylərə  fərdin  də mənfi 
yanaşmasıdır.  Bu  bir  idealdır  və  heç  bir  cəmiyyətdə  tam  olaraq  həyata 
keçirilməyib. Lakin  əxlaqi davranışda olan çatışmazlıqlar  fərdlə cəmiyyət 
arasında  olan  ziddiyyətlərdən  deyil,  daha  çox  fərdin  əxlaqi  şüurundakı 
qüsurlardan qaynaqlanır. 35 

Biz əxlaqa uyğun olmayan hər hansı bir hərəkət etdiyimiz zaman “vic‐
dan  əzabı çəkirəm” və ya “vicdanım sızıldayır” kimi  ifadələrdən  istifadə 
edirik. Burada  əxlaqi  şüura  bir də  əxlaqi duyğu  artırılır. Elə  bizi  əxlaqlı 
olmağa yönəldən əsas qüvvə də əxlaqi duyğumuzdur, yəni əxlaqi şüurun 
əxlaqi vicdanla əvəz olunmasıdır. Vicdanlı insan pis olduğuna inandığı bir 
hərəkət etdiyi zaman günahkarlıq hissi duyur və bu günahkarlıq hissinin 
dərəcəsi  insandan  insana  dəyişir.  Yəni  əxlaqa  uyğun  olmayan  hərəkət 
yalnız vicdanlı  insanlarda günahkarlıq hissi oyadır.  İnsan nə qədər dərin 
bir vicdana sahibdirsə, pis davranış qarşısında duyacağı günahkarlıq hissi 
də bir o qədər böyükdür. Freydə görə, günahkarlıq hissi  ilə pis davranış 
bir‐biri  ilə  tərs mütənasibdir,  yəni  insan  nə  qədər  dürüst  və  namuslu‐
dursa,  vicdanı  da  bir  o  qədər  qüvvətlidir.  Buradan  belə  anlaşılır  ki,  ən 
yaxşı əxlaqa sahib olan insanlar ən qüvvətli vicdana sahib olanlardır, yəni 
ən çox günahkarlıq hissi duyanlardır. Qısaca ifadə etsək, yaxşı davranışın 
səbəbi qüvvətli vicdan deyil, lakin qüvvətli vicdanın nəticəsi yaxşı davra‐
nışdır.36 

Valideynlər  bilməlidirlər  ki,  onlar  uşaqlar  üçün  nümunədirlər.  Və 
çalışmalıdırlar  ki,  yaxşı  nümunə  olsunlar.  Çünki  uşaqlar  sözlərdən  çox, 
hərəkətlərdən təsirlənir. Valideynlər uşaqla qışqıraraq danışan zaman uşaq 
onları  dinləmək  əvəzinə,  onların  etdiklərini  götürür  və  gələcəkdə  onlar 
kimi qışqıraraq danışmağı öyrənir. Və yaxud da əksinə, onlar uşağa ailə və 
cəmiyyət  içində  hərəkət  və  davranışlarına  diqqət  yetirməyi,  böyüklərə 
hörmət  göstərmək,  dərslərini  yaxşı  oxumağı  və  nizam‐intizamlı  olmağı 
təlqin  edərlərsə,  gələcəkdə üzləşdikləri maneələri dəfetmə  gücünə malik 
olarlar. Araşdırmalar  göstərir  ki,  bəzi  ailələrdə  valideyn  uşağına  tərbiyə 
verərkən  əksər hallarda manipulyasiyadan  istifadə edir. Manipulyasiya – 
emosiyalardan,  hisslərdən,  ünsiyyət  zamanı  qarşı  tərəfin  əhval‐ruhiyyə‐
sindən istifadə edərək tətbiq olunan qapalı təsirdir və burada maraqlı olan 
tərəf manipulyasiya edəndir, yəni uşağın emosiya və hisslərinə təsir edib, 
                                                 
35  Erol Güngör “Ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak”, (səh. 63) 
36  Orada, (səh. 65‐66) 
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əhval‐ruhiyyəsini ələ alaraq öz maraqları üçün mənfi şəkildə  təsir göstər‐
məkdir.  

Manipulyasiyanın  iki  növü  var:  qapalı manipulyasiya  və  idarəetmə 
manipulyasiyası. 37  

Bu fikirlər arasında fərq olsa da, biz onu nəzərə almayacağıq və sadəcə 
olaraq onları bir‐birinə sinonim hesab edəcəyik. Hissiyyat – manipulyasi‐
yanın elementidir. Güman edilir ki, valideyn manipulyasiya edilən uşağa 
hər hansı bir hissi (emosiya, əhval‐ruhiyyə) yeridir ki, onu özünə əlverişli 
vəziyyətə gətirsin. Yəni valideyn uşağa həm mənfi, həm də müsbət şəkildə 
təsir göstərə bilər. Məsələn, bəzi ailələrdə valideyn, özünün doğru hesab 
etdiyi,  əslində, yanlış olan  fikirlərini uşağa  təlqin etmək  istəyir və bunun 
üçün  çalışır.  Məsələn,  valideyn  qatığın  qara  olduğunu  uşağına  qəbul 
etdirməyə  çalışır. Uşaq  isə  onun mahiyyətini  anlamasa  belə,  gördüyünü 
sübut  etmək  istəyir. Uşaqlar  xüsusiyyət  etibarilə  iki  tipə  bölünür:  idarə 
olunan və idarə olunmayan. İdarə olunan uşaqlara manipulyasiya etməyə 
ehtiyac yoxdur. İdarə olunmayan uşaqlar ilə bir qədər daha ehtiyatlı dav‐
ranmaq  lazımdır. Çünki  onlar  insandan  daha  fərqli  yanaşma  tərzi  tələb 
edirlər. “Balıq dərin olan yerdə üzər, insan isə ona daha yaxşı olan yer ax‐
tarar”. Yəni onlara yanaşma üslubu fərqli olmalıdır. Uşağı narahat şəraitdə 
saxlamaq çox çətindir, çünki o, istər‐istəməz vəziyyətdən çıxış yolu axtar‐
mağa  başlayır.  Yəni  uşağın  aramsız  təzyiq  altında  olması  onu  psixoloji 
cəhətdən sarsıldır. Belə hallarda uşaqlarda özünü‐qiymətləndirmə dərəcəsi 
aşağı düşür. Ona görə də, hər şeydən əvvəl, valideyn gözəl nümunə olma‐
lıdır ki, gələcək nəslin necə olması sual altında qalmasın. Yuxarıda göstə‐
rilən iki fərqli fikri, valideyn nəzərdən keçirərək ailə içində daha doğrusu‐
nu  tətbiq  etmək  yollarını  axtarmalıdır. Hər  şey  ilk  əvvəl  gözəl  nümunə 
olmaqdan başlanmalıdır.  

Bu mövzu  ilə  əlaqədar  olaraq  bir  çox  alimlər  tədqiqatlar  aparmış  və 
kitablar nəşr  etdirmişlər. Ancaq  J. Piajenin  “Uşağın Əxlaqi Hökmü”  adlı 
kitabının  (1932) nəşrindən uzun  illər keçməsinə baxmayaraq, onun  əxlaq 
inkişafı  modeli  inkişaf  psixologiyasındakı  araşdırmalar  üçün  çox  vacib 
olan araşdırma suallarını ortaya atmış və buna görə də bu günə qədər bir 
çox araşdırmaya təsir etmişdir.  

J.  Piaje  və  Kohlberq  əxlaqa  bir  qədər  fərqli  aspektdən  yanaşırlar.  J. 
Piajeyə görə, əxlaq qaydalar sistemindən ibarətdir. Onun fikrincə, uşaq öz 
dünyasını  yeniyetmələrin  dünyasından  ayrı,  öz  yaşıdlarının  dünyası  ilə 
                                                 
37  Дмитрий Устинов “Манипулятивное влияние и Защита”, 
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oxşar olaraq  iki yerə bölür. Uşaqların öz yaşıdları  ilə münasibət qurması 
çox önəmlidir. Ona görə ki, həmyaşıdlarla əlaqə zamanı bərabərlik, yoldaş‐
lıq münasibətləri yaranır. Bu zaman uşaq eqoist olmaqdan uzaqlaşır, onda 
yalnız özünü fikirləşmək və düşünmək meyilləri olmur.  

J. Piajeyə görə, əxlaq qanunlar sistemidir, əxlaqlılığın əsasını da fərdin 
qanunlar qarşısında hiss etdiyi hörməti dərk etmək durur. Uşaqlar oyun 
qaydaları  ilə  birlikdə  böyüklərin  əxlaq  qanunlarına  bənzər  qanunlarla 
üzləşirlər və bu qanunların da yerinə yetirilməsində böyüklərin hökmdar 
olaraq uşaqlara qarışması və onları  sıxması uşaqları narahat edir.  J. Piaje 
uşaqların qaydaları dərk etməsini iki istiqamətdə təhlil etmişdir.  

1. Qanunların  təcrübəsi: Uşaqlar  oyun  oynayarkən  onların  qanunları 
nə dərəcədə və necə diqqətə aldıqlarını müşahidə etmiş və bu müşahidə‐
lərinə görə qanunların yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir, yəni 
müşahidə zamanı, uşaqların oyun  ərzində davranışlarına  əxlaqi yanaşma 
kimi göstərmişdir.  

2. Qanunların  dərki  (qanun  anlayışı): Uşaqların  oynadıqları  oyunun 
qanunlarına dair  suallar vermiş və buradan onların qanunlara dair anla‐
yışlarını (qanunlarını), dərk səviyyələrini müəyyən etmişdir.  

J.  Piaje  üçün  oyun  qaydalarına  dair  dərketmə  (düşüncə)  və  oyunun 
təcrübəsi və yerinə yetirilməsi  (davranış) arasındakı  əlaqə,  əxlaqi gerçək‐
lərin psixoloji xarakterini müəyyənləşdirmək üçün önəmlidir. Qanun anla‐
yışı və qanunların yerinə yetirilməsinin diqqətə alınmasını araşdırarkən J. 
Piaje  uşaqların  qanunları  necə  yerinə  yetirdiklərini  müəyyənləşdirmək 
üçün  onları  təbii  oyunları  sırasında müşahidə  etmiş  və müşahidələrinə 
görə uşaqların qanunları yerinə yetirmə formalarını analiz etmişdir. 38 

3.3.  Əxlaq tərbiyəsində rol ala bilmə (təmsil etmə) və   
Empatiya haqqında 

Uşaqların çoxu empatik qabiliyyətə sahibdirlər. Empatiya − insan, baş‐
qası zərər gördüyü anda özünü onun yerinə qoyduqda özü‐özünə ortaya 
çıxan prosesdir. Belə ki, uşaq başqasını incitdikdə, özünü onun yerinə qo‐
yur, onun da incidilə bilməsi düşüncəsi əxlaqı sürətləndirir. O özünü zərər 
verdiyi  insanın  yerinə  qoyur  və  özünü  günahlandırır.  Uşaqlar  empatik 
qabiliyyətə sahib olmaqla yanaşı, zehni inkişafla bu qabiliyyəti işlədə bilir. 
İki yaşlı uşaqda təmsili düşüncə qabiliyyəti inkişaf edir. Bu zaman uşağın 
həm də öz dünyası olur. Bir tərəfdən uşaq əxlaqla bağlı məfhumları düstur 

                                                 
38  Alim Kaya “Eğitim psikolojisi”, (səh. 179‐180) 
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halına gətirməyə çalışır, digər tərəfdən öz dünyası olduğu üçün qaydalarla 
davranışlar  arasındakı  əlaqəni  başa  düşə  bilmir.  Bu  zaman  o,  qaydaları 
asanlıqla yox saya bilir.  

Məktəb yaşına gəlincə, artıq uşaqlar öz dünyalarından  tədricən uzaq‐
laşmağa başlayırlar. Fərqli  insanlarla ünsiyyətdə olduqları üçün dünyaya 
baxışları da  fərqli olur. Xəyali dünyayla gerçək aləmi ayırmağa çalışırlar. 
Məktəb yaşına çatmış uşaqlar həmyaşıdları ilə daha çox vaxt keçirir və bu 
zaman fərqli dünyagörüşünə sahib olurlar. Bu, əxlaqi inkişaf cəhətdən zən‐
gin bir təcrübədir. Məktəbqabağı və məktəb çağındakı uşaqların əxlaqının 
inkişaf etməsində  istifadə edilən yollardan biri də evdə və məktəbdə he‐
kayələrin oxunmasıdır.  

Hekayələr uşaqların xoşuna gəlməlidir və onların  əxlaqının  inkişafını 
dəstəkləyən  olmalıdır. Qaydalar uşaqlar üçün məcazi məfhumdur.  Sözlə 
ifadə  edildikdə  uşaqlar  bunu  başa düşməyə  bilərlər. Ancaq  hekayələrdə 
dil  başadüşülən,  sadə  olmalıdır  ki,  uşaq  bunu  anlaya  bilsin. Hekayələri 
oxuyan zaman fikir aydın deyilməlidir ki, uşaqlar qaydaları daha tez dərk 
etsin. Bu xüsusiyyətlərə görə hekayələr əxlaq təhsilinə canlılıq qata bilir.  

Əxlaqın  inkişafında  ən vacib  cəhət  ailə  şəraitinin yaxşı olmasıdır. Bu 
bölmədə əxlaqi  inkişafda ailə vəziyyətinin mənfi və müsbət təsirinə toxu‐
nulacaq. Ailələrdən daha çox sevgi görən yeniyetmələr özlərini valideyn‐
lərinə qarşı daha yaxın və məsuliyyətli hiss edirlər. Halsteadın dediyi kimi, 
yeniyetmələr ən çox valideynlərini əhəmiyyətli hesab edirlər. Ailələr isə öz 
dəyərlərini uşaqlara ötürürlər. Digər  tərəfdən, uşaqların da öz əxlaqlarını 
müstəqil  inkişaf  etdirmək haqları  var. Ümumilikdə  isə  ailə  şəraiti  əxlaqi 
inkişaf üçün sağlam bir şəraitdir (Reimer, 1993). Ailə şəraitində təkcə əxlaq 
deyil, həyatın digər sahələri ilə əlaqəli söhbətlər də aparılmalı, yeniyetmə‐
lər də bu söhbətlərə qatılmalıdır. Bu, əxlaqi inkişafa öz müsbət təsirini gös‐
tərir. Yeniyetmələrin fikrini dinləyən ailələrdən fərqli olaraq, “görməməz‐
likdən  gələn,  mövzunu  dəyişdirək”  kimi  yollara  əl  atan  ailələr  də  var 
(Reimer, 1993). Amma ailələr yaşadıqları  təcrübə  əsasında uşaqlarına yol 
göstərən olmalıdır. Ailələr uşaqlarına şüurlu hərəkətləri  ilə bərabər, şüur‐
suz hərəkətləri ilə də təsir edirlər. Uşaqlar ailənin müsbət tərəflərini götür‐
dükləri  kimi,  ailədə  baş  verən münaqişələri,  təcavüzü,  həddindən  artıq 
qorumanı və təzyiqləri də müşahidə edirlər (Halstead, 1999).  

Ana‐atanın  əmr  etməsi,  qaydaların  sıx‐sıx  təkrarlanması  bəzi  mənfi 
hərəkətlərin  sadəcə müvəqqəti  aradan  qalxmasına  səbəb  olur  (Smetana 
1999). Amma  ana‐atanın  təzyiqi  aradan  qalxdıqda  və  ya  valideynlərdən 
uzaqda, uşaq  yenə həmin hərəkətləri  təkrar  edir.  İndi  isə, mənfi  əxlaqın 
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aradan qalxması üçün valideynlərin seçmiş olduğu cəzanı açıqlayaq. Ana‐
ata arasında qarşılıqlı münasibət olmalıdır. Uşağın yaxşılığına görə qərar 
verən valideyn, onun üçün bundan başqa yolun olmadığına ilk əvvəl özü 
inanmalıdır.  Daha  sonra  uşaq  ata‐ananın  onun  yaxşılığını  fikirləşdiyinə 
inanmalıdır. Belə  olduqda  verilən  cəza məqsədinə  çatar  və  övladla  vali‐
deyn arasında qarşılıqlı münasibət qurular.  

Veijersə  (Weijers) görə  (2000), verilən  cəza  zamanı yaş  xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmalıdır. Yaş artdıqca cəzalar azalmalıdır. Uşaq böyüdükdə ona 
verilən cəzaya görə utanır.39 

Nəticə 
Uşaqlar böyüklərin hərəkətlərini müşahidə etməklə öyrənir. Beləliklə, 

uşaqlarımızın  necə  davranmasını  istəyiriksə,  biz  də  elə  davranmalı  və 
yüksək əxlaqlı uşaqlar yetişdirməliyik.  

Nağıl 
Ata  və  ana maraqlı nağıllar  və  şirin  əhvalatlar  danışmaqla uşağı  özünə  cəlb 

etməlidir. Söylənilən əhvalat və nağıllar uşaq üçün çox maraqlı və cəzbedici olma‐
lıdır. Belə ki, uşaqlar nağılı dinləyərkən öz oyunlarından  əl çəkir, diqqətlə nağıla 
qulaq asır, hər şeyi unudurlar. 
Nağıllar  uşağın  qəlbindəki  qəzəb,  düşmənçilik  və  nifrət  hisslərini  öldürməli, 

ona əxlaq dərsi verməlidir. Nağıllar, əsasən, qəhrəmanlıq, cəsarətlilik, qorxmazlıq 
xarakteri daşımalıdır. Kiçik yaşlı uşaqlara qəmli nağıllar danışılmamalıdır. Nəha‐
yət, nağıllar, hekayələr, dastanlar uşağa yaxşı fikirləri təlqin etməli, milli psixolo‐
giyaya yaxın olmalı, əhval‐ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərməlidir. 
İndi  isə nümunə  olaraq  atanın  övladlarına  (qızına)  söylədiyi  gözəl  bir nağılı 

nəzərinizə çatdırırıq. 
“Şahzadə və xallı ceyran”. Biri var idi, 

biri yox idi. Qədim zamanlarda bir şah var 
idi. Onun gözünün ağı‐qarası bir qızı var 
idi. Qız həm gözəl, həm də  ağıllı  idi.  Şah 
bir  gün  qızına  baş  çəkərkən  onu  qəmli 
görür. “Ey mənim şahzadə balam, nə üçün 
belə qəmlisən?” – deyə şah öz ciyərparasını 
bağrına basır. Qız üzünü atasına tutaraq:  

                                                 
39  Sevim Cesur  “Çocuk ve  ergenlerde  ahlak gelişimi ve  eğitim”, Gül  Şendilin  redaktorlu‐
ğuyla “Çocuk. ergen, anne‐baba”, (səh. 130–135) 
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‐  “Ata,  yaman  darıxıram”,  –  deyir.  Şah  bunu  eşitcək  qızına  deyir:  “Mənim 
balam, qəm yemə, gedib rəfiqələrinlə çəmənlikdə, bulaq başında dincələrsən”. Qız 
sevincək atasının boynuna sarılıb, onun üz‐gözündən öpür. 
Yazın  ən  gözəl  çağı  idi. Hər  tərəf  yamyaşıl  paltara  bürünmüşdü. Gül‐gülü, 

bülbül‐bülbülü çağırırdı. Şahzadə öz rəfiqələri ilə bulaq başında çəmənlikdə güldü, 
oynadı, doyunca musiqiyə qulaq asdı. Yeməkdən  sonra qızlar uzanıb dincəlməyə 
başladılar. Nədənsə, şahzadənin yuxusu gəlmirdi.  
Buna  görə  də  o,  gülzarlıqda  gəzməyə 

başladı. Birdən çəmənlikdə otlayan gözəl bir 
ceyran gördü. Ceyranın tükləri boz, qonur, 
məxməri, xalları isə ağ rəngdə idi. Günəşin 
parlaq şüaları altında ceyranın tükləri min 
bir  rəngə  çalırdı.  Şahzadə  qız bu gözəlliyə 
məftun  olmuşdu. O,  yavaş‐yavaş  ceyrana 
yaxınlaşıb, onu tutmaq  istədi. Ceyran onu 
görüb bir anın  içində gözdən  itdi. Bundan 
qüssələnən şahzadə ceyranın ardınca bir xeyli baxıb, geri qayıtdı.  
Evə qayıdarkən atası onu qəmli görüb, çox təəccüblənir, onu əzizləyərək soru‐

şur: “Mənim ağıllı qızım, gözəl qızım, yenə nə üçün belə qəmlisən, gəzinti ürə‐
yincə olmadı?” Qız yenidən atasının boynuna sarılıb, ceyranla bağlı hadisəni ona 
danışdı  və  əlavə  etdi: “Ata,  bilirsən necə gözəl  ceyran  idi, necə  gözəl  gözləri  var 
idi!”. Şah gülümsündü: “Qəm yemə, mən bu saat əmr edərəm, o ceyranı tutub gə‐
tirərlər”.  
Şah əmr etdi: “Hey‐hey, igidlərim, atla‐

nın,  gedin,  Almalı meşəsindəki  xallı  cey‐
ranı tutub gətirin, ancaq elə edin ki, onun 
dırnağı da qanamasın”. İgidlər bir göz qır‐
pımında  atları minib,  gözdən  itdilər. Ax‐
şam şah qızını yanına çağırır. Şahzadə qız 
atasının  yanına  gələndə,  gözlərinə  inan‐
mır. Həmin xallı  ceyranı görür. Sevincini 
gizlədə  bilmir,  atasına  təşəkkür  edir  və 
onun icazəsi ilə ceyranı öz bağçasına aparır. O gündən şahzadə qız qəmsiz, şən və 
mehriban yaşayır. 
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 
1. Nağılın uşaq psixologiyasındakı yeri? 
2. Əxlaq nədir? İzah edin.  
3. Əxlaq insanda necə formalaşır? 
4. N.  Tusiyə  görə,  insanın  ideallaşmasının  qarşısında  duran  ən  böyük 

maneə nədir? 
5. Əxlaqlı  şagird  dedikdə  nə  başa  düşürsünüz?  Biliklərinizi  yoldaşları‐

nızla paylaşın.  
6. Uşaqlarda dini inanc necə olur və bu onlara necə öyrədilməlidir? 
7. Uşağa  cəza  vermək  onun  əxlaqını  düzəldərmi?  Fikrinizi  nümunə  ilə 

izah edin.  
8. J.  Piaje  uşaqların  qaydaları  dərk  etməsini  hansı  istiqamətlərdə  təhlil 

etmişdir? 
9. Empatiya termini sizin üçün nə məna kəsb edir? 
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IV Fəsil 
Koqnitiv İnkişaf Dövrləri 

 
4.1. Piajeyə görə Koqnitiv inkişaf dövrləri 
Genetik psixologiyanın  əsasını məşhur  İsveçrə psixoloqu 

Jan Piaje, (1896‐1894) qoymuşdur. 
Piaje  gəncliyində  biologiya  və  riyaziyyata  dərin maraq 

göstərmişdir.  İlk  elmi  əsərini  də  11  yaşında  biologiya  üzrə 
yazmışdır. Elə o vaxtdan da Biologiya Muzeyində əmək  fəa‐
liyyətinə  başlamışdır. Universitetdə  oxuyarkən  o,  fəlsəfə  və 
biolologiyanı öyrənmişdir. 1918‐ci  ildə molyuskalardan bəhs 
edən  dissertasiya  müdafiə  edərək  doktorluq  dərəcəsi  alır.  
Universiteti bitirdikdən sonra Sürixə gedir, K.Yunqun  əsər‐
ləri və psixoanalizlə tanış olur. Bu təcrübə ona lazım idi. Belə 
ki, o, eksperimental labarator metodla psixoanalizdə istifadə olunan sərbəst söhbət 
metodunu sintez etməklə bioloji tədqiqatlar aparmaq istəyirdi. 
Bu metodu  işləyib hazırlamaqla o, uşaqların  təfəkkürünü öyrənmək  istəyirdi. 

Sonrlar bu metod klinik söhbət metodu kimi məşhurlaşdı.40 

Dövrlər   
Məktəbəqədər 
İnstinkt 
(0‐2 yaş) 

Körpə, bu mərhələdə xarici dünyanı kəşf etmədə duy‐
ğularını  və  hissetmə    bacarıqlarını  istifadə  etdiyindən 
bu dövrə instinkt adı verilmişdir.  

Analizetmədən 
əvvəlki dövr    
(2‐7 yaş) 

2. Analizetmədən  əvvəlki dövr (2‐7 yaş) iki yerə ayrılır: 
a)  Simvolik dövr, ya da anlayışdan  əvvəlki  müddət  

2‐ 4 yaşlarını əhatə edir.  
Bu dövrdə uşaqların dili, çox sürətlə  inkişaf edir, ancaq 
inkişaf etdirdikləri anlayışlar və  istifadə  etdikləri sim‐
volların mənaları özlərinə yaddır, çox vaxt həqiqət de‐
yil. 2‐4 yaşlarında uşaqlar gözünün qarşısında olmayan, 

                                                 
40  Ramiz Əliyev “Psixologiya” (səh. 78) 
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ya  da  tamamilə  naməlum  olan  obyekt,  hadisə,  adam, 
varlığı təmsil edən simvolları  inkişaf etdirməyə başlayır.  
Bu dövrdəki uşaqlar özlərini başqalarının yerinə qoya 
bilməzlər.  Dünyanı  başqalarının  baxışından  görə  bil‐
məzlər.  
Obyektləri yalnız bir xüsusiyyətləri baxımından  təsnif 
edə bilərlər.  
Məsələn, rənglərinə görə təsnifetmə, ya da formalarına 
görə təsnif etmə kimi.  
b) Hissi dövr 4‐7 yaş arasını əhatə edir. Uşaqlar bu dövr‐

də, məntiq qaydalarına uyğun düşünmə yerinə, hiss‐
lərinə əsaslanaraq problemləri həll etməyə çalışırlar.  

Dil bu dövrdə çox sürətlə inkişaf edir.  
Məktəbli 
Konkret 
Analizlər Dövrü 

1. Konkret  analizlər dövründəki  uşaqlar,  zehni  qabi‐
liyyət baxımından çox sürətli inkişaf nümayiş etdirirlər. 
İbtidai məktəb dövründəki uşaqların düşüncəsi məktə‐
bəqədərki uşaqların düşüncəsindən çox fərqlidir. Uşaq‐
lar,  bu  dövrdə  obyektləri  müəyyən  xüsusiyyətlərinə 
görə təsnif  edə bilirlər.  
Konkret  əməliyyatlar dövründə uşaqlar özlərindəki qa‐
biliyyət və bacarıqlarını kəşf etməkdən yayınırlar. Hadi‐
sələri və dünyanı başqaları baxımından da görə bilirlər. 
Uşaqlar bu dövrdə   vətən, millət, ölkə və bu kimi mü‐
cərrəd anlayışları anlaya bilmirlər. Mücərrəd anlayış və 
təcrübələrin  konkret yollarla açıqlanmaları lazımdır.  

Mücərrəd 
Analizlər 
Dövrü 

2. Mücərrəd  analizlər dövrü. Yeniyetməlik dövrünün 
başlanğıcından  etibarən  uşaqların  düşüncə  formaları, 
böyüklərinkinə  bənzəyir.  Bu  dövrdə  artıq  mücərrəd 
düşünmə başlayır. Bir problemin həlli konkret yollarla 
məhdudlaşdırılmır. Uşaqlar mücərrəd anlayışları anla‐
yaraq təsirli bir şəkildə  istifadə edə bilirlər. Bu dövrdə 
uşaqlar müxtəlif ideal fikirləri, dəyərləri, inancları inki‐
şaf  etdirməyə  başlayırlar. Cəmiyyətin  quruluşu,  fəlsə‐
fəsi,  siyasəti  ilə maraqlanır, hər hansı bir dəyərlər  sis‐
temi formalaşdırmağa çalışırlar. 41 

                                                 
41  http://www.donusumkonagi.net 
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4.2. Əşyalara aid edilən şüurluluq hissi42 
Psixikanın  ən ali  funksiyası  ‐  şüur  əqli ümumiləşdirmə  ilə  sıx bağlıdır. 

Şüur  bu  ali  funksiyası  ilə  subyektiv  insan  fəaliyyətinin  əsaslarını  qoyur. 
Psixikada  şüurdan  yüksəkdə  duran  tənzimləyici məntiqi  sözlər  yoxdur. 
Çünki psixi proseslərin real fəaliyyətə çevrilməsində başlıca cəhət şüurdur.  
Bu  idraki  proseslərin  birgə  işi  ilə  insan  dünyəvi  anlayışların,  əşyaların 
məntiqi  subyektiv  dərkini  yaradır. Kiçik  yaşlı  uşaqlarla  aparılan  araşdır‐
malar  müəyyən  edib    ki,  təlim  prosesi  zamanı  uşaqların  əşyalara  olan 
şüurluluq hissi müxtəlif kateqoriyalarda öz əksini tapmışdır. Ə. Ə. Qədirov 
tədqiqatlarında kiçik yaşlı uşaqlarda mücərrədləşmənin konseptual səviy‐
yəsi  əşyaların, modellərin  şüurlu surətdə qruplaşdırmaq, müəyyən  ideya‐
nı, konsepsiyasını sadə formada olsa da  irəli sürüb əsaslandırmışdır.43 
Ə.Qədirov  kiçik  yaşlı  uşaqlarla  bağlı  psixoloji  tədqiqatlar  aparmışdır, 

Jan Piajenin   də  elmi tədqiqatlarına çox yaxın olan   bu tədqiqat aşağıdakı 
şəkildə aparılmışdır.  

Görəsən masaya iynə batırsaq o bunu hiss edərmi? Kiçik yaşlı uşaqların 
təxəyyülünə görə, bu  suala bir neçə yolla  cavab vermək olar. Maraqlıdır, 
uşaqların belə cavabları qeyri‐ixtiyari, yoxsa hər hansı bir sistemə uyğun‐
dur?    Belə müəyyən  olunmuşdur  ki,  əgər  uşaq  bir  suala  “bəli  ”deməklə 
başlayırsa, onun digər cavabları da “bəli” olacaq, əgər “yox”deməklə baş‐
layırsa, bütün digər cavabları da təbii olaraq “yox” olacaq. Məsələn, uşaq‐
dan soruşulan “iynə  ilə batırdıqda stol hiss edirmi” sualına etiraz etmirsə, 
digərlərinə  də  etməyəcək.  Bu  halın mövcudluğu  əsasən  yazıçılar  tərəfin‐
dən iddia edilir.  

Ümumi halda  isə  əşyalara  aid  etdikləri  şüurluluq hissinə görə uşaqlar 
dörd kateqoriyaya ayrılırlar: 

Birinci kateqoriyaya aid olanlar bütün  əşyaların, hətta hərəkətsiz olan‐
ların belə şüurluluq qabiliyyətinə sahib olduğunu düşünürlər.  
İkinci kateqoriyaya aid uşaqlar isə şüurluluq hissini yalnız hərəkət edən 

əşyalara  aid  edirlər. Məsələn,  onlara  görə,  günəş  və  ya  velosiped  şüurlu 
hesab edildiyi halda, stol və buna bənzər hərəkətsiz  əşyalar bu  imkandan 
məhrumdurlar, yəni şüursuzdurlar.  

Üçüncü kateqoriyadakı uşaqlar isə şüurluluq hissini, əsasən özləri hərə‐
kət edən əşyalara aid edirlər. Məsələn, Günəş, Ay, külək və s. şüurlu, velo‐
siped, maşın və s. isə şüursuz hesab olunur.  
                                                 
42  Jean Piaje “The child`s conception of the world” (səh. 169‐170) 
43  Ə. Ə. Qədirov, İ. N. Məmmədov “Yaş Psixologiyasi” (səh. 129) 
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Nəhayət, dördüncü kateqoriyaya aid uşaqlar canlıların şüursuz olduğu‐
nu söyləyirlər.  
İndi isə bu kateqoriyalar haqqında ətraflı danışaq: 
Xatırlayırsınızsa, birinci   kateqoriyaya aid olan uşaqlar   hər şeyi şüurlu 

saydıqlarını  söyləmişdilər. Lakin həqiqətdə  isə onların göstərmək  istədik‐
ləri odur ki, hər bir əşya şüurlu ola bilər. Məsələn, əgər bir daş şüursuz bir 
şəkildə dayanıbsa, onu hərəkət  etdirdikdə o, bunu hiss  edər. Halbuki ol‐
duğu yerdə  ola bilsin ki,  o, bunu hiss  etmir. Bu kateqoriyaya  adətən  6‐7 
yaşa qədər olan uşaqlar daxildirlər.  

Bu  baxımdan  bir  neçə  kiçik  uşağın  (bu  kateqoriyaya  daxil  olan)  fikir‐
lərini nümunə kimi öyrənmək  maraqlı olar. Məsələn, Əli adlı bir uşaqdan 
sabit halda oturacağı hiss edib‐etmədiyini  soruşduqda, o “yox” cavabı ve‐
rir. Bəs oturacağın yandırıldıqda nəsə hiss edib‐etmədiyini soruşduqda isə 
o “hə” cavabı verir və səbəb kimi oturacağın getdikcə balacalaşdığını söy‐
ləyir.  

Rasim adlı başqa bir uşaq əşyalara aid şüurluluq qabiliyyətini əşyaların 
özlərinin hiss etməsi ilə (yəni onlara xüsusi təsirin olub‐olmaması ilə) izah 
edir. Misal üçün o deyir ki,  əgər masa aparılırsa, o bunu hiss etmir,  lakin 
sındırılarsa, masa bunu hiss edir.  
İkinci kateqoriyaya aid olan uşaqlar haqqında demişdik ki, onlar yalnız 

hərəkət  edən  əşyaları  şüurlu  hesab  edirlər. Məsələn,  onların  fikrinə  görə 
Günəş, Ay, ulduz, çay və s. şüurlu hesab edilir.  
İlqar adlı bir uşağın   “Günəş işıq verdiyini özü bilirmi?” sualına cavabı 

“bəli”  olmuşdur.  Səbəb  kimi  isə  onun  yanan  bir  oddan  ibarət  olduğunu 
söyləyir.  
İsa adlı başqa bir uşaq da şüurluluq hisslərini hərəkətlə birləşdirir.  Mə‐

sələn, ondan soruşulur: “Günəş nə etdiyini bilirmi?” – “bəli, çünki o istilik 
verir. ” 

“Velosiped hərəkət edəndə nə isə duyurmu?” – “bəli, o torpaqla təmasda 
olduğunu hiss edir. ” 

Bu kateqoriyaya adətən 6‐7 yaşdan 8‐9 yaşa qədər olan uşaqlar daxil olur.  
Yuxarıda  qeyd  olunduğu  kimi,  üçüncü  kateqoriyaya  aid  olan  uşaqlar 

şüurluluq hissini məhz özləri hərəkət   edən  əşyalara aid edirlər. Məsələn, 
Günəş, Ay,  çay  və  s. Üçüncü  kateqoriyaya  aid  şüurluluq  hissi  ikinci  ka‐
teqoriyadan  əşyaların  işlərinin öz    (başqa  sözlə desək,  felin qayıdış növü 
kimi) üzərində icra olunması ilə fərqlənir.  Bu kateqoriyadakı uşaqlar, adə‐
tən 8‐9 yaşdan 11‐12 yaşa qədər olan dövrü əhatə edirlər. Üçüncü  kateqo‐
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riyaya aid olan bəzi uşaqların əşyalar haqqında olan fikirləri ilə tanış olmaq 
maraqlı olardı. Məsələn, Vəli  (9 yaş)    şüurluluq hissinin  insanlara    (canlı‐
lara) aid olmasını da etiraf edir. Ondan soruşulduqda ki, “masaya  iynə ilə 
batırsaq, o bunu hiss  edərmi?  ” onun  cavabı:  “masa  canlı olmadığı üçün 
bunu hiss  etməz” olur.   Lakin külək  əsdiyi  zaman küləyin özünün bilib‐
bilmədiyini soruşanda, Gülnar “bəli ”cavabı verir və səbəb kimi də küləyin 
şüurlu olduğu üçün əsdiyini söyləyir.  

Vüsal (9 yaş)   şüurluluq hissinin Günəşə, Aya, buludlara aid olduğunu 
söyləsə də küləyin şüurlu olduğunu inkar edir. O göstərməyə çalışır ki, kü‐
ləyi əsməyə məcbur edən buludlardır və buna görə də şüurlu olan bulud‐
lardır. Uşaqlarda buna bənzər bəzi  fikir ayrılıqlarının olmasına baxmaya‐
raq, ümumi qənaətə görə öz gücləri, enerjiləri ilə hərəkət edən əşyalar, de‐
mək  olar  ki,  üçüncü  kateqoriyaya  daxil  olan  uşaqların  hamısı  tərəfindən 
şüurlu qəbul edilir.  

Dördüncü kateqoriyada, qeyd etdiyimiz kimi, uşaqlar ancaq canlılarda 
şüurun  olduğuna  inanırlar  və  bura  insanlar,  bitkilər,  heyvanlarla  yanaşı 
Günəşi, Ayı da daxil edirlər. Bu kateqoriya üçün yaş həddi 11‐12‐dən yu‐
xarı olmasına baxmayaraq, bir çoxuna 6‐7 yaşları arasında olan uşaqlarda 
da  təsadüf  edilir. Günəşin  və Ayın  şüurlu  olmasına  gəldikdə  isə  onların 
uzun müddət mövcudluğu  və  hərəkətdə  olması  onları  canlı  kimi  göstər‐
məyə imkan verir. Əlbəttə ki, burada söhbət uşaq təxəyyülündən gedir.  Bu 
kateqoriyadan götürülmüş bəzi uşaqların cavabları bunu aydın şəkildə təs‐
diqləyir.  

Nəhayət, ümumi nəticədən belə çıxır ki, uşaqlar bizdən fərqli olaraq, bir 
şeyə əminliklə cavab verməyə qadir deyillər. Buna görə də onlar özlərindən 
asılı olmayaraq, bir şeyə “hə”, ya da “yox” cavabları verirlər.  Nəhayət, on‐
lar  yalnız üçüncü kateqoriyaya çatanda, az da olsa, öz mühakimələrini sü‐
buta  yetirməyə  çalışırlar.  Dördüncü  kateqoriyada  isə  daha  yaxşı,  sübut 
edilə bilən  fikirlər söyləyə bilirlər və demək olar ki, onlar uşaqlıq animiz‐
mini  sındırırlar.  

4.3. Jan Piajenin Koqnitiv mərhələlər əməliyyatı 
Dərketmənin  öyrənilməsində  üç  əsas metod  var.  Bunlardan  birincisi, 

yeniyetmələrin düşüncə tərzində keyfiyyət dəyişiklikləri olan Piaje konsepsi‐
yasıdır.  İkincisi,  informasiyanın qəbul olunması, qavranılması, yadda  sax‐
lanması, düşünülməsi və istifadə olunması zamanı addımların, hərəkətlərin  
və  əməliyyatların  ardıcıllığını  araşdıran    informasiya  prosessual  metoddur. 
Üçüncüsü,  yeniyetmənin  intellektində  kəmiyyət  dəyişikliklərinin  qiymət‐
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ləndirilməsi  üçün  işlənən    psixometrik metoddur.  Burada  əsas  olaraq  Piaje 
konsepsiyasından  danışacağıq.  Piaje  nəzəriyyəsinə  görə  fikir  qavranılmış 
bir hərəkətdir. Müəyyən bir  şəxs  əvvəlcə hər hansı bir hərəkəti  edir: mə‐
sələn, su  içmək üçün krana yaxınlaşır. Sonra o düşünərək həmin hərəkəti 
ağlında edir və beləliklə də  fikir qavranılmış bir hərəkətə  çevrilir. Piajeyə 
görə, düzgün istiqamətlənmiş fikir dəyişilə bilən qavranılmış hərəkətlərdən 
və onların yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir 
şəxsin faktiki etdiyi əməl ağlında ləğv edilmiş kimi ola bilər. Bu mərhələlər 
şəxsin  etdiyi  hərəkətlərə  uyğun  adlandırılmışdır. Ağılda  yox,  praktikada 
həyata keçirilən  əməllər  sensor‐hərəkətli  əməllərdir. Əməliyyatqabağı mər‐
hələ daha çox qavrama  ilə əlaqədardır və sərtlik onun xarakterik xüsusiy‐
yətidir. Konkret əməliyyatlar dəyişilə bilən qavranılmış hərəkətlərdir, am‐
ma onlarda  reallıq da var. Formal  əməliyyatlar  faktiki  reallıqların dəyişil‐
məsi  ilə, həmçinin reallıqdan asılı olmayaraq mövcud olan abstraksiya  ilə 
maraqlanır. (Berzonski, 1978, p. 279) 

4.4. Piajenin koqnitiv inkişaf mərhələləri 
Piaje koqnitiv inkişafda dörd mərhələni vurğulayır.  
İngilis sözü “cognition” (lat. tər. “cognito” – “dərk edirəm”) “dərketmə 

qavrama  aktı” mənasına  gəlir. Burada da  biz yeniyetmələrin  bu nöqteyi‐
nəzərdən  inkişafını öyrənərək onların  idrakının artmasına baxacaq, günü‐
gündən  dərketmə,  düşünmə  və  başa  düşmə  qabiliyyətlərinin  artmasını, 
həmçinin  gündəlik  problemlərin  həllində  idrak  və  qabiliyyətlərini  necə 
işlətmələrini görəcəyik.  

Piajenin dörd mərhələsi 
Qeyd etdiyimiz kimi, Piaje koqnitiv inkişafı dörd əsas mərhələyə bölür. 

Gəlin, bu mərhələlərin hər biri ilə daha ətraflı tanış olaq. 
1. Sensor‐hərəkətli  mərhələ – anadan olandan təqribən iki yaşa qədər.  
2. Əməliyyatqabağı mərhələ – iki yaşdan yeddi yaşa qədər.  
3. Konkret‐əməliyyat mərhələsi – yeddi yaşdan 11‐12 yaşa qədər.  
4. Formal‐əməliyyat mərhələsi. 44 

 
 
 

                                                 
44  Филип Райс, “Психология подросткового и юношеского возраста” (səh 166‐167) 
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Şəkil 4:  Piajenin dörd mərhələsi 

4.4.1. Sensor‐hərəkətli mərhələ45 

Sensor‐hərəkətli  mərhələ 
sensor‐hərəkətli  fəaliyyətlə‐
rin  ardıcıllığından  ibarətdir. 
Uşaqlar  görmə,  hissetmə, 
dadbilmə,  eşitmə,  iybilmə 
vasitəsilə ətraf aləmlə ünsiy‐
yətə girir və bu zaman özlə‐
rini  ünsiyyətdə  olduqları 
mühitin  mərkəzində  hiss 
edirlər və hər  şeyi özləri  ilə 
müqayisə  edirlər.  Uşağı  ən 

                                                 
45  Филип Райс, “Психология подросткового и юношеского возраста” (səh 167‐168) 
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sadə hərəkətlər maraqlandırır: məsələn, nəyisə əlinə götürmək, yastığa tul‐
lanmaq, barmaqları ilə oynamaq. Bu mərhələdə fikirləşmə (əgər varsa) ət‐
raf aləmdən gələn qıcıqlara cavab əlaməti kimi uşaqla onu əhatə edən ma‐
terial  aləm  arasında  əlaqələndirici  rolunda  çıxış  edir.  Bununla  belə,  bu 
mərhələnin son etapında simvolik oyuna, imitasiyaya və obyektlərin təsəv‐
vürünə keçid baş verir. Elkində görə bu mərhələnin ən səciyyəvi xüsusiy‐
yəti əşyanın dərk edilməsidir. (Elkind, 1967).  

4.4.2. Əməliyyatqabağı mərhələ46 

Əməliyyatqabağı mərhələ – bu, uşağın danışmağa başladığı mərhələdir. 
Bu mərhələdə  uşaq  ətraf  aləmi  yalnız  hərəkətetmə  fəaliyyəti  və  birbaşa 
qarşılıqlı təsir vasitəsilə yox, həmçinin simvolların manipulyasiyası vasitə‐
silə öyrənir. Bu zaman simvolik oyun və ya qəbulolunmuş  (daxili)  imita‐
siya başlayır. Simvolun özünə  tabe edilməsi  əməliyyatqabağı mərhələnin 
əsas vəzifəsidir. (Elkind, 1967).  

Bu mərhələdə  uşaqlar  induktiv  və  ya  deduktiv  təfəkkür  yox,  əsasən 
transduktiv düşünmə tərzindən istifadə edirlər. Bu o deməkdir ki, uşaq öz 
düşüncəsində nə xüsusi haldan ümumi hala keçir (induktiv), nə də ümumi 
haldan xüsusi hala keçir (deduktiv). O, xüsusi haldan xüsusi hala keçərək 
transduktiv düşünmə  tərzini  istifadə  etmiş olur. Məsələn,   o  fikirləşir ki, 
yaxınlığında  olan  böcək  onun  üstünə  tullana  bilər,  həmçinin  balaca  bir 
pişik balası da bunu edə bilər, çünki onlar oynamağı çox sevirlər. Amma it 
bunu  edə  bilməz,  çünki  o  digərlərinə  nisbətən  daha  böyükdür  (amma 
əslində  it də onun üstünə  tullana bilər). Düşünmə  tərzində yanlışlıq var: 
uşaq hələ də ümumi bir  fikrə gələ bilməyib ki,  itlər də  insanların üstünə 
tullana bilər.  

Bu mərhələdə uşaqlar bəzən sinkretik səhvlərə yol verirlər, onlar əslin‐
də bir‐biri ilə heç bir əlaqəsi olmayan hadisələri əlaqələndirmək istəyirlər. 
Məsələn, keçən dəfə xəstəxanaya aparılan anası uşaq dünyaya gətirmişdi 
və uşaq belə düşünməyə başlayır ki, anası yenə də xəstəxanaya getsə, uşaq 
dünyaya gətirəcək.  

Uşağın əməliyyatqabağı düşüncə tərzi eqosentrikdir; uşaq başa düşmə‐
yə çətinlik çəkir ki, axı niyə ətrafdakılar da onun kimi düşünmür. O, vali‐
deynlərini  çirklənmiş  gəlinciyi  yumamağa  inandırmaq  istəyir,  amma  bu 
onda alınmadıqda, o məyus olur. Gəlinciyin bu halı uşağa daha yaxın gəlir 
və bu ona ən vacibdir, valideynləri üçünsə vacib olan gəlinciyin çirkli ol‐
mamasıdır.  
                                                 
46  Филип Райс, “Психология подросткового и юношеского возраста” (səh 168) 
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Bu mərhələdə düşünmə üçün həmçinin  əlamətləri yuxarıda göstərilən 
mərkəzləşmə də xarakterikdir. Bu, fikrin bir əlamətə cəmlənməsi və onun 
digər  aspektlərə yönləndirilə bilinməməsi  tendensiyasıdır.  (Muuss,  1988).  
Məsələn, əgər biz iki stəkana eyni miqdarda su əlavə etsək, uşaq fikirləşə‐
cək ki,  stəkanlarda  eyni miqdarda  su var. Amma  stəkanlardan birindəki 
suyu daha geniş bir qaba töksək, uşaq elə fikirləşəcək ki, həmin qabdakı su 
daha çoxdur, çünki həmin qab daha genişdir. O həmin qabın daha geniş 
olmağına və oraya su tökülən zaman onun miqdarının dəyişilmədiyinə fi‐
kir  verməyəcək. Uşaq  bu mərhələdə  öz düşüncəsində  yalnız  bir  əlaməti 
saxlaya bildiyi üçün o yanlışlığa yol verir və onun arqumentlərindəki mən‐
tiqi ardıcıllıq pozulur. Düzdür, o düşünür, amma bu, hələ əməliyyat dü‐
şüncəsi deyil.  

4.4.3. Konkret‐əməliyyat mərhələsi47 

Konkret əməliyyat (fəaliyyət) mərhələsində uşaqlarda məntiqi düşüncə 
tərzinin bəzi  əlamətləri müşahidə edilir. Məntiqi düşüncə  tərzinin yaran‐
ması  səbəblərindən  biri də  odur  ki,  indi  uşaq  obyektləri  iyerarxik  təsni‐
fatda birləşdirməyi və onların hər hansı bir sinfə aid olmasını anlayır (ob‐
yektlərin  iyerarxik  təsnifatın  müxtəlif  siniflərinə  eynizamanlı  aidliyini 
fərqləndirə bilir). Bu, hissələrin tama, tamın hissələrə və tamın hissələrinin 
bir‐birinə olan  əlaqəsini anlamağa  imkan yaradır. Məsələn, uşağa qarışıq 
şəkildə göy və qırmızı kvadratlar və qara‐ağ  dairələr verək. Əgər o iyerar‐
xik təsnifatı bilirsə, onda ona verilənlər arasında 2 əsas sinfin (kvadrat və 
dairə) və onların da hər birinin  iki  əlavə  sinfinin  (kvadratlar göy və qır‐
mızı, dairələr  isə qara və ağ) olduğunu anlayacaq. Beləliklə,  fiqurlar ara‐
                                                 
47  Филип Райс, “Психология подросткового и юношеского возраста” (səh 169‐170) 
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sında əsas sinfi formaya, ondan törəmə sinfi isə rəngə görə qruplaşdırılan 
iyerarxiya yaranacaq. Bu da uşağa bir neçə məntiqi nəticəyə gəlməyə  im‐
kan verəcək: məsələn, hər hansı bir kvadrat ya göy, ya da qırmızı ola bilər, 
göy kvadratların miqdarı bütün kvadratların miqdarından azdır, əgər qır‐
mızı kvadratları götürsək, onda yalnız göy kvadratlar qalacaq və s.  

Konkret  əməliyyat  mərhələsində  uşaq  həmçinin  obyektləri  müəyyən 
əlamətlərinə  görə  siniflərə  bölərək  təsnifatlandıra  bilir. Məsələn,  heyvan‐
ları təsnifatlandırarkən o, it və pişiyi müxtəlif siniflərə aid edə bilər, sonra 
isə  iti növünə  (məsələn, buldoq və  tula),  rənginə və ya ölçüsünə görə alt 
siniflərə  ayıra bilər. O  anlamağa başlayır ki, müxtəlif  obyektləri  ölçüsün‐
dən, əlifba sırasından və ya yaşından asılı olaraq müxtəlif siniflərə ayırmaq 
olar və bu zaman eyni obyekt bir neçə sinfə aid ola bilər. Yoldan keçən bir 
uşaq eyni zamanda həm oğlan, həm  şagird, həm  idmançı, həm də sarışın 
ola bilər. Bu mərhələdə simmetriya və ya ekvivalentliklə tanışlıq baş verir: 
hər  iki  qardaşdan  biri  digərinə  qardaş  gəlir.  Rəqəmlərlə  işləyərək  uşaq 
anlayır ki, müxtəlif kombinasiyalar  eyni bir nəticəni  verə  bilər və  bu nə‐
ticəni dəyişməyərək proses zamanı müəyyən əvəzetmələr aparıla bilər. Bərk 
və yumşaq  cisimlərlə  təmasda olan uşaq  anlayır ki, heç də həmişə o dü‐
şündüyü kimi forma dəyişikliyi həcm və kütlə dəyişikliyinə səbəb olmur.  

Piaje koqnitiv  inkişafın bu mərhələsini konkret əməliyyat mərhələsi adlan‐
dırıb,  çünki  bu  cür  düşünmə  tərzi  konkret  elementlərdən  (obyekt  və  ya 
ölçüdən),  əməliyyatlardan  (toplama  və  ya  çıxmadan),  qaydalardan  və  ya 
əməliyyatların  yerinə  yetirilmə  üsullarını  təsvir  edən  xüsusiyyətlərdən 
ibarətdir. Elkind bu mərhələnin  əsas koqnitiv vəzifəsi kimi  sinifləndirmə, 
qarşılıqlı əlaqə və kəmiyyət anlayışlarının öyrənilməsini qeyd edir. (Elkind, 
1967).  

Uşaq tərəfindən görülən bütün əməliyyatları dörd qrupa bölmək olar: 
1. Kombinator  əməliyyatlar.  İki və daha artıq sinif özlərindən böyük bir si‐

nifdə  birləşir. Məsələn,  qızlar  və  oğlanlar  sinfinin  birləşməsindən  bü‐
tün yeniyetmələr sinfi yaranır.  

2. Çevrilən  əməliyyatlar.  Bu  qrupdan  olan  hər  əməliyyata  əks  əməliyyat 
mövcuddur ki, o da birincinin hərəkətlərinə çevrilir. Əsas sinfi alt sinif‐
lərə bölmək olar: bu halda alt siniflərin birləşməsi əsas sinfə çevriləcək  
ki, bu da birinci hərəkətə dönüş deməkdir. Bütün yeniyetmələr oğlan‐
lara və qızlara bölünür.  

3. Assosiativ  əməliyyat. Assosiativ  əməliyyatlara  (hərəkətlərə) malik  uşaq 
öz  məqsədinə  bir  neçə  yolla  nail  ola  bilər.  Məsələn:  (3+6)+4=13  və 
6+(3+4)=13.  
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4. Eyniqiymətli  və  sıfırla  nəticələnən  əməliyyatlar.  Əməliyyat  ona  əks  olan 
əməliyyata uyğunlaşdırıldıqda sıfıra çevrilir. Məsələn: 0+3‐3=0. (Muuss, 
1988, p. 185) 
Saxlanma qanununa əsasən, əşyaların xüsusiyyətləri, yəni çəkisi, həcmi onla‐
rın formaları və onları saxlayan qabların formaları dəyişildikdə dəyişmir.  
Saxlanma qanununun vəzifəsi  əşyanın kütləsi və həcmini dəyişmədən 

onun  formasının manipulyasiyasına  əsaslanır.  (J. Piaje  and  İnhelder,  1969). 
Məsələn, gəlin,  şəkil 6. 2‐dəki saxlanma qanunu haqqındakı  təcrübəyə ba‐
xaq. Uşağa həcmləri eyni olan plastilindən düzəldilmiş A və B1 kürəcikləri 
verilir.  Sonra  B1‐in  formasını  dəyişərək  B2,  B3  və  B4  formasına  gətirirlər. 
Uşaqdan növbə ilə A‐nı B2, B3 və B4‐lə müqayisə etməyi xahiş edirlər və hər 
dəfə  də  onların  bərabər  olduğu  cavabını  alırlar.  Əgər  əməliyyatqabağı 
mərhələdə uşaqlar bu cür təcrübə apararkən cavabları əsasən obyektin for‐
masına görə verirdilərsə, konkret‐əməliyyat mərhələsində onlar A və B‐nin 
formasının  dəyişdiyinə  baxmayaraq,  onların  bərabər  olduğunu  nəzərdən 
qaçırmırlar. 

4.4.4. Formal əməliyyat dövrü48 
Koqnitiv inkişafın son dövrü və ya formal əməliyyat dövrü erkən yeni‐

yetməlik yaşında başlanır. Fransız psixoloqu  Jan Piaje bu dövrü aşağıdakı 
mərhələlərə bölür:  
 III‐A  –  formal  əməliyyatların  tamamilə mənimsənilməsi  (11‐12  yaşdan   

14‐15 yaşadək)  
 III‐B  –  formal  əməliyyatların  tamamilə  qavranılması  (14‐15  yaşdan 

yuxarı) 
14‐15 yaşlarında olan altmərhələlər arasındakı sərhəd təfəkkürdə nata‐

raz  yenidənqurma  proseslərinin  baş  verdiyini  göstərir. Bu  proses  böyük 
yeniyetməlik dövründə tarazlığın və  intellektual təşkilatçılığın yüksək sə‐
viyyəyə çatmasına  səbəb olur.  

Erkən yeniyetməlik dövrünə  təsadüf edilən  ilkin altmərhələ  III‐A ha‐
zırlıq mərhələsidir.  Bu  vaxt  yeniyetmələr  bir  çox  gerçəkləri  özləri  üçün 
kəşf  edir  və müəyyən  formal  əməliyyatları  yerinə  yetirə  bilirlər.  Lakin 
onlar  hələ  ciddi  və  sistemli  şəkildə  öz düşündüklərini  sübuta  yetirə  bil‐
mirlər.  Bu  altmərhələ  yetişən  formal  əməliyyat  təfəkkürü  adlandırılır. 
Yeniyetmələr bu dövrdə bütün şərtlərdə olmasa da artıq formal əməliyyat‐
ları yerinə yetirə bilirlər. 
                                                 
48  Филип Райс, “Психология подросткового и юношеского возраста” (səh 172‐175) 
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III‐B mərhələsinə çatdıqda onlar daha mükəmməl ümumiləşdirmələr və 
daha ümumi qanunlar formalaşdırmaq bacarığı əldə edirlər. Ən başlıcası – 
sistemli mülahizələrin  köməyi  ilə  öz  düşündüklərini  anidən  olaraq  isbat 
edə  bilirlər.  Bu  onların  təfəkkür  metodunun  vacibliyini  anlamalarından 
irəli  gəlir.  Bu  altmərhələ  ‐  formal  əməliyyat  təfəkkürünün  həqiqi  və  ya 
möhkəmləndirilmiş mərhələsidir ki, onu yeniyetmə yaxud gənc ən müxtəlif 
şərtlərdə nümayiş  etdirir. Əksər  insanlar  əsasən  təkrar  situasiyalarda  for‐
mal düşünərək hardasa III‐A altmərhələsində dayanırlar və III‐B altmərhə‐
ləsinə heç çatmır.  

Formal əməliyyatların mənimsənilməsi dərhal və daimi baş vermir. 11‐
12  yaşından  14‐15  yaşadək  təfəkkür  prosesində  əhəmiyyətli  dəyişiklik, 
sistemləşmə  və  formalaşma  müşahidə  olunur.  Bu  illər  ərzində  fərdin 
öhdəsindən gələ biləcəyi məsələlər xeyli  çətinləşir və  III‐B  altmərhələsinə 
çatdıqda yenidən tarazlıq bərpa olunur (Miiss, 1988). 

Öz məhdud  intellektinə və zəif mədəni  inkişafına görə bəzi yeniyetmə 
və gənclər heç də  formal  əməliyyat mərhələsinə çatmır. Elkind  (1967) son 
mərhələni “fikrin fəthi” adlandırır. Bu zaman yeniyetmənin təfəkkürü uşa‐
ğın təfəkküründən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır (Praget, 1972). Uşaq 
konkret  əməliyyatlar  mərhələsini  mənimsəyir  və  mənimsədiklərinin  kö‐
məyi  ilə hadisələrarası  qarşılıqlı    əlaqə  qura bilir,  siniflər və  saylarla  (rə‐
qəmlərlə)  müxtəlif  əməliyyatlar  apara  bilirlər.  Lakin  bu  əməliyyatların 
mürəkkəbliyi, məntiqi  “qruplaşma”  və  yaxud  toplama  və  vurmanın  ele‐
mentar səviyyəsindən yuxarı olmur. Uşaqlar heç bir zaman bu əməliyyat‐
ları  formal məntiqin vahid sisteminə daxil etmirlər. Uşaqlardan  fərqli ola‐
raq yeniyetmələr baş verənlərə və münasibətlərə məntiqlə yanaşırlar. 

Başqa  sözlə,  formal  əməliyyatlar  mərhələsində  yeniyetmə,  induktiv 
mülahizələrin köməkliyi  ilə öz  fikirlərini  sistemləşdirə,  tənqidi analiz edə 
və müəyyən  baxış  formalaşdıra  bilir.  Bundan  başqa  onlar  öz  düşündük‐
lərini məntiqi və elmi metodların köməkliyi ilə yoxlaya bilir, eyni zamanda 
bir çox dəyişənləri müəyyən edərək bütün həqiqəti elmi cəhətdən,  deduk‐
tiv mülahizələr yolu ilə özü üçün kəşf edir (İnhelder və, 1958). Bu mənada 
yeniyetmə nəzəriyyələr irəli  sürmək və yoxlamaq bacarığına malik olduğu 
üçün özünü alim kimi hiss edir. 

Aşağıdakı göstərilən nümunə, problemə uşağın baxışı ilə yeniyetmənin 
məntiqi, sistemli yanaşmasının fərqini nümayiş etdirir. 

E.Pil uşaqlar arasında sorğu keçirərək belə bir hadisə haqqında nə dü‐
şündüklərini soruşmuşdur: “Yalnız qorxmaz təyyarəçilərə hündür dağların 
üzərində  uçmağa  icazə  verilir.  Bir  qırıcının  pilotu  Alp  dağları  üzərində 
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uçarkən kanat yolla  toqquşaraq əsas  trosu qırmışdır. Trosun qırılma səbə‐
bindən bir neçə kabina buzlaqlara düşmüş və adamlardan bir neçəsi həlak 
olmuşdur”. Konkret əməliyyat təfəkkürünə malik uşaq cavab verdi: “Mən 
düşünürəm  ki,  bu  təyyarəçi  təyyarəni  yaxşı  idarə  etməyib”.  Təfəkkürü 
formal  əməliyyat səviyyəsində olan uşaq  isə başqa bir  fikir söyləyir: “Ola 
bilsin ki, o qarşısına  çıxacaq maneədən – kanat yoldan xəbərsiz  idi və ya 
çox alçaqdan uçurdu. Ya da ola bilsin ki, uçuşdan qabaq və ya artıq uçuş 
zamanı  onun  kompası  sıradan  çıxdığı  üçün  o  öz  istiqamətini  itirmiş  və 
trosa çırpılmışdır”. 

Konkret əməliyyat təfəkkürlü uşaq düşünür ki, əgər toqquşma baş ve‐
ribsə, demək pilot peşəkar olmayıb; formal əməliyyat təfəkkürü olan uşaq 
isə  qəzanı  törədə  biləcək  bütün 
mümkün  səbəbləri  nəzərdən  keçi‐
rir.  Konkret  əməliyyat  təfəkkürlü 
uşaq  özü  üçün  daha  çox  ehtimal 
olunan hipotezi  irəli sürür. Formal 
əməliyyat  təfəkkürü  olan  uşaq  isə 
bütün  alternativləri  araşdırır  və 
onları ardıcıllıqla nəzərdən keçirir, 
yoxlayır.  (Kohlberg  və  Gilligan, 
1971, səh 1061, 1062) 

Yeniyetmələrin  məsələləri  həll 
etmədə  təfəkkür  strategiyasını  öy‐
rənən  Piaje  müxtəlif  eksperiment‐
lər də aparmışdır. O, tədqiq (sınaq) 
olunan yeniyetmələr qrupuna sap‐
dan asılmış kəfkir göstərmişdir. Sı‐
naq  iştirakçıları  verilən  tapşırığa 
görə təxmini kəfkirin tərpənmə sü‐
rətinə aşağıdakı 4 faktorlardan han‐
sının təsir etdiyini araşdırmalı idilər:  
 Asqının uzunluğunun dəyişməsi;  
 yükün kütləsinin dəyişdirilməsi; 
 kəfkirin  rəqsi hərəkətə başladığı 
andakı hündürlüyün dəyişdirilməsi; 
 kəfkirin  rəqsi hərəkətə başladı‐
ğı anda ona tətbiq olunan qüvvənin 

Kəfkirlə  eksperiment: Bu məsələnin  nümayişi 
üçün  elə  də mürəkkəb  olmayan  cihaz,  uzunluğu‐
nu dəyişmək mümkün olan ipdən, müxtəlif yüklər‐
dən  ibarət  dəst.  Başqa  təsir  edə  bilən  dəyişənlər  – 
kəfkirin düşmə hündürlüyü və ona vurulan təkanın 
gücü. İnhelder və Piajenin (1958) təcrübəsindən... 
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dəyişdirilməsi. Problemi müxtəlif üsullarla həll etmək mümkün idi. Bu mə‐
sələnin həllində yeniyetmələrin davranışında 3 xarakterik xüsusiyyət qey‐
də alındı. Birincisi – onlar öz tədqiqatlarının sistematik planını tərtib etdilər 
və  kəfkirin  tərpənmə  sürətininin  dəyişməsinə  təsir  edən  bütün mümkün 
səbəbləri ardıcıl olaraq yoxlamağa başladılar: ip uzun və ya qısadır, yük ağır 
və ya yüngüldür, düşmə hündürlüyü kiçik və ya böyükdür və təkan gücü. 
İkincisi  –  onlar  aparılan  təcrübədə  şərtlər  dəyişdikcə  alınan  nəticələrin 
dəqiq  və  obyektiv  qeydiyyatını  aparırdılar. Üçüncüsü  ‐  əldə  olunanların 
əsasında onlar məntiqi nəticələr çıxarmağı bacarırdılar.  

Məsələn,  onlar  görürdülər  ki, düşmə  hündürlüyü  və  təkan  gücü  kəf‐
kirin  tərpənmə  sürətinə  təsir  etmir. Asqının  uzunluğunun  və  ya  çəkinin 
təsir edəcəyini guman edərək, xarakteristikaları  (parametrləri) dəyişirdilər 
və müəyyən  etdilər  ki,  tərpənmənin  sürəti  yükün  çəkisindən  asılı  deyil. 
Lakin  aydın  oldu  ki,  tərpənmə  sürəti  ipin uzunluğu dəyişildikcə dəyişir. 
Beləliklə, yeniyetmələr bu nəticəyə gəldilər ki, tərpənmə sürəti ancaq asma 
ipin uzunluğu ilə müəyyən edilir. Bu birinci tədqiqatdan sonra onda tətbiq 
olunmuş metodlar  dəfələrlə  başqa  alimlər  tərəfindən  tətbiq  olunmuş  və 
analoji  nəticələr əldə olunmuşdur.  

Eynilə həmin məsələnin həllində kiçik yaşlılar  cəhdlər və  səhvlər me‐
todu  ilə düzgün cavab ala bilərlər. Lakin onlar, sistematik elmi metodlar‐
dan istifadə etmirlər və cavablarının məntiqi izahını verə bilmirlər. Faktlar 
əsasında mülahizə yürütmək uşaq təfəkkürü üçün xarakterikdir. Bəzən bu 
fikirlər  tələskən və yanlış olur,  çünki uşaq bütün  faktları nəzərdən keçir‐
mir və onlar haqqında məntiqi fikir söyləyə bilmir. Hətta öz  ilkin mülahi‐
zələrinin  əsassız  olduğunu  gördükdə  belə  inadkarlıqla  onun  üzərində 
dayanır və şəraiti bu fikrə uygunlaşdırmaq cəhdi edir.  

Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək demək olar ki, yeniyetmə‐
lik dövründə təfəkkürün bir‐birilə bağlı 3 xüsusiyyətləri meydana çıxır: 
1)   2 və ya daha çox dəyişənlər arasında  əlaqəni üzə çıxarmaq və ya mü‐

rəkkəb münasibətlərdən baş çıxarmaq bacarığı; 
2)   bir  və  ya  bir  neçə  dəyişənin  digər  dəyişənə mümkün  təsiri  ilə  bağlı 

məntiqi fərziyyələr qurmaq bacarığı;  
3)   Daha  çox  ehtimal  olunan  halın  hələ  təcrübədən  keçirilmədən  ortaya 

çıxmasına xidmət edən hipotetik deduksiya  (ümumi olandan konkret, 
xüsusi nəticənin çıxarılması) prosesində dəyişənləri birləşdirmək və ya 
ayıra bilmək bacarığı. Belə ki, yeniyetmələrdə  təfəkkürün  əsas meyarı 
real  olanla  mümkün  olan  arasındakı  qarşılıqlı  əlaqə  qurmaqdır. 
(Gallagher və Noppe, səh 202)  
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Bu  xüsusiyyətlər  yeniyetmələrin  təfəkküründə  yeni  bir  keyfiyyəti,  zi‐
rəklik  və  uyğunlaşma  qabiliyyətini  üzə  çıxarır.  Yeniyetmə  düşünməyi, 
problemləri hərtərəfli həll etməyi və müşahidə etdikləri nəticələri müxtəlif 
şərhlərlə  əsaslandırmağı  bacarır.  Yeniyetmələrdə  hələ  real  hadisələr  baş 
verməmiş,  onların mümkün  variantlarını  öncədən  görmək  qabiliyyəti  ol‐
duğundan,  qeyri‐adi  nəticələr  onları  təəcübləndirmir.  Yeniyetməlik  döv‐
ründə  heç bir qız və oğlan öz ilkin konsepsiyasında kor‐koranə qərar tut‐
murlar.  Bununla  onların  təfəkkürü  gözlənilməz  nəticələr  əldə  etdikdə 
özlərini itirən uşaqların təfəkküründən kəskin surətdə fərqlənir.  

Biz qeyd etdik ki, əməliyyatdan əvvəlki dövrdə uşaq simvollardan isti‐
fadə  etməyə başlayır. Ancaq  formal  əməliyyat  təfəkkürlü yeniyetmə  sim‐
volların  ikinci  sistemindən  istifadə  edir:  simvollar  üçün  simvol  yığımı. 
Məsələn: metaforik nitqdə anlayışlar başqa sözlərlə verilir, amma cəbri sim‐
volları  rəqəmlərlə  əvəzləyir.  Simvolları  simvollarla  əvəz  etmək  bacarığı 
yeniyetmə  təfəkkürünü  uşaq  təfəkküründən  daha  çevik  edir.  Sözlər  indi 
ikimənalı  və  ya  üçmənalı  ola  bilər.  Yeniyetmə  bütöv  bir  hadisəni  uzun‐
uzadı  sözlərlə  izah etmək  imkanı olduğu halda, karikaturanın köməyi  ilə 
də təsvir edə bilir. Təsadüfi deyil ki, ibtidai sinifdə uşaqlara cəbr dərsi ke‐
çirilmir. Onlar siyasi karikaturaları, dini simvolları yalnız yuxarı siniflərdə 
yaxşı anlamağa başlayırlar (Elkind, 1970).  

Uşaqların  konkret‐əməliyyat  təfəkkürü  ilə  yeniyetmələrin  formal‐
əməliyyat təfəkkürü arasında olan əsas fərq ondadır ki, sonuncular birbaşa 
təəssüratlara  deyil,  abstraksiyaya  istiqamətlənirlər. Onlar  konkret  reallıq‐
dan  imtina edib, abstrakt və mümkün olan barədə düşünürlər. Bu  isə on‐
lara özlərini gələcəyə hazırlamaq, mövcud olanı mümkün olandan ayırmaq 
və nə  ola biləcək barədə düşünmək  imkanını verir.  (Bart,  1983). Yeniyet‐
mələr  olanları  nəinki  qəbul  edir  və  anlayır,  həmçinin  də  ola  biləcəkləri 
təsəvvür edə bilərlər. Onlar ideya yarada bildikləri üçün mənimsənilənləri 
inkişaf  etdirməyi  bacarırlar.  Onların  təfəkkürü  daha  da  orijinal,  obrazlı, 
ixtiraçı qabiliyyətli olur və “mümkün olanın real olanı üstələməsi” faktı tə‐
fəkkürün yeni keyfiyyəti kimi aşkara çıxır.  

“Yeniyetməlik  dövrü  elə  bir mərhələdir  ki,  bu mərhələdə  yeniyetmə 
özünü bütövlüklə imkanlara (alternativlərin axtarılmasına) həsr edir Sözün 
əsl mənasında “sistemlər” və “nəzəriyyələr” qurur” (Baker, 1982) Bu, özü‐
nü  gələcəyə  hazırlaya  bilmək  bacarığı  yeniyetmənin  həyatında  mühüm 
nəticələrə gətirib çıxarır.  

Piajenin formal təfəkkür konsepsiyasının nəticəsi olaraq onun 4 mühüm 
aspektini  göstərək:  introspektiv  təfəkkür  (fikirlər  haqqında  fikirlər);  abs‐
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trakt  təfəkkür  (real  olanlardan mümkün  olana  doğru  sərhədləri  aşmaq); 
məntiqi təfəkkür (bütün əhəmiyyətli faktların və fikirlərin nəzərə alınması, 
onlardan düzgün nəticələrin  çıxarılması, məs:  səbəb‐məqsəd nəticələrinin 
tərtib  edilməsi);  və  qipotetik  təfəkkür  (müxtəlif dəyişənləri  nəzərə  alaraq 
onların sübut və fərziyyələrinin formalaşması). 
 
 
 
 

Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 

1. Jean J. Piaje kimdir və psixologiyada hansı nəzəriyyəsi ilə tanınır? 
2. Dərketmə prosesinin hansı mərhələləri vardır? 
3. Piajenin koqnitiv inkişaf mərhələləri nələrdir? 
4. Uşaq hansı yaş mərhələsində danışmağa başlayır? Yaxın qohumları‐

nızın uşaqları üzərində belə bir araşdırma apararaq biliyinizi möh‐
kəmləndirin.  

5. Piajeyə görə, uşaq tərəfindən görülən əməliyyatları neçə qrupa bölmək 
olar? 

6. Mücərrəd analizlər dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətləri nələrdir? 
7. Əşyalara aid etdikləri şüurluluq hissinə görə uşaqları neçə qrupa 

bölmək olar? Sayın.  
8. Hansı kateqoriyada olan uşaqlar daha sərbəst mühakimə yürüdə 

bilirlər? 
 

Ədəbiyyat 
1. (http://www. donusumkonagi. net/) 
2. Jean Piaje “The child`s conception of the world”, London ‐ 1929 
3. Ə. Qədirov, “Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı”, Maarif nəş. ‐ 1969 
4. Филип Райс, “Психология подросткового и юношеского возраста”, 

Санкт‐Петербург – 2000 
5. David Wood, “How Children Think and Learn”, Blackwell – 1998 
6. Marian Diamond, “Magic Trees of the Mind”, Adutton ‐ 1998 



 69 

 
 

V Fəsil. 
Uşaq Təlimi  

 
5.1. Uşaq təlimi 
Uşaq  şəxsiyyətinin  inkişafında  təlim‐tərbiyə  həlledici  rola  malikdir. 

Çünki təlim‐tərbiyə prosesində uşağın inkişafı müəyyən məqsədə müvafiq 
olaraq plan, proqram əsasında təşkil olunur və ona rəhbərlik edilir. Bunun 
sayəsində də uşaqda istənilən keyfiyyət sürətlə inkişaf etdirilir; uşaq tarix 
boyu bəşər cəmiyyəti tərəfindən qazanılmış biliklərə yiyələnir, özündə in‐
sani keyfiyyətləri formalaşdırır. Beləliklə, uşağın təlim‐tərbiyədən kənarda 
inkişafı kor‐təbii, pərakəndə halda gedir ki, bu da bəşər cəmiyyətinin  tə‐
ləblərini təmin etmir.  

Bu deyilənlərdən aydın olur ki, uşağın hərtərəfli, düzgün və sürətlə in‐
kişafı  təlimdən kənarda mümkün deyildir. Ona görə də  şəxsiyyətin  inki‐
şafında təlimin oynadığı rol psixoloqların diqqətini xüsusi olaraq cəlb edir.  

Hazırda  təlim  və  inkişaf  problemi  ətrafında  dünya  psixoloqlarının 
fikirlərini müəyyən qruplarda birləşdirmək mümkündür. Görkəmli  İsveçrə 
psixoloqu  J. Piajenin  fikrincə  inkişaf özünün daxili qanunlarına malikdir. 
O, ənənəvi təlimin səmərəsi ilə uşağın müstəqil əqli inkişafı arasında aydın 
sədd  çəkir.  J. Piajeyə  görə,  təlimin  tənzim  edilməsi üçün məhz  inkişafın 
səviyyəsi  əsas  götürülməlidir.  Beləliklə,  o,  təlimin  inkişafetdirici  təsirini 
kölgədə buraxır. Amerikan psixoloqu C. Brunerin fikrincə  isə hər cür əqli 
inkişafın əsasında yalnız təlim olur. C. Brunerə görə, əqli inkişaf dərin bili‐
yə və ümumiləşdirmə bacarığına yiyələnməkdən ibarətdir.  

L. S. Vıqotskinin “təlim həmişə inkişafdan qabaqda gedir və onu da öz 
arxasınca  aparır” müddəasına  əsaslanan  sovet psixoloqları  inkişafetdirici 
təlimin mahiyyətini açmağa çalışmışlar. Burada uşaqların mənimsəmə im‐
kanlarının aşkara çıxarılması mühüm yer tutur. 49 

Sağlam  uşaq  böyütmək  üçün  beş  əsas  ehtiyac  qarşılanmalıdır: Uşağı 
sevmək onu nə qədər  sevdiyini  təkrarlamaq demək deyil. Sağlam uşaq böyütmək 
üçün beş  əsas  ehtiyac var: 1. Sən varsan, 2. Sən önəmlisən, 3. Sənə  inanırıq, 4. 
                                                 
49  Ə. Qədirov, “Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı” səh. 18‐19 
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Səni sevirik, 5. Səni bəsləyir və qoruyuruq. Ata‐ananın ilk vəzifəsi bu ehtiyacları 
vaxtında,  sözləri,  davranışları  ilə  və  yerli‐yerində  yerinə  yetirməkdir.  Əks  təq‐
dirdə, uşaq normal olmayan bir şəxs kimi böyüyər50.  

5.1.1. Uşaq tərbiyəsində təlim nümunələri 

İki yaşlı uşaq öz gözünü, qulağını, burnunu, dişlərini, dilini bilməli, ailə 
üzvlərini:  ata,  ana,  baba,  nənə,  qardaş,  bacını  tanımalı,  suyun  isti  və  ya 
soyuq olmasını ayırmalıdır.  

Üç yaşlı uşaq əşyaları rənglərinə görə bir‐birindən fərqləndirməli, gün 
ərzində  “niyə?”,  “nə  üçün?”,  “hara?”  sualları  ilə  valideynlərinə müraciət 
etməlidir.  İntellekti  inkişaf  etdirən  oyunlara  həvəs  və maraq  göstərməli, 
müxtəlif  şəkillər  göstərdikdə  onları  ayırmalıdır. Məsələn,  “bu  topdur,  bu 
dovşandır”  deməyi  bacarmalı,  sadə  cümlələri  asanlıqla  söyləməlidir.  Bu 
yaş  dövründə  uşaqların  nitq  inkişafında  pəltəklik,  disloliya,  şirindillilik 
halları olur.  

Dörd  yaşlı  uşaqlar  özünün  oğlan  və  qız  olduğunu  bilməli,  rəqəmlər 
haqqında  təsəvvürə malik olmalıdırlar:  İki xəttin hansının uzun, hansının 
qısa  olduğunu  ayırd  etməyi  bacarmalı,  dördbucaq,  dairə  şəkillərini  tanı‐
malıdır. Ona  iki  cisim verdikdə onların hansının ağır və hansının yüngül 
olduğunu müəyyən etməlidir.  

“Atam məni parka apardı. Mən orada maşına, gəmiyə mindim, yellən‐
cəkdə yelləndim” kimi böyük cümlələrlə fikrini çatdırmağa çalışmalıdır.  

Süfrə arxasında sərbəst oturmalı, gün ərzində onu maraqlandıran və ya 
düşündürən 100‐150‐yə yaxın suallarla ata‐anasına müraciət etməli, sərbəst 
halda öz yatağında yatmalıdır.  

Əqli  imkanlarını artıran dama,  şahmat, konstruktor‐quraşdırma oyun‐
larına maraq göstərməlidir. Əqli bacarıqlarını şeir, mahnı, rəqs yaradıcılığı 
baxımından nümayiş etdirməlidir. Uşağın kollektiv (bağçada, toyda, şənlik‐
də) arasında olarkən özünü sərbəst apara bilməsi müəyyən olunmalıdır.  

Beş yaşlı uşaqlar: səhər və günortanı təyin etməli, iki şəkildən hansının 
gözəl olduğunu ayırd edə bilməlidir. Uşaq sol  əli  ilə  sağ qulağını göstərə 
bilməlidir. İntellektual oyunlardan olan dama, şahmat, domino oyun fiqur‐
larının düzülüşünü və oynanılmasını göstərməlidir. Günəşin və Ayın hansı 
istiqamətdən  çıxdığını  və  batdığını,  tərəvəz,  yeyinti  və  şirniyyat məhsul‐
larının adlarını bilməlidir. Uşaq divar və qol saatlarında zamanı öyrənməyə 
maraq göstərməli,  ildə neçə ay və neçə  fəsil olduğunu deməlidir. 4  rəngi 
                                                 
50  Muhammed Bozdağ “Sevgi Zekası” Yakamoz yayınları, səh 100. 
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bir‐birindən ayırmalıdır. Yaxın qohumların adlarını və özlərini tanımalıdır: 
baba, nənə, bibi, xala, əmi, dayı və s.  

Uşaq yazı stolunun arxasında əyləşib şəkillər çəkməyə maraq və həvəs 
göstərməlidir. Hər səhər yataqdan qalxıb, bəzi  idman hərəkətlərini yerinə 
yetirməlidir.  

Altı yaşlı uşaqlar sadə cümlələr qurmaqla yanaşı, söz ehtiyatlarını artır‐
malıdırlar. Yazı stolunun arxasında əyləşib yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf 
etdirən  plastilin,  rəsm  şəkilləri  çəkməyi  bacarmalı  və  yaşına  uyğun  olan 
maraqlı  işlər görməlidir. Eyni  zamanda, yazı  stolunun  arxasında düzgün 
əyləşməyə vərdiş etməlidir.  

Uşaq kollektivdə olarkən onun kollektivə  tez və yaxud gec uyğunlaş‐
ması  (ünsiyyət  yaratması)  müəyyən  olunmalıdır.  O,  kollektiv  haqqında 
olan təəssüratını söyləməlidir. Uşağın davranış və ünsiyyət forması kollek‐
tiv arasında uşaqlara əks təsir yaradırsa, uşaqda yaranmış mənfi hallar tez 
bir  zamanda  müəllim,  tərbiyəçi,  valideyn  və  yaxud  psixoloq  vasitəsilə 
aradan qaldırılmalıdır. Uşaq kollektiv içərisində olarkən onun dinamikliyi, 
fəallığı  görünməklə  yanaşı,  introverd  qrupa  şamil  olunması  müəyyən 
edilməlidir.  

Uşaqların  əşyalara  və  hadisələrə  qarşı  olan  psixoloji  emosionallıqları 
üzə  çıxmalı, uşaqlarda  intellektin  inkişafı  ilə  əlaqədar hesablama  qabiliy‐
yətləri öyrənilməli, onların incəsənətə olan marağı artmalıdır.51 

5.2. Uşaq şəxsiyyətinə hörmət 

Uşaq  dünyabaxışının  zəifliyi  onun  güclü  şəkildə 
təqlidə meyil etməsinə  səbəb olur. Buna görə, valideyn 
və  tərbiyəçilər  həmişə  bu  xüsusiyyəti  nəzərə  almalı, 
hərəkət  və  davranışlarında,  adamlara  münasibətlərin‐
də, danışıq zamanı uşaqlara nümunə olmağa  çalışmalı, 
uşağın  yaradıcılığının  inkişaf  etməsinə  sərbəst  yanaş‐
malıdırlar. Uşaq eşitdiyi pis sözü də çox tez təkrar edir. 
Valideynlər  uşağı  yalnız  onunla məşğul  olanda  və  ya 
onu öyrədəndə deyil, həm də ona göstərişlər verəndə, iş 
buyuranda da tərbiyələndirməlidirlər.  

Tərbiyə  işində uşaqların qayğıkeşliyinə və  adamlara həssas yanaşma‐
larına bəzən bir o qədər də  əhəmiyyət vermirlər. Halbuki, qayğıkeşlik və 
həssaslıq insanın mədəniyyətini, sadə və təvazökar olmasını, təlimdə,  işdə 
                                                 
51  A. İbrahimov, H. Xəlilov “Sağlam övlad, düzgün tərbiyə, təmiz nitq” (səh. 44‐45) 
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münasibətlərdə  normal  şərait,  əsəb  sakitliyi  yaratmasını  nümayiş  etdirən 
çox mühüm  əxlaqi göstəricidir. Bunu uşaqlarda kiçik yaşdan  tərbiyə edib 
adət və vərdiş halına  salmaq hər birimizin borcudur. Odur ki, kiçik yaşlı 
uşaqlar  öz  oyuncaqlarını  səliqəli  saxlamalı,  paltarlarının  təmizliyinə  fikir 
verməli,  ev  işlərində  valideynlərinə  kömək  etməli,  baba  və  nənələrinə 
xüsusi qayğı ilə yanaşmalıdırlar.  

Bəzi ailələrdə isə “Körpədirlər, qoy hələ oynasınlar” deyə uşaqları güc‐
ləri çatan məişət əməyindən təcrid edirlər. Belə ailələrdə oyuncaqlar uşaq‐
ların qarşısına tökülür ki, təki oynasınlar, ağlamasın və nadinclik etməsin‐
lər. Söz yox ki, belə ata‐analar tərbiyədə səhvə yol verirlər və nəticədə uşaq 
yaradıcı  əməyə  cəlb olunmur. Məsələn, yaxşı olar ki, yerdəki oyuncaqları 
sonradan uşağın  özünə  yığdırsınlar. Yaxud  ana döşəməni  siləndə  5  yaşlı 
qızı  əl  çəkmir:  “Mən  də  silmək  istəyirəm”,  – Ana:  “Sən  hələ  balacasan, 
böyüyəndə  silərsən,  get  oyuncaqlarınla  oyna”,  –  deyə  istəyinin  qarşısını 
alır. Halbuki, kiçik bir əski parçasını qızına verib onu işə cəlb etsə idi, daha 
yaxşı olardı.  

Elə  buna  görə  də  bəzən  valideynlərdən  giley‐güzarlar  eşidirik: 
“Heç bilmirəm kimə oxşayıb, çox səliqəsizdir. Onu hətta öz pal‐
tarlarını  belə,  yığışdırmağa  alışdıra  bilmirəm”.  Digər  qrup 
uşaq‐lar  tapşırılan  işi  ləng,  səliqəsiz  yerinə  yetirirlər. Bəziləri 
hətta tapşırığı yerinə yetirmək istəmirlər.52 

Uşağı tanımadan onu tərbiyə etmək olmaz! 

Göydən yağan qar dənələri fərqlidir, eləcə də uşaqlar və onların xarak‐
terləri fərqlidir. Qardaş və ya bacı olsa belə.  

Əgər bu müxtəlifliyi nəzərə almadan uşaqlarımızı tərbiyə etməyə çalış‐
saq, şahin xarakterli bir uşağı qorxaq qarğaya çevirə bilərik. Necə!? 

Nağıl 
Günlərin bir günü yaralı  şahin quşu yaşlı bir qadının həyətinə düşür. 

Qadının şahinə yazığı gəlir və onu evinə aparır.  
Uşaqları üçün hazırladığı bulamaclı xəmirdən onun da qabağına qoyur. 

Şahinin qabağındakı bulamaca dimdiyini vurması ilə çəkməsi bir olur. Axı 
şahinlər sadəcə ət yeyir.  

Şahini belə görən qadının ona yazığı gəlir; “Eh, sənin dimdiyin necə də 
uzanıb, yemək yeyə bilmirsən. Allah əvvəlki sahibinə insaf versin” deyir və 
küt qayçını əlinə alaraq yazıq şahinin dimdiyini kəsməyə başlayır.  
                                                 
52  A. İbrahimov, H. Xəlilov “Sağlam Övlad Düzgün Tərbiyə Təmiz Nitq” (səh. 40‐41) 
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Şahin  çırpınaraq yaşlı qadının  əlindən qurtulmağa  çalışır,  amma alın‐
mır ki, alınmır. 

Şahin  çırpındığı  zaman  qadının  gözü  onun  uzun  qanadlarına  sataşır: 
“Eh, sənin əvvəlki sahibində də heç insaf yox imiş, qanadlarının biri uzun, 
biri qısa qalıb...” – deyərək yazıq quşun qanadlarını da kəsməyə başlayır. 
Şahin  çırpınır,  çarəsiz  qalaraq  caynaqları  ilə  yaşlı  cahil  qadının  qollarını 
itələməyə başlayır. Bunu görən qadın: “Eh, sənin əvvəlki sahibin sənə heç 
baxmayıb ki, dırnaqların da uzanıb”, – deyərək ov ovlamaqda ona kömək 
etdiyi dırnaqlarını kəsməyə başlayır. Cahil yaşlı qadının əlində çox pis hal 
alan şahinin gözləri dolur, ağlamağa başlayır. 

Bunu görən qadın “sənə də yaxşılıq yaramır” deyib onu havaya atır.  
Şahin çırpınaraq uçmağa çalışır, amma olan olmuşdu artıq... Şahin bun‐

dan  sonra nə ov ovlaya, nə uça, nə də, yeriyə bilərdi. Yerə  enmək  istədi, 
amma alınmadı. Çarəsiz qalıb özünü birtəhər böyrü üstə yerə atdı.  

Bir  zamanlar  göydə  süzərək  böyük  ovlar  ovlayan,  hər  kəsin  qorxub 
hürkdüyü  cəsarətli  şahin  cahil  bir  qadının  əlində  qorxaq  qarğaya  çevril‐
mişdi...  

Bir  çox  valideynlər  də  bu  qadın  kimi,  uşaqlarını  tanımadıqları  üçün 
şahin  kimi  onları  qorxaq  qarğaya  çevirirlər.  Buna  görə  də,  uşağı  tərbiyə 
etmənin ilk şərti onları tanımaqdan başlayır.53 

Uşaqlarda tapşırılan işə belə müxtəlif münasibət, hər şeydən əvvəl, ailə 
tərbiyəsindən  irəli gəlir. Apardığımız müşahidələr zamanı əldə edilən təc‐
rübənin  nəticəsi  göstərir  ki,  uşaqların  tərbiyəsi düzgün  qurulan  ailələrdə 
valideynlər övladlarına son dərəcə tələbkar və məsuliyyət hissi ilə yanaşır‐
lar. Tələbkarlıq az olduqda, gələcəkdə uşaqlar özlərinə qarşı qeyri‐ciddi və 
məsuliyyətsiz  ola  bilərlər.  Bu  da  onların  normal  insan  kimi  yetişməsinə 
əngəllər yarada bilər. Odur ki, ailədə uşaqlara məişət  əməyi xarakterli və 
digər  tapşırıqlar verərkən, bu  işin uşağın yaşına uyğunluğuna xüsusi diq‐
qət  yetirmək  lazımdır. Belə  tapşırıqlar uşağa  tez‐tez  verilməlidir  ki, uşaq 
ailə  üzvü  kimi  həmişə məsuliyyət  hiss  etsin,  ailə  qayğılarından  kənarda 
qalmasın. Bu, uşaqda vərdiş və adət halına çevriləcək, onda qürur hissi for‐
malaşdıracaq,  özünəinam  yaradacaqdır.  İş  zamanı  uşaqlara  həddindən 
artıq qəyyumluq etmək, eyni şeyi tez‐tez onlara xatırlatmaq və onları darıx‐
dırmaq olmaz. Uşağı gördüyü  işi görərkən həddindən artıq  tərifləmək də 
məsləhət deyil. Belə hallar uşaqda  lovğalıq, xudpəsəndlik, özündənrazılıq 
kimi mənfi hallar yarada bilər.  
                                                 
53  Adem Güneş “Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen Yanlışlar” (səh. 52) 
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Uşağa verilən tapşırıq onun yaşına, bilik səviyyəsinə, səhhətinə, mara‐
ğına və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır.  

Biz belə hesab edirik ki, uşağın ciddi və məsuliyyətli olması üçün onun 
etdiyi neqativ hərəkətlərə lüzumsuz olaraq daim “niyə?”, “nə üçün?” sualı 
ilə müraciət  olunmamalıdır.  Çünki  uşaq  tərəfindən  “niyə”  sözü  konkret 
olaraq  təkrarçılıq və vərdiş yaradan bir  cəhət kimi qiymətləndirilir. Eləcə 
də “niyə?, “nə üçün?”  suallarını birbaşa deyərkən onda bu  suallara qarşı 
maraq yaranır və tutduğu neqativ işi yerinə yetirməyə çalışır.  

Hadisə: 

–   Mehman, ayaqqabılarını vannanın içinə niyə atmısan? 
–   İstəyirəm görüm ayaqqabı suda üzə bilir? 
–   Suda qayıq üzür. Mən sənə balaca qayıq alaram. Ayaqqabını isə suya atanda o, 
suyun dibinə gedəcək. Sən də onu sonra geyinə bilməyəcəksən.  

Hadisə: 

–   Tərlan, torpağı niyə Ülvinin başına tökdün? 
–   O, mənə maşını oynatmağa verəydi, mən də onun başına torpaq tökməzdim.  
–   Sən Ülvidən maşını istədinmi? 
–   Hə, ancaq o mənə maşını vermədi.  
–   Axı sən ağıllı balasan. Torpaq onun gözlərinə tökülə bilərdi. Onun da gözləri 
ağrıyardı. Sən istiyirsən Ülvinin gözləri ağrısın? 

–   Yox! 
–   Onda bir də belə hərəkət etmə! 

Hadisə: 

–   “Rədd ol, gözüm səni görməsin” sözlərini eşidəndə Əlinin dünyası başına yıxıl‐
dı. “Halbuki mən onu bu dünyadakı hər  şeydən və hər kəsdən  çox  sevirəm”,     
– deyirdi öz‐özünə. Göz yaşları içində maşınının yanına qaçdı. Ən sadiq dostu 
maşını  idi.  Yol  hərəkəti  qaydalarına  və  işıqforun  işıqlarına  baxmadan  tam 
sürətlə hərəkət edirdi. Ətrafındakı bütün insanlar və maşınlar ona baxır, siqnal 
verərək onu dayandırmağa çalışırdılar. Əli isə ətrafındakıları sanki görmürmüş 
kimi, tam sürətlə irəliləyir, qulağından “Rədd ol, gözüm səni görməsin” sözləri 
getmirdi.  
İçindən “Rədd olmuram..... sən məni sevməsən də mən səni çox sevirəm, atam 
üçün çox darıxmışam, kaş indi burda olsaydı” demək gəlirdi ki, o anda atasının 
isti əli onun başını sığalladı. Bunu görən kimi, maşınını yemək stolunun yanı‐
na qoyub göz yaşları içərisində atasının qucağına atıldı və “anam məni sevmir, 
mənə rədd ol, gözüm səni görməsin dedi” deyərək şikayətlənməyə başladı.  
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Atası “anan  səni  çox  sevir, oğlum” deyirdi ki, anası otağa girdi. Dediklərini 
eşitmişdi və dərhal oğlunun könlünü ələ almaq istəyirdi: 
“Amma sən də o qədər işin arasında onu ver, bunu ver deyərək məni bezdirir‐
sən, işlərimi görməyə imkan vermirsən ”. 
Bu sözlərdən sonra oğlunun yaşlı gözlərini görən ana dayana bilməyib: “Sən 
haqlısan, bağışla, səni çooox sevirəm, bir dənəm”, –  dedi. 
Əli gülümsəyərək anasının boynuna atıldı...54 

5.3. Uşağın inkişafında psixoloji xüsusiyyətlərin rolu 

İradə amili uşaq psixologiyasında əsas xüsusiyyətlərdəndir. Aqillər de‐
yir ki, iradə insanın vücududur, onun libasıdır. İradə möhkəmliyi insanda 
yeniyetmə dövrlərində yox, məhz üç yaşına qədərki dövrdən formalaşma‐
ğa başlayır.  

İnsan dünyaya iradəli gəlir, yoxsa iradə sonradan yaranır? Əlbəttə, ira‐
dənin notları  əvvəlcə ailənin ona  təlqin  etdiyi  təlimdə,  sonra  isə yaşadığı 
cəmiyyətdə yaranmağa başlayır. Uşaq psixologiyasında  iradə amili zəruri 
hesab  olunan  xüsusiyyətlərdən  biridir.  Uşaqlarda  iradə  möhkəmliyinin 
düzgün tərbiyə edilməsi onların həyatda dözümlü, təmkinli, səbirli, qətiy‐
yətli olması, tapşırılan hər hansı bir işi axıra qədər yerinə yetirməsi demək‐
dir. İradəli insan həm qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatır, həm də həyatda 
rastlaşdığı  çətinlikləri  asan  həll  edə  bilir. Odur  ki,  uşaqlarda  iradə möh‐
kəmliyini formalaşdırmaq üçün valideyn uşaqla birlikdə kiçik həcmli oyun 
növləri hazırlamalıdır. Nümunə üçün aşağıdakı iki oyun verilmişdir.  

Birinci oyun. Əvvəlcə yaxşı olar 
ki, uşağın qarşısına yüngül çəkili ki‐
çik  qutular  düzəsiniz.  Sonra  bu  qu‐
tuları şahmat şəklində uşaq üçün qu‐
rasınız. Həmin an uşaq qutuların ha‐
mısını  dərhal  dağıdacaq.  Siz  isə  na‐
rahat olmayın, yenidən bir daha on‐
ları həvəslə düzməyə başlayın. Uşaq 
yenə  də  dağıdacaq...  Əlbəttə,  körpə 
uşaqla belə bir çətin oyunun oynanıl‐
ması asanlıqla başa gəlməyəcək. Belə olan halda yaxşı olar ki, uşağın əlin‐
dən  tutub  əzizləyə‐əzizləyə oyunu ona öyrədəsiniz. Görəcəksiniz ki, uşaq 
oyunu diqqətlə izləyir. Oyun yaxşı nəticə verdikdən sonra qutuların sayını 
                                                 
54  A. İbrahimov, H. Xəlilov “Sağlam Övlad Düzgün Tərbiyə Təmiz Nitq” (səh. 41‐44) 
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artırmağa başlayın. Bir qədər keçdikdən sonra uşaq qutuları  tək qurmağa 
həvəs göstərəcək.  

Bu tipli oyunlar uşaqların sərbəst fəaliyyətini formalaşdırır. Və qabiliy‐
yətlərini üzə çıxarır. Belə oyunların aparılması uşaqlarda yaradıcılığın, səb‐
rin, zehnin və  iradənin  inkişafına  səbəb olur. Yaxşı olar ki, valideyn belə 
növ oyunlardan çox istifadə etsin.  

İkinci oyun: Bu oyun “gizlənqaç”  (xalq arasında buna “gizlənpaç” da 
deyilir) oyunu adlanır. Uşaqlar bu oyunu çox sevirlər. Bu oyunun özünə‐
məxsus xüsusiyyətləri vardır.  

Adətən bir qrup uşaq otağa tək daxil olan zaman nədənsə vahimələnib 
ağlayır, ya da otaqdan qaçaraq qorxduqlarını bildirirlər. Belə olan təqdirdə 
valideynin uşaqla kiçik him‐cim (pantomimika) oyunları göstərməsi yerinə 
düşərdi. Məsələn, uşaqla “gizlənpaç” oynayarkən uşaq qorxduğu hadisəni 
bir anlığa unutmalı olur. Nəticədə isə “mən qorxdum”, “qorxuram” sözlə‐
rini demir. Yəni qorxu  fikrindən uzaqlaşır. Uşaq “gizlənpaç” oynayan za‐
man  diqqətində  əsasən  kimisə  axtarmaq  və  tapmaq  komponenti  durur. 
Oyun davam etdikcə uşaqda məqsədə çatmaq halları daha da artır. Uşağın 
iradəsi isə getdikcə formalaşır və möhkəmlənir.  

İnadkarlıq uşaqlarda erkən dövrlərdən yaranmağa başlayır. Böyüdük‐
cə uşağın  inadından dönməməsi,  tərslik  etməsi, heç  kimlə  razılaşmaması 
valideynlərdə narazılıq hissi yaradır. Valideyn  çalışır ki, uşağı  inadından 
döndərsin. O, uşağın  inadının  əksinə gedərək hadisəni daha da böyüdür. 
Maraqlıdır ki, uşağın inadı əksinə olaraq daha da artır...  

Hadisə. 
–   Mehman,  sən  ayaqqabını 
düzgün geyinmirsən. Ayaq‐
qabının sağ tayını sağ aya‐
ğa,  sol  tayını  isə  sol  ayağa 
geyinmək lazimdır! 
Mehman  anasının  sözünə 

əhəmiyyət vermir. Özü istədiyi 
kimi hərəkət edir.  

Valideyn  uşağın  üstünə 
qışqırır: 
–   Karsan? Demədim düz ge‐

yin? 
Uşaq qorxaraq ağlamağa başlayır….  
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Yaxşı  olardı  ki,  valideyn  ayaqqabını  cütləyib  uşağı  başa  salsın.  Əgər 
uşaq yenə də tərs geyinsə, heç bir söz deməsin. Çünki bir azdan uşaq özü 
hiss edəcək ki, yeriyə bilmir. Valideyn onda bir də uşağı başa  salmalıdır. 
Düzdür,  bu  valideyndən  səbir  tələb  etsə  də,  hər  halda  qışqırtıya,  uşağın 
ağlamağını kəsməyə daha çox vaxt sərf olunur.  

Hadisə.  
Şirniyyat mağazasına  anası  ilə  daxil  olan  3  yaşlı  Fatimə  əlini  bahalı  torta 
uzadıb ”onu istəyirəm” deyir. Anası başqa şirniyyatları göstərib deyir: “O pis‐
dir, bax, bunlar yaxşıdır, gəl, bunu alaq. Fatimə isə: “Onu istəyirəm!” – deyə 
ağlamsınır.. Görəndə ki, anası başqa şirniyyatlar alıb, onun istədiyini yox, tez 
əlini anasının əlindən çəkir. Başını aşağı salıb “küsdüm” – deyə yerində durur. 
Anası onun əlindən tutub aparmaq istədikdə dartınıb o biri tərəfə qaçır. Vəziy‐
yətin gərginləşdiyini görən ana məcbur olub Fatimə istəyən şirniyyatı alır…  
Əgər belə hallar  tez‐tez  təkrar olunarsa, valideyn qoxmamalıdır ki, bu 

hal  vərdişə  və  ərköyünlüyə  çevrilsin. Uşağa  çoxlu  izahatlar  verilməlidir. 
Yuxarıdakı hadisədə  isə Fatimənin anası növbəti dəfə mağazaya daxil ol‐
mamışdan əvvəl ona deməlidir: “Bax, mağazada ağlasan, hec nə almayaca‐
ğam, özüm nə lazımdırsa, onu alacağam, ağlasan, bir də səninlə mağazaya 
getməyəcəyəm.  ”Mağazada  isə  Fatimənin  xoşladığı  şirniyyatı  alır.  Uşaq 
sanki başa düşür:”Anam lazım olanı alır”.  

Hadisə.  
Vüsalə  paltar  dolabını  açıb  paltarları  yerə  tökməyə  başlayır,  sonra  özünün 
istədiyi paltarı götürüb geyinməyə çalışır. Anası bu hadisəni görcək paltarları 
Vüsalənin  əlindən  alıb  onu  tənbeh  edir. Vüsalə  isə  anasının  tənbehini  qəbul 
etmir, ağlayıb hay‐küy salır. Anası onu sakitləşdirə bilmir, əlindən tutub başqa 
otağa aparır. Vüsalə isə anasından ayrılıb həmin otağa doğru qaçır.  
Görəsən,  uşağın  belə  vəziyyətində  valideyn  nə  etməlidir?  Valideyn 

uşağı o biri otağa aparanda, orada ona daha maraqlı olan məşğuliyyət tap‐
malıdır.  Onu  başa  salmalıdır  ki,  sən  hələ  balacasan,  paltarları  dağıtma, 
məndən istə, böyüyəndə özün götürərsən. Hətta bir neçə paltar verib deyir: 
“Gəl, bunu gəlinciyə geyindirək”.  

Müşahidələr göstərir ki, iki və üç yaşlı uşaqlar özlərini daha sərbəst hiss 
etmək istəyir, onlardan tələb olunan qadağaları qəbul etmək istəmirlər. Bu 
yaş dövründə onlar özlərini müstəqil şəkildə göstərməyə can atırlar. Odur 
ki,  onların  inadkarlıqlarına  qarşı  bir  qədər  səbirli  və  nəzakətli  olmaq  la‐
zımdır.  
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*Vahimə.  
Vahimə və qorxu  anlayışları geniş psixoloji məna 

kəsb edir. Qorxunun üç əsası vardır. Bunların birincisi 
dəhşət  hissidir.  İkincisi  bu  dəhşət  hissinin  səbəb  ol‐
duğu  fiziki  dəyişikliklərdir.  Son  əsası  isə  bu  haldan 
qaçma  və  özünü  qoruma  hissidir. Qorxunun  uşaqda 
yaratdığı dəhşət hissi düşüncələrində fərqləndirmələrə 
səbəb  olur.  Mənfi  istiqamətdə  düşünən  uşaq  uğur 
qazana və heç nə edə bilməyəcəyini düşünür. Bu halı 
böyüdür və özünü çarəsiz hiss edir. Bu hiss və düşün‐
cələrsə,  onda  hadisələrə  nəzarət  edə  bilməyəcəyi  fik‐
rini oyadır. Fiziki dəyişikliklərin dərəcəsi, eyni zamanda, qorxunun dərəcə‐
sini də göstərir. Qorxunu yaşayan uşağın ürək döyüntüləri və tənəffüs rit‐
minin sürəti artır, ağzı quruyur,  əzələləri sıxılır və əlləri  tərləyir. Bu dəyi‐
şikliklərin səbəbi uşağı bu haldan qaçmağa hazırlayır. Qorxu hissi oyandığı 
anda uşağın  fiziki və psixoloji cəhətdən necə  reaksiya verəcəyi önəmlidir. 
Ac,  yorğun  və  həssas  olduğu  zamanlarda  uşağın  qorxusu  da  çox  olur. 
Uşaqda  istər mərkəzi,  istərsə də periferik  sinir  sistemi  tam  formalaşmağa 
başladığından, məhz  bu dövrdə  onlarda  yaşlarına uyğun  olan  hərəkətlər 
meydana  çıxır.  İnsan  beyni  çox  böyük  dərketmə  imkanlarına  malikdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, digər psixi proseslər kimi, hisslər də beyin fəaliy‐
yətinin məhsuludur.  Onların  əmələ  gəlməsində  beynin  qabıqaltı  sahələ‐
rində  baş  verən  sinir  prosesləri  çox mühüm  rola malikdir.  Bu  baxımdan 
hisslərin  yaranmasında  hippokamp,  hipotalamus,  talamus  müstəsna  rol 
oynayır.  

Həmin  sahələr ürəyin,  həzm  orqanlarının  və daxili  ifrazat  vəzilərinin 
fəaliyyətini  tənzim etməklə, hal və halətin  fizioloji  əsasını  təşkil edir. Qa‐
bıqaltı sahə  ilə beynin qabığı arasında daim əks münasibətin olması  insan 
orqanizimində reaksiyaların nizama salınmasında müstəsna rola malikdir.  

Vahimə  uşaq  psixikasında  gərginlik  vəziyyəti  yaradır.  Nəticədə  tez 
yorulub, öz  funksiyasını bərpa  edə bilməyən və bu gərginlikdən  fasiləsiz 
qıcıqlanan  beyin  qabığı  və  qabıqaltı  törəmələrdə  ektopik  ocaqlar  əmələ 
gəlir. Gələcəkdə hər hansı şiddətli impuls bu ocağı oyadaraq uşaqda qorxu 
hissini oyadır.  

*Qorxu və həyəcan.  
Qorxu  təhlükə  qarşısında  yaranan  emosiyadır.  Başqa  hallardan  fərqli 

olaraq, qorxu  real  faktorlardan yaranan hissdir. Funksional olaraq, qorxu 
insanı qarşıdan gələn  təhlükədən xəbərdar edir və  imkan verir ki, diqqəti 
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onun kökünə cəmləşdirib çıxış yollarını axtarsın. Təhlükənin xarakterindən 
asılı olaraq, qorxunun intensivliyi və həyəcanın spesifikası geniş diapazon‐
dur (ehtiyat etmək, qorxmaq, vahimələnmək və s.).  

İnsan dərk etdiyi cisim və hadisələrlə özünün və başqalarının rəftar və 
fikirlərinə daim müəyyən münasibət  bəsləyir. Onun  təbiət  və  cəmiyyətlə 
əlaqəsinin bu forması öz ifadəsini hisslərdə tapır.  

Hisslər mənfi və müsbət olmaqla  iki qrupa bölünür. Kədər, qəzəb, nif‐
rət mənfi hisslərə, sevinc, sevgi, məhəbbət isə müsbət hisslərə aiddir. Qorxu 
və inamsızlıq da mənfi hisslər qrupuna daxildir.  

Qorxu və inamsızlıq insanın psixoloji fəallığını və dinamikliyini azaldır, 
yaradıcı fəaliyyətinə mane olur. Odur ki, qorxu və inamsızlığa üstüngəlmə 
uşağın  inkişafı üçün böyük həyati  əhəmiyyətə malik olan bir məsələ kimi 
diqqəti  cəlb  edir. Qorxaqlıq  və  özünəinamsızlıq  insan  üçün  daimi  və  ya 
dəyişkən keyfiyyət deyildir. Bu nöqsanların hər  ikisi  fəaliyyət prosesində, 
xüsusən insanın həyat tərzində əsaslı surətdə dəyişiklik yarada bilir. Təlim 
fəaliyyəti  şagirdlərin  həyat  tərzinə  daha  böyük  dəyişiklik  gətirir.  Bəzi 
uşaqlarda bu vəziyyət qorxu və inamsızlıq doğurur, bəzilərində isə əksinə, 
heç bir həyəcan yaratmır. Qorxu hissi daimi hal alıb,  insanın xarakter əla‐
mətinə  çevrildikdə,  qorxaqlıq  formasında  özünü  büruzə  verir. Qorxaqlıq 
isə  müxtəlif  cür  qorxuların,  cəsarətsizliyin,  iradəsizliyin  məcmusudur. 
Göstərilən  qorxaqlıq  və  özünəinamsızlıq  hissi  getdikcə  davam  edərsə  və 
buna  qarşı  heç  bir  profilaktik  iş  aparılmazsa,  uşaqlarda  bu  hal  daha  da 
dərinləşər və müxtəlif cür pozuntulara gətirə bilər. 55 

Bəzi  qorxular  da  xəyal  dünyasının  inkişafı  ilə  bağlıdır.  Belə  ki,  uşaq 
eşitdiyi və gördüyü  əşya və hadisələr haqqında özünə görə  içində  təsəv‐
vürlər yaradacaqdır. Qorxuların öyrənilməsindəki digər yol  təcrübələrdir. 
Uşaqlıq dövründə qorxuların çoxu günlük təcrübələrdən qaynaqlanır. Uşaq 
ilk dəfə qarşılaşdığı qorxu oyadan bir şeyə qarşı öz‐özünə bəzi reaksiyalar 
verəcək. Bu  reaksiyalardan  çıxardığı nəticəyə görə oxşar hadisələrdə  eyni 
reaksiyaları verəcək. Nəticə onu məmnun  etməzsə, bu  reaksiyaları dəyiş‐
dirməyə çalışacaqdır. Qorxu  təcrübələri uşaqların  şəxsi olaraq yaşamasına 
bağlı deyil. Ətrafdakı  insanlarda gördüyü təcrübələr də uşaqda qorxu his‐
sini oyada bilər. Qorxular məlumat axını  ilə də ortaya çıxa bilər.  Şıltaqlıq 
edən uşaqlara ailə fərdləri yanlış məlumat verərək uşaqların bunlara inan‐
masını və qorxmasını  təmin edə bilərlər. “Şuluq eləmə, yoxsa  səni həkim 
əmiyə verərəm, sənə iynə vurar” kimi ifadələr uşaqda qorxuya səbəb olur. 
                                                 
55  A. İbrahimov, H. Xəlilov “Sağlam övlad, düzgün tərbiyə, təmiz nitq” (səh. 16‐21) 
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Qorxuların oyanmasına valideynlərin səhv davranışları da səbəb ola bilər. 
Uşaqların çoxunda valideynlərinin davranışlarından qaynaqlanan qorxular 
ortaya çıxır. Uşaqlar valideynlərinin verdiyi mesajı olduğu kimi qəbul edir, 
onların “gəlməsən, səni buraxıb gedəcəyəm” kimi hədələr, “əfəlsən, diqqət‐
sizsən” kimi sözlər, “məni öldürəcəksən, xəstə edəcəksən” kimi günahlan‐
dırmalar, “cəhənnəm, şeytan” kimi baş çıxara bilməyəcəyi ifadələr, “qaçma, 
yoxsa yıxılarsan” kimi  təhlükə altında olma siqnalları uşaqlarda qorxu və 
inamsızlıq yaradır. Qorxular uşaqdan‐uşağa dəyişdiyi kimi, yaşlar arasında 
da  dəyişir.  Bu  fərqlərə  baxmayaraq,  uşaqlarda  “tipik”  qorxular  var. Mə‐
sələn, doğuşdan  sonra  ilk  ildə  bütün uşaqlar  yüksək  və  ani  səslərə  qarşı 
həssasdırlar. Bununla birlikdə valideynlərdən ayrılmaq, tanış olmayan yer 
və  insanlar,  yüksək  yerlər,  ani  yerdəyişmələr  və  heyvanlar  da  uşaqlarda 
qorxu yaradır.  İki  – dörd yaş  arasında  itirmə və  ayrılma qorxusu nəzərə 
çarpır.  Bu  yaşlarda  tək  qalma,  qaranlıq,  ilan,  it  kimi  heyvanlar  qorxuya 
səbəb olur. Bu yaş qrupunda körpəlikdən və yetkinlikdən daha çox qorxu 
yaşandığı görünür. Bunun səbəbi isə əvvəlcədən başa düşmədiyi hadisə və 
əşyaların  artıq  təhlükəli  olduğunu  bilməsidir.  Bununla  belə,  bu  halların 
“fərdi hədə” yaratmadığını belə başa düşə bilmirlər. Dörd yaşından məktəb 
çağına qədər eyni səbəbə bağlı qorxu oyadan əşyaların sayında, çeşidində 
və dərəcəsində də əhəmiyyətli dəyişmələr olur. Qaranlıqdan,  tək qalmaq‐
dan, xəyalında yaratdığı varlıqlardan və onları qaçırda biləcək insanlardan 
qorxmağa  başlayırlar.  Məktəbəqədərki  dövrdən  sonra  uşaqlarda  qorxu 
hisslərinin  azalması  müşahidə  olunmağa  başlayır.  Bunun  səbəbi  uşağın 
məktəbə başlaması ilə artıq xəyal və gerçəkləri bir‐birindən ayıra bilməsi və 
xəyal nəticəsində qorxduğu şeyləri artıq dərk etməsidir.56 

Qorxu  hallarının  ən  çox  yayılmış  növlərindən  biri  fobiyadır.  Fobiya 
daima insanı müşayiət edən əsassız qorxu hissidir ki, bu da insanın normal 
həyat fəaliyyətinə mane olur. Fobiyanın aşağıdakı növləri var: 

1. Sudan  (akvafobiya);  2. Yüksəklikdən  (akrofobiya);  3. Tək qalmaq‐
dan  (autofobiya);  4. Qaranlıqdan  (niktofobiya);  5. Qandan  (gemofobiya);   
6. Heyvanlardan (zoofobiya) qorxma halları daha çox müşahidə olunur.57 

Məsələn,  bəzi  uşaqları  hamamda  çimizdirərkən  onlar  sudan  qorxub 
çığırır, əsəbi hallara düşürlər. Valideyn  isə buna fikir vermək  istəmir, uşa‐
ğın üstünə qışqırır, onu tez çimizdirib çıxarmaq istəyir. Bu zaman valideyn 
bilməlidir  ki,  uşağın  üstünə  qışqırmaq  əvəzinə,  onu  suya  alışdırmalıdır 
                                                 
56  Gül Şendil “Çocuk Ergen Anne ve Baba” (səh. 95‐96) 
57  Virginia Quinn “ Прикладная психология” (səh. 318) 
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(müxtəlif  oyuncaqları  vannaya  atıb  onun  fikrini  yayındırmalı,  əzizləmə‐
lidir).  Əgər  valideyn  uşağın  qışqırmağına  fikir  vermirsə,  bu  hal  növbəti 
dəfə daha da kəskinləşəcək.  

Başqa bir misal. Çox vaxt uşaqlar ev‐
də  olan  pişiyi  gördükdə  qorxub  vali‐
deynlərinin üstünə qaçırlar. Hadisəni gö‐
rən valideyn bunun mahiyyətinə varmır. 
Növbəti  dəfə  uşaq  pişiyi  görəndə  çı‐
ğırmağa  başlayır. Valideyn  uşağı  pişiyə 
alışdırıb,  onda  pişiyə  qarşı  sevgi  hissi 
oyatmalıdır.  

Qorxu zamanı hər hansı bir gerçək olan və ya  təsəvvür edilən hadisə 
həyəcandan əmələ gəlir.  

Həyəcan konkret hadisələrlə bağlı olmayan təhlükəli bir şeyin gözlənil‐
məsi ilə mövcud, diffuziya xarakteri daşıyan mənfi emosional hisskeçirmə 
prosesidir. Həyəcan çox xoşagəlməz hissdir. İnsan heç nədən izaholunmaz, 
dəhşətli  bir  həyəcan  hissi  keçirir. Uşaqlarda  isə  bu  hiss  daha  tez‐tez  baş 
verir. Bu hal onlarda narahatlıq, əsəbilik, gərginlik yaradır. 

Hadisə.  
İki  yaşlı  Orxan  beş  yaşlı  bacısı  Aliyə  ilə  evdə,  böyük  otaqda  oynayırdılar. 
Valideynləri evdə idi. Televizor işləyirdi. Aliyə qəfildən qardaşına “Orxan, qaç, 
gəldi”,  –  deyərək  atası  olan  otağa  qaçdı. Orxan  kimin,  nəyin  gəldiyini  dərk 
etmədən vahimə  içərisində bacısının ardınca qaçaraq və böyük bir  təhlükənin 
yarandığını  təsəvvür  edərək  oynadıqları  otağa  baxmağa  başladı. Atası  həmin 
anda  hadisəyə  münasibətini  bildirərək  qızını  tənbeh  edir.  Təkidlə  oğluna: 
“Oğlum, burada heç nə yoxdur. Bacın səni aldadır. Qorxma” deyərək oğlunun 
əlindən tutub, içəri otağa aparır və ona” görürsən, burada da heç nə yoxdur” – 
deyib otağın hər küncünü göstərir.  
Hadisədən 7 il keçdiyinə və Orxanla müntəzəm olaraq izahat işləri apa‐

rılmasına baxmayaraq, o hələ də otaqda tək qala bilmir. Başqa sözlə, Orxan 
həmin hadisəni hələ də unutmamışdır. Bəzən Orxan uşaqlarla evdə qaçdı‐
tutdu oynayarkən və yaxud da ona lazım olan hər hansı əşyanı götürərkən 
otağa tək daxil olur. Lakin əksər hallarda o, hadisəni unutmadığı üçün tək 
heç bir otaqda qala bilmir. Bəzən də qorxduğu otağa daxil olur, hadisə ya‐
dına  düşən  kimi,  nə məqsədlə  gəldiyini  unudaraq  geriyə  qaçır.  Əlbəttə, 
belə  bir  hadisə  ailədə  həmişə  narahatlıq  yaradır. Hadisə  baş  verən  vaxt 
Orxan  destruktiv  stress  vəziyyətini  keçirmiş,  onun  psixikasında  anormal 
bir hadisə yaranmışdır. Həmin anda uşağın sifət cizgiləri avazımış, gözləri 
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bərəlmiş halda olmuşdur. Valideynlərlə apardığımız sorğudan məlum olur 
ki,  hadisə  uşağın  yadına  düşdükdə  o,  valideynlərinə  tərəf  qaçır,  onun 
üzündə yenə də o vaxtkı qorxu ifadəsi yaranır.  

Bu tipli hadisələrdə qorxu səbəbinin çoxdan aradan götürülməsinə bax‐
mayaraq,  çox  vaxt  ağır  və  qorxunc  hadisələrdən  sonra  uşaqda  şiddətli 
(vahiməli) həyəcan qala bilir.  

Apardığımız  müşahidələrə  görə,  yüksək  həyəcan  keçirən  uşaqlarda 
fizioloji  baxımdan  tərləmə,  titrəmə,  təngnəfəslik  və  ürək  döyüntüsünün 
artması, yüksək emosionallıq əlamətləri olur.  

Kiçikyaşlı  uşaqların  belə  formalarda  qorxudulması  yolverilməzdir  və 
yuxarıda göstərilənlər pis nəticə verə bilər. Ümumiyyətlə, uşaqların lüzum‐
suz qorxudulması onlarda kəkələmə, hətta dilin tutulması, sifət sinir telləri‐
nin iflici, ağır hallarda isə kiçik yaşlı uşaqlarda eklomasiya (qıcolma, ürək‐
getmə),  yeniyetmələrdə  epilepsiya  yarada  bilər.  Göstərilən  mənfi  hallar 
yaranarsa, onların aradan qaldırılması üçün valideyn: a) uşağın  ətrafinda 
sağlam mühit yaratmalı; b) uşağı təxirə salmadan mütəxəssisə – psixotera‐
pevt,  nevropatoloq,  psixoloq  və  ya  təcrübəli  loqoped‐defektoloqa  göstər‐
məlidir.  

Vahimə yaratmaq kimin üçünsə müvəqqəti  əyləncədirsə, vahimələnən 
uşaq  üçün  isə  onun  yaddaşında,  psixikasında  dərin  iz  buraxan,  mənfi 
nəticələr verən psixoloji hadisədir. Vahimə və həyəcan uşaq psixikasında 
gərginlik,  affekt  vəziyyəti  yaradır. Nəticədə  tez  yorulub,  öz  funksiyasını 
bərpa edə bilməyən və bu gərginlikdən fasiləsiz qıcıqlanan beyin qabığı və 
qabıqaltı  törəmələrdə  ektopik  ocaqlar  əmələ  gətirir.  Bu  hal  gələcəkdə  də 
hər hansı bir şiddətli  impuls ocağı oyadaraq uşaqda qorxu hissini yarada‐
caqdır.  

İndi isə iki – üç yaşlı uşaqların iradəsinə və mənəviyyatına kobud təsir 
edən bir neçə neqativ hadisələrlə sizi tanış edək.  

Hadisə:  2‐3  yaşında  olan  Fuada  nənəsi,  sözünə  baxmadıqda  deyərdi:  ”Bax,   
ayı gəlib səni aparar, ha!” 

Nəticə:   2‐3  yaşında  olan  Fuada  nənənin  dediyi  “ayı  səni  aparar”  sözləri 
uşaqda qorxulu təhlükənin təməlini qoyur.  

Hadisə:  6‐7 yaşında olan Fuad sirkdə əhliləşdirilmiş ayıların çıxışına baxar‐
kən, ayının motosikletlə ona tərəf gəldiyini görüb qışqırır. 

Nəticə:   Fuad qorxudan 2 ay danışa bilmir, daha sonra isə kəkələməyə 
başlayır.  
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Normal hal.  Eyni  hadisə. Birinci  cərgədə  əyləşən  qız  uşağı  ayıya  tərəf  can 
atır, sevinir, əl çalır. Çünki evdə ona ayının “ağıllı” heyvan ol‐
ması, uşaqları sevməsi və s. təlqin olunub.  

Hadisə.  
6  yaşlı  Aydan  kəndə  nənəsigilə  qonaq  gedir.  Toyuqlara  dən  verir,  inəyə  ot 

gətirir. Lakin qəflətən siçanı görəndə qışqırıb köməyə çağırır, ağlayır. Onun uşaq 
psixikasına həkk olunub: “Siçandan qorxulu heyvan yoxdur!” 

Hadisə.  
Rəhimə  hər  axşam  öz  kölgəsini  divarda  görəndə  qorxub  ağlayırdı. Anası  isə 

onun əlindən tutub divarda və yaxud yerdə ardınca gələnin nə olduğunu ona izah 
edərdi.  
–   Rəhimə, divara düşən sənin kölgəndir.  
–   Kölgədir? 
–   Bəli, kölgədir. Bax, ananın da kölgəsi var, divara bax. Kölgədən qorxma.  

Hər  axşam  ana  görəndə  ki,  uşaq  diqqətlə  divarda  kölgəsinə  baxır,  öz  əlinin, 
başının hərəkətləri ilə müxtəlif kölgələr yaradaraq deyir: “Bax, kölgədən qorxma, o 
bizim dostumuzdur”. 

Hadisə.  
Vüsalə yıxılan kimi anası hay‐küy salır, qaçıb onu qaldırır. Belə hallarda uşağa 

bu  cür  yanaşmaq  doğru  deyil. Uşaq  yerə  yıxılarkən  anası  və  ya  ətrafındakılar: 
”Vüsalə bir az da böyüdü!”, yaxud da,7 ”ay, nə tapdın?” kimi ifadələr işlədib onun 
fikrini yayındırmaqla gülə‐gülə bu vəziyyətdən çıxarmalıdırlar.  

Bir qrup ailələrdə gəlin‐qayınana münasibətlərinin kəskin olması,  ərlə 
arvad arasında xasiyyətlərin uyğun gəlməməsi, sistematik qalmaqalın, hay‐
küyün, dava‐dalaşın olması böyüməkdə olan körpələrin şəxsiyyət kimi for‐
malaşmasına mənfi  təsir  göstərir,  onlarda müxtəlif  psixoloji  komplekslər 
yaradır, uşağı psixoloji  cəhətdən zəiflədir. Onun özünü qiymətləndirməsi 
aşağı səviyyədə olur. Ətrafındakı uşaqlarla ünsiyyət yarada bilmir. Yüksək 
tonda danışıq eşidən kimi daxili təlaş keçirir. Uşaqlar şənlənərkən o, sakitcə 
onları  müşahidə  edir.  Onda  özünəqapanma  halları  yaranır.  Özünəinam 
hissi zəifləyir. Uşaqlar ailədəki xoşagəlməz mühitə uyğunlaşır, nəticədə isə 
yoldaşları  ilə  rəftarını  itirir, xoşagəlməz  sözlər danışır, hərəkətlərində  aq‐
ressivlik  üzə  çıxır,  vurub‐sındırma  hallarına,  dağıdıcılığa meyilləri  artır. 
Hər bir suala kobud cavab verirlər. Uşaqlarda olan emosionallıq amili get‐
dikcə əsəbə çevrilir. 
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Bir qrup uşaq da var ki, onlar heç kimlə ünsiyyətdə olmaq istəmir. On‐
larda özünüqiymətləndirmə yüksək olur. Eləcə də, heç kimin onların  işlə‐
rinə müdaxilə  etməsinə  imkan vermir, onlara nəsə başa  salmaq  istədikdə 
hay‐küy  salırlar. Heç  kimi  özlərinə  yaxın  buraxmaq  istəmir,  öz  tərsliklə‐
rindən dönmür, necə düşünürlərsə, eləcə də hərəkət edirlər. Ümumiyyətlə, 
belə  uşaqların  etimadını  qazanıb,  onların  xoşladığı  mövzularda  söhbət 
edib, ”ürəyindəki” fikirləri öyrənmək lazımdır ki, öz istək və arzularını sizə 
aça  bilsin. Həmçinin  uşağa  sərbəstlik  verilməlidir. Ancaq mümkün  olan 
sərbəstliyin  özü  də  nəzarət  altında  olmalıdır. Uşaqda  özünəinam  hissini 
artırmaq lazımdır.  

5.4. Emosiyalar 

Emosiyalar insanların həyat fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Onlar orqanizmin yaşaması üçün optimal şəraitin yaradılmasına və bütün 
tələbatın  ödənilməsinə  yönəldilmişdir.  Buna  nail  olduqda  orqanizmdə 
müsbət, əks halda isə mənfi emosiyalar yaranır.  

Tədqiqatlar  nəticəsində  müəyyən 
edilmişdir ki, baş beynin limbik şöbəsi 
ilə beyin qabığı arasında, eləcə də reti‐
kulyar (retikulyar formasiya – baş bey‐
nin  mərkəzi  şöbələrinin  dərinliyində 
yerləşən  torabənzər  sinir  strukturları‐
nın  məcmusu.  Müxtəlif  istiqamətlərə 
gedən  külli miqdarda  sinir  telləri  ilə 
xarakterizə  olunur.  Əsas  funksiyaları 
sinir sisteminin ümumi oyanıqlıq vəziy‐
yətini  tənzim  etmək  və  onurğa  bey‐
ninin  reflektor  fəaliyyətinə nəzarət et‐
məkdən  ibarətdir. Ayıqlıq,  təşviş  və  fəal diqqət  vəziyyətləri  ilə  əlaqədar‐
dır.) formasiya və hipotalamus (hipotalamus görmə qabarlarının aşağı his‐
səsində  yerləşir.  Bu  sahə  orqanizmin  vegetativ  funksiyaları  ilə  sıx  əlaqə‐
dardır. Hipotalamusun zədələnməsi və yaxud güclü qıcıqlanması zamanı, 
orqanizmdə bir sıra vegetativ pozğunluqlar baş verir: yağ, su, duz müba‐
diləsi pozulur, tər ifrazı meydana gəlir, damarlar büzülür, qan təzyiqi yük‐
səlir. Qanda adrenalin və koradrekalinin miqdarı artır. Mənfi emosiyalar‐
da,  ən çox da vahimədə yaranır) arasında mövcud olan qarşılıqlı  əlaqələr 
bu mexanizmlərin  yaranmasında  əsas  yer  tutur.  Emosiyaların  yaranması 
mexanizmlərinin  öyrənilməsində P.K. Anoxinin, K.V.  Sudakovun  və  baş‐
qalarının tədqiqatları böyük rol oynamışdır.  
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İnsanın  həyat  fəaliyyətində  emosiyaların  yaranması mövcud  dinamik 
stereotiplərin  pozulması  və  yeni  stereotiplərin  əmələ  gəlməsi  nəticəsində 
qarşıya çıxan çətinliklərdən irəli gəlir.  

Emosiya  hər  hansı  bir  hissin  bilavasitə  keçirilməsinin  cərəyanıdır. 
Bəzən emosiyalar öz təsir qüvvəsinə görə fərqlənir. Belə emosiyalara stenik 
emosiyalar deyilir. Onlar  insanı hərəkətə, danışığa  təhrik edir, ona qüvvə 
verir. Sevincindən insan “dağı‐dağ üstünə qoymağa” hazır olur.  

Stenik  emosiyalar  orqanizmin  tonusunun  və  qabiliyyətinin  fəallığını 
artırır. Başqa hallarda isə emosiyalar passivliyi və fəaliyyətsizliyi ilə səciy‐
yələnir,  insanı  zəiflədir.  Bəzən  qüvvətli  bir  hissi  keçirən  şəxs  öz  aləminə 
qapılır, cəmiyyətdən uzaqlaşır. Bunlar astenik emosiyalardır.  

İcra olunan hərəkətlərin motivi kimi emosiyalar bəzən  fəaliyyəti  təşkil 
edir,  bəzən  də  onu  pozur.  Emosional  zəiflik  halında  insan  fəaliyyəti  öz 
məqsədyönlülüyünü  itirir,  təfəkkür və  fantaziya zəruri stimulundan məh‐
rum olur. 58 

Lakin  valideynlər  qeyd  etdiyimiz  bu  aləmə  bilib‐bilmədən müdaxilə 
etdikdə sonu heç də sevindirici olmayan hallar baş verir. Uşaq psixikasında 
olan hər hansı bir cüzi zədə gələcək nəsildə, ya da gələcəkdə qurulacaq ailə 
həyatında  öz  əksini  tapmış  olur. Mənfi  emosiyalar  ardıcıllıqla müəyyən 
vaxt ərzində təkrar olunursa, stres reaksiyaları yaranır.  

Stres. Çətin şəraitlərdə müxtəlif ekstremal təsirlərə cavab olaraq yaran‐
mış hər hansı bir fəaliyyətin gərgin psixoloji halı stress adlanır. Stres fizio‐
loji  cəhətdən  orqanizmin  fəaliyyətinin daxili  şəraitinin  sabitliyinin pozul‐
masıdır.  

Stresin ilkin mexanizmlərini Kanada fizioloqu Hans Selye öyrənmişdir. 
O müəyyən etmişdir ki, orqanizmə mənfi qıcıq  təsir etdikdə, ürək döyün‐
məsi,  adrenalinin miqdarının  çoxalması  və  s.  bu  kimi  cavab  reaksiyaları 
müşahidə olunur. Bu reaksiyalar cəmini H. Selye stres adlandırmışdır. Stres 
ingilis dilində “gərginlik” deməkdir. Beləliklə, stres sinir gərginliyidir.  

Qıcıqların növündən və səviyyəsindən asılı olaraq iki cür stres növünü 
qeyd etmək olar: destruktiv və konstruktiv stres. Bunların hər ikisinin fizio‐
loji mexanizmi eyni, nəticələri isə müxtəlifdir.  

Destruktiv stres dağıdıcılıq xarakteri daşıyır. Yəni  insanın əhvalı dəyi‐
şir, özünə nəzarət itir, onun özünü şüurlu şəkildə ələ alma qabiliyyəti zəif‐
ləyir.  
                                                 
58  Ə. S.Bayramov, Ə.Ə. Əlizadə, M.Ə. Həmzəyev “Ümumi Psixologiya” (səh. 392) 
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Konstruktiv stresdə isə orqanizm özünü səfərbər edir, yeni enerji mən‐
bəyi taparaq “xilas” olur, insan özünü tez ələ ala bilir.  

Reaksiya, məzmununa görə, affektiv və koqnitiv davranış hissləri kimi 
bölüşdürülür.  

Koqnitiv  reaksiyalar  şəxsin  şübhəli  olduğu  faktların  araşdırılmasına 
səbəb və səbəbkarı axtarmaqla hadisələrin gedişini qurmağa proqnoz ver‐
məyə yönəldilib.  

Koqnitiv  reaksiyalar  astenik  xarakterli  intellektual  şəxslərdə  üstünlük 
təşkil edir.  

Affektiv  reaksiyalar emosional surətdə hadisəni keçirtmə vəziyyətidir. 
Ümidsizlik, qorxu, qəzəb, nifrət bu reaksiyalara aiddir.  

Davranışlı reaksiya isə fiziki mübarizə və imtina ilə xarakterizə olunur. 
Bir  şəxsin davranışı  stres  səciyyəsi daşıyan yerdə qüvvətli  sinir  sisteminə 
malik olan digər  şəxsdə heç bir gərginlik  əlaməti müşahidə edilmir. Stres 
şəraitində davranışın pozulmasının qarşısını alan ən mühüm amil məsuliy‐
yət hissidir.  

Faktlara müraciət edək: 
Otuz yaşlı qadın ağır isteriyadan əziyyət çəkir. Belə ki, güclü stress za‐

manı  nitqində  qırıqlıq,  rabitəsiz  hərəkətlər,  hətta  kəkələmə  hiss  olunur. 
Artıq ani həyəcandan və konfliktdən onda qıcolma, ürəkbulanma, qusma, 
qarın nahiyəsində ağrılar başlayır. Bu  isə onu  tez‐tez həkimə müraciət et‐
məyə məcbur  edir. Həmin  qadınla  söhbətdən məlum  olur  ki,  körpəlikdə 
evin  ən  sevimli  övladı  olub,  əgər  istəyi  yerinə  yetirilmirdisə,  yerə  yıxılıb 
ayaqlarını döşəməyə vurar və ağlayarmış. Nənə, baba, valideynlər  isə ona 
həmin an istədiyini verərmişlər.  

Təklikdə  və  ailəsində mahnı  oxuyan,  şer  deyən  10  yaşlı  oğlan  (hətta 
skripkada  çala  bilir)  məktəbdə,  dostları,  qohum‐qardaş  yanında  özünü 
itirir, tez‐tez səhvlərə yol verir. Məlum olur ki, o, uşaqlıqda valideynləri tə‐
rəfindən daim “Adam arasına çıxa bilmirsən! Utancaqsan, qız kimisən. Heç 
belə də oğlan uşağı olar? Bir də səhv etsən, gör sənə nə edəcəyəm!” kimi 
danlaqlara məruz qalmışdır. Halbuki, valideynlər bilməli  idilər ki, bu söz‐
lərlə uşağı güclü stress vəziyyətinə salırlar. Bu zaman isə orqanizmdə mad‐
dələr mübadiləsi pozulur, uşağın rəngi avazıyır, əlləri titrəyir, ürək döyün‐
tüsü artır. Bu hal daim davam etdiyi müddətdə uşağın hərəkətlərində ni‐
zamsızlıq, nitqində kəkələmə halları müşahidə olunur.  

Belə misalları çox göstərmək olar. Ona görə də istər nənə, baba, istərsə 
də ata, ana, ya da uşağa tərbiyə verən digər şəxslər bilməlidirlər ki, hər bir 



Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial‐psixoloji məsələləri 
 

 87 

uşaq çiçəklər kimi rəngarəng və təkrarolunmazdır. Əgər onlara vaxtlı‐vax‐
tında qulluq olunmasa, əlbəttə ki, solar, öz təravətini itirərlər. Körpələr bi‐
zim gələcəyimizdir. Onların gələcəkdə yaxşı və ya pis olmaları  isə bizim 
özümüzdən asılıdır.59  

5.5. Uşaqlar da stresə düşə bilirlər 
Azyaşlı  uşaqlar  da  stresə  düşə  bilirlər.  Uşağın  depressiyaya  düşmə 

səbəbləri hansılardır? 
Adətən, azyaşlı uşaqları olan valideynlər bir çoxları kimi uşaqların  ət‐

rafda baş verən hadisələrlə bağlı ciddi əsəb gərginlikləri yaşaya, stresdə ola 
biləcəklərini düşünmürlər. Bir çoxlarının beynində uşaqlarla bağlı belə bir 
fikir var: “ Hələ nə yaşı var ki, depressiyaya düşsün”, “Hələ o yaşda deyil 
ki, fikir çəksin”. Ancaq aparılan araşdırmalar bu düşüncə tərzinin tamamilə 
səhv olduğunu göstərir. Uşaqlar da depressiyaya düşə bilirlər. Artıq forma‐
laşmış  və  həyatda  qarşımıza  çıxan  çətinliklərlə  az‐çox  mübarizə  etməyi 
bacaran yetkinlərdən fərqli olaraq, azyaşlı uşaqlar ətrafda baş verən hadisə‐
lərdən daha  çox  təsirlənir. Bu da  forma‐
laşmaqda  olan  uşağın  psixoloji  inkişa‐
fına mənfi təsir göstərib, onun həyat haq‐
qında  düşüncələrində  ciddi  problemlər 
ortaya  çıxara  bilər.  Bu  səbəbdən  gələcə‐
yimiz  (bir  çox ata‐analar üçün, hətta hə‐
yatın  tək mənası, Allahın  onlara  verdiyi 
ən  böyük  xoşbəxtlik)  olan  uşaqları  dep‐
ressiyadan,  stresdən  qorumaq  üçün  əli‐
mizdən gələni etməli, bunun üçün uşaq‐
lara  qarşı  diqqətli  olmalı,  əgər  bir  nara‐
hatlığın  olduğu  hiss  olunarsa,  vaxt  itir‐
mədən  bununla  maraqlanmalı  və  uşağı 
stresə  salan səbəbləri aradan qaldırmağa 
çalışmalıyıq.  

Azyaşlı uşaqların stresə düşməsinin bir çox səbəbi ola bilər. Məktəbdə, 
bağçada, həyətdə, ailə  içində baş verən xoşagəlməz hadisələr  (valideynlə‐
rin ayrılması, bacı və ya qardaşın dünyaya gəlməsi) və ya uşağınızın özü ilə 
əlaqədar  olan problemlər  (məsələn, hər hansı bir  fiziki  çatışmazlıq  və  ya 
aclıq, həddindən artıq yorğunluq kimi fiziki problemlər) onun depressiya‐
ya düşməsinə  səbəb ola bilər. Aparılan araşdırmalar nəticəsində  stres ya‐
                                                 
59  A.İbrahimov, H.Xəlilov “Sağlam övlad, düzgün tərbiyə, təmiz nitq” (səh. 21‐27) 
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radan səbəblərin az yaşlı uşaqlar üzərində yetkin  insanlara nisbətən daha 
böyük  təsirə malik olduğu ortaya çıxır. Qısamüddətli  stres, adətən elə də 
böyük problemlər yaratmadığı halda, uzunmüddətli stresin uşaqlara, onla‐
rın düşüncələrinə, psixologiyasına, formalaşmaqda olan xarakterinə böyük 
ziyan vurduğu və  sonralar daha pis nəticələrə yol açdığı  sübut olunmuş‐
dur. Bu səbəbdən uşağınızın yaşadığı stresi daha da ağırlaşdıran səbəbləri 
ortadan qaldırmalı və ona stresdən qurtulması üçün kömək etməlisiniz. Bu 
məsələlərdə  kifayət  qədər  diqqətli  olmamaq,  övladınıza  laqeyd  olmaq, 
bütün bunlara ciddi yanaşmamaq, qeyd etdiyimiz kimi uşağınız (həmçinin 
də özünüz) ilə əlaqədar çox pis nəticələrə səbəb ola bilər. Düşdüyü depres‐
siyaya görə, ciddi psixoloji zərbə almış uşağın sonralar öz həyatını qurma‐
sında,  cəmiyyətdə  müəyyən  mövqe  əldə  etməsində,  istər  ailə  qurmaq, 
istərsə də dostları  ilə münasibətlərdə böyük çətinliklər  ilə üzləşdiyi, hətta 
uşaq vaxtı lazımi psixoloji dəstəyin, valideyn qayğısının olmaması sonralar 
sərbəst həyata atıldığı zaman üzləşdiyi daha böyük problemlər, çətinliklər 
qarşısında aciz qaldığı və bu səbəbdən daha böyük  ruhi  iztirablara düçar 
olduğu müşahidə  edilir.  Bunun  qarşısını  ala  bilmək  üçün  valideynlər  öz 
uşaqlarına qarşı daha diqqətli olmalı, bunu ortadan qaldırmağın yollarını 
bilməli,  bununla  əlaqədar maariflənməlidirlər.  İstər  gənc,  istərsə də  yaşlı 
ata və anaların əksəriyyəti bu haqda kifayət qədər məlumata sahib deyildir. 
Stresdə olan uşaqların davranışlarında, adi, gündəlik baş verən hadisələrə 
verdikləri  reaksiyalarda dəyişmələr baş verir. Bu  əlamətlərə nə qədər çox 
diqqət etsəniz, stresin uşağınıza olan mənfi təsirinin qarşısını o qədər tez ala 
bilərsiniz. Uşağınızın stresdə olmasını göstərən bəzi əlamətlər bunlardır: 

Yuxusu ilə bağlı dəyişiklik varsa, yəni gec yuxuya gedirsə, yerinə uzan‐
dıqdan sonra uzun müddət yata bilmirsə və ya yuxudan oyanarkən çətinlik 
çəkirsə, deməli,  uşağınız  stresdədir. Bəzi  valideynlər  uşaqlarının  həddin‐
dən artıq yuxulamasını əsəblərinin sakit olması  ilə əlaqələndirirlər. Ancaq 
əksinə, həddindən artıq yuxulama da stresin əlamətidir.  

Yemək vərdişlərində olan dəyişiklik məsələn, iştahasızlıq, vaxtında ye‐
mək istəməmək uşağınızın stresdə olduğunu göstərir. Tualetə tez‐tez və ya 
gec‐gec getməsi kimi  tualet vərdişlərində olan dəyişikliklər də stresin  əla‐
mətidir.  

Dırnaqyemə,  saçlaoynama,  buruneşmə  və  s.  kimi  insanın  əsəblərinə 
toxunan  vərdişlər  uşağın  daxili  narahatlıq  keçirdiyini,  əsəblərinin  gərgin 
olduğunu göstərir. Çox zaman valideynlər uşaqlarının dırnağını yediyini, 
burnunu eşdiyini və ya paltarının qolunu çeynədiyini, dartdığını görəndə “ 
dırnağını yemə, əllərini pis günə qoyursan”, “ burnunu qurdalama, iyrənc 
işlər görmə, tez ol, get əllərini yu!” və ya “paltarın qolunu gör nə günə qoy‐
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dun?” deməklə kifayətlənirlər. Ata‐anaların belə hallarda uşağı danlamaq 
əvəzinə, nə  səbəbdən belə etdiyini öyrənmələri, nəyə görə həyəcan keçir‐
diyi ilə maraqlanmaları daha yaxşı olardı.  

Əgər  uşaqlarda  özünəqapanma,  qaradinməzlik  varsa,  ətrafdan  təcrid 
olmağa çalışırsa, bu, onların stres keçirdiyini göstərir.  

Hər bir insan həyatda müəyyən hallarda qorxur, o cümlədən də azyaşlı 
uşaqların bəzən qorxması normal hal sayılır. Ancaq uşaq, fərqli olaraq, da‐
ha çox qorxursa, bu, onun narahat olduğunu göstərir. Uşağın daxilində olan 
narahatlıq, həyəcan,  stres bəzən özünü normal olmayan, hədsiz qorxu  ilə 
büruzə verir.  

O cümlədən həddindən artıq narahatlıq, hər  şeyə görə həyəcanlanma, 
gündəlik həyatımızda baş verən hadisələrə sakit yanaşa bilməməsi uşağın 
depressiyada olmasını, əsəblərinin sakit olmamasını göstərir.  

Bəzən uşaqların  təcavüzə meyilli olması,  ətrafdakılara, o cümlədən də 
valideynlərinə qarşı əsəbi davranmaları, kəskin reaksiyalar verməsi, səbir‐
siz  hərəkətləri  ata‐analarını  hövsələdən  çıxarır.  Belə  hallarla  qarşılaşan 
valideynlər, çox zaman “bəsdir özünü dəliliyə qoydun”, “özünü ağıllı apar” 
deməklə,  uşağı danlamaqla,  özlərinə  qarşı  etdiyi  hərəkətləri  hörmətsizlik 
hesab edib uşaqları cəzalandıraraq məsələni bitmiş hesab edirlər. Halbuki, 
belə hallarda uşaqların bu cür davranışlarının səbəbi çox zaman keçirdiyi 
stresdir (ərköyün uşaqlar nəzərə alınmır). Məsələnin danlamaq və cəzalan‐
dırmaqdan daha yaxşı həll yolları var ki, bu da uşağı anlamağa çalışmaq və 
qayğı göstərməkdir.  

Uşaqlar hər zaman ana qucağına, valideyn qayğısına ehtiyac duyurlar. 
Ancaq həddindən artıq dərəcədə valideynə sığınma ehtiyacı varsa, bu, stres 
və depressiyadan qaynaqlanır.  

Uşağın barmaqəmmək, alt  islatmaq kimi körpə yaşlarındakı davranış‐
lara qayıtması, onun stresdə olduğunu göstərir.  

Stres və depressiyanın bir əlaməti də həddindən artıq dərəcədə sevdiyi, 
bağlandığı  insanlardan ayrı qalmaq qorxusudur. Əgər uşaq valideynlərin‐
dən  çox  qısa müddətə də  olsa,  ayrı düşdükdə,  ata‐anası  harasa  gedəndə 
həmişə dalınca ağlayırsa, bu onun narahatlıq, əsəb gərginliyi keçirdiyindən 
xəbər verir. 

Uşağın səbəbsiz, adi şeylərə görə tez‐tez ağlaması onun stres keçirməsi 
ilə əlaqədardır.  

Təbii ki, stres keçirən uşaqların hamısında eyni əlamətlərin və ya bütün 
əlamətlərin hamısının birdən olması vacib deyil. Stresin uşağa təsir etmə və 
uşağın  davranışlarında  özünü  büruzə  vermə  dərəcəsi  eyni  deyildir.  Bu, 
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uşağın  yaşına,  inkişaf  dərəcəsinə,  yaşadığı mühitə,  ailəsindəki  vəziyyətə, 
xasiyyətinə və streslə mübarizə etmə, vəziyyətdən çıxış yolu tapma qabiliy‐
yətinə görə dəyişir. 

Belə bir fikir ortaya çıxa bilər ki, daima valideynləri tərəfindən qorunan 
uşaq heç vaxt stres keçirə bilməz. Ancaq bu fikir bir o qədər də düz deyil. 
Çünki  bəzən  uşağını  həddindən  artıq  qoruyan  valideynlər  uşaqlarının 
stresə düşməsinə səbəb olur və yeni stres qaynaqları yaradırlar. Uşaqların 
həddindən artıq qorunması, nəzarət altında saxlanılması onların sərbəstli‐
yini azaltdığı üçün,  stresə  salır və  əsəb gərginliyi keçirməsinə  səbəb olur. 
Bunun qarşısını almaq üçün realist olun, uşağınızın hələ balaca olduğunu 
unutmayın, onun sərbəst olması, oyun oynaya bilməsi üçün şərait yaradın. 
Çox  valideynlər uşağın  ağlının heç nə kəsmədiyini və heç  bir qərar verə 
bilmə qabiliyyətinə malik olmadığını düşünür, daima ona nə etmək  lazım 
olduğunu  göstərir,  hər  işdə  əmr  edən  tərəf  olurlar. Valideynlərin  böyük 
əksəriyyətində  belə  bir  fikir  formalaşıb  ki,  “uşaq  özü  üçün  nəyin  yaxşı, 
nəyin  pis,  nəyin  xeyirli,  nəyin  isə  zərərli  olduğunu  seçmək  iqtidarında 
deyil,  buna  görə  də  hər  şeyi  uşaqların  yerinə  valideyn  seçməlidir,  hər 
halda, ata‐ana yaşca böyükdür, dünya görüb və buna görə də ən yaxşısını 
onlar bilir”, “indi istəməyə bilər, ancaq vaxt gələcək, mənə sağ ol deyəcək”. 
Belə  fikirlər  bir  o  qədər  də  doğru  deyil.  Çünki  hər  şeyi  uşağınızın  yax‐
şılığını düşünüb etsəniz, belə daimi əmrlər vermək və uşağı istəmədiyi bir 
işi etməyə məcbur etmək onun gərginlik yaşamasına və  stresə düşməsinə 
səbəb  ola  bilər.  Belə  hallarda  uşaqlar  bəzən  daima  əmrlər  yağdıran  ata‐
analarının onları sevmədiklərini belə düşünə bilirlər. Belə halların baş ver‐
məməsi üçün  sadəcə hər hansı bir  işi görməsi üçün uşağınıza  əmr etmək 
əvəzinə,  ona  bir neçə  variant  təklif  edin  və  özünün  qərar  verə  bilməsinə 
şərait yaradın. Öz iradəsi ilə qərar verməsi valideynlərinin ona hörmət etdi‐
yini, onu sevdiyini düşünməsinə, özünü sərbəst hiss etməsinə səbəb olur, 
ortada olan stresi aradan qaldırır.  

Valideynlərin qarşısında duran digər vəzifə də günümüzdə çox istifadə 
olunan televizoru seyr edərkən uşağınızda gərginlik yaradan proqramların 
izlənilməsinə mane olmaqdır. Televizor güclü  təsir qabiliyyətinə malikdir. 
O, nəinki  azyaşlı uşaqların, hətta yetkin, müəyyən  formalaşmış  xarakterə 
sahib insanların psixologiyasına da mənfi təsir edir; televizor hər gördüyü 
şeyə maraq göstərən, həyatı öyrənməyə başlayan azyaşlı uşaqların düşün‐
cələrinin yaranması və formalaşmasında böyük rola malikdir. Odur ki, uşa‐
ğının qayğısına qalan, onun düzgün şəkildə tərbiyə almasını və yaxşı xüsu‐
siyyətlərə malik olan şəxsiyyət kimi formalaşmasını istəyən hər bir valideyn 
uşağının  izləyəcəyi  proqramları  diqqətlə  seçməli,  zərərli  hesab  olunan, 
mənfi təsir göstərə biləcək veriliş və filmlərə baxmasına mane olmalıdır.  
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Valideynlər uşaqlarını stresdən necə qoruya bilərlər? 
Bunun bir neçə yolu var: 
Stresi aradan qaldırmaq üçün uşağınıza kömək edin, bunun adi bir şey 

olduğunu, öz‐özündən keçib gedəcəyini düşünməyin, sonralar bunun ağır 
nəticələrinin ortaya çıxa biləcəyini unutmayın. Uşağınız stres keçirirsə, de‐
məli, ortada problem var, buna ciddi yanaşın, stresin uşağınızın üzərindəki 
mənfi təsirini azaltmaq üçün gözlənənlərə qarşı onu əvvəlcədən hazırlayın. 
Uşağınızla  söhbət  edərək onu  sakitləşdirə, özünü necə hiss  etdiyini daha 
yaxşı başa düşə bilərsiniz. Məsələn, ailədə yeni uşağın dünyaya gəlməsi və 
ya yeni saç düzümü stres yarada bilər. Ancaq bu cür məsələləri həddindən 
artıq şişirtmək, daima stres yaradan həmin mövzu haqda danışmaq uşağın 
həddindən artıq stresə düşməsinə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də diqqətli 
olmalı,  vəziyyəti  tarazlaşdırmağa, məsələni  böyütməməyə  çalışmalısınız. 
Bəzən  özünüz  də  stresli  olduğunuzdan,  övladınızla  lazımi  qədər maraq‐
lanmaya  bilərsiniz.  Belə  hallarda  uşağınızı  əmanət  edə  biləcəyiniz  və  ya 
stresinizi  azalda  biləcək  yaxınlarınızın  yanınızda  olması  lazımdır. Ancaq 
uşağınıza  qayğı  göstərmək  kifayət  deyil,  siz  onun  yanında  olmadığınız 
hallarda depressiyadan çıxa bilməsi üçün streslə mübarizə və problem həll 
edə  bilmə  qabiliyyətlərini  aşılayın.  Bu  ona  ömür  boyu  kömək  edəcək, 
sərbəst  şəkildə  öz  həyatını  qurmasını  təmin  edəcəkdir.  Buna  görə  də  bu 
məsələlərdə diqqətli olun. Uşağınıza dəstək olun və ona duyğularını yaşa‐
mağa imkan verin. Stresli bir anında uşağın oyun oynaması və ya şəkil çək‐
məsinə şərait yaradın. Unutmayın ki, hər uşaq həyat bağçamızda açılmış ən 
gözəl gül, Allahın bizlərə verdiyi ən böyük hədiyyədir. 60 

5.5. Ailədaxili davranışlar 

5.5.1. İfrat dərəcədə qoruyucu və müdaxilə 
edən ata‐ana davranışları 

Belə bir davranışı mənimsəyən ana‐atalar, adə‐
tən  uşaqları  üçün  xəyali  bir  dünya  quraraq,  onu 
dünyadakı bütün zərər və pisliklərdən qorumağa 
çalışırlar.  Demokratik  davranışın  əksinə  olaraq, 
onlar  uşaqlarına  hər  zaman  səlahiyyət  vermirlər, 
çünki  uşaqları  bacarmaz,  səhv  edər,  bilavasitə 
zərər  görər deyə  fikirləşirlər. Uşağın  edə  biləcəyi 
bir çox şey böyüklər tərəfindən edilir. Uşaqlarının 

                                                 
60  29 Dekabr 2008  http://www.mcaturk.com/COCUKLAR‐DA‐STRESE‐GIRER_1691.html 
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yaxşı qidalanması üçün  əl  ilə bəsləməkdən başlayaraq  (özbaşına qidalana 
biləcək  yaşda  olmalarına  baxmayaraq),  çatdıra  bilmir,  ya  da  yorulmasın 
deyə, ev tapşırığını etməyə, hətta ailə qurmuş övladının ailə həyatını idarə 
etməyə qədər münasib olmayan müdaxilələr belə edirlər. Və çox zaman bu 
uşaqlar valideyn tərəfindən dəstək olmazsa, bir çox işləri edə bilmirlər.  

Əksər  hallarda  bu  cür  ana‐ataların  uşaqları 
qorxaq,  utanan,  özlərinə  güvənməyən,  daim  bir 
başqasının dəstəyini axtaran və müəyyən bacarıq‐
lar baxımından həmyaşıdlarından daha az inkişaf 
etmiş  uşaqlardır.  Bu  da  uşağın,  xüsusilə  sosial 
münasibətlərdə  passiv  olmasına  səbəb  olur.  Ev 
xaricindəki dünya onlar üçün həqiqətən adaptasi‐
yası çətin və hətta  təhlükələrlə doludur. Xüsusilə 
də  özlərini müdafiə  edəcək  yetkinlərin  olmadığı 
həmyaşıd qrupları içində, oyun mühitində belə özlərini hiss etdirə bilməz, 
digər uşaqlar tərəfindən təcrid olunar və ələ salına, hətta müqavimətə belə 
məruz qala bilərlər.  

Həddindən  çox mühafizəçi  ana‐atalar  uşaqlarını,  adətən  özlərinin  bir 
davamı kimi görürlər və çox zaman da onlarla hissi çatışmazlıqlarını təmin 
etmək  istəyirlər; uşağın ana‐ataya olan asılılığını bir vəzifə olaraq mənim‐
səmiş  olurlar.  Cinslər  arasında  fərq  göstərirlər,  xüsusən  qız  uşaqlarının 
müstəqil  bir  fərd  olması  təhlükəli  olduğu  üçün  qız  üzərində  daha  çox 
nəzarət etmək istəyirlər.  

Bu cür tərbiyə üsullarının əsasında yatan səbəblər uşağın ölən bir kör‐
pənin ardından doğulması;  təhlükəli bir xəstəliyə  tutulması;  ər‐arvad ara‐
sındakı  konfliktlər;  ana‐atanın  öz  uşaqlıq  çağlarında  kifayət  qədər  sevgi 
mühitində böyüməmiş olması ola bilər.  

5.5.2. İfrat dərəcədə avtoritet və müdaxiləçi ana‐ata davranışları 

Bu  davranışı  mənimsəyən  ana‐
atalar  demokratik  davranışın  tam 
əksinə olaraq övladlarının özlərindən 
fərqli  bir  fərd  olduğu  düşüncəsinə 
sahib deyillər. Bu davranışın əsas xü‐
susiyyəti uşağa  qarşı  edilən  təsirdir. 
Ana‐ata uşaqlarına qəti olaraq hakim 
olduqlarına  inanırlar. Heç bir aydın‐
lıq gətirmədən qoyulan qayda və qa‐
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nunlar vardır. Uşaqlar ana‐atanın qoyduğu bu qayda‐qanunlara qeyd‐şərt‐
siz əməl və  itaət etməlidir. Burada davamlı qiymətləndirmə, nəzarət etmə 
və istiqamət verməyə cəhd vardır. Elə edilməz... belə edirlər... necə oturur‐
san...  kimi.  İstənilməyən  davranışlar  cəzalandırılır.  Bu  cəza  çox  zaman 
sözlə tənqiddən, təhqirdən alçaldılmağa, hətta döyülməyə qədər gedib çıxa 
bilər. Münasibətin  birtərəfli  olması  və müdaxiləçi  davranış  ana‐ata‐uşaq 
əlaqəsində  sevgi  və  nəvazişə  bağlı  olan  əlaqəni  əngəlləyə  bilir. Münasi‐
bətlərdə daha çox qorxu və hirs duyğuları hakimdir. 

Bu  formada  tərbiyə  edilən,  böyüdü‐
lən  uşaqlar  duyğu  (xüsusilə  də  hirs  və 
əsəbilik  duyğularını)  və  düşüncələrini 
asan ifadə edə bilməyən, avtoritet mühi‐
tə  boyun  əyən,  amma  olmadığı  zaman 
da qayda‐qanunlara qarşı çıxan insanlar‐
dır. Özlərindən güclü insanlara qarşı ita‐
ətkar  hərəkət  göstərən,  özlərindən  güc‐
süzlərə qarşı isə amansız olurlar.  

5.5.3. İcazə verən davranış  
Bu  davranış  tərzini  mənimsəmiş  ana‐atalar,  əsasən,  uşaqlarının  hər 

etdiklərini  xoş  qarşılayır,  bəzən  uşaqları  ilə  bağlı  hissləri  zəif,  bəzən  isə 
onlara qarşı  isti və sevimli – olurlar. Davranışlarındakı ən əsas xüsusiyyət 
uşaqlarını heç bir  tərzdə  idarə etməmələri və uşaqlarının  istədiyi hər  şeyi 
etmələrinə icazə vermələridir. Bu uşaqların yemək, yuxu və televizora bax‐
ma  kimi  istəkləri  tamamilə  onların  özünə  aiddir. Ailə daxilində problem 
olmayan bu davranışlar ictimai qaydaların başladığı məktəb, iş və dostluq 
çevrəsi kimi sosial mühitlərdə problem olmağa başlayır. Arzu və istəklərinə 

nəzarət  edilməsini,  idarə  edil‐
məsini  öyrənməmiş  olan  uşaq 
xarici aləmdə üzləşdiyi çətinlik‐
lər  qarşısında  nə  edəcəyini  bil‐
mir.  Belə  bir  vəziyyətdə  uşaq 
aqressiv  hərəkətlər  nümayiş  et‐
dirə bilər, ya da  çox vaxt adap‐
tasiya ola bilmədiyi üçün digər‐
ləri tərəfindən təcrid edilə bilər. 
Öz  ana‐atalarından  görmüş  ol‐
duqları  icazəverici  davranışları 
digər  insanlardan  görməmək 
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onlarda bədbinlik yarada bilər. Qarşı çıxılmağa, eləcə də arzu və istəklərinə 
nəzarət  etməyə  öyrənməmiş  olmaları  konsentrasiya  və  bir  sıra  bu  kimi 
xüsusiyyətləri  inkişaf  etdirmələrinə  maneələr  törədir.  Bu  cür  ana‐atalar 
uşaqlarının hər  istədiklərini etdikləri halda məmnun olmadıqlarını, ya da 
dərslərinə maraq  göstərmədiklərini  anlaya  bilməzlər. Halbuki, uşaq  istək 
və arzularını nəzarətdə saxlamağı öyrənmədiyinə görə, diqqət və cəhd gös‐
tərməyi tələb edən işlərdən tez bezir. 3 yaşında dəcəl bir oğlu olan ananın 
ən böyük dərdi uşağının başını heç bir şeylə qata bilməməsidir. Əlinə veri‐
lən bir oyuncaqla ən çoxu bir neçə dəqiqə maraqlanır və həmin an da be‐
zirdi, heç bir  şeylə məmnun olmurdu. Söhbətin  sonunda məlum oldu ki, 
hələ  3 yaşında  ikən bu uşaq uzaqdan  idarə  edilən maşınlardan  robotlara 
qədər hər növ qarışıq oyuncağa sahib  idi. Üstəlik də bu oyuncaqlar, uşaq 
hər  istədiyi  zaman  alınırdı. Yenə  ana‐ata uşağı  ilə  oynadığı  bütün  oyun‐
larda uşağının qalib gələ biləcəyi tərzdə davranırdılar. Uşaq nə vaxt istəsə, 
o vaxt da yatırılırdı. Hətta bəzi gecələr yuxusu gəlmədiyi vaxtlarda atanı 
yatağına çağırır və gecənin bir yarısında yataqda onunla oyun oynamasını 
istəyirdi. Təbii ki, bu istək də yerinə yetirilirdi. Ata bu vəziyyəti, necə olsa, 
uşaq böyüdüyü zaman bunları başa düşəcək və əl çəkəcək şəklində dəyər‐
ləndirirdi. Oxşar  vəziyyətdə  olan  başqa  bir  ata  da  özünün  uşaq  olduğu 
vaxtlar  heç  oyuncağı  olmadığı  və  ana‐atasının  özünə  lazımi  qədər  sevgi 
göstərmədiyini əsas sayaraq öz övladına bunları yaşatmaq istəmədiyini irə‐
li  sürürdü. Halbuki,  istəklərinin  gecikməsini,  bəzən də  reallaşmayacağını 
öyrənmək  səbir  etməyi  və  çətin‐
liklər  qarşısında  dözümlü  olmağı 
öyrənmənin  əsaslarıdır.  Ana‐ata‐
ların  təsəvvür  etdiyi  kimi  utopik 
bir dünyada deyil, daha realist bir 
dünyada yaşayacaq uşaqlar öz ev‐
lərinin xaricində hər zaman bu cür 
çətinliklərlə qarşılaşacaqdır. Dost‐
ları  ilə  oyun  oynayarkən  növbə‐
sini  gözləmək,  qalib  gəldiyi  kimi, 
məğlub  olmağı  da  qəbul  etmək, 
dərs zamanında müəllimlərinə sə‐
birlə qulaq asmaq, hətta dərs müd‐
dətində  acdığı  təqdirdə də dərsin 
bitməsini  gözləmək  kimi  bir  çox 
mövzularda mübarizəyə  hazır  ol‐
maq məcburiyyətindədir. 
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Çox zaman bu davranış  tərzinə sahib olan ana‐atalar övladları  ilə mü‐
nasibətlərini məktəb  illərinə  qədər  problemsiz  davam  etdirdikləri  halda, 
məktəblə  birlikdə  problemlər  yaşamağa  başlayırlar.  Artıq  daha  əvvəllər 
kiçik  olan  istəklər  (istədiyi  oyuncağı  almaq,  televizorun  pultunu  uşağa 
təslim  etmək  və  ya  velosiped  almaq  kimi)  böyüməyə  və  təmin  edilməsi 
çətin olmağa başlayır. Artıq uşaq  istədiyi yerə getmək,  istədiyi saatda evə 
gəlmək  kimi  ana‐atanı  narahat  edəcək,  ya  da mobil  telefon, motosiklet, 
hətta 14‐15 yaşlarında maşın  istəmək kimi maddi ağırlığı çox olan tələblər 
edir.  Və  ana‐ata  üçün  bunların  təmin  edilməsi  hər  zaman  asan  olmur. 
Müəyyən bir mövzuya maraq göstərib onunla məşğul olmanın çətin oldu‐
ğu, qeyri‐məmnunluğun olduğu vəziyyətlərdə insanlar özlərinə daima də‐
yişən maraqlı  yollar  axtararlar  ki,  bu  cür  bir  axtarış  yolu  da  çox  zaman 
münasib olmayan üsullara, vərdişlərə səbəb olar. Bu kimi hərəkətlər, xüsu‐
silə də yetkinlik dövrünün başlanğıcında siqaret,  içki, narkotik maddələr‐
dən istifadə və sürətli maşınsürmə kimi maraqlara səbəb ola bilər.  

Yenə  bu  ana‐ataların  ən  böyük  kədəri  uşaqlarının məktəbdə  uğursuz 
olmalarıdır. Daha kiçik yaşlarda hər istəyi mütləq yerinə yetirilən və idarə 
edilməyən,  istiqamətləndirilməyən uşaq artıq ana‐atanın nailiyyət  istəkləri 
ilə qarşı‐qarşıyadır və ondan, istəməsə də, bəzi vəzifələrə əməl etməsi istə‐
nilməkdədir. Ana‐ata uşağın  bu  istəklərə  əməl  etmədiyi  hallarda  çox  za‐
man  onu  “biz  sənin  üçün  hər mövzuda  fədakarlıq  etdik,  səndən  sadəcə 
məktəbdə  nailiyyət  əldə  etməni  istəyirik”  şəklində  günahlandırır. Amma 
bu vəziyyət uşağa köməkçi olmaqdan çox, ona maneçilik edir. Çünki uşaq 
nailiyyət əldə etməsi üçün lazımi səbirə, daxili istiqamətlənməyə və intiza‐
ma sahib deyildir. Elə bu nöqtədə də ana‐ata‐uşaq münasibətlərində qarşı‐
durmalar artmağa başlayır. 61  

                                                 
61  Gül Şendil “Çocuk Ergen Anne ve Baba” (səh. 175‐177) 
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 
1. Uşaq tərbiyəsində hansı təlim nümunələri var? 
2. Uşağı tanımadan onu tərbiyə etmək olarmı: “hə”, yoxsa “yox”? 

Fikrinizi əsaslandırın. 
3. Uşağın inkişafında psixoloji xüsusiyyətlərin nə kimi rolu var? 
4. Neçə cür ailəiçi davranışlar var? 
5. Sizin ailəniz ailəiçi davranışlardan hansını əks etdirir? 
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VI Fəsil. 
Uşaqlıq Dövrü Davranış Problemləri 
 
6.1. Hirs 
Həyatın erkən yaşlarında yaşanan hisslərdən biri də hirsdir. Hansı sə‐

bəblərdən  ortaya  çıxdığı  əvvəlcədən  bilinmir.  Bunun  səbəbi  fərdi  fərq‐
liliklər  olduğu  qədər,  uşaqların  qarşılaşdığı  fərqli  hadisələr  də  ola  bilər. 
Ona görə də uşağın  o  andakı mövqeyi  valideyn  tərəfindən müəyyənləş‐
dirilməyə bilər. Ancaq qarşımıza  çıxan hirsli halların ortaq nöqtələri bizi 
hirsin yaranma səbəbləri barədə xəbərdar edə bilər. Uşaq və yeniyetmələ‐
rin hirslə bağlı psixoloji‐emosional vəziyyətlərini nəzərə  alıb, psixoloqlar 
onu bir neçə mərhələyə bölüblər. 

Birinci əlamət uşaqlarda yaranan qorxudur. 
İkinci  əlamət  isə hirsin yaratdığı  fizioloji dəyi‐
şikliklərdir: ürək döyüntülərinin və tənəffüs sis‐
teminin  pozulması,  əllərin  tərləməsi,  qan  döv‐
ranının sürətlənməsi baş verir. Bunlar xaricdən 
görünmür,  sadəcə  fərdin özü hiss edir. Hər  iki 
əsas  bütün  insanlarda  eynidir. Üçüncü  əlamət 
hirs reaksiyalarıdır ki, eyni uşaqlarda  fərqli za‐
manlarda və  fərqli hallarda baş verə bilər. Hir‐
sin  son  əsası  hirsi meydana  gətirən  hadisədir. 
Hər  uşaq  üçün  fərqli  olan  bu  əsas,  eyni  uşaq 
üçün içində olduğu hal ilə bağlı fərqlilik göstərə 
bilər. Hirsə  səbəb olan  ən  əhəmiyyətli  təsir,  is‐
tənilən  hədəfə  çatmağın  qarşısının  alınmasıdır. Uşaqların  istədiyi  oyun‐
caqla oynamasına icazə verilməməsi, anasının yanından uzaqlaşması kimi 
bir çox səbəb hirs yarada bilər.  

Yaranan vəziyyətin hirsə səbəb olub‐olmamasını müəyyənləşdirən di‐
gər bir əlamət isə yaşdır. Yaşa bağlı olaraq, uşaq öz dünyasında yeni bir şe‐
yi  kəşf  edərkən,  valideynin  onu  qorumaq  məqsədi  ilə  etdiyi  müdaxilə 
uşaqda  əngəllənmə  hissi  yaradır  və  nəticədə  uğursuzluq  baş  verdikdə 
uşaq əsəbiləşir. Yaş artdıqca hirsin ortaya çıxma tezliyi də azalır.  
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Hirsin göstəricisi olan ümumi ünsürlər var. Bunlardan biri valideyn‐
lərin uşaq yetişdirmə stimullarıdır. Valideynlərin uşaqlarına verdikləri cə‐
zalar uşaqlardakı hirs və hirsin şiddətini və ya aqressivliyin dərəcəsini də‐
yişdirir. Uşaq işlədiyi günahın arxasınca verilən cəzanın səbəbini anlama‐
lıdır. Əks təqdirdə, haqsızlığa məruz qaldığını zənn edərək hirsin şiddətini 
daha da artıracaq və kənara da  əks etdirəcək. Belə hal da  ruh düşkünlü‐
yünə səbəb olacaq. Cəzanın haqsız olduğunu düşünən uşaq hirsini ya cəza 
verənin üstünə,  gücü  çatmadığı  halda  isə  özündən  zəif  insanların  və  ya 
əşyaların üstünə tökəcək. Ayrıca, valideynlərin verdikləri cəzalar uşaqların 
reaksiyalarını və  şiddətlərini müəyyənləşdirir. Uşağın  istəyinə qarşı veri‐
lən cəzanın şiddəti cəzanın  tipindən daha əhəmiyyətlidir. Qüvvətli bir  is‐
tək qarşısında yüngül cəzaya məruz qalan uşaq oxşar hallarda da cəzaya 
baxmayaraq, eyni halı təkrarlayır. Çünki alacağı cəza istəyinin qarşısını ala 
bilməz. Amma qarşılaşacağı cəzanın şiddəti istəyinin şiddəti ilə eyni olar‐
sa, bu hal  təkrarlanmaz. Valideynlərin  stimullarının hirsin ortaya  çıxma‐
sına və şiddətinin dərəcəsinə təsirli olan digər hal isə model seçməkdə qar‐
şımıza çıxır. Uşaqlar ilk olaraq hərəkətlərinə istiqamət vermək üçün model 
olaraq valideynlərini  seçirlər və onları  təqlid  edirlər. Valideynlərin hirsli 
vaxtlarında etdikləri hərəkətlər uşaqları üçün bir model təşkil edəcək. Be‐
ləliklə, valideynlər istəmədən də uşaqlarına təcavüzkarlığı öyrədə bilərlər. 
Valideynlər verdikləri cəzada çox sərt hərəkət etdikdə və ya ortadakı halı 
qaldırmaq üçün sərt reaksiyalar verdikdə uşaqdakı təcavüzkarlığın şiddəti 
daha da artar. Bunun üçün də uşaqlara qayğı ilə yanaşmalıyıq.  

Hirs  fərqli  şəkillərdə ortaya çıxsa da, uşaqlarda ümumi görülən  reak‐
siya şəkilləri var. Körpələr hirs reaksiyalarını ibtidai fiziki hərəkətlərlə gös‐
tərir. Dörd yaşından əvvəl hirs məqsədə yönəlmiş olmaqdan daha çox, bir 
“partlama”  xarakterlidir. Dörd  yaşından  sonra  isə  qazanılan  təcrübələrə 
dayanaraq  hirs  saylarında  azalma  görünür. Uşaq  göstərdiyi  reaksiyanın 
kənardakılar tərəfindən təsdiqlənmədiyini gördüyü zaman hirsini nəzarət 
altına alır və küsmə,  sifət göstərmə, mızıldanma kimi  reaksiyalar göstər‐
məyə  başlayır  və  hirsləndiyi  zaman  əşya  ilə  hadisədən  intiqam  almağa 
çalışır. Bunlara dil də əlavə edilir. Dilin inkişafı ilə uşaq, hirsini bildirmək 
üçün dilini də  istifadə  etməyə  çalışır. Məktəb yaşına  çatan uşaqlarda dil 
daha təsirli bir ifadə şəklidir. Əvvəlcə istifadə etdiyi fiziki təcavüzlərin çox 
reaksiyaya  səbəb  olduğunu  və  təsdiqlənmədiyini  görən  uşaq  söyüş  söy‐
mək,  ya  da  lağ  eləmək  kimi  sözlü  təsirlərdən  istifadə  etməyi  seçə  bilir. 
Uşağı  çox qəzəbləndirdikdə hirsini daha kiçik uşaqlardan, heyvanlardan 
və sevmədiyi insanlardan çıxmağa çalışır. Bəzi uşaqlar isə başqalarına de‐
yil, özlərinə zərər vermək, özlərinə acımaq və ya valideynlərini evdən qaç‐
maqla hədələmək yolunu seçə bilirlər.  
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Valideynlərin  uşaqlarının  hirs  partlamalarının  öhdəsindən  gəlmək 
üçün  işlətdikləri  bir  çox  yollar  vardır.  Bu  yolların  müəyyənləşməsində 
hirslərin  sıxlığı  və  şiddəti  rol  oynayır. Diqqət  çəkiləsi  hal,  valideynlərin 
uşağın hirsli zamanlarında son dərəcə sakit və mülayim olmalarıdır. Mü‐
hafizəkar davranışlar göstərərək uşaqların onları bir nümunə olaraq gör‐
dükləri unudulmamalıdır. Bunların xaricində uşaq qorunmalı və hər  şeyi 
kəşf etmək  istəyəndə əngəllərlə qarşılaşmamalıdır. Ancaq aradakı balansı 
tənzimləmək lazımdır.62  

6.2. Qısqanclıq 

Qısqanclıq sevilən bir insanın iti‐
riləcəyi  qorxusu  nəticəsində  ortaya 
çıxan bir hissdir. Bu hal ictimai həya‐
tımızda  tez‐tez  rast  gəlinən  hisslər‐
dən  biridir.  Bu  ictimai  hadisənin 
içində,  ən  azı, üç  insan vardır. Uşa‐
ğın özü, sevdiyi  insan və son olaraq 
sevdiyini  əlindən alacağına  inandığı 
insan. Bu prizmadan baxdıqda, ümu‐
miyyətlə,  uşaq  üçün  sevilən  insan 
ana  və  anasını  əlindən  alacağına  inandığı  üçüncü  insan  –  yeni  doğulan 
qardaş‐bacısıdır.  Ancaq  yeni  doğulan  uşağın  yaşı  artdıqca,  o  da  böyük 
qardaş‐bacısını qısqanacaq və ikitərəfli qısqanclıq yaşanacaqdır. Uşaq hələ 
müstəqilliyini qazanmadığına görə qayğıya, nəvazişə və  sevgiyə möhtac‐
dır. Öz işini özü görə bilmir və ictimai əhatəsi də geniş deyil. Bütün bunlar 
uşağın ananın qayğı və sevgisinə möhtac olduğunu göstərir və uşağı anaya 
bağlayır. Ananın itirilməsi ehtiyacların görülməməsi mənasına gəldiyi üçün, 
uşaq  sahib  olduqlarını  itirəcəyi  qorxunun  təhriki  ilə  qısqanclıq  hissini 
yaşayır. Azyaşlı uşaqlarda görünən qısqanclıq, ümumiyyətlə, iki – beş yaş 
arasında  ailəyə  yeni  gələn  körpə  ilə  ortaya  çıxır. Yeni  uşaq  əvvəlcə  ona 
ayrılan zamanın və sevginin bölünməsini, alışdığı ailə həyatının dəyişilmə‐
sini  qəbul  edə  bilmir. Uşağın  anlayışıyla  zamansız  və  lazımsız  gələn  bu 
yeni uşaq onu qısqanclığa aparır. Uşaq ailəyə gələn yeni uşaqla  rəqabətə 
girir. Uşağın  yeni  körpəylə  quracağı  əlaqə,  uşağın  valideynləriylə,  vali‐
deynlərin bir‐birilə, valideynlərin ailədəki digər uşaqlarla  əlaqəsindən  tə‐
sirlənir. Yeni körpə dünyaya gəlməzdən əvvəl uşağın anası ilə olan müna‐

                                                 
62  Gül Şendil “Çocuk Ergen Anne ve Baba” (səh. 98‐99) və Yaşar Kuzucu “Küçükler için 

Büyüklere” (səh. 47‐54) 
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sibəti  də  uşaqlar  arasında  yaşanan  qısqanclığa  səbəb  olur.  Yeni  körpə 
gəlməzdən  əvvəl ananın uşağa ayırdığı vaxt çoxdursa, uşağın qısqanclığı 
düşmənçiliyə çevrilə bilər. Bunun səbəbi,  əvvəl də dediyimiz kimi, uşağa 
ayrılan zamanın azaldılmasıdır.  

Uşaqların münasibəti  çox  zaman  da  valideynlərin  ayrı‐seçkilikləriylə 
əlaqəlidir.  Valideynlərdən  biri,  ya  da  hər  ikisi  bəzən  uşaqlardan  birini 
özlərinə daha yaxın hiss edirlər və ya birinin daha ağıllı, daha qabiliyyətli 
olduğunu  düşünürlər.  Bu  düşüncələr  bilərək,  ya  da  bilmədən  uşaqlarla 
olan  münasibətlərdə  öz  əksini  tapa  bilər.  Bu  hallarda  uşaq  bacı  və  ya 
qardaşının daha çox sevildiyi hissinə qapılacaq və bu düşüncə bəzən təca‐
vüzlə nəticələnəcəkdir. Bu ayrı‐seçkiliyin uşaqlar tərəfindən başa düşülmə‐
sinə səbəb olan hərəkətlərdən biri də uşaqların bir‐birilə müqayisə edilmə‐
sidir. Ola bilsin ki, valideyn uşaqların “yaşlarına görə” davranmalarını və 
ya  daha  çox  çalışmalarını  istədiyi  üçün  bu  üsula müraciət  edir.  Ancaq 
məqsəd nə olursa‐olsun, uşaq bu qarşılaşdırılmanı digər uşağın daha çox 
sevildiyi,  seçildiyi mənasında  başa düşəcək. Bu da uşaqlar  arasında  qıs‐
qanclığın yaranmasına və getdikcə böyüməsinə səbəb olacaq. Valideynlər 
arasındakı münasibət  və  yaşanan  problemlər  də  uşaqların münasibətinə 
təsir edir. Belə ki, valideynlərdən birinə xarakter, ya da görünüş cəhətdən 
oxşayan uşaq qısqanclıq səbəbkarı kimi görünə bilər. Valideynlər arasında 
baş  verən  problemlər  zamanı  sui‐istifadə  olunan  “onsuz  da  uşaq  bu 
xasiyyətini səndən götürdü”, “uşağı da özünə oxşatdın” kimi ifadələr uşa‐
ğa sevilmədiyi, istənilmədiyi mesajını çatdıraraq, digər uşağın qısqanılma‐
sına səbəb ola bilər. Digər mənada, valideynlərdən onu rədd etməkdə ola‐
nın sevgi göstərdiyi o biri uşaq onun üçün rəqib halını alar.  

Uşaqlar arasındakı münasibəti valideynlərin, ya da elə uşaqların özləri‐
nin xarakterləri də müəyyənləşdirə bilər. Həssas bir ana, uşağını qorumaq 
üçün onun üstündə çox titrəyərsə, yeni uşağın doğulmasıyla bu əlaqə kə‐
siləcək və uşaq, bunda yeni körpəni günahlandıracaq. Əvvəllər hər  ehti‐
yacı anası tərəfindən qarşılanan uşaq yeni körpə dünyaya gələndə ehtiyac‐
larını  qarşılamaqda  aciz  qalacaq  və  qardaş‐bacısına  nifrət  bəsləyəcək. 
Valideynlər qədər uşaqların xarakterləri də münasibətə təsir göstərir. Zidd 
xarakterlərə malik  uşaqlar  arasında  dalaşmalar  çox  ola  bilər.  Bu  da  qıs‐
qanclığa yol aça bilər. Uşaqlar arasındakı yaş fərqi qısqanclığa səbəb olan 
amillərdəndir. Böyük uşaq balacaya görə, daha çox  imtiyaz sahibi olmaq 
istədiyi halda, balaca da böyüyün sahib olduqlarına yiyələnmək istəyir. Bu 
da  onların  aralarında qısqanclığa yol  aça bilər. Valideynlərin müdaxiləsi 
burada vacib olsa da, uşaqlar arasında bu  ədavət böyüdükdə yoxa çıxar. 
Məktəb yaşına çatan uşaq üçün yeni bir qısqanclıq səbəbi ortaya çıxır. Hər 
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gün məktəbə gedən uşaq, anası  ilə yeni körpəni evdə tək buraxır. Bu hal, 
uşağın anası  ilə evdəki körpənin daha çox bir yerdə olacağı və aralarında 
daha çox sevgi yaranacağı qorxusuna qapılmasına yol açır. Bu düşüncələr 
uşağın hirslənməsinə və təcavüzkar olmasına səbəb ola bilər. Bu düşüncə‐
ni uşaq məktəbə də daşıyaraq  təcavüzkarlığını yoldaşları və müəllimləri‐
nin üstünə tökər, amma vaxt keçdikcə bunun doğru olmadığını anlasa da, 
bu dəfə yoldaşlarını və müəllimlərini qısqanmağa başlayar. Həsəd, uşağı 
qısqanclığa aparan  səbəblərdəndir. Uşaq özünün  sahib olduğu  imkanlar‐
dan daha  çox  imkanlara və ya daha böyük, daha gözəl oyuncaqlara,  əş‐
yalara sahib olan yoldaşlarını və qardaş‐bacısını qısqana bilər.  

Qısqanclıq təzyiq  ilə daha da böyüyər. Bunun əsasında duran hiss  isə 
özünü  təhlükədə  hiss  etməsidir. Göstərilən  reaksiyaların  əsası  özünü  və 
haqlarını qorumaqdır. Qısqanclıq fərqli zamanlarda yüngül narahatlıqdan 
başqalarına zərər verməyə qədər fərqli şəkillərdə ortaya çıxa bilər. Bunun‐
la yanaşı, eyni  insanlar və eyni hadisələr qarşısında  reaksiyalar  fərqli ola 
bilər. Reaksiyalar zamanı vurmaq, təpikləmək, qardaş‐bacısını sevmədiyi‐
ni  söyləmək,  valideyn  və  körpəyə  sözlü  (söz  gəzdirmək,  lağ  eləmək)  və 
fiziki təcavüzlər kimi birbaşa yollardan istifadə edə biləcəyi kimi, öncədən 
qorxmadığı əşya və hadisələrdən qorxmaq, altını  islatmaq, duru olmayan 
yeməkləri  yeməyi  rədd  etmək,  barmağını  əmmək  kimi,  əvvəlcə  elədiyi 
hərəkətlər kimi bilvasitə yollardan da  istifadə edə bilər. Davranışlar rəqib 
kimi görülən  insana, ya da sevgisinə ehtiyac duyulan  insana qarşı da yö‐
nəldilə bilər. Bu davranışların  arxasında gizlənən məqsəd  sevginin  itiril‐
məsinə səbəb olan insandan bunları geri almaq və ya diqqət çəkməyə çalış‐
maqdır.  Uşaq  əvvəl  reaksiyalarını  birbaşa  göstərsə  də,  anasından  gələn 
reaksiyalardan  sonra  hədəfinə  çata  bilməyəcəyini  zənn  edərək  bilvasitə 
başqa yollara əl ata bilər. Həsəd zamanı baş vurduğu yollar isə bir az fərq‐
lidir. Əvvəl gördüyü və daha yaxşı olduğuna  inandığı əşya və ya  imkan‐
lara sahib olmağı tələb edər. İstəyi həyata keçmədiyi zaman isə köçürmək, 
oğurlamaq  kimi  yollara  baş  vurar.  Ancaq  ictimai  olaraq  bunların  yaxşı 
qarşılanmadığını görəcək və müəyyən müddətdən sonra reaksiyalarını də‐
yişərək  əslində  istifadə etdiyi bu üsulların çox da yaxşı olmadığını düşü‐
nüb özünü sakitləşdirməyə çalışacaq.  

Qısqanclığı  tam olaraq ortadan qaldırmaq mümkün deyil. Ancaq  şid‐
dətini  azaltmaq və  ailə  içində buna  şərait yaradan mənfi halları ortadan 
qaldırmaq üçün valideynlər bəzi yollara baş vura bilərlər. Ailədə baş verən 
dəyişikliklər xüsusilə uşaqlara  təsir edir. Yeni gələn uşağın səbəb olacağı 
dəyişikliklər uşağa çox az bir  şəkildə  təsir etməlidir. Bunun üçün  istifadə 
ediləcək  çıxış  yollarından  biri  uşağı  bu  hala  əvvəlcədən  hazırlamaqdır. 
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Ancaq uşağın gözündə çox xoşbəxt bir ailə mənzərəsi yaratmaqdansa, ona 
anlaya biləcəyi bir  şəkildə düzünü başa salmaq  lazımdır. Doğulacaq olan 
uşağın  sadəcə  bir  oyun  yoldaşı  olacağını  başa  salmaqdansa,  həm mənfi, 
həm  də müsbət  cəhətləri  başa  salınmalıdır.  Doğuşdan  sonra  isə,  uşağa 
mühafizəkar və yerində davranmaq, düşüncəli olmaq, yeni uşağın gəlməsi 
ilə ona qarşı olan sevgisinin heç də azalmadığını hiss etdirmək lazımdır. 63  

Tövsiyələr 
1. Əvvəlcə yeni bir uşaq dünyaya gəlməzdən  əvvəl, uşaq qardaşı və ya 

bacısının olacağına psixoloji olaraq hazırlanmalıdır.  
2. Son ana qədər gözləmədən ona, ailəyə yeni bir üzvün qatılacağı  izah 

edilməli, evdə buna görə bəzi dəyişikliklərin ola biləcəyi deyilməlidir. 
3. Ata və ana uşağa körpənin doğulmasıyla ona qarşı sevginin dəyişmə‐

yəcəyini bildirən sözlərlə birlikdə, bunu davranışlarında da göstərmə‐
lidir. Onunla edilən əvvəlki fəaliyyətlər yenə də təkrar olunmalıdır. 

4. Yeni  doğulan  körpəyə  istər  ailə  üzvlərindən,  istərsə  də  qonaqlardan 
kimsə həddindən artıq sevgi və maraq nümayiş etdirməsin. 

5. Körpəyə  zərər  verməsinə  icazə  verilməyəcəyi  qəti  bir  şəkildə  izah 
edilməlidir. 

6. Hər iki uşağa fərdi vaxt ayrılmalıdır. 
7. Uşaqlardan  biri  göz  bəbəyi  olaraq  seçilməməlidir.  Valideynlər  bunu 

hiss etdirməməyə çalışsalar da, digər uşaq vəziyyəti başa düşəcək. 
8. Doğulacaq körpəyə edilən hazırlıqlara onu da dəvət etməli, körpənin 

əşyalarını birlikdə hazırlamalı və körpəyə  əşyalar alarkən ona da hə‐
diyyələr alınmalıdır. 

9. Əgər körpəyə onun geyimləri veriləcəksə, bu ona deyilməlidir.  

6.3. Barmaqəmmə 
Barmaqəmmə  körpəlikdən  3‐4  yaşlarına  qədər  sağlam 

uşaqlara  xas  olan  bir  adətdir. Körpələrin  çoxu  baş  barmaq, 
yaxud da digər  barmaqlarını  əmirlər. Ziyansız  bir davranış 
olan  barmaqəmmənin  körpələrdə  rast  gəlinməsinin  başlıca 
səbəbi,  onların  bunu  ana  bətnində  ikən  öyrənmələri  və do‐
ğuşdan  sahib  olduqları  ən  güclü  vərdişlərdən  və  reflekslər‐
dən biri olmasıdır. Belə ki, təzə doğulan bəzi körpələrin bar‐
maq,  ya da  biləklərində  rast  gəlinən  qabarcıqlar  bunun  nə‐
ticəsidir.  
                                                 
63  Gül Şendil “Çocuk Ergen Anne ve Baba” (səh. 103‐104) 
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Anaların çoxu barmaqəmmənin aclıqdan qaynaqlandığını düşünürlər. 
Halbuki, elmi araşdırmaların 50‐87%‐i barmaqəmməni bununla  əlaqələn‐
dirmir. 1 yaşlı uşaqların yarısı barmaqlarını əmirlər. 9 aydan etibarən yuxu 
ilə  barmaqəmmə  arasında  yaxın  bir  əlaqənin  olduğu,  yuxusu  gələn  bir 
körpənin barmağını ağzına apardığı nəzərə çarpır. Uşağı barmaqəmmədən 
çəkindirmək məqsədilə  edilən  səylər,  3  yaşına  qədər  uşaqlar  tərəfindən 
müqavimətlə  qarşılanır. Bəzi  körpələr  yeni dişlərinin  çıxması  ərəfəsində, 
bəziləri də  çətinliklə qarşılaşdıqlarında utanma və  sıxılma  əlaməti olaraq 
barmaqlarını  əmirlər. Ümumiyyətlə,  barmaqəmmə  adətinin  4  yaşına  ça‐
tana  qədər  itməsi  gözlənilir. Araşdırmalar  göstərir  ki,  bəzi uşaqlarda  bu 
adət 5‐6 yaşlarına qədər davam edə bilər,  lakin sübut olunmuşdur ki, bu, 
belə olan hallarda dişlərin deformasiyaya uğramasına səbəb ola bilər. Da‐
vamlı barmaqəmmə vərdişi də psixoloji problemin və gərginliklərin bir nə‐
ticəsi olaraq inkişaf edə bilər.  

6.3.1. Barmaqəmmə vərdişi qarşısında ana‐atanın edəcəyi ən sağlam 
yanaşma nədir? 

Hadisəni təlaşa düşmədən, səbirlə qarşılamaq, uşağa 
bu vərdişin körpəlikdən qalma bir davranış olduğunu, 
bunun başqaları tərəfindən xoş qarşılanmayacağını sadə 
bir  şəkildə  izah  etmək  lazımdır. Ailə  içində bu vərdiş‐
dən bəhs edərək ailə üzvlərinin diqqətini uşaq üzərinə 
cəlb etmək, bu səbəblə  təlaşa düşüb gərginlik keçirmək 
və  bu  problemi  həll  etmək məqsədilə  uşağı  tənqid  et‐
mək doğru deyil. Məktəb yaşında barmağını əmən uşaq 
müəllimin  xəbərdarlığı,  ana‐atasının  tənqidi,  hətta  yol‐
daşlarının  lağlarına  baxmayaraq,  bu  vərdişini  davam 
etdirir. Bu vəziyyətdə uşağa edilən müsbət  tövsiyə və şərhlərlə onun psi‐
xoloji baxımdan uyğunlaşmasının təmin edilməsi, problemin ortadan qalx‐
masına  səbəb  ola  bilər.  Burada  əhəmiyyətli  olan,  bir  geriləmə  əlaməti 
sayılan bu vərdişi meydana gətirən əlamətlərin ana və ata tərəfindən kəşf 
edilərək  ortadan  qaldırılmasıdır. Məsələn,  bir  qardaşın doğumu,  uşaqda 
bu cür bir vərdişin başlamasına səbəb ola bilər. Səs‐küy salan, iməkləyən, 
barmaq əmib dırnaq yeməyə başlayan uşaq ətrafdakıların heyrətinə səbəb 
olur. Qardaşının  dünyaya  gəlməsindən  əvvəl  uşağın  buna  hazırlanması, 
həyata gələcək körpənin onun köməyinə də ehtiyacı ola biləcəyi kimi mə‐
sələlərin uşağa başa salınması vacib məsələlərdəndir. Beləliklə, bu cür gər‐
ginlikdən qaynaqlanan vərdişlər də zaman keçdikcə  itir. Altislatma kimi, 
barmaqəmmə də yaş artdıqca azalır. Xüsusilə, ilk uşaqlıq dövründə müali‐
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cədən qaçılmalıdır. Məktəbəqədərki dövrdə barmaqəmmə, ya da altislat‐
ma hallarında ekspertlər valideynlərə bəzi tərbiyəvi tədbirləri tətbiq etmə‐
yi məsləhət görürlər. 

6.3.2. Barmaqəmmənin aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlər 
Ana və ataya barmaqəmmənin  ilk dövrlərdə zərərsiz bir adət olduğu 

izah edilməlidir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, barmaqəmmə xarici defor‐
masiyalara  səbəb  olmayan  bir  vərdişdir.  Əks  halda,  bəzən  valideynlər 
uzun müddət davam edə biləcək bu pis vərdişdən uşaqlarını uzaqlaşdır‐
maq üçün çox ciddi tədbirlərə əl atırlar. Hətta uşaqların barmaqlarına istiot 
sürtən, cəza verən, əllərini və qollarını arxadan bağlayan, əlinə və barmaq‐
larına  iynə  batırıb  onlara  unuda  bilməyəcəkləri  əziyyət  verərək  cəzalar 
tətbiq edənlər də var. Bütün bunlar uşaqda mənfi emosiyaların artmasına 
səbəb ola və valideynləri daha çox narahat etmək üçün bir davranış obyek‐
tinə çevrilə bilər.  

Yadda  saxlamaq  lazımdır  ki,  barmaqəmməyə  başlayan  və  ya  bunu 
vərdiş halına gətirmiş uşaqlara bunu tərk etmələri üçün müxtəlif cəzaların 
tətbiq olunması nəticə etibarilə bir çox problemlərin ortaya çıxmasına sə‐
bəb ola bilər. Kiçik yaşlarda uşaqlar onlara müvafiq  şəkildə qidalandırıl‐
malıdır. Bütün yaşlarda uşaqlar anadan sevgi və şəfqət görməlidirlər. Mə‐
dəni  insanların  itləri  bəsləyərkən  etdiyi  səmimiliyi  əksər  analar  doğma 
balalarından  əsirgəyirlər. Əgər uşaq gəzməyə başladıqdan və ya 1 yaşın‐
dan sonra da barmağını əmirsə, bu, uşağın çox yorğun, narahat olduğunun 
əlamətidir. Barmaqəmmənin əsl səbəbləri ortadan qalxmadıqca, uşaq bar‐
maqəmməyə davam edəcəkdir. Uşaq özünə uyğun  istirahət etmək, geniş 
və müxtəlif  fəaliyyət  imkanları,  oyun mühitlərində məşğul  olmaq  üçün 
şərait ilə təmin edilməlidir.  

Ana və atanın uyğun olmayan davranışları  islah olunmalı, uşaqlar bu 
vərdişdən ötrü qorxudulmamalıdır.  

Mükafat vədi uşağın bu adəti tərketmə arzusunu hərəkətə gətirə bilər. 
Uşaq  barmağını  ağzına  apardığı  zaman  xəbərdarlıq  edərək  zərərsiz  acı 
maye sürtülməsi və gecələri, hətta, lazım gələrsə, əllərinə əlcək geyindiril‐
məsi də bu vərdişin sona çatdırılması üçün yaxşı bir xatırladıcı rolunu oy‐
naya bilər.  

Uşaq 4‐5 yaşlarına  çatdıqda barmağını  əmməyə davam edirsə, özünə 
xatırlatmaq faydalı ola bilər. Uşağa bunun kiçikyaşlı uşaqlara xas bir dav‐
ranış, başqalarının  xoş qarşılamayacağı bir hal olduğu onun  anlaya bilə‐
cəyi bir dillə  izah  edilməlidir. Uşaqlar bu yaşlarda, ümumiyyətlə, böyük 
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insan kimi olmağa, valideynləri təqlid etməyə, çox zaman onlar kimi dav‐
ranmağa çalışırlar. Valideynlər uşağın vəziyyətini çox yaxşı qiymətləndir‐
məlidir. Özlərinin barmaq əmmədiklərini, bu vəziyyətin yaxşı olmadığını 
söyləmələri çox vaxt təsirli ola bilər. Uşağın erkən süddən kəsilməsi onun 
etibarsız, pessimist, gec süddən kəsilməsi isə etibarlı, optimist bir şəxsiyyət 
kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır.64 

6.4. Dırnaqyemə 
Dırnaqyemə  xoşagəlməz  bir  vərdişdir.  Ümumiyyətlə, 

uşaqlarda  3‐4  yaşlarında  müşahidə  olunur,  amma  15‐ci 
ayında  da  özünü  göstərə  bilər.  Bəzi  uşaqlarda  bu  vərdiş 
uşaqlıq və yeniyetmə vaxtlarına kimi davam edə bilər. Dır‐
nağın diş ilə qoparılması, bəzən qoparılmış parçaların udul‐
ması,  dırnağın  kənarındakı  ətin  qoparılması  və  yeyilməsi 
kimi müxtəlif  növləri  var.  Bu  uşaqlar  ya  qapalı,  ya  həyə‐
canlı,  ya  da  tez  hirslənən  olurlar.  Dırnaqyemə  ümumiy‐
yətlə,  uşaqlarda  görünən  bir  davranışdır.  Araşdırmalar  6 
yaş  ətrafı uşaqların  təxminən 25%‐inin dırnaq yediyini or‐
taya qoyur. Bu davranış pozuqluğu uşağa həm  fiziki, həm 
də ictimai mənada mənfi təsir göstərir. 

Dırnaqyemə vərdişinin səbəbilə əlaqədar iki təməl şərh var.  
İlk olaraq, bu davranışı qayğıyla əlaqələndirirlər (Hadley, 1984). Sinir‐

ləri gərilmiş bir uşağın bunu çölə dırnaq yeyərək əks etdirdiyi söylənilir.  
 İkincisi,  ʺekoloji  təzyiqʺ  hipotezi  (Schendler,  1984).  Bu  hipotez  isə 

mühərrik  hərəkətləri  məhdudlaşdırılmış  uşaqların  dırnaq  yeməyə  daha 
meylli olduqlarını müdafiə edir.  

Dırnaqyemənin səbəbləri: 
Bu hal ana və atanın uşaqları  ilə kifayət qədər münasibətdə olmaması 

və uşağa qayğı və  sevgi göstərməmələri  ilə bağlıdır. Bunlardan  aşağıda‐
kıları göstərə bilərik: 
• Çox danlanılan və üzərində çox təzyiq olan uşaqlarda; 
• Yeni doğulmuş qardaşı (bacı) qısqanma və yaxud yaxın birisini itirmə 

kimi stresli hallar; 
• Ailə içində kiminsə dırnaq yeməsi; 
• İnamsızlığını, gərginliyini və hirsini sakitləşdirmək üçün; 
                                                 
64  Gül Şendil, Özgün Kızıldağ “Çocuk Ergen Anne ve Baba” (səh. 157‐158) və 

http://www.hekimim.com/merak_ettikleriniz/parmak_tirnak/parmak_emme.htm 



Hüseyn Xəlilov 
 

 106 

• Dərs  oxumağı  sevmədiyi  halda,  buna  məcbur  edilmək  və  cəmiyyət 
içində danışmaqdan qorxmaq kimi sıxıntı verən davranışlar da dırnaq 
yemək kimi vərdişlərə səbəb olur. 
Dırnaq yemək vərdişini doğuran  səbəblərdən biri də ailədə baş verən 

problemlər, qorxu və stresdir. 
Ata‐anasına acığı tutan, məktəbdə sinif yoldaşları  ilə problemləri olan, 

sevdiyi  bir  şeyi  itirən,  ailəsindən,  yaxud müəllimindən  qorxan uşaqlarda 
dırnaq yemək vərdişi daha çox özünü göstərir. 

Təkliflər 

• Uşaqların ana və atası  ilə rahat  şəkildə düşüncələrini, hisslərini bölüş‐
mələri də dırnaq yemək vərdişini azalda bilər.  

• Ailə içində uşaqlarla daha mülayim davranılması; 
• Evdəki  rahatsızlığı  aradan qaldırıb  sakit,  rahat bir  şərait qurulmalıdır 

ki, uşaqlarda inam hissi yaransın.  
• Ailə üzvləri uşaqların dırnaq yeməsini daima üzə vurmamalıdır, çünki 

bu vərdiş daha da arta bilər.  
• 3‐4 yaşına qədər bu vərdiş ana və ata tərəfindən heç bir reaksiya veril‐

mədiyi üçün yaranır.  
• Başqaları bu vərdişin zərərini uşağa uyğun bir dillə başa salmalıdır.  
• Uşağın dırnaq yeməsini barmaqlarına  istiot sürtmək, əllərinə əlcək ge‐

yindirmək kimi hərəkətlərlə tərk etdirə bilməzsiniz. Çünki bu hallarda 
uşaqlar dırnaq yeməsini daha da artırırlar. 

• Dırnaq yemək vərdişi də barmaq sormaq alışqanlığı kimi, yaş artdıqca 
unudulur və bu, valideynləri çox narahat etməməlidir. Ailədə narahat‐
çılığın, uşaqlar üzərində qorxunun, həyəcanın artması bu adətin uzan‐
masına səbəb olur. 

Valideynin öhdəsinə düşən vəzifələr 
Vərdişi tərsinə çevirmək; 
Bu vərdişin tərk olunması üçün uşaq 6‐7 yaşında olmalıdır. Uşağın bu 

vərdişi tərk etmək istəməsi çox vacibdir. 
Aşağıda uşağın narahatlığına səbəb olan amilləri nəzərə almaq 
Uşaqlarınızla  bərabər  bu  vərdişə  gətirib  çıxaran  səbəbləri  öyrənin. 

Hansı vəziyyətlər onun üçün problem yaradır? 
Bu vərdişin nə vaxt və hansı vəziyyətdə ortaya çıxdığını öyrənin.  
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Alternativ yol 
Ata‐analar bu  xoşagəlməz davranışın  altında yatan psixoloji  səbəbləri 

öyrənib,  lazımi  tədbirlər görmək üçün psixoloqlara müraciət etməlidirlər. 
Həmçinin,  ata‐analar  ailədə  elə  şərait  yaratmalıdırlar  ki,  uşaqda  xoşagəl‐
məz vərdişlər yaranmasın. Çünki valideynlər arasında vəziyyətin daha da 
gərginləşməsi uşağı psixoloji baxımdan daha ağır vəziyyətə sala bilər. 

Uşaqlarınızla  razılaşın.  Əgər uşaqlarınız  bu  vərdişi  bir daha  təkrarla‐
yarsa, siz də onunla bərabər edin. Bu elə bir  şey olmalıdır ki, başqalarına 
qəribə gəlməməli, uşaqlara xələl gətirməməlidir.  
Qarşısının alınması 
Yuxarıdakı metodu öyrəndikdən sonra bu vərdişin yaranmasının qar‐

şısını alın.  
Əlaqəli davranış 
Uşaqlarınızın dırnaq yeməzdən  əvvəl hansı hərəkəti etdiyini öyrənin. 

Məsələn, uşaq dırnağını yeməzdən  əvvəl ayaqlarını hərəkət etdirirsə, bu, 
əlaqəli davranışdır.  
Rahatlaşdırıcı Məşqlər 
Bir  çox  rahatlaşdırıcı davranışlar  vardır.  Psixoloqlardan məsləhət  ala 

bilərsiniz.  
Cəmiyyətin dəstəyi 
Bu dəstəyi dostunuzdan və ya qohumlarınızdan ala bilərsiniz. 
Sınama 
Uşaqlarınıza alternativ metodlar təklif və tətbiq edin.  

Qeyd: Nə qədər müvəffəqiyyət qazandığınızı hər gün qeyd edin.65 

6.5. Yalan danışmaq 
Növbəti  davranış  problemi 

yalan danışmaqdır. Yalan danış‐
maq,  qarşısındakı  insana  səhv 
məlumat vermək məqsədilə qəs‐
dən ortaya qoyulan aldadıcı dav‐
ranışdır.  İnsan  daxili  dünyasını 
təhdid  edən  xarici  təsirlərdən 
qorunmaq  üçün  yalan  danışır. 
Uşaqların  yalan  danışması  ey‐
                                                 
65  Yaşar Kuzucu “Küçükler için Büyüklere” (səh 147‐149) 
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nilə gənclərin yalan danışması qədər özünü və daxili dünyasını qorumaq 
üçündür.66 

Uşaqların  xəyal  ilə  həqiqəti  ayırmadıqları  dövr məktəb  illərinin  baş‐
lanması  ilə  sona  çatır. Ancaq bu dövrdən  sonra uşaqların  reallığa uyğun 
olmayan sözləri yalan adlandırılır.  İdman ayaqqabılarının harada olduğu 
soruşulduqda, Fərid onları kiminsə məktəbdəki bədən tərbiyəsi otağından 
oğurladığını  söyləmişdi. Halbuki,  anası bir‐iki gün  sonra  evi  təmizləyər‐
kən ayaqqabıları Fəridin yatağının altından tapır. Aişənin anası yolda qızı‐
nın rəfiqəsinin anası ilə qarşılaşır. Ondan öyrənir ki, Aişə atasının polis ol‐
duğunu  demişdir.  Əslində,  Aişənin  atası  polis  deyildir.  Ailə  uşağının 
yalan  danışdığını  bildiyi  anda  verilməli  bir  çox  cəza  növləri  haqqında 
düşünə bilər. Zəruri olan ilk şey belə bir vəziyyətdə sakit olmaq və uşağın 
bu  yalanı  niyə  söylədiyinin  cavabını  tapmağa  çalışmaqdır.  Uşaqların 
yalanlarının müəyyən tipləri vardır, ən çox yayılan tipi araşdırıcı yalandır. 
Araşdırıcı yalanlar uşağın müstəqilliyə doğru ilk və utancaq bir addımıdır. 
Uşaq  ya‐lan  danışmanın  necə  bir  şey  olduğunu  tapmaqda  və  sərhədləri 
yoxlamaqdadır.  Uşağın  inkişafı  baxımından  bu  tip  yalanlar  normaldır. 
Uşaqlarda daha çox rast gəlinən bir başqa yalan isə, pis bir hərəkət etdiyini 
gizlətməsidir. Uşaq düzgün hərəkət  etmədiyini bilib ortaya  çıxarsa,  cəza 
alacağından qorxduğu üçün yalana müraciət  edəcək. Digər yalan  tipi də 
aldadıcı yalanlardır. Bu, uşağın daha çox etibarlı olmaq istəyindən irəli gə‐
lir.  Bəzən  belə  uşaqlar  dost  qazanmaq,  insanlara  təsir  etmək  niyyətində 
olurlar. Daha çox müvəffəqiyyət qazanan, yaxud da daha çox sevilən bacı, 
qardaş, dostunun olduğunu düşünən uşaq özündə bu hərəkəti etməyə eh‐
tiyac hiss edir. Son yalan növü  isə uşağın gördüyü yuxu haqqında dediyi 
yalanlardır. Məsələn, Lalə etdiyi hər səhv hərəkətdən sonra bunu görün‐
məyən  bir  cücənin  etdiyini  söyləyir.  Belə  bir  vəziyyətdə  ana‐atanın  “o 
cücənin məsuliyyəti sənə aiddir, bu  işi etməyinə mane ola bilmirsənsə, o 
zaman  onun  almalı  olduğu  cəzanı  sən  alacaqsan”  şəklində  münasibət 
bildirmələri kifayət edəcəkdir.  

Yalan ortaya çıxdıqdan və səbəbi aydın olduqdan sonra cəza mövzusu 
başlanır. Ana və ata uşağı  intizama dəvət etməli, ona xəbərdarlıq etməli, 
bu hərəkətlər təkrarlandıqda ona verilən cəzalar uşağın yaşına və dözüm‐
lülüyünə müvafiq olmalıdır. Məsələn, uşağı xoşladığı bir şeydən müəyyən 
müddət məhrum etmək də cəza növünə aiddir. 67 
                                                 
66  Yaşar Kuzucu “Küçükler için Büyüklere” (səh 131) 
67  Gül Şendil, Özgün Kızıldağ. “Çocuk Ergen Anne ve Baba” (səh. 158‐159) 
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Yalanın növləri 
 Həqiqəti gizlətmək üçün deyilən yalan. Məsələn, uşaq, kitabını özü cır‐
dığı  halda,  bunu  sinif  yoldaşının  boynuna  atır.  Yaxud  xərcliyini  itirdiyi 
halda, başqa bir şəxsi oğurluqda ittiham edir. Əslində, belə bir yalana mü‐
raciət edən uşağın problemini anlamaq çətin deyil. O, cəzadan, atasından 
və s. qorxaraq bu yalanı söyləyir. Əgər uşaqlar cəzadan, ya da atasının qor‐
xusundan yalana müraciət edirsə, bu işin səhvi təkcə uşaqda deyil. Bu dav‐
ranış  ataların  uşaqları  ilə münasibətdə  göstərdikləri  sərtlik  və  şiddətdən 
irəli gəlir. 
 Öz mənlik və şəxsiyyətini sübut etmək məqsədi ilə deyilən yalan. Bəzi 
uşaqlar belə bir yalana  tez‐tez müraciət  edirlər. Bu, onların özlərini  isbat 
etmək və valideynin tərif və minnətdarlığını qazanmaq istəyindən irəli gə‐
lir. Məsələn, uşaq yalandan dərsdən əla qiymət aldığını söyləyə bilər. Vali‐
deynləri yekun cədvəlini istədikdə isə, uşaq həqiqəti gizlətməyə çalışaraq – 
“Cədvəl hələ verilməyib” – kimi başqa bir yalanı uydurar. 

Bəs bu növ yalanın müalicəsi nədir?  
Bunun müalicəsi bəsit və sadədir. Bu növ yalana müraciət edən uşağın 

mehribanlıq və məhəbbət hiss etməsinə ehtiyacı var. O, daha çox davamlı 
surətdə mükafatlandırılmalı və ruhlandırılmalıdır. 
 Şər və incidici yalan. Burada uşağın əvvəlcədən planlaşdırdığı yalan nə‐
zərdə tutulur. O, əvvəlcədən bu yalanın digər şəxsə ziyan verəcəyini bilir, la‐
kin bunu edir. Məsələn, özü etdiyi işi başqasının üstünə yıxır, ona böhtan atır.  

Bu  problemi  uşaqların  diqqətini  daha  faydalı  işlərə  yönəltməklə  həll 
etmək olar. 
 Təqlid etməklə deyilən yalan. Uşaqlar digər bir səbəbdən də yalana mü‐
raciət  edə  bilərlər. Məsələn,  valideynlərini  təqlid  eləməyə  çalışa  bilərlər. 
Kiçik ailələrdə böyüyən uşaqlar daim diqqət mərkəzində olmağa alışdıqları 
üçün, böyüdükdə və cəmiyyətdə əlaqə dairələri genişləndikdə yalana mü‐
raciət edirlər. 

Ona görə də uşaqların yanında yalan danışmaq olmaz. Onlar bunu öz‐
lərinə qayda edərək digərləri  ilə də belə rəftar edəcək və ya da üzləşdikləri 
hər hansı bir problemdən xilas olmaq üçün ilk növbədə bu yola əl atacaqlar. 

Xüsusiyyətləri 
• 2 cür yalan danışmaq var.  
• Bilərək yalan danışmaq (Patoloji yalan). Bu halda uşaq nəyisə əldə et‐
mək üçün yalan danışır. Ola bilməyəcək şeyləri başa salmaq, olmuş hadi‐
səni böyütmək, heyrətləndirici bir şey söyləmək uşağı sevindirir.  
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• Bir uşaq müəyyən bir səviyyəyə çatmalıdır ki, yalan danışsın. Uşaqla‐
rın  yalan  danışmağa  necə  başlamaları  haqqında  olan  fikirlər mubahisəli 
olsa  da  belə  bir  ümumi  qənaət  var  ki,  uşaq  başqa  insanların  fikirlərini 
öyrəndikdən sonra yalan danışmağa başlayır. 
• Bəzi alimlərə görə, uşaq 3 yaşyarımına qədər başqa  insanların  fikirlə‐
rindən xəbərsizdir. Bu yaş dövründəki uşaqların aldadıcı davranışları bö‐
yükləri  sevindirmək,  ya  da  cəzalandırılmamaları  üçündür.  Bir  təcrübəyə 
dayanaraq  tərbiyəçi 3 yaşındakı uşaqlara masanın üstündəki oyuncaqlara 
baxmamalarını tapşıraraq otaqdan çıxır və 5 dəqiqədən sonra geri qayıdır. 
Uşaqlardan  oyuncaqlara  kimin  baxdığını  soruşur. Uşaqların  85%‐i  oyun‐
caqlara baxmışdır. Ancaq sadəcə, 35% baxdığını etiraf edib. Oğlan uşaqla‐
rına nisbətən qız uşaqlarının aldatma qabiliyyəti daha çoxdur. Onların bu 
aldadıcı davranışlarını tutmaq oğlan uşaqlarına nisbətən, daha çətindir. Ən 
maraqlısı  isə odur ki, yalan  söyləyən uşaqların  siması doğru danışanların‐
kından daha günahsızdır. Cavab verməyən uşaqlarda qayğı hissi daha çoxdur.  
• Uşaq yalanları böyüklərinkindən  fərqlənir. Uşaq yalanlarının dərinliyi 
zəifdir. Uşaq bu davranışının nəticəsini təyin edə bilmir.  
• Balaca uşaqların yalanları məsumdur, safdır. Söylədikləri yalana inanır‐
lar. Böyüdükcə, evdəki qadağalar artdıqca yalanlar çoxalır.  
• Uşağın məktəbəqədərki yalanları üçün narahat olmağa dəyməz. Çünki 
o yaşa qədər uşaqların xəyal gücü çox çalışır. Uşaq xəyali dostlar və xəyali 
hadisələr yarada bilər.  
• Məktəb  çağına  gəlmiş  uşaqlar  qarşısındakının  fikirlərindən  xəbərdar 
olduqları üçün onları istiqamətləndirməyə və daha yaxşı aldatma üsulların‐
dan istifadə etməyə başlayırlar.  
• 7 yaşlı uşaqlar yalan danışmaqla səhv hərəkəti ayıra bilirlər, amma bu 
iki davranışı yalan deyə qəbul edirlər. 8‐9 yaşında uşaqlar səhvi və yalanı 
ayrı‐ayrı  qiymətləndirirlər. Amma  10  yaşında  uşaqlar  yalanın  bilərək  və 
planlaşdırılaraq işlənilən bir səhv olduğunu dərk edirlər.  
• Uşaq məktəbə getməyə başlayanda ailənin həqiqətləri qəbul etmədiyini 
görür. O, evdəki öyrədilən tərbiyənin həyatda ziddiyyətlərini görəndə çaş‐
baş qalır. Bir tərəfdən də ailədəki hadisələri sirr olaraq tutmağı öyrənir.  
• Yetkinlik çağının son  illərində şəxsiyyət olmağa çalışan gənclər ana və 
atasından asılı olmayaraq qərar qəbul edərkən yalan söyləyirlər.  
• Alimlərə görə, ağıldan kəm olan uşaqlar məntiqə uyğun olmayan ya‐
lanlar, normal və  çox  ağıllı olan uşaqlar  isə məntiqə uyğun yalanlar  söy‐
ləyirlər.  
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• Yalan söyləyən uşaqlar əksər halda problemli böyüyürlər. Ailəsində xoş‐
bəxt olan uşaqlar cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş yalanlar danışırlar.  
• Qızların yalanı oğlanlara nəzərən tərəfsiz olur.  
• Tədqiqatlara görə, yaş artdıqca oğlan uşaqlarında oğurluq, dalaşmaq və 
yalan danışmaq kimi mənfi davranışlar artır. Xüsusilə, xroniki yalan danış‐
maq onların narkotik maddələrdən istifadə etməsinə gətirib çıxarır.  

Səbəblər: 
• Tədqiqatlara görə, psixoloji cəhətdən insanlar arasındakı fərqliliklər hə‐
qiqətləri söyləmə səviyyəsinə təsir edir və yalan danışmaq vərdişi irsi yolla 
uşaqlara keçir.  
• Yalan  danışmayan,  demək  olar  ki,  yoxdur. Yalanı  uşağa  yaşadığı  cə‐
miyyət öyrədir və  inkişaf etdirir. Uşaq  təqlid etməklə, böyükləri və həm‐
yaşıdlarını müşahidə edərək yalan danışmağı öyrənir. Ana‐ata bir‐birlərinə 
və ya uşağa yalan danışırsa, yalanlar çoxalır.  
• Çox  vaxt  cəmiyyət  ağıllı  yalançıları  dəstəkləyir,  amma  yalana məruz 
qalmış insanları sadəlövh olmaqda günahlandırır.  
• Uşaqlar həsrətlə baxdıqlarının doğru olmasını  istədiyi  şeylər üçün ya‐
lan danışırlar. Anasından ayrı yaşayan uşağın anasının hər gün ona “səni 
axtarıram”  deməsi,  atasız  böyüyən  bir  uşağın  atasıyla  bərabər  keçirdiyi 
vaxtlarından danışması və s.  
• Yalan danışan uşaqlar xəyallarının gərçəkləşməsini arzulayır.  
• Hərəkətlərinə qarışılan, davranışları müzakirə edilən uşaq səhv etmək‐
dən,  cəmiyyətdə  alçaldılmaqdan  qorxur.  Bu  vəziyyətdəki  uşaqlar  ailəsi 
tərəfindən danlanmaması üçün yalan danışırlar. Məsələn, çarpayını yığdın? 
“Bəli, yığdım”, – deyə  cavab verən uşaq valideyn  tərəfindən cəzalandırıl‐
mamaq və məsuliyyətdən qaçmaq üçün yalan danışır.  
• Uşaq ailədə kifayət qədər sevgi görməyəndə yalan danışmağa başlayır.  
• Təriflənmək üçün də yalan danışılır. Gənclər özünə  inamını  inkişaf et‐
dirmək üçün başqa yollara baş vurur. Amma uşağın yolları azdır və bu və‐
ziyyətlərdə yalan danışmağa başlayır.  
• Ana  və  atanın  gözlədiyi müvəffəqiyyət  əldə  edilmədikdə, uşaq  yalan 
danışır.  
• Ailəsinə bağlı olan uşaqlar onları incitməmək, kədərləndirməmək üçün 
yalan danışır.  
• Valideynlərin  səhv  davranışlarına  görə  uşaq  daxilinə  qapanır.  Ona 
görə də bəzən həqiqət deyil, yalan söylənilir.  
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• Yalan,  öz  ətrafında  səviyyəsini  itirmə  və  ya  səviyyə  qazanma  üçün 
söylənilə bilər.  
• Tədqiqatlar göstərir ki, sosial və  iqtisadi vəziyyətdən asılı olmayaraq, 
yalan söyləmək mümkündür.  
• Mənlik hörmətini qorumaq üçün yalan söylənilir. Bu vəziyyət o  insan 
üçün bir növ qoruma mexanizmi olsa da, əslində, insanın özünü aldatma‐
sıdır.  
• Başqalarına  görə,  özünü  güclü  və  üstün  hiss  etmək  üçün  yalan  söy‐
lənilir.  
  Professor Dok. Üstün Dökmenə görə isə, yalan danışmağın əsas səbəb‐
ləri böyüklərdir: 
• Əgər uşağımız yalan danışırsa, bu o deməkdir ki, yalan deməyəcək qə‐
dər  güclü  bünövrəsi  olan uşaq  yetişdirməmişik. Yalandan  istifadə  etmə‐
yəcək  qədər  güclü  bünövrəsi  yoxdursa,  bu  bir  az  onun,  bir  az da  bizim 
günahımızdır. 
• Uşaqlarımız  bəzi  səhvlərini  yalan demədən  açıq  bir  şəkildə  ifadə  et‐
dikdə  bunu  təmkinlə  qarşılayırıqmı? Çox  vaxt  yox.  Ən  azından,  bəzilə‐
rimiz bu səmimi etiraflar qarşısında ya qışqırırıq, ya da ürəyimiz gedir. Bu 
davranışlarımızla uşaqlarımızı istəmədən yalan danışmağa sövq edirik.  
• Biz böyüklər öz haqlı səbəblərimizə əsaslanaraq – bəzən uşaqlarımızın 
önündə başqalarına yalan deyirik. Bəzən də “onlara kiçik müqəddəs yalan 
danışmaq olar”, – deyə uşaqlarımıza yalan deyirik. Elə gün gəlir ki, bizim 
xüsusi  hallarda  yalan dediyimizi  başa düşürlər. Onlar da  bəzi  vəziyyət‐
lərdə – öz haqlı səbəblərinə görə – yalan danışmağa başlayırlar (“uşaqlara 
kiçik müqəddəs yalan danışmaq olar” fikri çox səhv fikirdir).  

Təkliflər:  
Valideynlər çox vaxt uşaqlarına qarşı müəy‐

yən qadağalar qoyurlar ki, bu da uşaqların  ət‐
rafına  olan maraq  tələbatının  ödənilməməsinə 
səbəb  olur. Ona  görə  də  çalışmaq  lazımdır  ki, 
uşaqların həyatına qoyulan məhdudlaşdırmalar 
azaldılsın. 

Bəzən  isə, uşağın hansısa hərəkətini “polis” 
kimi  sorğulayan  valideynlər,  “doğru  söyləsən, 
cəza  verməyəcəm”  deyir,  lakin  uşaq  doğrunu 
söylədikdən  sonra  sərt  reaksiya  ilə  qarşılanır. 
Doğru  sözün qarşılığında  incidilir və beləliklə, 
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uşaqlarda doğru danışmağa qarşı mənfi münasibət yaranır, yalanı isə doğ‐
rudan üstün tuturlar. 

Uşaqlar nəzarət edərkən də onların yalan danışmasının qarşısını almaq 
olar. Məsələn, uşağa “ev tapşırığını bitirdinmi?” – deyə soruşmaq əvəzinə 
“tapşırığını görmək  istəyirəm” – deyin. Belə nəzarət  forması uşağın həm 
ev tapşırığını düzgün yerinə yetirməsini təmin edər, həm də nəticəsindən 
çəkindiyi üçün yalan danışmaz. 

Bundan başqa, uşaqlara  tək valideyn yox, həm də onlara dost olmağı 
bacarmaq  lazımdır.  Uşaqlarla  elə  münasibət  qurmaq  lazımdır  ki,  onlar 
özlərinin  istəklərini,  çətinliklərini,  narahatlıqlarını  valideynləri  ilə  bölüşə 
bilsinlər.Uşağı  dinləmək  və  həll  yollarını  özünün  tapmasına  yardımçı 
olmaq lazımdır. 
• Ana  və  atanın  uşağın  yalan  danışdığını  bildiyi  halda  göstərdikləri 
reaksiyalar, əl atdıqları vasitələr bir davranışı yox edə, gücləndirə, yaxud 
da həyat boyu davam etdirməsi halına gətirə bilər. Uşağın xəyal qurma‐
sının qadağan edilməsi yalan danışmağı gücləndirə bilər. Balaca körpələ‐
rin söylədiyi “söz” yalanla bağlı əxlaqi bir səhv kimi görünməməlidir.  
• Uşağa hər vəziyyətdə qəbul olunacağını və hər zaman seviləcəyini hiss 
etdirmək lazımdır.  
• Uşağın tərbiyəsində yalan söyləməsinə yol verilməməlidir.  
• Uşaq  bacarmadığı  şeylərə  görə  günahlandırılmamalıdır. Bəzən uşağa 
öhdəsindən gələ bilməyəcəyi işlər tapşırıldıqda və bunun üçün təzyiq gös‐
tərildikdə  uşaq  yalan  danışmağa  başlayır.  Bunun  üçün  də  valideynlər 
uşaqlarını bacara biləcəyi şeylərdə məsuliyyətləndirməlidirlər.  
• Uşaqlar qorxanda tez‐tez yalan danışır. Qorxuyla tərbiyə edilən uşaqla‐
rın yalan danışmaq səviyyəsi o biri uşaqlara görə daha çoxdur. Ona görə 
də uşaq tərbiyəsində qorxuya yer verilməməlidir.  
• Uşağı tərifləməkdə xəsis olmayın. Uşaq təriflənməsi üçün yalan danış‐
mağa başlayır.  
• Uşağa davamlı səhv vərdişlərdən danışmaq əvəzinə, ondan gözlənilən 
vərdişlərdən danışaraq uşaq tərbiyəsində müsbət nəticə ala bilərik.  
• Uşaq  həqiqəti  söyləməsi  üçün  cəsarətləndirilməlidir. Dürüst  davran‐
dığı vaxt hədiyyə də vermək olar.   
• Uşağın bəzi səhv hərəkətləri görməməzlikdən gəlinə bilər.  
• Uşaq yalan danışan kimi cəzalandırılmamalıdır. Çünki cəzalanmaqdan 
qorxan uşaq yalan deyir.  
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• Yalan  danışan  uşağa  qarşı  əsəbi  şəkildə  və  sərt  davranılmamalıdır. 
Çünki bu yolla uşaqlar yenidən yalan danışmağa başlayır.  
• Uşaqlar valideynə hörmətsizlik etmək üçün deyil, tez‐tez səhvləri üzlə‐
rinə vurulmasın deyə yalan danışırlar. 
• Əgər uşaq yalan danışırsa, valideyn də doğru danışmış kimi davranır‐
sa, onda  ata və  ana uşaqlarının  fikirlərini bilmir. Ona görə də uşağınızın 
yalan danışdığını ona hiss etdirməlisiniz.  

Uşaq yalanla qarşılaşdırılmalı, amma dediyi yalanı qəbul etməsi üçün 
təzyiq edilməməlidir. Valideyn yalanı xoş qarşılamaq və ya cəzalandırmaq 
əvəzinə uşağın doğrunu görməsinə çalışmalıdır.68  

6.6. Valideynlərə tərbiyə ilə bağlı tövsiyələrimiz 
Evdə bütün işləri görən qadının ən vacib problemlərindən biri anaların 

uşaqlarına  verdiyi  tərbiyə  qanunlarıdır.  Bunu  psixoloq  Ramazan  Boyacı 
belə təsnifləndirmişdir: 
1.   Uşaqların  dünyasına  girin,  onları  dinləyin,  hisslərini  öyrənməyə  çalı‐

şın. Onların  zehni  qabiliyyətləri, maraqları  və  ruh  dünyaları  yeniyet‐
mələrdən  fərqlidir. Ona  görə  də  “bu mövzuda  sən  nə  fikirləşirsən?” 
kimi suallar verib duyğularını öyrənməyə çalışın.  

2.   Mülayim xasiyyətli və qərarlı olun. Mülayim xasiyyətli olmağınız uşaq‐
ların  özlərini  daha  yaxşı  başa  düşməsinə,  sərhədlərini  bilməsinə  kö‐
mək edəcəkdir.  

3.   “Nə  üçün”  sualını  yox,  “nə”  və  “necə”  suallarını  soruşun.  “Bunu  nə 
üçün  elədin? Niyə  əsəbisən?” və bu kimi  suallar uşaqları qorxuda və 
əsəbi edə bilər. Onun yerinə “Nə oldu? Necə oldu?” kimi  sualları  so‐
raraq  onların  duyğularını  və  düşüncələrini  öyrənib  bu  problemlərin 
həlli yollarını taparaq fikir dünyasını inkişaf etdirməyə kömək edin.  

4.   Uşaqlarınıza qulaq asın. Müdaxilə etmədən onların nə hiss etdiklərini 
bilin, uşaqlarınıza bəzi hisslərə sahib olmağın normal olduğunu bildirin. 
Uşaqlarınızın sözlərinin arasında onların duyğularına da diqqət edin.  

5.   Ailə olaraq müəyyən qanunlara sahib olun. Bu halda uşaqlarınız  təəc‐
cüblənməyəcək,  hər  şeyi  normal  qarşılayacaq. Müəyyən  zamanlarda 
müxtəlif  qanunlar  qəbul  edirsiniz,  əgər məntiqə  uyğundursa,  uşaqla‐
rınıza deyin ki, onlar sizi qərarsız bilməsinlər. Məsələn, yarım saat əv‐
vəl “pəncərəni ört” dediniz, amma indi “aç” deyirsinizsə, bunun mən‐
tiqli səbəbini söyləyin.  

                                                 
68  Yaşar Kuzucu “Küçükler için Büyüklere” (səh 131‐136) 
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6.   Uşaqlarınızı  başqa  uşaqlarla müqayisə  etməyin. Hər  uşağın  ayrı  bir 
dünyası var. Fərqli bacarığı, fərqli ağlı və fərqli mənəvi dünyası vardır. 
Buna görə də onları başqalarıyla müqayisə  etməyin. Bu, uşaqlara pis 
təsir edir.  

7.   Problemli davranışların qaynağı bilinirsə, o problemi həll etmək daha 
asan olur. Səhv həlli yolları o problemi daha da böyüdəcək və başqa 
prob‐lemlərin mənbəyi olacaq. 

8.   Səhvlərini üzlərinə vurmaqdansa, onlara yaxın olun. 
9.   Qarşılıqsız sevin, sevginizi hərəkətlərinizlə göstərin və dilinizlə də söy‐

ləyin. 
10.  Evinizdəki problemlərin həllində uşaqlarınızı da dinləyin. 
11.  Uşaqlarınızın xüsusi olduğunu bildirin. 
12.  Lazım olanda “xeyr” deməyi də öyrənin.  

6.7. Kiçik yaşlı uşaqlarda ətraf mühitlə təmasdan yaranan suallar 
İki‐üç yaş uşaqların ətraf mühitlə tanışlıq dövrüdür. Ona görə də uşaq‐

lar  bu  yaşda  çoxlu  şüurlu  və  şüursuz  suallar  verirlər. Bu  suallar uşağın 
təsəvvüründən və geniş  fantaziyasından  irəli gəlir. Ancaq  siz heç də  elə 
hesab etməyin ki, uşaq sualı sizə boş yerə verir. Bu suallar uşaq şəxsiyyəti‐
nin formalaşması və  idrak prosesində  təfəkkürlə  təxəyyülün normal  inki‐
şafı  ilə əlaqələndirilir. Təcrübələr göstərir ki,  əksər valideynlər uşağın bir 
çox  suallarına  laqeyd və  soyuqqanlı yanaşır, onun  suallarına  əsəbi halda 
cavab verir, onu tezliklə özlərindən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Məsələn, bir 
gün uşaq anasını suallarla yorur, nadinclik etməyə başlayır. Ana dözüm‐
süzlük göstərib uşağı bir otağa salır və qapını üzünə bağlayır. Ananın başı 
ev işlərinə qarışır, uşaq ananın yadından çıxıb qaranlıq otaqda bir saat qal‐
malı olur. Bu cür sarsıntını yaşayan uşaq qaranlıq otaqda yata bilmir, daim 
gərginlik vəziyyətində olur, hətta sonradan nitqində kəkələmə halları ya‐
ranır.  

Çox vaxt valideyn uşağının yorucu suallarına dözə bilməyib ona: “Əgər 
bir də mənə sual versən ki, “Bu niyə belədir?” dilini kəsəcəyəm!” – deyir.  

Uşaqlar  sual  verən  zaman  valideynin mimikasına,  səsinin  tonuna 
xüsusi diqqət verirlər. Xüsusilə zehni və qavrama qabiliyyəti yaxşı inkişaf 
edən uşaqlarda bu özünü daha qabarıq  şəkildə göstərir. Ona görə də hər 
bir valideyn uşağın bu yaş dövrünü nəzərə  almalı, onun psixologiyasını 
öyrənməli və belə məsuluyyətli işdən boyun qaçırmamalıdır. Muşahidələ‐
rimiz göstərir ki, bu yaş dövründə uşaqlar gün  ərzində 200‐ə yaxın  sual 
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verirlər.  2‐3  yaşlı  uşaqların  verdiyi  suallarda  təkrarçılıq  xarakteri  özünü 
göstərir, 3 yaşından sonra isə verilən suallar öyrənmə xarakteri daşıyır.  

Məsələn, 2‐3 yaşda: 
– O nədir? 
– Saat. 
– Hə? Saat? O saatdır? 
– Hə də, saatdır. 
– Ver mənə.  
– Ana, o nədir? 
– Şamdır.  
– Şam? 
– Bəli, şam! 
– Şamdır, şam! 

3 yaşda: 
– Bu nədir? 
– Alma.  
– Kim alıb? 
– Ata alıb.  
– Ata hanı? 
– Yatıb.  
– Niyə? 
– Yorulub.  
– Niyə? 
– İşdən gəlib.  
– Ata, bu kitabdır? 
– Bəli, kitabdır.  
– Kitabdır? 
– Əlbəttə, kitabdır.  
– O da kitabdır? 
– Kitabdır. O, böyük kitabdır.  
– Kitab? 
– Bəli, kitab.  
Valideyn uşağa verdiyi hər bir  izahda diqqətli  olmalı, düzgün  cavab 

verməlidir. Çünki həmin sözlər sanki uşağın yaddaşına həkk olunur. Hətta 
bir müddət keçdikdən sonra uşaq həmin izahatı bir qanun kimi valideynin 
yadına salır.  
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Bəzən valideyn uşağın verdiyi sual qarşısında çaş‐baş qalır. Hətta ca‐
vab  verməmişdən  əvvəl  bir  qədər dərin  fikirləşməli  olur. Çox  vaxt  vali‐
deynlər bu  suallardan yaxa qurtarmaq üçün ümumi  cavab verirlər. Bəzi 
valideynlər isə bu suallara məsuliyyətlə cavab verir, uşaqların dünyagörü‐
şünün  zənginləşməsinə  kömək  edirlər.  Belə  valideynlər  öz  uşaqlarının 
rəğbət  və  məhəbbətini  qazanmış  olurlar. Məsələn,  3  yaşlı  Bayram  iyul 
ayında havanın  temperaturu +37° olan gündə atasına yalvarır: “Ata, mən 
qar  istəyirəm. Allah babaya de, qar yağdırsın”. Belə vəziyyətdə valideyn 
nə etməlidir? Uşağa hirslənmək olmaz, uşağın könlündən qar keçir. Vali‐
deyn ilin fəsilləri haqqında məlumat verir. Eyni zamanda, uşağın nə üçün 
qar istəməsi ilə maraqlanır.  

Hadisə.  
Üç yaşlı Aysu gecə yatmır. Artıq gecə saat 11 tamamdır. Valideynlər isə səhər 
tezdən  işə getməlidirlər. Nəhayət, atası Aysudan soruşur: “Qızım, nədən na‐
rahatsan, ürəyin nə  istəyir, nə verim yatasan? Uşaq sakitcə deyir: “İlik”. Ata 
və ana pis vəziyyətdə qalırlar, evdə  isə  ət xörəyi bişirilməmişdir. Ata düzgün 
yol seçir. Böyük təmkinlə uşağı həyətə çıxarır, ona başa salır ki, görürsən, hamı 
yatıb. Ətsatan da mağazanı bağlayıb. Sən yat, sabah gedib ət alaram, anan da 
sənin üçün bişirər,  sən də  istədiyin qədər yeyərsən. Uşaq atasının bu  izahın‐
dan razı qalır.  

Hadisə.  
Körpə  ikən  anasını  itirən Nailəni  nənəsi  və  xalası  böyüdür. Onlar  uşaqdan 
həqiqəti  gizlədib  deyirlər  ki,  anan  Avstraliyaya  işləməyə  gedib.  Uşaq  daim 
Avstraliya haqqında  televiziya15 verilişlərini  izləyir,  tez‐tez anası haqda  sual‐
lar verir, onun üçün şeirlər öyrənir, şəkillər çəkir. Uşaq böyüyür, nənə və xala 
çaşqınlıq içindədirlər: “Uşağa əsl həqiqəti necə bildirməli?” Onlar çox narahat 
idilər ki, uşaq dərin psixoloji sarsıntı keçirə bilər.  
Əlbəttə, həqiqəti uşağa birdən‐birə demək olmaz. Uşaq  tədricən buna 

hazırlanmalıdır. Məsələn, uşağa buna oxşar hadisələr danışılmalı, hətta bu 
hadisəyə oxşar filmlər göstərildikdə, hadisə uşağa izah edilməlidir ki, onun 
şüurunda  belə  hadisələrə münasibət  formalaşsın. Uşaqlarda  iradi  keyfiy‐
yətlər sürətlə inkişaf etdiyi üçün hər hansı sarsıntını tez bərpa edirlər. Bu‐
nunla belə, hər bir hadisədə uşağın fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.  

Sərbəstlik – uşaq dünyasında müsbət və zəruri hesab olunan amillər‐
dən biridir. Sərbəstlik uşağın psixologiyasında istedadı və yaradıcılıq qabi‐
liyyətini üzə çıxaran, müsbət  təsir qüvvəsinə malik olan  faktordur. Ümu‐
miyyətlə, uşaqların ailədə birgə televizora baxması, otaqda tək olaraq top‐
top oynaması, gəlinciyinə layla çalması, həyətdə özü üçün o tərəf‐bu tərəfə 
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qaçaraq  hərəkət  etməsi  hələ  onların  tam 
sərbəst  olması  deyil.  Bir  çox  valideynlər 
sərbəstliyi məhz bu cür başa düşürlər. Bu 
yalnız  sərbəstliyi yaradan  amillərdən  biri‐
dir. Sərbəstliyin bir sıra növləri vardır:  fi‐
ziki sərbəstlik, fikir sərbəstliyi, danışıq sər‐
bəstliyi. Fiziki sərbəstlik uşaqlarda hərəki‐
lik qabiliyyətinin, fikir sərbəstliyi  intellek‐
tinin,  danışıq  sərbəstlyi  isə nitqinin, hərə‐
kət və davranışının inkişafına, formalaşmasına təsir göstərir.  

Uşaqlarda sərbəstliyin inkişafı üçün onların oyunlara, musiqiyə, rəqsə, 
şəkil çəkməyə olan həvəslərini öyrənib, onları həmin məşğuliyyətlərə cəlb 
etmək lazımdır. Həmçinin aşağıdakı oyunları təklif edirik.  

Uşaqlar  “Top‐top”  oyununu  çox  sevirlər.  Bu  oyun  onların  zövqünü 
oxşayır, əhval‐ruhiyyəsini dəyişir, enerjilərini artırır. “Top‐top” oyununun 
xüsusiyyəti ondan  ibarətdir ki, uşağın bədən və əl  əzələlərinin  inkişafına 
müsbət təsir göstərir. Psixoloji nöqteyi‐nəzərdən isə uşaqlarda oyuna qarşı 
həvəs və marağın artmasına səbəb olur. Yaxşı olar ki, uşaq  top‐top oyna‐
yarkən  siz də ona qoşulasınız. Əvvəlcə hər  ikiniz yerdə oturub  topu bir‐
birinizə diyirlədin.  Sonra  oyunun  ritmini  intensivləşdirin. Bir  qədər keç‐
dikdən  sonra  ayağa  qalxıb  topu  ritmik  şəkildə  yerə  vurmaqla  saymağa 
başlayın.  Bu  zaman  uşaq  topu  sizdən  almaq  istəyəcək.  Topu  ona  verib 
oyunu davam  etdirin. Əlbəttə, uşağın  topla  sizin kimi oynamasına  fiziki 
gücü  çatmayacaq. Həmin  an  uşaq  əyilərək  topla  oynayacaq  və  həm  də 
sizin kimi saymağa cəhd edəcək. Oyunun harmonik və rəngarəng olması 
üçün şeir və mahnı oxuyaraq topla oynasanız və uşağı da oyuna  iştirakçı 
etsəniz, daha məqsədəuyğun olar. 

Oynaq topum, oynaq topum,                  Atdım göyə, düşdün yerə, 
Əlvan rəngli qıvraq topum.                    Döndün sağa, döndün sola.  
Atdım, tutdum düşdün yerə,                  Uzaqlaşma məndən, topum,  
Qaçdın getdin birdən‐birə.                     Getmə, dayan, səni tutum.  

Bu zaman uşaq da sizinlə oxumağa ça‐
lışacaq və onun yaradıcılıq qabiliyyəti üzə 
çıxacaq. Bu, həm də onun fantaziyasını ge‐
nişləndirir. Tədqiqatlar  zamanı məlum ol‐
muşdur ki, musiqi tərbiyəsi uşağın fizioloji 
cəhətdən yetkin və sağlam böyüməsi üçün 
güclü  bir  vasitədir. Çalışmaq  lazımdır  ki, 
uşağın ətrafında tez‐tez musiqi fonu olsun.  
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Digər oyunlar: 
1. “Gizlənqaç” 
2. “Həkim‐xəstə” 
3. “Müəllim‐şagird”  (adətən  evdə məktəbli  uşaq  olduqda  o,  kiçik  yaşlı 

bacı‐qardaşı ilə oynayır).  
Bu  oyunları  uşaqlar  özləri  tez‐tez  oynayırlar. Yaxşı  olar  ki,  valideyn 

özü də hərdən uşaqlara qoşulub oyunu zənginləşdirsin.  
4. 2‐4 m uzunluqda ipi və yaxud kəndiri döşəməyə düz istiqamətdə uza‐

dıb, onun üstündən  əvvəlcə gözüaçıq,  sonra  isə gözü yumulu o  tərəf‐ 
bu tərəfə keçmək.69 

6.8. Kiçik yaşlı Uşaqlarda Diqqət 
Diqqət. Məktəbə yeni gələn uşaq bağça dövründən  fərqli olaraq siste‐

matik  təlim  fəaliyyətinə cəlb olunur. Bu zaman birinci gündən başlayaraq 
şagirddən uzun müddət ayrı‐ayrı cisim və hadisələrə diqqət yetirmək, öz 
diqqətini  zəruri  cəhətlərə  paylamaq,  lazım  gəldikdə  diqqəti  bir  sahədən 
başqa  bir  sahəyə  keçirmək  tələb  olunur.  Bu  keyfiyyətlər  olmadan  təlim 
fəaliyyətinin səmərəliliyindən də danışmaq olmaz. Məhz buna görə də bu 
cür tələblər qarşısında qalmalı olur və nəticədə onun diqqəti tədricən inki‐
şaf etməyə başlayır. Göstərilən bu zəruri keyfiyyətlər uşaqlarda birdən‐birə 
yaranmır. Bu proses təlim‐tərbiyə işinin səmərəliliyi nəticəsində yaranmağa 
başlayır.  

Məktəb prosesində uşaqlarda  əsas etibarilə  ixtiyari diqqət  inkişaf edir. 
İxtiyari diqqət inkişaf etdikcə, diqqətin həcmi genişlənir. Diqqətin həcminin 
genişlənməsi  isə  şagirdin  təlim  fəaliyyətində müvəffəqiyyət  qazanmasına 
müsbət təsir göstərir.  

Uşaqda diqqətin həcmi yaş artdıqca genişlənir. Belə ki, birinci sinif şa‐
girdi  əlifbanı  oxuyarkən,  əvvəlcə  ayrı‐ayrı  hecaları  qavrayır.  Bu  zaman 
onun diqqəti zəif olur. Lakin oxumağı öyrəndikdə sözləri birdən qavrayır, 
onun sürətli kitaboxuma qiraəti genişlənir. Bu, uşağın diqqət inkişafını nü‐
mayiş etdirir. Məktəblilərdə diqqətin mərkəzləşməsi və davamlılığı getdik‐
cə təkmilləşir. Kiçikyaşlı məktəblilərdə diqqətin davamlılığı məktəbəqədər 
yaşlı uşaqlara nisbətən yüksək olsa da, yuxarı  siniflərdə oxuyan uşaqlara 
nisbətən azdır. 7‐11 yaşlı uşaqlar, xüsusilə 1‐2‐ci sinif şagirdləri öz diqqət‐
lərini  eyni  obyekt  üzərində  ixtiyarı  olaraq  10‐15  dəqiqədən  artıq  saxlaya 
                                                 
69  A. İbrahimov, H. Xəlilov, “Sağlam övlad, düzgün tərbiyə, təmiz nitq” (səh. 29‐35) 
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bilmirlər. Bu  vaxt  keçdikdən  sonra  onların diqqətləri  asanlıqla  başqa  ob‐
yektə yönələ bilir.  

Kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda qeyri‐ixtiyari diqqət  ixtiyari diqqətə nis‐
bətən  üstünlük  təşkil  edir.  Qeyri‐ixtiyari  diqqətin  davamlılığı  ixtiyari 
diqqətə nisbətən yüksək olur.  

Məlum olduğu kimi, qeyri‐ixtiyari diqqət ən çox uşağın marağı ilə əla‐
qədardır. Məktəbə daxil olmaqla uşağın marağı, xüsusilə təlim fəaliyyətinə 
olan marağı genişlənir və  inkişaf edir. Lakin  ilk dövrlər hələ azyaşlı mək‐
təblilərdə maraq mərkəzləşməmiş olur.  İlk dövrlər uşağı  təlim prosesində 
qazanacağı  bilikdən  çox,  onun  üçün  yeni  olan məşğələlər  cəlb  edir. Ona 
görə də uşağın diqqəti ilk dövrlər qeyri‐ixtiyari şəkildə həmin sahələrə yö‐
nəlir. Get‐gedə uşağın diqqəti bir sahəyə doğru davamlı, başqa sahəyə  isə 
davamsız  olur. Bir  sahə  qeyri‐ixtiyari  olaraq  uşağın diqqətini  özünə  cəlb 
edir, başqa sahə isə cəlb etmir.70 

Diqqət  öz‐özlüyündə  müstəqil  proses  olmasa  da,  hər  bir  idrak  pro‐
sesinin mütəşəkkil surətdə cərəyan etməsi üçün ən zəruri amildir. Təsadüfi 
deyildir  ki,  K. D. Uşinski  xarici  aləmdən  insanın  şüuruna  daxil  olan  nə 
varsa, onların hamısının diqqətin qapısından keçdiyini qeyd edir.  

Diqqət mövcud anda subyektin fəaliyyətinin hər hansı bir ideal və real 
obyekt, hadisə, predmet üzərində  cəmləşməsidir. Diqqət psixi proseslərin 
(görmə, qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül) cərəyanetmə dinamikasını xa‐
rakterizə  edir. Uşaq  şəxsiyyətində  qeyri‐ixtiyari və  ixtiyari diqqət  funksi‐
yası fəaliyyət göstərir. Kiçik yaş dövrlərində uşaq şəxsiyyətində qeyri‐ixti‐
yari  diqqət  üstünlük  təşkil  edir. Hər  bir  yeni,  parlaq,  qeyri‐adi  görünən 
əşya uşaqların diqqətini özünə cəlb edir. Cəlbedicilik onların əyani, obrazlı 
təfəkkür xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Məsələn, Əli evdə maşınla oynayar‐
kən, atası yaxınlaşıb  təzəcə aldığı  topu ona göstərir. Əli  topu görcək  əlin‐
dəki maşını atıb topla oynamağa başlayır.  

Təlim  fəaliyyəti  prosesində  uşaqlar  mühüm  fəaliyyəti  qeyri‐mühüm 
fəaliyyətdən fərqləndirməyə başlamasalar da, əsasən, özlərini maraqlandı‐
ran, ruhlarına, zövqlərinə, tələbatlarına uyğun məsələlərə daha tez və daha 
çox diqqət yetirirlər.  

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, uşaq şəxsiyyətində uşaqların gələcək 
təlim  fəaliyyəti  dövrünədək  onlarda  ixtiyari  diqqətin  tərbiyə  edilməsinə 
cəhd göstərilməlidir. Bunun üçün uşaqlara məqsədəuyğun  işləmə  bacarı‐
ğını  aşılamaq  lazımdır.  Tədqiqatlardan məlum  olmuşdur  ki,  uşaqlara  nə 
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qədər çox maraqlı oyunlar, eləcə də müxtəlif  fiqurlarla olan qurmalar öy‐
rədilərsə,  bu,  onlarda  beynin diqqət mərkəzində  olan  retikulyar  formasi‐
yanın  normal  tənzimlənməsinə müsbət  təsir  göstərəcəkdir. Yəni  diqqətin 
xassələrindən  olan  keçiriciliyin,  davamlılığın,  paylanmanın,  həcmin,  yay‐
ğınlığın  inkişafına səbəb olacaqdır. Odur ki, yönəlişliyin və mərkəzləşmə‐
nin xarakterindən asılı olaraq, diqqətin qeyri‐ixtiyari (niyyətsiz) və ixtiyari 
(niyyətli) növləri ayırd edilir. Məsələn, valideyn uşağına deyir: “Ülvi, gəl, 
birlikdə bu fiqurlardan ev quraq. Bunun üçün əvvəlcə fiqurları bir yerə yığ‐
maq, sonra  isə onları bir‐bir rənglərinə uyğun qurmaq  lazımdır. Bax belə, 
gördün? İndi isə özün yığmağa başla”. 71 

6.9. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda idrak prosesləri 
Qavrayış: Qavrayış mürəkkəb  idrak prosesi olub bizə xarici aləm haq‐

qında tam və geniş məlumat verir.  
Qavrayışda  biz  keçmiş  biliklərimizdən  və  təcrübəmizdən  də  istifadə 

edirik.  Keçmiş  bilik  və  təcrübəmiz  qavrayışın  tam,  dolğun,  məzmunlu, 
dəqiq olmasına təsir edir. Adətən, qavrayış zamanı bu və ya digər hiss üz‐
vünün üstünlüyündən asılı olaraq bizdə görmə, eşitmə və s. qavrayış növ‐
ləri özünü göstərə bilir. Bütün hallarda duyğulardan fərqli olaraq, cisim və 
hadisələrin dərk olunması tam şəkildə baş verir.  

Bunlarla yanaşı olaraq, qavrayış bizə cisimlərin məkan və zaman xüsu‐
siyyətlərini,  onların  böyüklüyünü,  formasını, məsafəsini,  fəzadakı  vəziy‐
yətini,  hadisələrin  ardıcıllığını  və müddətini  və  s. dərk  etmək  imkanı da 
verir. 72 

Tədqiqatlar  göstərmişdir  ki,  cismin  uşaqlar  tərəfindən  qavranılması, 
birinci növbədə onun formasına əsaslanır. Forma uşağın qavrayışında əsas 
rol oynayır. Tədqiqatçıların  əksəriyyəti 5 aylıq uşaqların  formanı qavraya 
bildiklərini  qeyd  edirlər. Uşaqlar  formanı  ilk  zamanlar  əlləri  ilə  praktiki 
yoxlamaqla ayırır, hətta onun bəzi mühüm fərqlərini də göstərirlər.  

Uşaqlar üç yaşından əşyavi və həndəsi fiqurları fərqləndirə bilir, onları 
tanıyırlar.  3‐4  yaşadək  olan  uşaqlar,  əsasən  müxtəlif  fiqurları,  formanı 
(kvadratı, dairəni, üçbucağı və  s.) praktiki yolla, 5 yaşdan  isə gözün gör‐
məyi ilə ayırmağa müvəffəq olurlar. Tədqiqatlar göstərir ki, 3‐4 yaşlı uşaq‐
lar formanı əvvəllər lamisə, sonra isə görmə ilə daha yaxşı, 5‐6‐7 yaşlılar isə 
əvvəl görmə, sonra lamisə ilə yoxladıqda yaxşı ayırır və qavrayırlar.  
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M. N. Volokitina  qeyd  edir  ki,  formanı  qavramada  6‐7  yaşlı uşaqlara 
toxunma  –  hərəkət  aktı  lazım  deyil,  onlar  formanı  gözlə  analiz  edirlər. 
Qeyd etdiklərimizə əsasən demək olar ki, bağça yaşlı uşaqlara formanı qav‐
rayarkən əvvəllər toxunma – hərəkət, sonra  isə görmə duyğularından  isti‐
fadə etmək lazımdır. Ona görə də belə bir məsəl var: “Əl gözü öyrədir”. Bir 
çox hallarda əl gözü öyrədir.  

A. R. Luriya və V. P. Soxinanın  tədqiqatları göstərir ki, müvafiq  təlim 
almadan 3‐7 yaşlı uşaqlar görmə vasitəsi  ilə mürəkkəb formaları ayıra bil‐
mirlər. Daha  doğrusu, mürəkkəb  fiqurun  hansı  ünsürlərdən  ibarət  oldu‐
ğunu göstərməkdə çətinlik çəkirlər. Lakin uşaqlar müəyyən təlim aldıqdan 
sonra  sırf görmə vasitəsi  ilə  fiqurun  təhlilini verə bilərlər. 3 və 4 yaşında 
olan uşaqlar  əvvəlcə  fiqurun ümumi  formasını, xüsusi  təlimdən  sonra  isə 
onun əsas, mühüm əlamətlərini ayıra bilirlər. Amma 5‐7 yaşlı uşaqlar for‐
manı cismin mühüm əlaməti kimi mücərrədləşdirirlər, başa düşür və ümu‐
miləşdirirlər.  

Psixoloji  tədqiqatlar göstərmişdir ki, məktəbə daxil olmaqla uşaqlarda 
qavrama sürəti tədricən dəyişməyə başlayır. Sinifdən‐sinfə keçdikdə bu sa‐
hədə yüksəliş aydın şəkildə nəzərə çarpır. Əgər 1‐ci sinif şagirdlərinin qav‐
rama  sürəti  saniyələrlə  ölçülürsə,  4‐cü  sinif  şagirdlərinin  qavrama  sürəti 
saniyənin onda bir, yüzdə bir hissələri  ilə ölçülür. Qavrama  sürətinin bu 
cür  inkişafında mütəşəkkil  şəkildə  təşkil  edilmiş  təlim  fəaliyyətinin  rolu 
böyükdür.  

Təlim prosesində şagirdlərin qavrayışının seçiciliyi  inkişaf edir. Şagird 
kənar  şeylərdən  uzaqlaşaraq,  lazımi məsələlərə  yönlənməyi  öyrənir.  Öz 
diqqət və qavrayışını  idarə edə bilir. Qavrayışın  idarəediciliyini  təmin et‐
mək, müşahidəçilik  qabiliyyətini  inkişaf  etdirmək üçün müntəzəm  təlim‐
tərbiyə  işi aparılmalıdır. M. H. Skatkin  təcrübə zamanı müəyyən etmişdir 
ki, uşaqlar göstərilən dələ şəklinə sadəcə baxmaqla heç də onun bütün cə‐
hətlərini qavramırlar. Ona görə də təlimin ilk pillələrində şəkli göstərərkən, 
uşağın qavrayışını təşkil etmək lazım gəlir. Bu zaman iş elə təşkil olunma‐
lıdır ki, şagirdlər şəklə sadəcə baxmayıb, həm də onun müxtəlif cəhətlərini 
qavrasınlar. Bu proses düzgün təşkil edildikdə uşaqda qavrayışın seçiciliyi 
də inkişaf edir. Lakin kiçik yaşlı məktəblilər çox vaxt şeylərin xarici cəhətini 
sıra  ilə qavrayırlar. Kiçik yaşlı məktəblilərdə qavrayışın seçiciliyinin aşağı 
səviyyədə olması onlarda maraq və meyillərin davamsızlığı, digər tərəfdən 
isə  onları  düzgün  qavramaq  üçün  səmərəli  yolları  bilməmələri  ilə  izah 
olunur.73 
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Hafizə. Hafizə digər psixi proseslərimizin inkişafına imkan verir. Məhz 
buna görə də İ. M. Seçenov hafizəni “psixi inkişafın guşə daşı” hesab edirdi.  

Adətən duyğu, qavrayış və təsəvvürümüz əks etdirdikləri cisim və ha‐
disələrə oxşar olur, əyani surət xarakteri daşıyırlar. Bununla yanaşı olaraq, 
duyğu, qavrayış və  təsəvvürlərimiz  əks  etdirdiyimiz  cisim və hadisələrin 
hiss üzvlərinə təsiri ilə bağlı olur. Ona görə də bu cür inikas vasitəsiz inikas 
və ya hissi idrak adlandırılır. Lakin insanın xarici aləmi əks etdirməsi hissi 
idrakla məhdudlaşmır. Həyat  insanların  qarşısına  elə  vəzifələr  qoyur  ki, 
onları dolayı yolla, cisim və hadisələrlə bağlı olan digər şeylər vasitəsi  ilə, 
əldə  edilən  biliyin  köməyi  ilə  dərk  və  həll  etmək mümkündür. Varlığın 
insan beynində bu cür vasitəli və ümumiləşmiş inikası məntiqi idrak olub, 
bizim təfəkkürümüzü təşkil edir.74  

Kiçik məktəb yaşlı uşaqlar konkret cisimləri,  faktları, özlərinin bilava‐
sitə qavradıqları hadisələri daha yaxşı yadda saxlayırlar. Bu həmin dövrdə 
uşaqlarda  birinci  siqnal  sisteminin  hələ  üstünlük  təşkil  etməsi  ilə  əlaqə‐
dardır. Kiçik məktəblinin hafizəsi böyük yaşlılara nisbətən daha çox obrazlı 
olur. Hafizənin əyani‐obrazlı cəhətini inkişaf etdirərkən yalnız görməyə yox, 
həm də eşitmə, hərəkət, dadbilmə təsəvvürlərinə üstünlük vermək lazımdır.  

Təlimin məzmununun dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq, uşaqda ikinci siq‐
nal sistemi inkişaf edir. Bu, hafizənin sözlü‐məntiqli növünü genişləndirir. 
Təlim prosesində və uşağın  əqli  inkişafında sözlü‐məntiqli hafizə əsas  rol 
oynayır. Uşaqlarda  hafizə  sürətlə  və  geniş  şəkildə məktəbdə, müəllimin 
rəhbərliyi altında müntəzəm  təlim‐tərbiyə sayəsində  inkişaf etməyə başla‐
yır. Məktəb yaşı dövründə uşaqlarda hafizənin həcmi xüsusilə genişlənir.  

M. N.  Şardakov hafizənin həcminin sinifdən‐sinfə keçdikcə necə dəyi‐
şildiyini yoxlamaq üçün 1‐4‐cü sinif şagirdlərinə 10 dəqiqə müddətində bir 
şeiri  əzbərləməyi  tapşırmışdır. Bununla yanaşı,  şagirdlər müəyyən sözləri 
öyrənib  yadda  saxlamalı  idilər. Təcrübə nəticəsində məlum  olmuşdur  ki, 
yaş artdıqca şagirdlərin yadda saxlamasının həcmi genişlənir.  

N. M.  Şükürovanın  tədqiqatı  göstərmişdir  ki,  1  –  2‐ci  sinif  şagirdləri 
konkret şəxsiyyət  iştirak edən mətnləri daha yaxşı yadda saxlayırlar. Mət‐
nin  emosional  boyalılığı,  xüsusən  iştirak  edən  qəhrəmana  qarşı  oyanmış 
maraq şagirdlərin yadda saxlamalarını daha da məhsuldar edir. Həm zəif, 
həm yaxşı oxuyan şagirdlər belə mətnlərin öhdəsindən yaxşı gəlirlər. Təlim 
prosesində emosional məzmuna malik olan material yadda yaxşı qalır və 
hafizəni yaxşı  inkişaf etdirir. Burada əqli  iş, adətən hisslərlə müşayiət olu‐
nur. Buna görə də şagirdlər eyni zamanda keçirdikləri hissləri xatırlayırlar. 
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Bu hisslər biliklər kimi hafizədə qalır və şagirdlər bunları biliklərlə birlikdə 
yada  salırlar. Hafizənin  inkişaf  qanunauyğunluğu  öyrənilərkən müəyyən 
edilmişdir  ki, materialı mənimsədikdən  sonra  bəzi  hallarda dərhal  yada‐
salma, bir müddət keçdikdən sonra nisbətən az məhsuldar olur. Tədqiqat‐
çılar  bu  halı  ən  çox məktəbəqədər  və  kiçik məktəb  yaşlı  uşaqlara  şamil 
edirlər.  Təlim  prosesində  ixtiyari  və  qeyri‐ixtiyari  yaddasaxlama  inkişaf 
edir. Amma  bunların  inkişafı  bərabər  getmir. Məktəb dövründə  əsas  eti‐
barilə yaddasaxlama sürətlə inkişaf edir.  

Kiçik məktəblilərdə hafizənin inkişafı da onların təlim fəaliyyətinə müs‐
bət təsir göstərir. Hafizənin inkişafinda, hər şeydən əvvəl, yadasalma baca‐
rığının  böyük  əhəmiyyəti  var. Uşaqlar məktəbə  yaxşı  oxumaq  arzusu  ilə 
gəlir, müəllimin rəhbərliyi altında onlar üçün aydın və maraqlı olan dərsi 
yadda saxlayırlar.75 

Təfəkkür:  Bizim  təfəkkürümüzün  mənbəyini  duyğular  və  qavrayış 
təşkil edir. Məhz buna görə də məntiqi idrak prosesi olan təfəkkür həmişə 
hissi  idrakla  (duyğular, qavrayış və  təsəvvürlərimizlə) qırılmaz vəhdətdə 
olur. Məlum olduğu kimi, duyğular, qavrayış və  təsəvvürlər, başqa sözlə, 
hissi  idrak  gerçək  aləm  haqqında  biliklərimizin  başlanğıcını  təşkil  edir. 
Məntiqi  idrak prosesində biz həmin biliklərə  əsaslanırıq. Varlığı bu yolla 
dərk edərkən duyub‐qavradığımızı, təsəvvür etdiyimiz cisim və hadisələri 
hafizəmizdə saxlayıb, hal‐hazır  ilə keçmişi müqayisə və təhlil edir, bir‐biri 
ilə  əlaqələndirir, onların arasındakı ümümi  cəhətləri,  əlaqə və münasibət‐
ləri müəyyənləşdirir, bir sözlə, onlar haqqında fikirləşirik.76 

Təfəkkürün bu yüksək pilləsi ardıcıl təlim‐tərbiyə və ictimai‐sosial fəa‐
liyyətlər  prosesində  iştirak  edir  və  öz  növbəsində  biliklərə  yiyələnməyə, 
məfhumlar sistemini mənimsəməyə imkan yaradır. Məktəb yaşı dövründə 
uşaqda təfəkkürün  inkişafı üçün daha geniş  imkan yaranır. Bununla bəra‐
bər,  kiçik  məktəb  yaşlı  uşaqlar  təfəkkürlərinin  bir  sıra  xüsusiyyətlərinə 
görə, sonrakı yaş dövrlərindən  fərqlənirlər. Kiçikyaşlı məktəblilərin  təfək‐
küründə konkret və emosionallıq hələ də geniş yer tutur. Onların apardıq‐
ları fikri əməliyyatlar daha çox müəyyən, konkret cisimlərlə, həmin cisim‐
lər  arasındakı  əlaqələrlə bağlı olur. Eyni  zamanda uşaqlar, üzərində  fikri 
əməliyyat apardıqları cisimlər barədə çox parlaq təəssürata malik olurlar. 

Kiçikyaşlı məktəblilərdə  ən  çox xarici  əlamətlərə  əsaslanma müşahidə 
olunur. Bu dövrdə uşaqlar varlıqdakı cisim və hadisələri öz konkret əyani 
təcrübələri  ilə  dərk  edirlər.  Get‐gedə  bu  məktəblilərdə  ümumiləşdirmə 
                                                 
75  A. İbrahimov, H. Xəlilov “Sağlam övlad, düzgün tərbiyyə, təmiz nitq” (səh. 32‐33) 
76  Ə. Qədirov “Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı” (səh. 6) 
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prosesi xeyli təkmilləşir. Onların biliyinin, təcrübəsinin artması ümumiləş‐
dirmələr zamanı təsəvvür materiallarına əsaslanmaq imkanı verir.  

Məktəblinin  təfəkkürü  onun  nitqi  ilə  vəhdətdə  inkişaf  edir.  Uşağın 
təfəkkürü nitqi sayəsində kamilləşir, ünsiyyət prosesində daha da  təkmil‐
ləşir. Bu məktəblilər  çox zaman ucadan danışmaqla  fikirləşirlər və yaxud 
fikirləşərkən  danışırlar.  İlk  zamanlar məktəblinin  təfəkkürü  şifahi  nitqin 
köməyi ilə formalaşır, ancaq şagirdin fikri fəaliyyətində daxili nitqi də mü‐
hüm  rol  oynayır, məktəbli  daxili  nitqin  köməyi  ilə  fikirləşir.  Sonra  onu 
şifahi  və  yazılı  nitq  ilə  ifadə  edir.  Şagirdlər  fikirlərinin  dolğun  və  aydın 
olması üçün yazılarına  əlavə  edirlər və  təkmilləşdirirlər. Y. A.  Samarinin 
tədqiqatları göstərir ki, məktəblinin  şüurunda baş verən obrazlar cisim və 
hadisələrdəki ümumi və mühüm  əlamətləri  tapmağa və ayırmağa kömək 
edir.  

Məktəblilər məfhumları, qanun‐qaydaları mənimsəyir və ümumi nəticə 
çıxarır. Bu, nəzəri  təfəkkürün  inkişafı sayəsində mümkün olur. Nəzəri  tə‐
fəkkürün inkişafı isə konkretləşmə, nəzəri bilikləri praktikaya tətbiq etmək‐
lə əlaqədar gedir.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu uşaqlar cisim və hadisələrdəki oxşar 
cəhətlərə nisbətən  fərqli  cəhətləri daha yaxşı müqayisə  edir və asan dərk 
edirlər. 4‐cü sinif şagirdləri arasında aparılan bir təcrübə göstərir ki, uşaqlar 
atla öküzü öyrənərkən 7 fərqli cəhəti göstərdikləri halda, yalnız oxşar olan 
2 cəhəti ayıra bilmişlər.  

N. Kazımovun  tədqiqatı  sübut  etmişdir  ki,  “müqayisə prosesində  ox‐
şarlığın və ya  fərqin seçilməsinin üstünlük  təşkil etməsi müqayisə olunan 
obyektlər  arasındakı  oxşarlığın  dərəcəsindən  asılıdır.  Müqayisə  olunan 
obyektlər bir‐birinə az oxşadıqda  fərqin seçilməsi, bir‐birindən az  fərqlən‐
dikdə isə oxşarlığın seçilməsi üstünlük təşkil edir”. 77 

Nitq. Nitq  insan həyatında mühüm rol oynayıb,  insanı başqa canlılar‐
dan  fərqləndirir  və  həyatı,  elmi  dərk  etməyə  imkan  verib, mübarizə  və 
inkişaf mərhələsi olmuşdur.  

Təbiət qüvvələrinə qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə aparmaq üçün kol‐
lektiv mübarizə  lazımdır. Bunu dərk edən  ibtidai  insanlar birgə  fəaliyyəti 
mümkün etmək üçün qarşılıqlı tələbata ehtiyac hiss etmişlər. Bu tələbat isə 
nitqin, danışığın meydana gəlməsi ilə təmin oluna bilmişdir. Beləliklə, nitq 
insanların  uzun  əmək  fəaliyyəti  prosesində  təşəkkül  edib,  hazırkı  inkişaf 
səviyyəsinə  gəlib  çatmışdır. Nitq  bizi  əhatə  edən  cisim  və hadisələr haq‐
                                                 
77  Ə.Qədirov “Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı” (səh. 67‐69) 
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qında məlumat verməklə bərabər, eyni zamanda,  fəaliyyətə də  təhrik edə 
bilir. Bunlar nitqin əsas vəzifələri hesab olunur.78  

Kiçikyaşlı məktəblilərin  şifahi  və  yazılı  nitqi  vəhdət  şəklində  inkişaf 
edir. Yazılı nitqə yiyələnmə prosesində uşaqlarda həm  oxu, həm də yazı 
vərdişləri  inkişaf edir. Yazılı nitqə yiyələnməkdə qrammatik və orfoqrafik 
qaydaların  mənimsənilməsi  mühüm  rol  oynayır.  Şagirdlər  yazılı  nitqə 
birdən‐birə yiyələnmirlər. Onlarda yazılı nitqin inkişafı oxu prosesinə yiyə‐
lənməkdən başlayır.  

Aparılmış psixoloji  tədqiqatlar  şagirdlərin oxu vərdişlərinə yiyələnmə‐
lərinin üç mərhələsini göstərmişdir.  

Birinci mərhələ analitik mərhələdir. Bu mərhələdə şagird hərflərlə, onlar‐
dan yaranan hecalarla, hecalardan isə sözlərin əmələ gəlməsi ilə tanış olur. 
Bu  mərhələdə  hərflərdən  hecalar,  hecalardan  sözlər  düzəltmək  prosesi 
nisbətən ləng gedir.  

İkinci mərhələ sintetik mərhələdir. Bu mərhələdə şagird sözlərin ünsürlə‐
rini çətinlik çəkmədən və nisbətən tez sintez edir. Ancaq bu mərhələdə də 
bir sıra çətinliklər özünü göstərir. Belə ki, bu zaman uşaqlar sözlərin tərkib 
hissələrini müəyyənləşdirmədən oxumağa tələsirlər. Ona görə də çox vaxt, 
xüsusilə oxşar sözlərin oxunuşunu qarışdırırlar.  

Üçüncü mərhələ analitik‐sintetik mərhələdir. Burada şagird sözün ünsür‐
lərini  sürətlə müəyyənləşdirməyə  və  birləşdirməyə  əsaslanaraq  oxumağa 
başlayır. Bu mərhələ sürətli qiraət mərhələsi hesab edilir. Bundan sonra şa‐
girdlər  tədricən  ifadəli oxu vərdişlərinə yiyələnməyə başlayırlar. Şagirdlər 
oxu vərdişlərinə yiyələnməklə yanaşı, yazı vərdişlərinə də yiyələnirlər. Bu 
zaman birinci növbədə qrafik vərdişlər formalaşır.  

Yazı vərdişlərinin  təşəkkülü üç mərhələdən keçir. Birinci mərhələ  ele‐
mentar mərhələ adlanır. Bu mərhələdə  şagirdin diqqəti hərfin ayrı‐ayrı ün‐
sürlərinin  yazılışına,  yazı  zamanı  düzgün  oturmağa,  əlin  hərəkətinə,  qə‐
ləmdən və dəftərdən düzgün istifadəyə doğru yönəlmiş olur.  

Ikinci, hərfi mərhələdir. Bu mərhələdə hərfin tam və düzgün yazılmasına 
və yazı texnikasına yiyələnməyə diqqət yetirilir.  

Üçüncü mərhələdə əlaqəli yazı vərdişi təşəkkül tapır. Hərflər sözlər için‐
də əlaqəli, sətir üzərində bir böyüklükdə yazılır. Aparılan tədqiqatlar göstə‐
rir  ki,  hərfləri  əlaqəli  yazdıqda,  yazı  vərdişi  ayrı‐ayrı  yazmağa  nisbətən 
sürətlə əmələ gəlir. Rabitəsiz hərflər yazmağın ilk baxışdan yazı vərdişinin 
yaranmasında daha yaxşı nəticə verdiyi müşahidə olunur. Rabitəli yazıda 
                                                 
78  Ə. Qədirov “Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı” (səh.7) 
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isə yazı vərdişləri ilk baxışda gec əmələ gəlir. Yazı qeyri‐dəqiq, səliqəsiz və 
pis görünür. Ancaq  ikinci  sinifdən başlayaraq yazı mənzərəsi dəyişir.  Şa‐
girdlərin  xətti  çox  dəqiq  və  qəşəng  çıxır,  hətta  3‐4  ‐cü  sinif  şagirdlərinin 
xəttinə  oxşayır.  Hərfləri  ayrı  yazdıqda  şagirdlərin  xətti  müəyyən  müd‐
dətdən sonra, yəni 4 və 5‐ci siniflərdə dəqiq və qəşəng olur. Adətən, uşaq‐
lar sözlərin düzgün yazılışına yiyələnməmişdən əvvəl danışıq vərdişlərinə 
yiyələnirlər. Çox  vaxt  onlar  tələffüz  etdikləri  kimi  yazmağa meyil  göstə‐
rirlər. Ona görə də yazıda səhvlər özünü göstərir. 79 

                                                 
79  Ə.Qədirov “Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı” (səh. 88‐89) 
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 
1. Uşaqlar nə üçün hirslənir? 
2. Qısqanclıq uşaqlarda hansı psixoloji təsirlər oyadır? 
3. Barmaqəmmə vərdişi qarşısında ana‐atanın edəcəyi ən sağlam 

yanaşma nədir? 
4. Barmaqəmmənin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər 

görülməlidir? 
5. Uşaqlar nə üçün yalan danışırlar?  
6. Neçə cür yalan var? 
7. Siz uşaqlıqda yalan danışmısınız? 
8. Yalanın növləri haqqında daha nələri bilirsiniz? 
9. Kitabdakılarla sizin bildikləriniz arasında nə kimi fərqliliklər var? 
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VII Fəsil. 
Uşaq və Yeniyetmələrdə Davranış 

Pozuntuları 
 

7.1. Qorxu hissləri (sosial fobiya) 
Qeyd: Uşaq və yeniyetmələrin sosial mühitdə müvəffəqiyyət qazanma‐

ğına mane olan amillərdən biri də sosial fobiyadır (qorxu). 
Belə bir psixoloji kompleksi yaşayan uşaq, yeniyetmə, gənc  cəmiyyət, 

ailə və idarə işlərində də çətinliklərlə qarşılaşır. Məsələn, sinifdə şagirdi löv‐
həyə çağırarkən o, dərsi yerindən danışmağı xahiş edir, lövhəyə çıxmaqdan 
çəkinir, digər şagirdi isə lövhəyə çıxararkən həyəcandan üzü pörtür, boğazı 
quruyur, əllərinin içi tərləyir, ürək döyüntüsü artır və yaxud da dərsi şifahi 
şəkildə deyil, yazılı şəkildə müəllimə vermək istəyir.  Belə olan halda müəl‐
lim  şagirdin psixoloji cəhətdən vəziyyətini nəzərə almalı ona fərdi yanaşa‐
raq  söhbət etməli, məktəb psixoloqu ilə görüşməyi  tövsiyə etməlidir. 

Müşahidələr:  Bəzi  sosial  qorxu  hissi  keçirən  uşaq  və  yeniyetmələrdə 
müşahidə olunan psixoloji hallar aşağıdakı şəkildə baş verir: 

– Çırpıntı 
– Titrəmə 
– Tərləmə 
– Əzələ narahatlığı 
– Mədədə narahatlıq hissi 
– Sinədə sıxıntı hissi 
– İsti, ya da soyuq tər basma 
– Başağrısı 
Bütün  bu  hallar  insanda  dərin  bir 

qorxu və həyəcan hissi  ilə birlikdə ya‐
ranır.  

Qorxulu vəziyyətlərdən qaçma xüsusiyyəti  əsasən çox  rast gəlinən bir 
haldır. Və bəzən bu, tam bir sosial yalqızlıqla nəticələnə bilər.  
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İnsanlar, əsasən, aşağıda göstərilən vəziyyətlərdə sosial qorxu hisslərini 
yaşayırlar: 

– Cəmiyyət içində danışmaq 
– Başqalarının qarşısında yemək yeyib‐içmək 
– Nüfuzlu insanlarla təmasda olmaq 
– Qonaq qəbul etmək 
– Başqaları ilə dalaşmaq 
– Cəmiyyət içində telefonla danışmaq 
– Tanımadığı insanların gözünün içinə baxmaq 
– Göz önündə olmaq 
– Başqalarının qarşısında yazı yazmaq. 
Sosial qorxuda yaş məfhumu da az rol oynamır. Bu məsələdə yaşın az 

olması  ciddi problemlər yaradır. Bəziləri məktəbi  buraxmaq məcburiyyə‐
tində qalır və yaxud bir çox psixoloji çətinliklərlə qarşılaşır.  

Bunların içində ən çox rast gəlinən hallar ruh düşkünlüyü, içki və nar‐
kotik maddədən asılılıqdır. Xüsusilə, Qərb ölkələrində aparılan araşdırma‐
lara əsasən, sosial qorxuya malik olan şəxslər arasında içki aludəçiliyi, nor‐
mal cəmiyyət üzvlərinə nisbətən 2,5 dəfə artıq olması şübhə doğurmur. İçki 
düşkünləri  arasında  sosial qorxunun normal  şəxslərə nisbətən  9 dəfə  çox 
olduğu müəyyən edilmişdir. İntihar fikirləri və təşəbbüsləri sosial qorxuda 
yaşanan sıxıntıyla, narahatlıqla bağlı olaraq sosial qorxuya başqa psixoloji 
narahatlıqlar əlavə olunduqda daha da artmaqdadır. Beləliklə, sosial qorxu 
aşkar edilib müalicə olunmalıdır.  

Sosial qorxusu olan insanlarda nəzərə çarpan xüsusiyyətlər bunlardır: 
–  Yalnız yaşamağa üstünlük verirlər.  
–  Təhsil səviyyələri aşağıdır. Əsasən çox erkən yaşlarda məktəb 
qorxusu mövcud olduğundan, təhsillərini davam etdirə bilmirlər.  

–  Əsasən iqtisadi baxımdan asılıdırlar, onlarda mövcud olan qorxu 
hissləri ilə əlaqədar həqiqi bacarıqlarını nümayiş etdirə bilmirlər.  

–  Başqa psixoloji problemləri mövcuddur.  
–  Sosial nöqteyi‐nəzərdən cəmiyyətdən ayrılmış vəziyyətdədir.  
–  Keçirdikləri narahat hisslər onların intiharına səbəb ola bilər. 

Qorxular necə meydana gəlir?  
– Qorxular uşağa tərbiyə verərkən yanlış sözlərdən istifadə etməklə ya‐

ranır  (yeməyini yeməsən, həkim  əmi  sənə  iynə vurar;  əgər uzağa getsən, 
qaraçılar səni qaçırar, sözümə qulaq asmasan, xala sənə hirslənər və s…) 
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– Sərt rəftara malik olan valideynlərin uşaqları fərdiləşmə problemi ya‐
şaya biləcəyi üçün, uşaq məktəbə başlama dövründə narahat hisslər yaşaya 
bilər. Həmçinin məktəb həyatına uyğunlaşmaq prosesində də  ciddi çətin‐
liklər yaşaya bilər. 
1.   Uşaqdan edə biləcəklərindən daha çox vəzifələr gözlənilirsə və ya ailə 
uşağın müvəffəqiyyət qazanmasına həddindən çox əhəmiyyət verirsə və bu 
mövzu üzərində  çox dayanırsa, uşaqda  bütün  bunları  icra  etmək  qayğısı 
meydana gələ bilər. Xüsusilə, məktəbdə imtahan qayğıları, müvəffəqiyyət‐
sizlik qorxusu, dərslər xaricində də ailənin çox xəbərdarlığı varsa, uşaqda 
səhv etmə qorxusu ortaya çıxa bilər.  
2.   Uşaq ani bir qorxu hissi keçirmiş, həqiqətən zərər görmüş, ya da göz‐
ləmədiyi  bir hadisəni görmüşsə (it dişləməsi, evə oğru girməsi, yol qəzası, 
adam  öldürülməsi,  zəlzələ  və  s.)  onda  bu  hadisələrdən  və  insanlardan 
qorxu hissi meydana gələ bilər.  
3.   Valideynlərin narahatlığı yüksək səviyyədədirsə, və davamlı olaraq evdə 
problemlər haqqında danışılırsa, belə bir ailə daxilində yaşayan uşaqda da 
qorxu hissləri meydana gələ biləcək.  

Qorxuların mövcudluğu normal əlamət sayılır,  lakin uşağa zərər verə‐
cək ölçüdədirsə, mütləq bir peşəkar mütəxəssisə müraciət edilməsi zəruri‐
dir. Uşaq psixiatrı və psixoloqu ilə əməkdaşlıq edilməlidir. 

Uşağın verdiyi siqnalları  şüurlu bir  şəkildə qiymətləndirmək vacibdir. 
Bütün bunlara əhəmiyyət verməmək, laqeyd yanaşmaq, ona lağ etmək, uşa‐
ğı mühakimə etmək, ya da daha çox təzyiq edərək “sən kişi adamsan, qorx‐
mamalısan”  kimi  mülahizələr  irəli  sürmək  problemi  həll  etmir,əksinə 
mövcud olan problemi daha da artırır. 

Ailələr, hansı qorxuların normal, hansılarının  isə mütəxəssis köməyinə 
möhtac olduğu ölçüdə olduğuna nəzarət etməlidirlər. 

7.1.1. Sosial qorxunun şagirdlərdə yaratdığı əks təsirlər 

Şagirdlər tanımadıqları yerdə çox ürkək, səssiz, hərəkətsiz, utancaq bir 
davranış göstərirlər. Yaşıdlarının oyunlarına qoşulmayıb uzaqdan baxmaq‐
la kifayətlənir, hətta bir küncə sığınıb gizlənərək, onları seyr edirlər. Oyun‐
lara qatılsalar belə, başçılıq edə bilmir, orada arxa planda qalırlar. Məktəbə 
getmək istəməyib, müxtəlif bəhanələrlə evdə qalmaq istəyirlər.  

Ana və ata tərəfindən daima danlanma, yaxud da çox kədərli bir hadi‐
sənin şahidi olmaq uşaqlarda bu qorxu hissini yarada bilər. Bəzi insanlarda 
hiss  olunan  sosial  bacarıqlar  zəifləyir,  bu  növdən müəyyən  əlaqələrə  yol 
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açıb,  sonrakı  dövrlərdə  sosial  qorxuya  gətirib  çıxara  bilir.  Bəzən  gənclər 
sosial həyatda öz  inkişafı üçün müsbət addımlar atmaq  fikrinə düşdükdə 
ana  və  ata  tərəfindən  fikir  və  hərəkət  sərbəstliyinin  verilməməsi  onlara 
işində maneçilik yaradır və bu qorxu hissini artırır.  

Bəzi araşdırmalara görə, sosial qorxusu olan insanlar ailələrini daha az 
ittiham edən, ailə şərəfinin yüksək dərəcədə qoruyucusu rolunu oynayırlar.  

7.1.2. Uşağınız məktəbə getməkdən qorxurmu? 

Uşaq üçün qorxu hissi tanımadığı bir şəxsə qarşı göstərilən reaksiyadır. 
Normal  inkişaf  dövründə  uşaqda  qorxu  hisslərinin mövcud  olması  təbii 
prosesdir.  Bu, müdafiə  olunma mexanizmlərinin  inkişafı  baxımından  da 
lazımlıdır. 

Təbii olaraq uşağın necə bir qorxu yaşadığını, onun dərəcəsini və səbəb‐
lərini  yaxşı  analiz  etmək  və  ailəni  düzgün  istiqamətləndirmək  mühüm 
məsələdir. 

Körpəlik  dövrlərində  ani  səs  və  yaxud  tanımadığı  şəxslərdən  qorxan 
körpə,  sonrakı dövrlərdə  ilk dəfə qarşılaşdığı  adam və vəziyyətlərə qarşı 
qorxu  reaksiyasını göstərə bilər. Uşaq müxtəlif qorxular, yəni həkim,  sto‐
matoloq, heyvan, zərər görmə, məktəb, ata‐anaya və özünə bir  şey olacaq 
kimi qorxuları yaşaya bilər. 

Qorxular, hətta,  fobiyə  çevrilə  bilər. Fobi qorxu hissinin  adamın gün‐
dəlik həyatına mənfi  istiqamətdə  təsir  edən, qeyri‐idarə vəziyyətini almış 
haldır. Uşaqlarda da ən çox müşahidə olunan ictimai həyat, məktəb , qaran‐
lıq, təbii fəlakətlər, heyvan, qapalı yerdə qalma (lift və s.) və tək qalma fobi 
növləridir.  

Məktəblərin açılış ərəfəsində uşaqları birinci sinfə qədəm qoyan hər bir 
valideyn, sanki ilk sinfindəki həyəcanı yenidən yaşayır.  

Rahat  ev  şəraitinə  alışmış  hər  uşağın  nizam‐intizamla  əhatə  olunmuş 
məktəb həyatına başlaması müvəqqəti və psixoloji çətinliklər yarada bilər. 
Yeni dostların əhatəsində olmaq və müxtəlif paltarlar, rəngarəng qələmlər 
və dəftərlər, habelə  fərqli oyunlar uşaqlar üçün yeni bir dünyaya açılmış 
pəncərə deməkdir.  

7.1.3. Valideynlər bu vəziyyətə uşaqlardan əvvəl hazır olmalıdır 

Çünki  uşaqların  bu  dövrdə  qarşılaşdıqları  problemlərin  əvvəlcədən 
müəyyənləşdirilməsi və onların həlli yollarının tapılması vacibdir.  
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7.1.4. Məktəb qorxusu nədir? 

Məktəb  qorxusu, məktəbə  yeni  gedən uşa‐
ğın məktəbə  getməməkdə  inad  etməsi, dostla‐
rını qəbul etməməsi, ağlaması və s. kimi davra‐
nışları nümayiş etdirməsidir.  

Bu qorxu hissi oğlan və qızlarda eyni dərə‐
cədədir  və  bu,  uşaqların  təhsil  alacağı mühitə 
öyrəşməsini  əngəlləyir.  Uşaqlara  görə  qorxu, 
şəraitə uyğunlaşmağın, narahatlıq doğuran və‐
ziyyətlərin öhdəsindən gəlməyin bir yoludur. Bu 
qorxuya tez müdaxilə edildikdə, o unudulur.  

 Ümumiyyətlə, yeni bir vəziyyətlə  qarşılaş‐
dığımız zaman problemlərin olması normaldır. 
Bu  vaxtlarda  uşaqları  məktəbə  yola  salmaq 
çətindir,  ona  görə  ki,  uşaq  ilk  dəfə  anasından 
ayrı qalacaq. Normal  inkişaf prosesində bu və‐
ziyyətlərin yaşanması  təbiidir. Bu problemlərin 
yaranmasına uşağın ana  ilə olan münasibəti də 
səbəb  ola  bilər;  ananın  uşağın  şəxsiyyətinin 
formalaşmasına imkan verməməsi, bir növ, ana‐

nın da uşağa bağlı olması, evdə  təzyiqli və narahat  şəraitin mövcudluğu, 
yeni  bir  uşağın  dünyaya  gəlməsi  və  uşağın  bu  prosesi  hələ  dərk  edə 
bilməməsi, ata və ananın narahat  insanlar olması, ailə üzvlərindən birinin 
itirilməsi  və  ya  xəstələnməsi  kimi  faktlar  buna  təsir  edə  bilər.  Uşağın 
məktəbə başlamazdan əvvəlki dostluq təcrübəsinin keyfiyyəti, duyğularını 
və  düşüncələrini  çatdırmaqda  rahat  olması  bu  dövrdəki  problemlərin 
öhdəsindən gəlməyə kömək edir. 

Başqaları  ilə münasibət qura bilməyən, ailəsinə bağlı, dostları  ilə oyun 
oynamaqdan qaçan, anası  ilə normal münasibəti olmayan uşaqların mək‐
təbə başlarkən problem yaşaması gözlənilə bilən bir şeydir. Belə uşaqlarda 
enerji  itirilməsi, məhdudlaşma, baş və qarın ağrılarından  şikayətlənmə də 
qarşıya çıxan əsas problemlərdəndir.  

Uşaqda məktəbə qarşı müsbət fikirlər oyatmaq üçün ona məktəblə bağlı 
real məlumatlar  verilməli, məktəb  dövründən  əvvəl  ana  öz  uşağını  yeni 
dostluqlar qurmağa yönləndirməlidir. Bundan  əlavə, ailənin digər üzvləri 
də məktəblə bağlı yaşanmış hekayələrini uşağa danışa bilər.  
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Hər valideyn uşağın özünün geyinməsinə, yeyib‐içməsinə şərait yarat‐
malı  və  hər  yaş dövründə  onları dinləməli, problemlərinin  ola  biləcəyini 
unutmamalıdır.80 

Uşaqlarda məktəb qorxusu 2 cür olur: 

1. Akut (irəliləmiş, şiddətli) 
Akut (irəliləmiş, şiddətli) məktəb qorxusu olan uşaqlar evdə qaldıqları 

müddətdə  xoşbəxtdirlər. Yoldaş  əlaqələrində və  ictimai  fəaliyyətlərdə  tez 
təsirə düşürlər. Hətta, bu uşaqlar evdə qaldıqları müddət  içində ev  tapşı‐
rıqlarını yerinə yetirirlər.  

2. Xroniki 
Xroniki məktəb qorxusu isə zamanla meydana gəlir. Bu qorxunun mey‐

dana gəlməsində gəncin uşaqlıq illərindəki problemlərinin rolu böyükdür. 
Xroniki məktəb qorxusu, akut məktəb qorxusunun tam tərsinə bir sıra uy‐
ğunlaşma  çətinliklərini  ehtiva  edir. Xroniki məktəb  qorxusu  olan uşaqlar 
yalnız məktəbdən  deyil,  eyni  zamanda,  əvvəllər  zövq  aldıqları  fəaliyyət‐
lərdən də uzaqlaşmağa  başlayırlar. Bu  uşaqlar  nə dərsə  hazırlaşır,  nə də 
müəyyən bir maraq sahəsində fəaliyyət göstərirlər.  

Məktəb qorxusunun ilkin əlamətləri aşağıdakılardır: 
 Baş ağrısı 
 Qarın ağrısı, bulantı‐qusma hissi 
 İştahasızlıq, kefsizlik 
 Yuxu nizamında pozuqluq 
 Məktəb məsuliyyətlərinin yerinə yetirilməsində axsamalar 
 Ortada bir səbəb yoxkən gözyaşlarına boğulmaq 
 Küsəyən və əsəbi olmaq.81 

7.1.5. Məktəb qorxusuna tutulan uşaqlar üçün valideynlər nə 
etməlidir? 

Valideyn, ilk növbədə uşağın niyə məktəbə getmək istəməməsi ilə bağlı 
narahatlıqlarına  qulaq  asmalı,  bununla  bağlı duyğu  və düşüncələrini de‐
məsinə  şərait  yaratmalıdır. Unudulmamalıdır  ki,  bu  problem məktəb  və 
müəllimin  ucbatından  da  ola  bilər.  Buna  görə  də  ailə  və məktəb  daima 
ortaq olmalı və uşağın məktəbə getməməsinə imkan verilməməlidir.  
                                                 
80   http://okulfobisi.net/ 
81   http://www.kendinigelistir.com/ 
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Hər  ata‐ana uşağın  narahatlığını  başa düşdüyünü  və  bunun  zamanla 
keçəcəyini vurğulamalıdır. Bundan əlavə, ailəyə bağlılığın azaldılması, tək 
oynaya biləcəyi oyunların dəstəklənməsi lazımdır.  

Valideynlər məktəb  üçün  bazarlığı  uşaqlarla  birgə  etməli,  bu  dövrdə 
qarşıya çıxa biləcək problemləri əvvəlcədən öyrənməlidirlər.  

7.1.5.1. Məktəb qorxusuna tutulan uşaqlar üçün ailələr nə etməlidir? 
1.   Uşağın  qorxusu  barədə  danışaraq, 
səbəbini aydınlaşdırmağa çalışmalıdırlar.  
2.   Məktəbə  getmədiyi  üçün  ona  hədə‐
qorxu  gəlməməli  və  onu  qorxutmama‐
lıdırlar.  
3.   Müəlliminə uşağın vəziyyətini danış‐
malı və lazım gələrsə, müəllimlə birlikdə 
uşaqla bağlı bir işi təşkil etməlidirlər.  
4.   Uşağın məktəbdən uzaq  qalmaması‐
na diqqət yetirməlidirlər.82 

7.1.5.2. Valideynlərin uşaqla birlikdə dərsə girməyi doğru bir 
davranışdırmı? 

Məktəbdə,  xüsusilə  sinifdə  mühitin 
təşkil edicisi,  idarəçisi müəllimdir. Müəl‐
limin  mövqeyi,  qərarı  əhəmiyyətli  yer 
tutur.  Xüsusilə məktəbin  ilk  günlərində 
israrla anasından ayrılmaq  istəməyən və 
sinif mühitinə  qarşı  reaksiyalı  olan  uşa‐
ğın yanında, sinif içində söhbət oluna bi‐
lər. Ancaq bu, vəziyyətin davamlı olması 
deyil. Bu davranış bir neçə günü keçmə‐
məlidir. 

7.1.6. Müəllim nə etməlidir? 
Müəllim uşaqlara qarşı həssas olmalı və verilən 

tapşırıqları mütləq yerinə yetirmələri üçün uşaqlar‐
da məsuliyyət hissi oyatmalıdır. Uşaqlara qarşı sərt 
davranılmamalı,  problemlərinin  nə  olduğu  dinlə‐
nilməli və hər zaman onların yanında olduğu hissi 

                                                 
82   http://www.okulfobisi.net/ 
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aşılanmalıdır. Müəllim uşağa dərsə gəlməyin vacib olduğunu və ona dəyər 
verdiyini başa salmalıdır.  

Qorxu hissi bağça uşaqlarında 3‐5 yaşlar arası və ibtidai sinfə gedərkən 
müşahidə olunur. Sözügedən problem 12‐14 yaş arasında da müşahidə olu‐
na bilər. 83 

7.1.7. Bağçada ilk gün stresindən necə yaxa qurtarmaq olar? 
Bağçaya  ilk  dəfə  gedən  uşaqlarda  zaman  və məkan məfhumları  tam 

formalaşmadığı üçün problemlər yaranır.  
-  Evimiz buradan nə qədər uzaqdır? 
-  Anam məni gəlib aparacaqmı? 
-  Buradakı uşaqları tanımıram.  
-  Ehtiyaclarımı kimdən istəyəcəyəm, kömək edərlərmi? 
-  Evdə qanunlar yoxdur, bura isə qanunlarla doludur.  
Uşaq  bu  sualların  cavablarını  yaşayaraq  öyrənəcəyi  üçün  narahatlığı 

yüksək olur.  İlk gün ana məktəbdə 1‐2  saat qalıb onu müəllimlə  tanış et‐
məli, nə etməli olduğunu başa salmalıdır. Bir neçə gün uşağın görə biləcəyi 
yerdə oturmaq da faydalı ola bilər.  

7.1.8. Adaptasiya prosesi 
Əgər uşaq 15‐25 gün ərzində məktəbə alışmasa, məktəbdən çıxarılması 

məsləhətdir. Çünki buna hələ hazır deyil. Lakin əvvəl bağçaya gedən uşaq‐
larda məktəb qorxusu olmur, olsa da  tez unudulur. Çünki o buna bənzər 
mühitlə tanışdır.  

Uşağa  laqeyd yanaşmaq və ya bunun  tam  əksini etmək onda hissi və 
şəxsi  inkişafı  ləngitdiyi kimi, həm də öyrənmə və adaptasiya problemləri 
də yaradır. 

7.1.9. Tapşırığı həlletmə məsuliyyətinin yaradılması 
Hər bir valideyn uşağının tapşırığı ilə maraqlanmalı, yaranan problem‐

ləri birlikdə həll etməlidir. Bu, uşaqların xoşuna gələcək.  
Əgər anlamadıqları yerlər varsa, çəkinmədən kömək  istəyə biləcəkləri 

deyilməli, onlara bələdçilik edilməlidir. Tapşırıqlarını etmək üçün uşaq çox 
məcbur olunmamalıdır. Uşaq məktəbdən gəldikdən sonra ilk iki saat içində 
ev tapşırıqlarını yerinə yetirməlidir. 
                                                 
83   http://www.cpinarcengiztopel.com 
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7.1.10. Uşaqlarını məktəbə hazırlamaq üçün ailələr nə edə bilər? 
 Uşaqları diqqətlə izləmək və onları tanımağa, anlamağa çalışmaq lazım‐
dır. Bu haqda müxtəlif qaynaqlardan məlumat alına bilər (müəllimlər‐
dən, mütəxəssislərdən və s. ).  

 İlk  vaxtlardan  başlayaraq  hər  axşam  kitab  oxumaq,  sadəcə  oxumağa 
olan marağını yox, dil inkişafını da artırır.  

 Öz işini özü görmə bacarığı aşılanmalıdır (özü geyinməsi, yeməsi kimi).  
 Valideynlər məktəbi seçir,  lakin uşağın da gedəcəyi məktəb və alacağı 
təhsil ilə bağlı fikirləri öyrənilməlidir.  

 Məktəb üçün bazarlıq  edilib, otağı onu oxumağa  sövq  edəcək  şəkildə 
döşəməli,  baş  verəcək  yenilik  həyəcanı  ilə  birlikdə məsuliyyətləri  də 
paylaşılmalıdır.  

 Bilik sadəcə məktəbdə qazanılmır. Bəzən uşaqlarınıza onların bilik sə‐
viyyələrini ölçmək üçün suallar verin və onları da sual verməyə təşviq 
edin.  

 Başladığı işi bitirmə, istəklərini təxirə salma, oyunların qanunlarına uy‐
ma bacarıqları aşılanmalıdır.  

7.1.11. İbtidai məktəbə başlamağın əsasları nələrdir? 
 Məktəbə başlamazdan  əvvəl  təhsil  alan uşaqların bacarıqlarını  inkişaf 
etdirməyə daha meyilli olduqları görünür.  

 Masa arxasında oturmaq, deyilənləri dinləmək və onları düzgün olaraq 
həyata keçirmək, başladığı işi bitirmək də çox vaxt bacarıqlardır.  

 Qayçıdan istifadənin, hərfləri yazmağın və s. öhdəsindən asanlıqla gələ 
bilirlər.  

 Duyğu  və  düşüncələrini  ifadə  etməyə meyillidirlər  və  suallara  cavab 
verə bilirlər.  

 Saymağı bacarır və toplama‐çıxmanın əsasını qoyurlar.  
 Rəngləri və əsas məfhumları bilirlər.  
 Günlük hadisələri zamana görə doğru ifadə edə bilirlər.  
 Məsuliyyətli və etdiklərinin nəticələrindən xəbərdardırlar.  
 Həmyaşıdları  ilə problemlərini özləri həll edə bilərlər. Duyğularını da 
idarə etməyi bacarırlar.  

 Qrup oyunlarına qatılmağa, oyuna qəbul  edilməyə, qanun və haqlara 
hörmətlə yanaşmağa istəklidirlər.84 

                                                 
84   http://saglik.milliyet.com.tr 
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7.2. Diqqət Çatışmazlığı və Hiperaktivlik 
Diqqət  çatışmazlığı  və  hiperaktiv  pozulma  insanda  yaş  və  inkişafına 

uyğun olmayan ifrat hərəkətlilik, istəklərinə hakim ola bilməmək və diqqət 
problemlərini özündə göstərən psixoloji gərginlikdir. Belə bir psixoloji gər‐
ginliyə uşaq və yeniyetmələrdə də  rast gəlmək olur. Göründüyü kimi, bu 
problem ailədə və məktəbdə daha tez özünü büruzə verir. Gəlin, bu prob‐
lemin psixoloji xüsusiyyətləri ilə yaxından tanış olaq.  

Müasir dövrdə diqqət çatışmazlığı nəinki uşaqlıq dövründə, həmçinin 
insanın sonrakı yaş dövrlərində də müşahidə olunur. Buna müxtəlif cəmiy‐
yətlərdə, insanların aktiv iş fəaliyyətində, insanların bir‐birilə münasibətlə‐
rində  rast gəlirik ki, bu məsələyə diqqət verilməsi və bu narahatlığın ara‐
dan qaldırılması vacibdir. Diqqət çatışmazlığını müəyyənləşdirib onun vax‐
tında qarşısını almaq üçün səy göstərilmədikdə bu, həmin  insanların qarşı‐
sına təhsil və iş prosesində uyğun problemlərin çıxmasına səbəb ola bilər.85 

7.2.1. Xüsusiyyətləri 

DÇHP‐in (diqqət çatışmazlığı və hiperaktiv pozulma) əsas xüsusiyyəti, 
sabit və davamlı diqqətsizliyin  olması və daimi hərəkətlilikdir. Yeriməyə 
təzə başlayan bir və ya  ikiyaşlı uşağın  çox hərəkətdə olması uşağın  inki‐
şafında gözlənilən haldır. Amma on bir yaşında uşağın sinifdə 10‐15 dəqiqə 
belə otura bilməməsi onun  inkişafında gözlənilməz haldır. Lakin ayrı‐ayrı 
hallarda bu kimi hərəkətlər edən uşağa bu problem aid edilə bilməz. Aid 
olma  mərhələsində  deyilənlər  daha  çox  və  ya  müxtəlif  halda  ola  bilər, 
sadəcə, unutqan və ya dostlarına qarşı dürüst olmaq bu çatışmazlığa uyğun 
sayıla bilməz.  

Problemi  daha  dərindən  araşdırarkən  onun  nə  qədər  böyük  problem 
olduğunu görmüş  oluruq. DÇHP problemi üçün uşağın  inkişaf müddəti, 
tibbi vəziyyəti, DÇHP‐in ailədəki vəziyyəti, elmi məlumatı haqqında, sosial‐
iqtisadi və psixoloji xüsusiyyətlər, uşağın və valideynlərin birlikdə nəzarət 
etməsi, test və müayinələrin edilməsi ən başlıca məsələlərdir.  

Problemin çox hissəsinin eyni xüsusiyyətlərə malik olmasına baxmaya‐
raq, uşaq və yeniyetmələr üçün müalicə müddəti  fərqli ola bilir. Uşaq və 
yeniyetmələrdə müşahidə olunan DÇHP hallarının aşağıdakı  şəkildə gös‐
tərmək olar.86 
                                                 
85   http://www.donusumkonagi.net/problem.asp?i=hiper_Aktivite və 

http://www.donusumkonagi.net/problem.asp?i=dikkat_eksikligi 
86   http://www.mcaturk.com/Dikkat_Eksikligiiperaktivite_9_kategori.html 
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–   Çox danışan və səs‐küylü olurlar.  
–   Ailə içində bu problemin olması normal əhaliyə görə daha çoxdur.  
–   Ana‐atalarında  spirtli  içkilərə  hərislik,  xüsusilə  də  psixi  və  depressiv 

hallar daha çox müşahidə olunur.  
–   Boyu və çəkisi yaşına görə az olur.  
–   Dözümlü olurlar. 
–   Xırdaçı və həssas olurlar.  
–   Xətləri pis olur. Sinifdəqalma ehtimalı normal uşaqlardan daha çox olur.  
–   Mərkəzi sinir sistemi daha az inkişaf edib.  
–   Fərdi  olaraq  istifadə  olunan  İQ  testlərində  zehni  inkişaf  olduğundan 

daha az görünür. Bunun da əsas səbəblərindən biri zehni tənbəllikdir.  
–   Daha çox oğlan uşaqlarında bu xüsusiyyətlərə rast gəlinir.  

Uşaqlıq  vaxtlarında  dəcəl  olanların  hamısına  rəftar  və  davranışların‐
dakı psixoloji xüsusiyyətlərə görə hiperaktiv adı verib onlara problem kimi 
yanaşmaq düzgün deyildir.  

Bu şəxslərdə, ən azı, yeddi xüsusiyyət özünü göstərməlidir.  
–   Ev  tapşırıqlarında, digər  fəaliyyətlərdə elementar  səhvlər edir və üzə‐

rinə  götürdüyü  vəzifələrdə,  yaxud  da müxtəlif  fəaliyyətlərdə  diqqətli 
olmur və lazım olan şeyləri itirir (məsələn, oyuncaqlar, məktəb, ev tap‐
şırıqları, qələmlər, kitablar və yaxud başqa dərs ləvazimatları); 

–   Birbaşa özü ilə danışıldığı zaman qulaq asmır kimi görünür.  
–   Təlimatları izləməyə hövsələsi çatmır.  
–   Üzərinə götürdüyü iş və məsuliyyətləri yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir.  
–   Uzun sürən zehni fəaliyyət tələb edən işlərdən imtina edir, bunları xoş‐

lamır, yaxud belə işlərdə iştirak etməkdə həvəssiz olur.  
–   Diqqəti dağınıq olur.  
–   Gündəlik fəaliyyətlərində çox zaman yaddaşı zəif olur. 

7.2.2. Yaranma səbəbləri 
DÇHP  irsi və  fizioloji bir məfhumdur. Valideynlərin davranışı uşağın 

DÇHP  davranışlarına,  nəzarət  bacarıqlarına  təsir  edə  bilir.  Bəzi  araşdır‐
malar göstərir ki, hamilə vaxtı ananın yaşadığı psixoloji gərginlik, həyəcan, 
sıxıntılar, ailə içində sistematik qalmaqal və yaxud da ananın spirtli içkilər 
və narkotik maddələrdən  istifadə etməsi dünyaya gələcək uşaqda DÇHP‐
yə yol aça bilər.  
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DÇHP‐li uşaqların bir‐birindən heç bir fərqi yoxdur. Hər bir uşaq diq‐
qətini bir yerə cəlb etməkdə və yerində oturmaqda çətinlik çəkir. Odur ki, 
bu problem 3‐7 yaş arasında başlayıbsa və onların yaşıdlarına nisbətən əla‐
mətləri  artıq və  şiddətli olursa, bir  çox vəziyyətdə  eyni  əlamətlər, davra‐
nışlar uşağın fizioloji və sosial həyatında vacib problemlərə yol açır. Lakin 
bunu bütün uşaqlara şamil etmək olmaz.  

Əsasən  ailədə  və  məktəbdə  DÇHP‐li  uşaqlar  hərəkətlərində  bir  çox 
problemlər  yaratdıqları  zaman  özlərini  təqsirli  bilmək  yerinə,  sadəcə  üzr 
istəyib bəhanələr gətirməyi xoşlayırlar. Müalicənin psixi‐sosial tərəfi bu cür 
problemlərin qarşısını almaqla yanaşı, onların buraxdıqları kobud səhvlə‐
rin vərdişə çevrilməsinin qarşısını almaq üçündür. 87 

 

7.2.3. DÇHP‐li uşaqlarda davranış xüsusiyyətləri 
–   Həddindən artıq hərəkətlidirlər; 
–   Sinifdə bir yerdə oturmur, tez‐tez yerlərini dəyişməyi xoşlayırlar, əl və 

ayaqlarını davamlı oynadırlar; 
–   Özbaşına qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Durmadan danışır, qışqırır, 

başqalarını bir işi gördükdə saxlayırlar; 
–   Nizamsız olduqları üçün əşyalarını, kitablarını, qələmlərini və oyuncaq‐

larını tez‐tez itirirlər; 
–   Tapşırıqların  və  fəaliyyətlərin  təşkil  edilməsində  sıxıldıqları  zaman 

çətinlik çəkirlər, dəftərlərinin başı‐sonu müəyyən deyil, çantalarını ni‐
zamlı  bir  şəkildə  hazırlamazlar. Məktəbə  aparılması  lazım  olan  əşya‐
ların çoxu çantasında yoxdur, ya da lazımsızlar vardır; 

–   İstəklərini təxirə sala bilmirlər; 
–   Soruşulan suallara, tamamlanmadan əvvəl cavab verməyə meyillidirlər; 
–   Yalan danışa və oğurluq edə bilərlər.  

Sosial 
–   Dost tapmaqda və oyun oynamaqda çətinlik çəkirlər; 
–   Sinif içində, ailə və məktəbdəki qayda‐qanunlara tabe olmaqda çətinlik 

çəkirlər; 
–   Diqqətləri başqa bir yerdə olur, fikirlərini bir yerə cəmləyə bilmirlər; 
–   Başqalarına qarşı bir qədər kobud, hörmətsiz və diqqətsizdirlər.  
                                                 
87   86‐cı dipnota bax 
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Zəka 
–   Zəkaları normal, ya da normadan artıq olmasına baxmayaraq, ümumi 

dərs göstəriciləri aşağı olur. Çünki diqqət dağınıqlığı və çox hərəkətlilik 
uşağın dərs öyrənməsində çətinlik yaradır; 

–   Diqqətləri çox qısa olur, fikirləri tez dağılır. Ümumiyyətlə, başladıqları 
işi başa vurmağa çətinlik çəkirlər; 

–   Özlərinə verilən bir  tapşırığı  istədikləri kimi yerinə yetirə və ya bitirə 
bilmirlər. Bu çətinlik başqa səbəblərlə deyil, sadəcə diqqətsizliklə bağ‐
lıdır; 

–   Diqqətlərini lazım olan yerə yönəltmirlər; 
–   Zehin tələb edən işlərdən qaçırlar. İsrar edilərsə, daha böyük problem‐

lər çıxara bilərlər; 
–   Gündəlik işlərində unutqandırlar. İstirahət saatlarını, əşyalarını, müəlli‐

mənin valideynlərə göndərdiyi mesajları yaddan çıxarırlar; 
–   İşlərini plansız, qaydasız və qarışıq bir şəkildə edirlər; 
–   Düşüncələri inkişaf etməyib. Davranışlarının sonunu dəyərləndirmirlər.  

Fiziki 
–   Sümük inkişafı geri qala bilər; 
–   Orta qulaq iltihabı, üst tənəffüs yolu infeksiyası ola bilər; 
–   Sidik qaçırma ola bilər; 
–   Allergiyalar ola bilər; 
–   Mühərrik koordinasiyası zəif ola bilər; 
–   Yuxu müddətləri qısalar.  

Qız uşaqlarında hiperaktivlik 
Hiperaktivlik  özünü  qız  və  oğlan 

uşaqlarında fərqli şəkildə büruzə verir.  
Hiperaktivliyin  pozulması  cinsiyyətə 

görə fərqli əlamətlərə sahibdir.  
Xüsusilə qız uşaqlarında hiperaktivlik 

problemi  olmadan  belə  diqqətsizlik,  fikir 
dağınıqlığı ola bilər. Çünki çox vaxt bu ha‐
disələr  qapalı,  qaradinməz  qız  uşağında 
gizli  qalır.  Uşaq  diqqətlərini  toplamaqda 
çətinlik  çəkir və  bu  xüsusiyyətin hiss  olunması müəyyən  zaman  alır. Be‐
ləliklə də, çox qısa müddətdə diqqəti toplamağı, danışılan hər şeyə diqqətlə 
qulaq asmağı tələb edən məktəb mühiti onların qarşısına problemlər çıxarır. 
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Qız uşağında hiperaktivliyin əlamətləri bunlardır: 
Qız uşaqlarında fikir dağınıqlığı (diqqət çatışmazlığı) və hiperaktivliyin 

əsas  əlaməti, başqa uşaqlardan gözlənilməyən  işlərin onlar  tərəfindən baş 
verməsidir.  Məsələn,  hündür  bir  divardan  tullana  bilirlər.  Hərəkətləri 
qeyri‐iradidir, həddindən artıq fəal olurlar. Təhlükəli oyunlara maraq gös‐
tərirlər. Qız uşaqlarının oynadıqları əsas oyunların əvəzinə futbol, oğru‐po‐
lis, atışma kimi oyunlar oynayırlar. Digər qız uşaqları  ilə  əlaqədə, müna‐
sibətlərdə  ciddi problemləri vardır. Həmyaşıdları  ilə  əlaqədə kəskin  reak‐
siyalar verir, gözlənilməz hərəkətlər edirlər. Amma bu xasiyyətdə olan qız 
uşaqlarında cinsi mənsubiyyət ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Hətta çox 
incə,  nəzakətli,  xanım  kimi  də  ola  bilirlər.  Bu  tip  problemi  olan  uşaqlar 
oyun oynadıqda  isə, hər zaman aparıcı olmaq  istədiklərinə görə problem‐
lərlə qarşılaşırlar. Bu qız uşaqları yetkinlik dövrlərində də çox hünərli olur‐
lar. Bu da yetkinlik dövründə  riskli hərəkətlər  etmələri  ehtimalını  artırır. 
Küçə oyunlarına çox həvəsli, əsasən oğlanlarla dostluq etmək, evə gec gəl‐
mək kimi xüsusiyyətlərə və “heç kim mənə heç nə edə bilməz” kimi düşün‐
cəyə sahib olurlar.  

7.2.4. Diqqət çatışmazlığının müsbət və mənfi cəhətləri 
Uşaq hər iki imtahana eyni şəkildə hazırlaşdığı halda birindən 5, digə‐

rindən 3 qiymət alır. Burada, elə bil, uşağın beyni  ikinci  imtahanda  tətilə 
çıxmış  kimidir. Həm  ailə üzvləri,  həm də məktəbdəki müəllimlər uşağın 
əldə  etdiyi  bu  nəticələr  qarşısında  heyrət  edirlər. Kompyuter  oyunlarına 
böyük  həvəs  göstərir  və  diqqətlərini  bir  nöqtədən  digərinə  keçirməkdə 
çətinlik çəkirlər. Onlar məktəbdə dərsi dinləməkdə eyni həvəsi göstərə bil‐
mirlər. Bəzi uşaqlarsa dərs prosesində qanunları pozmadan yerlərində otu‐
rur, xəyallara dalır və səssiz olurlar. Ailələr uşaqlarının tənhalıqlarından və 
səssizliklərindən narahat olurlar. Xüsusilə, qızlar bu uşaq tiplərinə aid olub, 
tənbəl, depressiv və xəyalpərəst olurlar.  

Çox zaman diqqət çatışmazlığı olan uşaqlar ətraflarında baş verən pro‐
seslərdən xəbərdar deyillər. Bu uşaqlar çox vaxt səssiz olur, özlərini  idarə 
edə bilmir və kənar şəxslərin köməyinə ehtiyacları olur.  
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 
1. Uşaq və yeniyetmələrdə ən çox rast gəlinən psixoloji davranış 

pozuntuları hansılardır? 
2. Şagirdləri xətalara doğru aparan başlıca səbəblər? 
3. Şagirdlərinizin xəta etmələrinin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər 

həyata keçirərdiniz? 
4. Hansı sosial qorxu növləri ilə tanışsınız? Sosial qorxunun qarşısını 

sizcə, necə almaq olar? 
5. Diqqət çatışmazlığı dedikdə nə başa düşürsünüz və əlamətlərinə    

nələri nümunə olaraq göstərə bilərsiniz? 
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VIII Fəsil. 
Yeniyetməlik Dövrünə Baxış 

 

8.1.  Yeniyetmələrdə təlim fəaliyyəti və idrak                     
proseslərinin inkişafı 

Yeniyetməlik uşaqlıqla böyüklük arasındakı ruhi  inkişaf və həyata ha‐
zırlıq  dövrüdür.  Yeniyetmə  dövrü  həm  də  keçid  dövrüdür.  Çünki  yeni‐
yetmə  nə  uşaq,  nə  də  böyükdür.  Bu  yaşda  fiziki  inkişafda  da mürəkkəb 
dəyişikliklər baş verir, orqanizmdə  lazımi möhkəmlik gedir,  əsəb  sistemi, 
əzələ‐damar sistemi sürətlə inkişaf edir. Bunların hamısı yeniyetmənin psi‐
xologiyasına  təsir  edir. Keçid  dövrü  olan  bu mərhələdə  gəncdə  fizioloji, 
bioloji və psixoloji sahələrdə olduqca sürətli dəyişikliklər yaranır. Bu sürətli 
dəyişikliklərlə  əlaqəli  olaraq yeniyetmənin  ruhi və  emosional dünyası da 
bəzi  dəyişikliklərə məruz  qalır  və  buna  öyrəşməyə  çalışan  yeniyetmə  də 
təbii olaraq çətinliklər keçirir.  

Hər keçid dövründə olduğu kimi, yeniyetməlik də çətin bir keçidin ya‐
şandığı mərhələdir.  

Yeniyetməlik dövrü 11‐21 yaşlar arasında dalğalanmaların  çox görün‐
düyü çətin bir dövrdür. Bu mərhələ həm də fırtına‐gərginlik dövrü adlanır. 
Yeniyetməlik  dövrü  həm  yeniyetmə  üçün,  həm  də  yeniyetmənin  ailəsi 
üçün  çətin  bir mərhələdir. Ailə  yeniyetməni  başa  düşməkdə  çətinlik  çə‐
kirsə, yeniyetmə ətrafındakıların onu başa düşmədiyini düşünür. Valideyn 
bu dövrdə uşağını nə qədər tanıyarsa və bu mərhələnin xüsusiyyətlərini nə 
qədər  dərindən  bilərsə,  valideyn  –  yeniyetmə münasibətləri  bir  o  qədər 
mülayim  olar. Yeniyetmə  bu mərhələdə  fiziki,  cinsi,  sosial  və  hissi  sahə‐
lərdə  fərqli  bir  dövrə  girmişdir.  Bu  inkişaf  dövründə  yaşadığı  hadisələr 
səbəbi  ilə yeniyetmə özünü  fərqli hiss edir və  çox zaman özünü  ifadə et‐
məkdə çətinlik çəkir.  

Bu dövrdə emosionallıq, fəallıq, oyanıqlıq daha çox üstünlük təşkil edir. 
Yeniyetmələr  çox  həssas  və  müstəqil  olmağa  çalışırlar.  Lakin  bunlara 
baxmayaraq,  sadəlövh,  “ürəyiaçıq”  olurlar. Onların psixoloji  əhval‐ruhiy‐
yələri münasibətlərə görə dəyişkəndir. Nitqləri, xarici davranışları cəlbedici 
və oyanıqdır. Onlar özlərində qətiyyətlilik, cəsarətlilik və möhkəmlik kimi 
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xüsusiyyətləri  büruzə  verməyə  çalışırlar. Yeniyetmənin  şəxsiyyətinin  for‐
malaşmasında  təqlidetmə müəyyən  üstünlüyə malik  olur.  Belə  ki,  onlar 
böyük şəxsiyyət kimi, möhkəm xarakterli şəxslər kimi özlərini göstərməyə 
çalışırlar. Yaş dövrləri nöqteyi‐nəzərindən gedən fizioloji və psixoloji  inki‐
şaf sonralar – yuxarı sinif yaşlarında özünəməxsus keyfiyyətləri əks etdirir.  

Təlim  fəaliyyətinin  təsiri  altında  yeniyetmələrin  idrak  proseslərinin 
inkişafında da dəyişiklik baş verir.  

Təlim fəaliyyəti yeniyetmələrin qavrayışına əsaslı təsir göstərir və onla‐
rın  inkişafını  sürətləndirir.  Bu  dövrdə  şagirdlərin  qavrayışı  geniş  əhatəli 
olmaqla ardıcıl və seçici xarakter daşıyır. Onların qavrayışı ən çox maraq‐
landıqları  cisim və hadisələrlə bağlı olur. Yeniyetmələrdə  zaman, məkan, 
hərəkət  qavrayışı da  xeyli  inkişaf  edir. Yeniyetməlik dövründə  hafizə də 
xeyli inkişaf edir. Məntiqi hafizə fəal şəkildə inkişaf etməyə başlayır. Yeni‐
yetmələr məntiqi, eləcə də  ixtiyari hafizədən  istifadə etməyə üstünlük ve‐
rirlər. Bunun sayəsində mexaniki hafizənin inkişafı ləngiyir. Yeniyetmələr‐
də yaddasaxlamanı yaxşılaşdırmaq yollarına maraq artır.  

Kiçikyaşlı məktəblilərdən  fərqli olaraq, yeniyetmələr maraqlı materialı 
ümumiləşdirməyə  və  sistemləşdirməyə  daha  çox  yer  verməyə  çalışırlar. 
Tədricən yeniyetmələr belə bir qənaətə gəlirlər ki, mənalı yaddasaxlama və 
yadasalma daha üstün əhəmiyyətə malikdir. Şübhəsiz, hələ elə materiallar 
da olur ki, onları hərfən yadda saxlamaq və yada salmaq lazım gəlir (tərif‐
ləri, teoremləri və s. ). Bu kimi hallarda mexaniki yadda saxlamağa ehtiyac 
hiss olunur. Lakin bu  zaman mexaniki yaddasaxlama müəyyən dərəcədə 
məna əlaqəsilə şərtlənir. Məsələn, tarixi günləri yaxşı yadda saxlamaq üçün 
şagirdlər onları müəyyən hadisələrlə əlaqələndirirlər.  

Təlim  fəaliyyətinin  təsiri altında məntiqi hafizə  fəal bir  şəkildə  inkişaf 
etməyə başlayır. Yeniyetmələr müəllimin köməyi əsasında yadda saxlama‐
nın səmərəli yollarından istifadə etməyə başlayırlar.  

Yeniyetməlik dövründə diqqətin  inkişafında da özünəməxsus xüsusiy‐
yətlər müşahidə olunur. Bu dövrdə diqqətin tez‐tez yayınması halları özü‐
nü göstərir. Uşağın təlim fəaliyyətindəki əsaslı dəyişikliklər tələbat və ma‐
raq dairəsini dəyişməsi, şagirdin ayrı‐ayrı fənlərə, müəllimlərə münasibəti, 
keçirdiyi psixi hallar, yeni və rəngarəng təəssürat bolluğu, cinsi yetişmənin 
başlanması ilə əlaqədar güclü təəssüratlar, yaşlılıq hissi ilə bağlı problemlər 
və  s. diqqətin  təzahür və  inkişafına, burada mənfi halların özünü göstər‐
məsinə səbəb ola bilir.  

Təlim  və  tərbiyənin  təsiri  altında  yeniyetmələrdə  sabit‐ixtiyari  diqqət 
inkişaf  etməyə  başlayır.  Yeniyetməlik  dövründə  təxəyyülün  inkişafında 
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xeyli irəliləyiş baş verir. Bərpaedici təxəyyül yüksək inkişaf səviyyəsinə ça‐
tır. Romantik, fantastik surətlərin yaradılmasına meyil yüksək olur. Yaş art‐
dıqca  yeniyetmələrin  təxəyyülü  dəyişir.  14‐15  yaşlarda  təxəyyül  surətləri 
daha real və daha tənqidi xarakter daşımağa başlayır. Bununla yanaşı ola‐
raq, həmin dövrdə də yeniyetmələr romantik surətlərdən tam yaxa qurtara 
bilmirlər. 

Yeniyetmələrdə yaradıcı  təxəyyül xeyli  inkişaf  etmiş olur. Yeniyetmə‐
lərin  təxəyyülünün  inkişafı  təlim  materialını  daha  səmərəli  və  yaradıcı 
şəkildə mənimsəmələrinə imkan verir. Yeniyetmələr əldə etdikləri bilikləri 
yeni sahəyə tətbiq etməyə başlayırlar. 

Yeniyetmələrdə təfəkkürün inkişafında xüsusilə irəliləyiş baş verir. On‐
ların  təfəkkürü kiçikyaşlı məktəblilərin  təfəkküründən  əsaslı  şəkildə  fərq‐
lənir. Bu dövrdə təfəkkür daha ümumiləşmiş, daha dərin və mücərrəd xa‐
rakter daşıyır. Adətən kiçikyaşlı məktəblilər  əsasən konkret  cisimləri mü‐
qayisə edir, fərdi hökmlərin ifadəsinə üstünlük verir. Başlıca olaraq ümumi 
təsəvvürlərə və məişət anlayışlarına əsaslanırlar. Yeniyetmələr isə elmi an‐
layışları mənimsəyir və onlara  istinad edirlər. Daha çox ümumi hökmlər‐
dən  istifadə  edir,  onların  təfəkkürü  ən  çox mücərrəd  xarakter  daşımağa 
başlayır. 

Bu dövr mücərrəd təfəkkürün inkişafı üçün sensitiv dövr hesab olunur. 
Konkret və əyani‐obrazlı təfəkkür öz yerini mücərrəd nəzəri təfəkkürə verir. 
Yeniyetmələrin təfəkkürü geniş ümumiləşdirməyə cəhd göstərməklə səciyyə‐
lənir. Hansı davranış  formasını  seçməsindən asılı olmayaraq, yeniyetmə‐
lərdə təfəkkürün müstəqilliyi və tənqidiliyi özünü göstərir.88 

8.2. Yeniyetmə nə hiss edər və necə davranmaq istəyər? 
1. Ümumiyyətlə,  yeniyetmənin  hisslərin‐

də  sabitlik  olmadığı  görünür.  Bir  gün 
əvvəl sevincli və enerjili olan yeniyetmə, 
ertəsi gün çox məyus və üzgün ola bilər. 
Hisslər qısa zamanda da dəyişə bilər. Bu 
səbəblə də valideynin bunu qəbul etməsi 
və hər dəfə “Dünən çox yaxşı  idin,  indi 
nə  oldu  sənə?”  kimi  sorğu‐sual  etmə‐
məsi və  təzyiq  xarakteri daşıyan yaxın‐
laşmalardan istifadə etməməsi lazımdır. 

                                                 
88   S. Seyidov, M. Həmzəyevin redaktorluğu ilə “Psixologiya” (səh. 502 ‐505) 
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2. Bu dövrdə yeniyetmə hisslərini  çox dolu və  coşğulu yaşayır.  İstər  səs 
tonu  olsun,  istərsə  də mimikaları  əvvəlki mərhələlərə  görə,  hisslərini 
daha çox istifadə etdiyini göstərməkdədir. 

3. Digər  dövrlərdən  fərqli  olaraq,  bu  dövrdə  daha  çox  xəyal  qurur  və 
reallıqdan müəyyən müddət  uzaqlaşır.  Bu  xəyallar  gələcək  planlarla, 
yaxud da qarşı cinslə əlaqəli ola bilir. 

4. Yetkin  şəxs müəyyən müddət  yalnız,  tək  qalmağa  da  üstünlük  verə 
bilər.  Öz  otağına  çəkilən  və  yalnız,  tək  qalmağı  istədiyini  söyləyən 
yeniyetmənin ciddi bir problemi olduğunu  fikirləşib narahat olmamaq 
daha məqsədəuyğundur. 

5. Bu dövrdə dost  çox vacib bir amildir. Bu  səbəblə dost  seçimi mövzu‐
sunda yeniyetmənin çox diqqətli olması və ailənin onunla həssas dav‐
ranması lazımdır. 

6. Bu dövrdə yeniyetmənin fərqləndirilmə və təqdiredilmə ehtiyacı ortaya 
çıxır. Bu ehtiyacını ailə içində qarşılaya bilməyən yeniyetmə, onu fərqli 
dostluq münasibətində olduğu qruplarda ödəməyə çalışır. 

8.3. Yeniyetməlik dövründə yaranan ruhi sıxıntılar 
Müşahidələrimiz göstərir ki, bu dövrdə bir qrup yeniyetmədə depres‐

siya  halları  daha  çox  özünü  göstərir.  Özünəinam  problemi,  qarşı  cinslə 
yaşanan  problemlər, məktəb  və  ailə  içindəki  problemlər  buna  səbəb  ola 
bilər. Ümumiyyətlə, bu  tip depressiyalar qısa müddət  ərzində yaşanır və 
müdaxilə  etmək  elə  də  vacib  deyil. Yeniyetmə  özünü  üzgün  və  pis  hiss 
edir, ancaq gündəlik həyatına davam edə bilər. Ruhi sarsıntı keçirən yeni‐
yetmələrdə  isə depressiyanın ağır formaları yaranarsa və belə bir psixoloji 
vəziyyətin qarşısı alınmazsa, yeniyetmə  intihar edə bilər. Məsələn, özünü 
mənəvi  cəhətdən dəyərsiz hiss  edir. Bunun  səbəbləri arasında yaxınlarını 
incitmək, ölümün nə olduğunu bilmək istəyi, yalnızlıq hissi, uşaqlıqdan gə‐
lən sevgi  əskikliyi, ölüm‐ayrılıq və  s. kimi  travmatoloji mərhələlər vardır. 
Bundan  əlavə,  yeniyetmə müəyyən  zaman  əsəbi  cəhətdən  gərginləşəcək 
hallara düşə  bilər. Bu  zaman  onunla  söhbət  etmək mənasızdır. Belə  olan 
hallarda  yeniyetmənin  sakitləşməsini  gözləmək  məsləhətdir.  Digər  bir 
problem də yemək yemə qaydalarının pozulması ilə bağlıdır. Xüsusilə, çox 
yemək və ya yeməyi rədd etmə, həmçinin kök olduğunu fikirləşmək yeni‐
yetmənin həlli vacib olan problemlərindəndir.89 
                                                 
89   http://www.pdrciyiz.biz/ergen‐ne‐hisseder‐nasil‐davranmak‐ister‐t1196.html 
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8.4. Yeniyetməlik dövründə ən çox baş verən həyəcan növləri 

8.4.1. Qorxu  

Yeniyetməlikdə  qorxu  hissi  bir  mənada  uşaqlıq  dövründə  yaşanan 
hallar ilə eynidir. Gənc fərdlər üçün xüsusilə “bilinməyən” şeylər qorxunun 
əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yeniyetmənin maraq göstərdiyi fəaliyyətlərin 
nəticəsini təxmin edə bilməməsi də onun qorxmasına səbəb ola bilər. Yeni‐
yetməlikdə  bütün  hissi  mövzularda  fərdin  özünə  nəzarət  edə  bilmək 
vərdişini qazana bilməsi vacibdir.  

Yeniyetməlikdə qorxu hissi üç əsas mərhələdə baş verir:  
1.   Obyektlərə qarşı hiss edilən qorxular:  İlan,  it, pişik, siçan, su,  təyyarə, 

fırtına, od və sairə.  
2.   Sosial münasibətlərə  qarşı  hiss  edilən  qorxular:  digər  insanlarla  tanış 

olmaq,  lağlağa edən  insanlarla bir yerdə olmaq,  ictimaiyyət qarşısında 
danışmaq, ya da  əksəriyyəti böyüklərdən  ibarət bir qrupa üzv  olmaq 
gənclərdə qorxu meydana gətirə bilər. Bu cür sosial qorxu utancaqlıq və 
ya təəccüblük şəklində görünür.  

3.   Yeniyetmənin özü ilə əlaqəli qorxuları: yoxsulluq, ölüm, özünün və ya 
ailəsindən  bir  fərdin  ciddi  bir  xəstəliyə  tutulması,  məktəbdə  və  ya 
işində uğursuzluğa məruz qalması yeniyetmədə qorxu yarada bilər. Ye‐
niyetmə qorxu vəziyyətində qaçma və ya vücudun taqətinin kəsilməsi, 
titrəməsi,  tərləməsi  kimi  fiziki  hadisələrlə  qorxduğunu  büruzə  verir. 
Yaş  artdıqca,  ətraf  mühitlə  olan  münasibətlərin  artması  nəticəsində 
qorxuların yavaş‐yavaş azaldığı görünür.  

8.4.2. Həyəcan: 
Həyəcanlar  real  səbəbdən  çox,  xəyali  səbəblərdən  əmələ  gələn  qorxu 

tipləridir. Ümumiyyətlə, həyəcan qorxudan daha uzun zamanı əhatə edir. 
Həyəcan, keçmişdə fərdi məmnun etməyən bəzi hadisələr nəticəsində əmə‐
lə gələ bildiyi kimi, fərdin gələcəklə əlaqəli fəaliyyətlərində də yarana bilər.  

8.4.3. Qəzəb:  
Yeniyetməlik  dövründə  qəzəbə  səbəb  olan  hadisələr,  ümumiyyətlə, 

sosial tərkibli hadisələrdir. Əgər yeniyetməyə lağ edilərsə, ona yalan danı‐
şılarsa, onda qəzəb halları baş verə bilər.  

8.4.4. Ruh düşkünlüyü: 
Əgər bir yeniyetmənin arzu və ya məqsədinin qarşısına çıxan xarici və 

ya daxili maneələr varsa, o zaman yeniyetmədə ruh düşkünlüyü baş verə‐
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cəkdir. Belə psixoloji halların bir qismi qəzəbdən, amma əksəriyyəti psixo‐
loji gərginlik və sıxıntı hallarından meydana gəlir. Müşahidələrimiz göstə‐
rir ki, bir qrup ruh düşkünlüyü yaşayan yeniyetmə üzüntülərini  insanlara 
göstərməklə  ətraf  mühitin  diqqətini  cəlb  edib  onunla  maraqlanmalarını 
istəyir. Fərdin  ruh düşkünlüyü  anında göstərəcəyi davranış onun yaşına, 
ictimai  keçmişinə,  təcrübələrinə  və  bu  ruh düşkünlüyünün  səbəbini  qav‐
rama ölçüsünə bağlıdır. 
1.   İctimai və bəşəri  faktorlar yeniyetmədə özünə  inamsızlıq hissi yaradır 

ki, bu da emosional gərginliyə səbəb olur.  
2.   Ailə  içində emosional və sosial cəhətdən mükəmməl bir uşaqlıq dövrü 

keçirən fərd, yeniyetməlik dövrünün mənfiliklərini daha asan bir şəkil‐
də həll edə bilər. Uşaqlıq  illərində övladlarıyla dostcasına dialoq qur‐
mağı bacaran valideynlər, bu dialoqu yeniyetməlik dövründə də davam 
etdirərək gənc üçün lazım olan rəhbərlik missiyasını da yerinə yetirmiş 
olurlar. 90 

3.   Sosial  təzyiq  nəticəsində  əmələ  gələn  inamsızlıq  və  şübhəlilik  hisslə‐
rinin yerinə, yeniyetməyə, bir  şəxsiyyətə sahib olduğu hiss etdirilməli, 
işində və  sosial həyatında arzularını, bacarıqlarını və ehtiyaclarını uy‐
ğun bir şəkildə həyata keçirə bilməsinə köməklik göstərilməlidir.  

4.   Yeni bir mühitə uyğunlaşmaq hər yaşda çətin olduğu kimi, yeniyetmə‐
lik dövründə uyğunlaşmanın daha da çətin həyata keçirildiyi müşahi‐
dələrimiz nəticəsində məlum olmuşdur. Bunun başlıca səbəbi, yeniyet‐
mədən qısa bir vaxt içində bir çox yeni mühitə uyğunlaşmasının gözlə‐
nilməsidir. 

8.4.5. Yaxşı ki etdim mərhələsi 
Balaca bir qəsəbənin dörd müxtəlif məhəlləsi var idi. Birinci məhəllədə 

“Bəli amma”lar yaşayırdı. Bu “Bəli amma”lar elə düşünürdülər ki, hər za‐
man düzgün qərar verir və nə edəcəklərini bilirlər. Hər hansı bir problemlə 
üzləşdikləri zaman  isə verdikləri  cavab “Bəli  amma” olurdu. Təbii ki, bu 
cavablar  da  həmişə  yalnış  idi.  Günahı  da  başqalarının  üzərinə  atmaqda 
ustalaşmışdılar.  

Ikinci məhəllədə “Edəcəyəm”lər   məskunlaşmışdı. Nə edəcəklərini bil‐
diklərinə inanır və  özlərini bu edəcəkləri şeyə yavaş‐yavaş hazırlayırdılar. 
Tam  edəcəkləri vaxtda  şanslarının  tərsinə döndüyünü  iddia  edirdilər. Bu 
məhəllədə yaşayan insanların dizləri döyülməkdən yara olmuşdu. Yaşama‐
ları üçün vacib olan qərarları belə təxirə salırdılar.  
                                                 
90   http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=4084&baslik=ergenlik_doneminde_en_ 

sik_rastlanan_heyecan_bicimleri&i=ergenlik_sorunlari 
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Üçüncü məhəllədə yaşayan “Kaş ki”lər həyatı çox gözəl anlayırdılar. Nə‐
yin necə edilməsi gərəkliyini çox gözəl bilirdilər, lakin… iş işdən keçdikdən 
sonra. Bunların da  başları  həmişə qan içində olurdu, divara vurmaqdan. 

Qəsəbənin təbiətinin və evlərinin ən gözəl olduğu məhəllədə isə “Yaxşı 
ki etdim”lər yaşayırdılar. “Kaş ki” lər bu məhəlləyə gəzintiyə gələr və onla‐
ra heyranlıqla baxardılar. “Edəcəyəm”lər  də “Kaş ki”lərlə birlikdə bu mə‐
həlləyə  gəlmək istərdi, lakin heç cür vaxt tapa bilmirdilər. “Bəli amma”lar 
isə məhəllədəki gözəllikləri görmək əvəzinə, ağacların kölgələrinin kifayət 
dərəcədə sıx olmamasından, günəşin daha tez doğması gərəkliyindən şika‐
yət  edərdilər.  “Yaxşı ki  etdim”lərin  ən böyük  çatışmamazlığı  isə beyinlə‐
rində bəhanə uydurma mərkəzlərinin olmaması idi. Buna görə də yaşadıq‐
ları mühit həmişə gözəl, nizamlı və rahat idi.  

Nə deyirsən?! Biz də  bu həftə “Yaxşı ki etdim”lər məhəlləsinə köçəkmi?91 

8.5.  Yeniyetməlik dövründəki emosional davranışların 
səbəbləri 

1.   Hər  yaşın  özünəməxsus  uyğunluq  dövrü  var  və  bu  uyğunluq  dövrü 
psixoloji  cəhətdən  emosional  gərginliyi  də  özü  ilə  bir  yerdə  gətirmiş 
olur. Yəni sonrakı yaş mərhələsinin gətirdiyi yeni vəziyyətlərə uyğun‐
laşmaq, həm zehni, həm də hərəkətlə əlaqəli davranışlarda dəyişiklik‐
lərə səbəb olur.  

2.   Yeniyetmə uşaqlıq dövründəki vərdiş və fikirlərinin artıq özü üçün ki‐
fayət  olmadığını  fikirləşir. Emosional gərginlik mənimsənmiş  olan bu 
vərdişlərin yerinə yenilərinin qazanılması nəticəsində ortaya çıxır.  

8.6. Yeniyetməlikdə əqli inkişaf 
Yeniyetmələrdə  fiziki  və  cinsi  dəyişmələrlə  birlikdə,  zehni  bacarıqla‐

rında da dəyişikliklər baş verir. Əqli  inkişaf yeniyetmələrin yalnız özləri‐
nin, ailələrinin, yoldaşlarının və müəllimlərinin deyil, dünyagörüşləri üzə‐
rində də uzun müddət  təsirli olur. Yeniyetmələrin düşünmə prosesi dəyi‐
şir. Getdikcə daha  çox  gələcək  haqqında  fikirləşir  və mücərrəd düşüncə‐
lərin  təsiri  altına düşürlər.  İdealizm,  cinsilik,  əxlaq, din  və  s. mövzularla 
əlaqəli özlərinə aid dəyərlər qazanırlar. 11‐12 yaşlarında başlayan məntiqi 
düşünmənin yeniyetmələr səviyyəsinə çatdığı bu zamana mücərrəd fəaliy‐
yət dövrü deyilir. Mücərrəd fəaliyyət dövründə olan bir uşaq əsl problem‐
lərini  həll  etmək məcburiyyətində  olduğu  halda  (çünki  onun  düşüncəsi 

                                                 
91   Ziya Baran, Canten Kaya “İlham veren Başarı Öyküleri” (səh. 83‐84) 
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indiki zaman  ilə məhduddur), mücərrəd  fəaliyyət düşüncəsinə sahib olan 
yeniyetmə,  ətrafını  nəzəri  bir  keçmişə,  ya  da  gələcəyə  bağlayan  ehtimal 
daxilində olan problemlərlə məşğul olur (gələcəyi nəzərə ala bilir). Mücər‐
rəd  fəaliyyət dövründə  bir  uşağa  bilik mücərrəd  olaraq  verildikdə,  biliyi 
sistemli  və məntiqli  bir  ölçüdə  qəbul  edə  bilir. Yeniyetmə  isə  hadisə  baş 
vermədən nəticələrini təxmin etmək bacarığını inkişaf etdirir. Zehnində bir 
çox alternativləri gözdən keçirib analizetmə bacarığına sahib olan yeniyet‐
mə məntiqi nəticələr əldə edə bilir və  istər mücərrəd,  istər konkret ölçüdə 
olsun, mürəkkəb problemləri sistemli şəkildə həll edə bilir.  

Son nəticə etibarilə, yeniyetmələr gələcəyi proqnozlaşdırdığı istiqamət‐
də görmə və real, ya da ehtimal olunan problemlərə alternativ həll yolları 
fikirləşməklə bacarıq qazanırlar.  

Yeniyetmənin gələcəyə meyilli planlar qura, davranışlarını  tənqid edə, 
dəyərlər sistemini  inkişaf etdirə bilməsi və özünü tanıyaraq qəbul edə bil‐
məsi mücərrəd fikirləşmə bacarığının qazanılmasına səbəb olur. Bu səbəblə 
məktəblərimizdə  uşağı maraqlandıran mövzular  üzərində mücərrəd  dü‐
şünmə bacarığının sərhədlərini genişləndirəcək debatlara yer vermək, on‐
ları dərsdən  əlavə mütaliəyə  istiqamətləndirmək, oxunanları dəyərləndir‐
mək kimi fəaliyyətlər olmalıdır.92  

Valideynlərə tövsiyələr 

• Övladlarınızın məktəb həyatı ilə maraqlanın 
• Övladlarınızın yoldaşları ilə siz də dost olun 
• Övladlarınız arasında ayrı‐seçkilik salmayın 
• Övladlarınızda bəyəndiyiniz cəhətləri söyləyin və ona dəyər verin 
• Övladlarınızı tez‐tez tənqid etməyin 
• Televizora baxmaqlarında övladlarınıza yaxşı vərdişlər qazandırın 
• Övladlarınızın müəllimləri haqqındakı  fikirlərini və yaxud narahatlıq‐

larını dinləyin 
• Övladlarınıza  ehtiyacı  olduğu  qədər pul  verin, digər  bacı  və  qardaşı, 

eləcə də şagird yoldaşları ilə müqayisə etməyin 
• Övladlarınızın vaxtlı‐vaxtında dərsə gedib‐gəlməsinə nəzarət edin 
• Məktəbin ictimai həyatında iştirak etməsinə icazə verin 
• Ailədə maddi vəziyyətin yaxşı olmadığına görə, övladlarınıza soyuq və 

laqeyd münasibət göstərməyin 
                                                 
92   http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=4080&baslik=ergenlikte_bilissel_gelisim 

&i=ergenlik_sorunlari 
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• Ata ilə övlad arasındakı münasibət şah ilə vəzir arasındakı münasibətə 
bənzəməlidir 

• Övladlarınıza cavabdeh olun, məsuliyyətdən boyun qaçırmayın 
• Övladlarınızla təmənnalı şərtlər kəsməyin 
• Övladınızın dərsə və seçdiyi ixtisasa marağını artırın 
• Ailədə övladın isti sevgiyə, nəvazişə, diqqətə ehtiyac duyduğu bir vaxt‐

da ona qarşı soyuq və kobud münasibət göstərməyin 
• Övladınızı güclü və iradəli olmağa çağırın 
• Övladlarınıza bahalı hədiyyələr almaqla, onları buna vərdiş etdirməyin. 

8.7. Nəsillərarası uzlaşma 
Psixoloqlar yeniyetməlik dövrünü 2 fərqli halda müşahidə etmişlər: 1‐ci 

halda, uşaqlar daha həssas, emosional və duyğularıyla hərəkət edən, ətraf‐
dakı hadisələrdən daha  tez  təsirlənən və xarakterləri hələ  formalaşmayan, 
2‐ci halda isə fikirlərində qərarlı və qətiyyətli, özlərini böyük kimi göstərən, 
rəftar və davranışlarında, eləcə də ünsiyyət zamanı özünü çoxbilmiş kimi 
göstərməyə çalışan və özlərini xarakteri formalaşmış kimi göstərirlər.  

8.7.1. Yeniyetmənin fikirləri 
Yeniyetmələr özlərinin bu cür hərəkətlərini belə etiraf edirlər: “Yaşlılar 

mənimlə  balaca  uşaqla  olduğu  kimi  rəftar  edirlər. Mən  onlarla  razılaşa 
bilmirəm. Məni hər dəqiqə  izləyir, addımbaşı  irad  tuturlar: “bunu eləmə” 
“ona  dəymə”,  “ora  getmə”,  “kiminlə  gedirsən?”,  “nə  zaman  gedirsən?”, 
“niyə gec gəldin?” və s.  

Yeniyetmə  nəinki  bu  və  ya  digər məhdudiyyətə  öz  etirazını  bildirir, 
eyni  zamanda,  müxtəlif  məsələlərin  həllində  öz  müstəqilliyini  bərqərar 
etməyə  çalışır; Nə vaxt, harada, nə qədər və kiminlə gəzmək, dərsləri nə 
vaxt hazırlamaq, nə vaxt oxumaq, saçını necə daramaq, nə geyinmək, necə 
hərəkət etmək və s.  

Yaş artdıqca bu xüsusiyyət daha qabarıq  şəkildə nəzərə çarpır. Elə bil 
ki, yeniyetmə özünü qəsdən sözə baxmama obyektinə çevirir. Eyni zaman‐
da,  başqa  adamların  yanında  ona  irad  tutulanda,  yeniyetmə  hər  şeydən 
imtina etməyə başlayır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, belə bir xüsusiyyət çox 
həssaslıqla dərk olunan  şəxsi  ləyaqət hissindən, yeniyetmənin, bir növ, öz 
şəxsiyyətinin  alçaldılmasına,  təhqir  olunmağa,  müstəqilliyinin  əlindən 
alınmasına heç bir vəchlə razılaşmadığından irəli gəlir.93  

                                                 
93   Ə.Qədirov, İ.N.Məmmədov “Yaş psixologiyası” (səh. 154) 
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8.7.2. Yeniyetmə və valideyn münasibətlərindəki hallar 
Birinci halda, öz hüquq və vəzifələrinin daim sıxışdırıldığını hiss edən 

yeniyetmə  yaşlıların  qadağa,  göstəriş  və  tələblərini  yerinə  yetirməmək 
üçün müxtəlif yollar axtarır, hiyləgərlik edir və yalan danışır, bir sözlə, öz 
hərəkətlərinə haqq qazandırmağa çalışır. Əvvəllər yaşlıların təzyiqinə veri‐
lən cavab kimi qiymətləndirilən bu cür xoşagəlməz davranış xüsusiyyətləri 
get‐gedə möhkəmlənir və uşağın xarakter əlamətinə çevrilir. Uşaq yaşlının 
ədalətsizliyinə  dözə  bilmir,  öz  daxili  aləminə  qapanır,  özünü  tənha  hiss 
edir. Yeniyetmənin  fikrincə, valideynlər başqasını başa düşmək  iqtidarına 
malik deyillər. Məhz buna görə də yeniyetmə onların hər cür rəy, tələb və 
sözlərini mahiyyətinə varmadan dərhal rədd edir. Əlbəttə, valideynlər üçün 
bundan dəhşətli heç nə yoxdur. Onlar yeniyetmənin  rəftar və davranışla‐
rını idarə etməkdə tamamilə aciz qalırlar.  

İkinci  halda,  yaşlı  yeniyetmənin  təzyiqi  altında  öz  şəxsi  görüşlərinə 
zidd gedərək əvvəl icazə vermədiklərinə indi icazə verir. Lakin yaşlı bu cür 
hərəkətində heç də ardıcıllıq göstərmir. Doğrudur, bu vaxt yaşlı  ilə yeni‐
yetmə arasındakı ziddiyyətlərin sayı bir qədər azalır, ancaq onlar baş ver‐
dikdə valideynlər  çıxılmaz vəziyyətdə qalır, yeniyetmə hər dəfə onu get‐
diyi güzəştə görə  təqsirləndirib növbəti güzəştə nail olur. Qeyd etməliyik 
ki, hadisələrin bu cür gedişi heç də xoşagələn deyildir. Burada bəlalı cəhət 
orasındadır ki, nə yaşlı, nə də yeniyetmə – “nəyi etmək olar”, “nəyi etmək 
olmaz” məsələsini dəqiq düşünmək istəmir.  

Üçüncü halda, yaşlılar  zaman keçdikcə yeniyetməni daha uşaq hesab 
etmir,  bir  növ  onunla  hesablaşır  və  davranış  tərzlərini müvafiq  surətdə 
dəyişirlər. Belə olduqda çətinliklər azalır və demək olar ki, müəyyən müd‐
dətdən sonra tamamilə aradan qalxır. Yaşlılarla yeniyetmə arasında ziddiy‐
yətin  baş  verməməsi  və  uşağın müstəqillik meylinin  düzgün  istiqamətə 
yönəldilməsi üçün valideyn və müəllimlər yeniyetmənin şəxsiyyətinə, onun 
statusuna, mənliyinə,  şəxsi  ləyaqətinə hörmət hissi  ilə yanaşmağı bacarma‐
lıdırlar. Yeniyetməlik dövründə mühüm  əxlaqi‐etik görüş və  təsəvvürlərin, 
habelə şəxsiyyətin sosial‐əxlaqi quruluşunun əsası qoyulduğundan çalışmaq 
lazımdır ki, yeniyetmə  ilə yaşlı arasındakı bütün ziddiyyət və münaqişələr 
qarşılıqlı razılaşma, qarşılıqlı etimad əsasında aradan qaldırılsın.94 

Valideynlərə tövsiyə 
Yaşlılar, hər şeydən əvvəl dərk etməlidirlər ki, yeniyetmə ilə özləri ara‐

sındakı mövcud münasibət  qaydaları  pozulmuşdursa,  deməli,  yeni  tipli 
                                                 
94 Ə.Qədirov, İ.N.Məmmədov “Yaş psixologiyası” (səh. 156‐157) 
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münasibət qaydalarına keçmək lazımdır. Əgər yaşlılar bunu başa düşmür‐
sə,  onda  işin  təşəbbüskarı  rolunda  yeniyetmə  özü  çıxış  edir.  Təbiidir  ki, 
belə münasibətlərin həyata keçirilməsinə tədricən başlamaq lazım gəlir.95 

Yeni  tipli  qarşılıqlı münasibətlərlə  əlaqədar  qeyd  etməliyik  ki,  bu  cür 
davranış  formasının  ilk  təşəbbüskarı  yaşlılar  olmalıdır.  Belə  olduqda  vali‐
deyn və müəllimlər həm uşaqlarla yeni münasibətlərə, həm də onlarda, yaş‐
lılığın inkişafına rəhbərlik və nəzarət etmək imkanına yiyələnirlər. Əgər yaş‐
lılar uşaqla köhnə münasibəti dəyişdirmirsə, hadisələrin  sonrakı gedişində 
bilavasitə yeniyetmənin özü münasibətlərin yeni tipdə olmasına cəhd göstərir.  

Burada müxtəlif hallar özünü biruzə verir. Əvvəla, yeniyetmə ilə yaşlı‐
lar  arasındakı  çətinlikər  artır,  ziddiyyətlər  durmadan  kəskinləşir.  Yaşlı 
inadla öz əvvəlki münasibət tərzindən çəkinmir. Bu isə, yeniyetmənin ciddi 
etirazlarına, sözə qulaq asmamasına gətirib çıxarır. Yaşlıların uşağa bu cür 
münasibəti uzun müddət davam edərsə, onda bu ziddiyyətlər yeniyetmə 
şəxsiyyətinin təşəkkülündə mənfi rol oynayır.96 

8.8. Mənəvi münasibətlərin yaxşılaşdırılması 
Burada  yeniyetmənin  müstəqillik  və  məsuliyyət  hissini  artırmaq  da 

böyük rol oynayır. Bəs bunu necə həyata keçirmək lazımdır? 
Əvvəla, çalışmaq lazımdır ki, yeniyetmə evdə müxtəlif işlərin icrasında 

yaşlıların ən yaxın köməkçisi olsun. Belə olduğu təqdirdə, yeniyetmə oğlan 
ananın  yaxın  köməkçisi  və məsləhətçisinə  çevrilir,  onun  qayğısına  qalır. 
Yeniyetmə qız isə özünü evin “balaca sahibəsi” hesab edir. Yaşlılarla bu cür 
ünsiyyət şəraitində yeniyetmə yaşlılıq hissinə daha tez yiyələnir, gücü çatan 
hər bir işdə yaşlıların köməkçisinə çevrilir. Nəticədə, bu cür qarşılıqlı etimad 
şəraitində yeniyetmə ilə yaşlılar arasında heç bir ziddiyyətə yer qalmır.  

İkincisi, qarşılıqlı münasibətlər o vaxt səmərəli inkişaf edir ki, yaşlı ye‐
niyetməni  özünün  ən  yaxın  dostu  hesab  edib  onun  bütün  işlərinin  bila‐
vasitə  iştirakçısı  və məsləhətçisi  olur.  Eyni  zamanda,  yaşlı  yeniyetmənin 
məsləhət və təkliflərini məmnuniyyətlə qəbul edir.  

Üçüncüsü, yaşlı müəyyən “həddi” gözləməklə, özünün rəftar və davra‐
nışında uşaq üçün şəxsi nümunəyə çevrilməklə, onu öz məşğuliyyət və ma‐
raq sahəsinə təhrik edir, faydalı bacarıq və vərdişlərə yiyələndirir, müxtəlif 
çətinlikləri aradan qaldırmağa alışdırırsa, qarşılıqlı ünsiyyət lazımi səviyyə‐
də inkişaf edir.97 
                                                 
95  Orada (səh. 155) 
96   Yenə orada (səh. 156) 
97   Ə.Qədirov, İ.N.Məmmədov “Yaş psixologiyası” (səh. 157‐158) 
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Özünü yoxlamaq üçün sual və tapşırıqlar 
1. Xətalı gənclərin əsas ortaq xüsusiyyətləri nələrdir? 
2. Yeniyetmələr, adətən necə davranmaq istəyirlər? 
3. Yeniyetməlik dövründə yaranan ruhi sıxıntılara nümunə göstərin.  
4. Yeniyetməlik dövründə ən çox baş verən həyəcan növləri hansılardır? 
5. Gənclərin artıq emosional davranışlarının əsas səbəbləri? 
6. Mücərrəd fəaliyyət dövrü hansı yaş dövrlərini əhatə edir? 
7. 11‐21 yaş arası dövrün mənfi cəhətləri hansılardır? 
8. Yeniyetməliyin inkişafı üçün hansı tip tədbirləri həyata keçirərdiniz? 

 
 
 
 
 

Məntiqi testlər (istisnalar yolu) 
 
1. Bir nəfər bankı yarıb. Qarətçi 

ya Zahid, ya Nəcəf, ya da 
Əlidir. Onlar ifadə verirlər. 
Müstəntiq bilir ki, onların         
üçü də yalan danışır.  
Şəklə baxın və deyin görək 
bankı yaran kimdir?98  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98  Məlik‐Baxış Babayev “Zəka oyunları” (səh. 8) 
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2. Hər portretin altında oğlanın adını yazın. Sizə məlumdur ki: 
–  Mehdi ilə Bilal eynək taxır.  
–  Bilal Dəmirlə Qasımın arasındadır.  
–  Fazil əlləri üzərində dayanmayıb.  
–  Sahiblə Dəmirin əlində heç nə yoxdur.99 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
99  Məlik‐Baxış Babayev “Zəka oyunları” (səh. 5) 
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3. Altı yeniyetmə – Arzu, Vahid, Tural, Səfər, Ramil və Paşa yataqxananın ikinci 
mərtəbəsində, ayrı‐ayrı otaqlarda yaşayır. Sizə məlumdur ki: 
–   Səfər Paşanın otağına girmək üçün dörd qapıdan keçməlidir.  
–   Ramilin cəmi bir divar qonşusu var; 
–   Paşa vanna otağına getmək üçün Turalın otağından keçməlidir.  
–   Ramilin otağı vanna otağına Vahidinkindən daha yaxındır.  

–   Arzunun otağının iki 
qapısı var, onların heç biri 
Paşanın otağına açılmır.  
–   Səfərin otağı 
Paşanınkından böyükdür.  

Kim hansı otaqda 
yaşayır?100 

 
 
 

 
 

 
4. Sinif pəncərəsinin şüşəsini kimsə 

sındırıb. Bu zaman otaqda Natiq, 
Zərifə və Kamil olublar. Müəllim 
bilir ki, Natiq heç vaxt yalan 
danışmır, Zərifə həmişə yalan 
danışır, Kamil isə bəzən yalan, 
bəzən doğru danışır.  
Natiq: “Kamildə günah yoxdur”. 
Kamil: “Şüşəni Natiq sındırıb”. 
Zərifə: “Günah məndədir”. 
 
 
Şəklə baxın və pəncərəni kimin sındırdığını tapın.101 

                                                 
100  Orada (səh. 6) 
101  Məlik‐Baxış Babayev “Zəka oyunları” (səh. 9) 
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Uşaqların yuxulara baxışı∗ 
 
Uşaqlıq  illərində  insan  tərəfindən hadisələrə  subyektiv, yaxud da  ob‐

yektiv qiymət verilməsi, öz daxili aləminin başa düşülməsi qeyri‐mümkün‐
dür.  Ona görə də uşaq öz yuxularının  subyektiv cəhətdən izahında böyük 
çətinliklərlə qarşılaşır. Uşaqların yuxunu anlama dərrakəsi üzərindəki araş‐
dırmalar, onlarda  ikili görünüş və  ikili  izah, yəni   daxili və xarici  izah  ilə 
açıqlanması,  ikinci  fikrin mövcudluğu    ilə  əlaqədar  böyük marağa  səbəb 
olmuşdur.  

Bu tədqiqatı müsbət qiymətləndirsək, onda biz özümüzün  primitiv dü‐
şüncə tərzimizi və Levg‐Bruhlinin  bu haqda söylədiyi fikirlərin hamısını bir 
kənara qoymalıyıq. Biz uşaq analogiyaları  ilə primitiv addımları arasında 
əlaqələrə  heç  bir  şübhə  ilə  yanaşmayacağıq.  Burada  uşaqlar  öz  arzuları, 
yuxuları  ilə əlaqədar suallar verir və  fikirlərini çətinliklə  izah edirlər.   Biz 
də körpələrə qayğı ilə yanaşıb onların suallarını cavabsız qoymaq istəmirik.  

Bizim kafi bildiyimiz bu araşdırma, dörd  sualdan ibarətdir. Birinci sual: 
Narahatçılıq  xəyalın mənbəyidir.  Xəyal  nədir    və  harada  yaranır?  Əksər 
uşaqlar xəyalın başda yarandığını bildirirlər.  

Bəziləri isə xəyalın ancaq gecələr yarandığını söyləyirlər. Digər uşaqlar 
isə elə düşünür ki, gecə vaxtı biri xəyal edəndə digəri də xəyal edir və ya‐
xud, yuxunun formalaşmasına səbəb olan qara tüstüdür.  

Uşaqlara  “yuxunu  nə  vaxt  görürsən?”  və  “yuxunu  niyə  görürsən?”  
kimi suallar da vermək olar. Alınan cavablar aid olma xüsusiyyətlərinə görə 
3 sahəyə bölünür:  
1.   5‐6 yaşlı uşaqlar inanırlar ki, yuxu evdən kənar bir yerdən gəlir, otaqda  

baş verir və onlar da bunu gözləri  ilə görürlər. Onlar həyəcan  ilə bil‐
dirirlər ki, yuxu onları etdikləri səhvlər üzündən evdən kənara atacaq.  

2.   7‐8 yaşlı   uşaqlar  isə düşünürlər ki, yuxu onların başlarında, fikirlərin‐
də və gözlərindədir. Yuxunu onlar otaqlarında, qarşılarında görürlər.  

3.   9‐10 yaşlı uşaqların fikrincə, yuxu  fikrin məhsuludur və beyinin içində 
baş verir.  

                                                 
∗  Dəyərli oxucularımız, “Uşaqların   yuxulara baxışı” mövzusu yeni və maraqlı olduğundan, 
Jan  Piajenin    “Childs Conception Of  The World”  kitabının  “Dreams”  başlığı  altındakı 
hissəsini (səhifə 88‐112) olduğu kimi sizə təqdim edirəm.  
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Birinci bölmə: Yuxu xaricdən gəlir və xaricdə qalır. Bu ona görədir ki, 
uşaq  birinci dəfə  yuxunu  reallıqla  qarışdırır. Oyandıqdan  sonra da  yuxu 
baş verir və real olur. Onlar yaddaş ilə yuxu yaddaşını qarışdırırlar. Hamı 
bilir ki, qarabasma ilə oyanan uşağı sakitləşdirmək necə çətindir və bunun  
real  olmadığını  anlatmaq  qeyri‐mümkündür.  Biri  uşaqlıqda  gördüyü  yu‐
xunu nəql edir: “Uşaq vaxtı  inanırdım ki, qatar həqiqətən də mənim üzə‐
rimdən keçir. Bu səhnəni tam olaraq xatırlaya bilirəm: qatar relsi valideyn‐
lərimin  yaşadığı  yerə  kifayət  qədər  yaxın  idi. Anam  uşağı  beşiyə  qoyub 
qatar  yolunu  təzəcə  keçmişdi  ki,  qatarın  mənim  üzərimə  gəldiyini  hiss 
etdim.  Özümü  güclə  arxaya  atdım  və  hələ  də  qarşımdan  sürətlə  keçən 
qatarı gözümün önünə gətirirəm. Sonda mən oyandım, anamı səslədim və 
ona yenidən qovuşdum. 12 yaşıma qədər bu səhv düşüncələrə inanırdım”.  

Başqa vaxtlar  isə xəyal sadəcə, bizim qarşımızda olmaq üçün düşünü‐
lür.  Eyni  şəkildə,  bizim  əməkdaşlarımızdan  biri  uşaqlığında  valideynlə‐
rinin onu dənizdə boğmaq istədiyinə inanıb. Burada yenə də yaddaşındakı 
o görüntü yuxunu ifadə edir.  

Mille Feigin uşaqların yuxunu reallıqdan necə ayırdığını araşdırır. O bu 
nəticəyə gəlmişdir ki, 9 yaşına kimi uşaqların mühakiməsində əsas   yuxu‐
ların cəfəngiyatı deyil, tam əksinə, reallığın faktları ilə ziddiyyət və başqa‐
larının fikirlərinə qarşı çıxma qalır. Bu, erkən yaşlarda daha çox əhəmiyyət 
daşıyır. Ancaq sorğu həm də onu göstərir ki, reallıq və yuxunu fərqləndir‐
mək asan deyil və xüsusilə emosional yuxular reallıqla  tez ‐tez qarışdırılır.  

Bəs onda ilk dəfə yuxu ilə reallığın fərqinə vardıqda uşaq onu necə izah 
edir? Şübhəsiz, o yuxuya “aldadıcı reallıqdır” deyəcəkdir – epinal şəkillər‐
də olduğu kimi. Bu şəkillərdə olmayan şeylər göstərilib – yuxu. Ancaq onun 
təsvir etdiyi varlıqlar‐kağız və boya – sırf reallıqdır. Sully qaranlıq olan bir 
otağa getmək istəməyən  uşağın qeyri‐iradi reaksiyasını qeyd edir – “çünki 
o otaq yuxularla doludur... ” 

Banf: “yuxu  işıqlardan düzəldilmişdir”, – deyir. Bu  işıqlar “kiçik  lam‐
palar, kiçik velosiped” kimidir  (yəni axşamlar velosipedlər üzərində olan 
işıqlar kimi). Bu işıqlar aydan gəlir. Başqa sözlə, Banf yuxularını əmələ gə‐
tirən işıqları, ay ilə – ən gözə çarpan işıq qaynağı ilə eyni tutur.  

HAD (6; 6): 
− Sən bilirsən yuxu nədir? 
− Sən yuxudasan. Nəsə görürsən.  
− Haradan gəlir? 
− Səmadan.  



Hüseyn Xəlilov 
 

 162 

− Sən onu görə bilirsən? 
− Yox (!).... həə, yuxuda olanda.  
− Mən də yatsaydım, yuxunun haradan gəldiyini görərdim.  
− Yox.  
− Niyə yox? 
− Çünki sən yuxuda olmayacaqdın.  
− Sən ona toxuna bilərsən? 
− Yox.  
− Niyə yox? 
− Ona görə  ki,  o bizim qarşımızdadır. Sən yuxuda  olanda yuxu görürsən, 
ayıq olanda isə yox.  

KUN (7; 4) : 
− Yuxular “gecədən gəlir”.  
− Onlar hara gedir? 
− Hər yerə 
− Sən nə ilə yuxu görürsən? 
− Ağzım ilə.  
− Yuxu haradadır? 
− Gecədə.  
− Yuxu harada baş verir? 
− Hər yerdə, otaqlarda, evlərdə.  
− Daha dəqiq harada? 
− Yataqda.  
− Sən onu görə bilərsən? 
− Yox, yuxu təkcə gecə olur.  
− Başqa kimsə bilərmi ki, sən yuxu görürsən? 
− Yox, o bizə çox yaxındır.  
− Sən ona toxuna bilərsən? 
− Yox, həmin vaxt mən yuxuda oluram.  
− Yuxu fikirlərdən əmələ gəlir? 
− Yox.  
− O haradadır? 
− Gecədə.  
− Gecədə harada? 
− Yaxında.  
− O bizim düşündüyümüz fikirlər deyil ki? 
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− Yox.  
− Kimsə onu görə bilər? 
− Yox, çünki sən ona baxsan,  o yox olacaq.  

SCİ (6): 
− Yuxu haradan gəlir? 
− Gecədən.  
− O nədir? 
− O, axşamdır.  
− Gecə necədir? 
− Qara.  
− Yuxular necə əmələ gəlir? 
− Sən gözünü yumanda yuxu görürsən.  
− Necə? 
− Bilmirəm.  
− Yuxular harada düzəldilir? 
− Bax, orada  (pəncərəni göstərir).  
− Yuxular nədən əmələ gəlir? 
− Qaradan.  
− Bəli, ancaq nədən? 
− İşıqdan.  
− Onlar hardan gəlir? 
− Çöldəki işıqlardan. 
− İşıqlar haradadır? 
− Orada (küçə işıqlarını göstərir).  

BOURG (6): 
− Sən nə vaxt yuxu görürsən? 
− Gecə.  
− Sən yuxunu harada görürsən? 
− Səmada.  
− Bəs sonra? 
− Yuxu gecələr gəlir.  
− Yuxuya toxuna bilərsən? 
− Yox, sən görə bilməzsən... sonra da ki, yatırsan axı...  
− Yaxşı, bəs yuxuda olmasan? 
− Onda yuxu görə bilməzsən...  
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− Sən yatarkən gördüyün yuxuları başqaları görə bilər? 
− Yox, çünki onda yuxuda olursan.  
− Niyə sən onu görə bilməzsən? 
− Çünki gecədir.  
− Yuxular haradan gəlir? 
− Səmadan.  
− Yuxu görmək üçün otaqda nəsə olmalıdır? 
− Sən onu aydın görə bilməzsən, çünki sən həmin vaxt yuxudasan və gecə‐
dir, yəni qaranlıqdır. Ancaq kimsə  onu görə bilməlidir… 

BARB (5. 1/2): 
− Sən heç yuxu görürsən? 
− Bəli, mən yuxuda görmüşdüm ki, əlimin içində deşik var.  
− Yuxular həqiqətdir? 
− Yox, onlar bizim gördüyümüz şəkillərdir.  
− Onlar haradan gəlir? 
− Allahdan.  
− Sən yuxu görəndə ağzın açıq olur, yoxsa bağlı? 
− Bağlı.  
− Mən sənin gördüyün yuxuları görə bilərəm? 
− Yox, çünki həmin vaxt sən çox uzaqda olacaqsan.  
− Bəs sənin anan? 
− Bəli, ancaq o, işığı yandırır (yəni mənim yuxumu görəndə).  
− Yuxu otaqdadır, yoxsa sənin içində? 
− O mənim  içimdə deyil. Necə ola bilər ki? Olsaydı, mən onu görə bilməz‐
dim… (!) 

− Bəs sənin anan onu görə bilər? 
− Yooox, o mənimlə yatmır, təkcə balaca bacım mənimlə yatır.  

Zenq (6): 
− Yuxular haradan gəlir? 
− Onlar gecədən gəlir.  
− Yuxu öz‐özünə gəlir? 
− Yox.  
− Yaxşı, onu əmələ gətirən nədir? 
− Gecə.  
− Yuxu haradadır? 
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− Onlar otaqda düzəldilir.  
− Yuxular haradan gəlir? 
− Səmadan.  
− Yuxular səmada duzəldilir? 
− Yox.  
− Onlar harada düzəldilir? 
− Otaqda...  

RIS (8. 1/2, qız): 
− Yuxular haradan gəlir? 
− Gecədən.  
− Sən yuxu görəndə, yuxun harada olur? 
− Yatağımda.  
− Yatağında harada? 
− Otaqda, çox yaxında, mənim yanımda.  
− Yuxu haradan gəlir, (yuxunun mənbəyi nədir)? 
− Gecədən.  
− Mən əgər yanında olsaydım, gördüyün yuxunu görməli idim? 
− Yox.  
− Bəs sən onu görürsən? 
− Yox.  
− Yaxşı. Bəs onda o nədir? 
− … 
− O nədənsə əmələ gəlir, yoxsa heç nədən əmələ gəlir (yəni fiziki bir varlığı 
var?) 

− Yox, nədənsə əmələ gəlir.  
− Kağızdan? 
− (Gülür... ) Yox.  
− Bəs nədən? 
− Sözlərdən.  
− Bəs sözlər nədir? 
− (Danışır... ) 
− Yuxuda danışırsan, düzdür? Bəs o danışıq nədən əmələ gəlir? 
− Səmadan.  
− Səmada haradan? 
− ...  
− O səmada necə düzəldilir? 
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−  … 
− Yuxular öz‐özünə gəlir, yoxsa onları kimsə göndərir? 
− Öz‐özünə gəlir.  
− Nə üçün yuxu görürük? 
− Çünki biz bir şey haqqında düşünürük. 
Rissin görüşlərində isə danışıq ilə əlaqədar bir çox fikirlər mövcuddur: 
− Danışıq nədən əmələ gəlir? 
− Havadan.  
− Bəs haradan gəlir? 
− Havadan.  
− Bəs yuxu? 
− Səmadan.  

Mont (7;0) : 
− Mən orada olsaydım, sənin yuxunu görə bilərdim? 
− Bəli.  
− Onlar haradan gəlir? 
− Çöldən.  
− Onları nə  göndərir? 
− İnsanlar.  
− Sən yuxunda nə görürsən? 
− Üzərindən maşın keçən adam.  
− Yuxun sənin qabağındadır, yoxsa içində? 
− Qabağımda.  
− Harada? 
− Pəncərəmin altında. 
− Mən orada olsaydım, onu görə bilərdim? 
− Bəli.  
− Səhər onu görə bildin? 
− Yox.  
− Niyə yox? 
− Çünki o yuxu idi.  
− Bəs, o yuxu haradan gəlirdi? 
− ...  
− Onu sən düzəldirdin, yoxsa başqası? 
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Uşaqlarla  aparılan  sorğu‐suallar  göstərir  ki,  onların  fikirləri  bir‐birin‐
dən fərqli olsa da, ana xətti etibarilə onlar eynidirlər. Bu uşaqlar üçün yuxu 
xaricdən gələn və gözlərinin önündə canlanan şəkillər və ya işıqdır. Şəkillər 
real hadisələri əks etdirmə baxımından xəyal olaraq qalır, ancaq fiziki var‐
lıq etibarı  ilə onlar mövcuddur. Yəni onlara görə, bu görüntülər sırf  fiziki 
varlığa sahibdir və heç bir şəkildə əqli varlığı yoxdur.  

Əsas sual belə verilirdi: “Əgər səndən başqa biri eyni otaqda olsaydı, o 
da  sənin  gördüyünü  görə  bilərdi?”  Ən  realist  uşaqlar  bu  suala müsbət 
cavab verdilər. Çünki onlar fikirləşirlər ki, yuxu  iştirak edən obyektlərdən 
törəyən və  fiziki varlığı olan görüntülərdir. Bu görüntülər gecə vaxtı gəlir 
və onların xaricində bir yerdə, məsələn, otaqda yığışır. Ona görə də başqa‐
ları  onu  görə  bilər. Ancaq  digərləri  bu  fikri  rədd  edirlər. Maraqlıdır  ki, 
onlar  özlərinin də bu yuxuları ayıq halda görə bilməyəcəklərinə inanırlar. 
Ona  görə  ki,  suala  cavab  verdikləri  zaman  yuxuda  gördükləri  haqqında 
yox, yuxunu əmələ gətirən səbəblər haqqında düşünürdülər. Bourga görə, 
gecə olduğuna görə, yuxunu görə bilməzsən..   Onun otağındadır deyə, fi‐
kirləşdiyi şey yuxunun səbəbidir. Bu o demək deyil ki, o, yuxunun beynin‐
də olduğunu düşünür. Onlar yuxu gördükləri zaman gözlərinin qapalı ol‐
duğunu  bilsələr  də,  yenə  də  yuxunu  gözləri  ilə  gördüklərinə  inanırlar. 
Montun nümayəndəsi olduğu qrupdakı uşaqlardan fərqli olaraq, bu qrup‐
dakı uşaqlar  subyektivliyin başlanğıcındadırlar,  ancaq onlar yenə də  rea‐
listdirlər. İkinci qrup uşaqlardan fərqli olaraq, birinci qrup uşaqlar hələ də 
sadə realizmin təsiri altındadırlar. Düzdür, ikinci qrup uşaqlarda da bu var, 
ancaq ifadə etmək istədikləri zaman çətinlik çəkirlər.  

Yuxunun yerini bilməkdə də iki qrupun fərqli cavabı var. Birinci qrup‐
dakı uşaqlar yuxunun onun baş verdiyi yerdə olduğuna inanırlar. Məsələn, 
əgər yuxu küçədəki adam haqqındadırsa, onda yuxu küçədədir. Ancaq, o, 
real deyil, yəni illüziyadır. Ancaq görüntünün fiziki varlığı da  mövcuddur. 
Çünki  onlar  “olmaqla”  “görünmək”  arasındakı  fərqi  tam  dərk  etmirlər. 
Yəni yuxuda küçəni görürəm, ona görə də yuxu küçədədir. Ancaq yuxu‐
nun illüziya olduğunu bilən uşaqlarda bu bir az fərqlidir. Yəni, onlar həm 
də yuxunun öz otaqlarında olduğunu düşünürlər. Bunun səbəbi  isə mən‐
tiqlərinin onlara qalib gəlməsidir.  

İkinci qrup isə, sadəcə olaraq, yuxunun otaqlarında yerləşdiyinə inanır‐
lar.  Çünki  bu  uşaqların  düşüncəsi  yuxunun  real  olmadığını  anlayacaq 
dərəcədə inkişaf etsə də, görüntünün daxili bir təsvir olduğunu başa düşə‐
cək  qədər  inkişaf  etməyib. Ona  görə də  yuxunun  yerinin  otaq  olduğuna 
inanmaq realizmin  subyektivizm ilə əvəz olduğuna  inanmaqdır. Həqiqəti 
görüntüdən ayıra bilən bu qrup uşaq hələ də görüntünün mahiyyətini tam 
başa düşə bilmir.  



Hüseyn Xəlilov 
 

 168 

Görüntüyə xarici,  fiziki varlıq kimi baxmaq çox maraqlıdır və uşaqlar 
buna  inanırlar. Məsələn,   yuxunu  “gördüyün  şəkillər” olaraq başa düşən 
Barb, bizim  təklifimizə baxmayaraq, yuxunun öz daxilində olduğunu heç 
cür qəbul etmir—“O mənim içimdə ola bilməz, çünki elə olsaydı, mən onu 
görə bilməzdim”.  

Metr (5) : 
‐ Yuxu sənin başının içindədir? 
‐ Yox, mən yuxunun içindəyəm, yuxu mənim başımda deyil.  
Bu,  çox maraqlıdır.  Yəni  yuxu  sanki məni  içinə  alan  bir  şeydir  və  o 

mənim  içimdə  ola  bilməz. Metr  “yataqda  olmaq”  və  “yataqda  olduğunu 
bilmək” arasındakı fərqi tam anlayır – “Sən yataqdasan ancaq bunu bilmir‐
sən”. O, yuxunun  real olmadığını  tam anlayır. Və özünün də yuxuda gö‐
rüntüsü  ilə təsvir olunduğunu qəbul edir. Ancaq   yenə də bu görüntünün 
qaynağı, yəni  törədiyi subyekt özüdür. Bu o deməkdir ki, o,  yuxuda gör‐
dükləri görüntülər  ilə həmin görüntülərin  əsli  arasında bir bağlılıq  oldu‐
ğuna inanır.  

Bu misallardan anlayırıq ki, bu qrup uşaqlar yuxuların özlərindən kə‐
narda bir yerdə görüntüdən ibarət olduğuna və bu görüntünün daimi ola‐
raq onların fiziki varlığından törədiyinə  inanır (yəni canlı yayında olduğu 
kimi).  

Sonrakı maraqlı məqam yuxunun “maddəsi” haqqında uşaqların fikir‐
ləridir. Bu barədə hər  iki qrup uşaqların fikirləri oxşardır. Ancaq birindən 
başqa burada uşaq yuxunun gecədən və ya qaradan ibarət olduğuna inanır. 
Bu  inanc yuxunun xarici varlığına  inanmaqla bağlıdır. Yuxu çöldən gəlir. 
Yəni gecədən. Ona görə də yuxunun maddəsi də gecədir. Başqa   hallarda 
isə yuxunun maddəsi olaraq onun təşkil etdiyi əsas obyektlər göstərilir. Yu‐
xuda olan vizual görüntülərdən  təsirlənən uşaqlar – hansı ki,    əksəriyyət 
təşkil edir – yuxunun maddəsinin  işıq olduğuna  inanırlar. Yuxusunda səs 
eşidənlər onun sözlərdən, yəni havadan ibarət olduğuna inanırlar.  

Yuxunun  qaynağını  araşdırdıqda  iki  tip  cavab  görürük.  Birinci  qrup 
uşaqlar ya heç bir izah vermir, ya da onların izahı, sadəcə olaraq, yuxunun 
maddəsi  kimi  düşündükləri  şey  ilə  eynidir. Məsələn,  uşaq  deyə  bilər  ki, 
yuxu çöldən, səmadan, gecədən və ya otaqdan gəlir. Bunların hamısı eyni 
şeydir. Əgər uşaq yuxunun parlaq olduğunu vurğulayırsa,  təbii şəkildə o, 
yuxusunun qaynağı kimi ayı, günəşi, küçə işıqlarını göstərir.  

Ən maraqlısı, bəzi uşaqlar yuxunun onların yuxuda gördükləri adamlar 
tərəfindən düzəldildiyinə inanır. Məsələn, Monta görə, yuxusunun qaynağı 
yuxuda gördüyü adamdır. Bu tip uşaq yuxularının qaynağını yuxuda gör‐
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dükləri obyektlərə bağlayırlar. Bunun səbəbini axtardıqda bu nəticəyə gəl‐
mək olur ki, bəzi uşaqlar yuxuları bir cəza kimi görürlər. Yəni onlar bir ya‐
ramaz iş etdikdə yuxu görürlər və bununla da onlar cəzalandırılırlar. Aşa‐
ğıdaki misal buna  nümunədir.  

BAG (7) : 
− Yuxunu kim göndərir? 
− Allah.  
− Necə? 
− O gecəni əmələ gətirir və bizim qulağımıza pıçıldayır.  
− Yuxular necə düzəldilir? 
− Sözlərlə.  
− Bəs onların maddəsi nədir? 
− Hərflər.  
Bob bir yuxusunu danışır. O, yuxusunda oğru görür.  
− Bu yuxu haradan gəldi? 
− Allah  göndərdi.  
− Nə üçün? 
− Məni cəzalandırmaq üçün. Çünki mən anamı incitmişdim.  

SCİ (6) : 
− Biz niyə yuxu görürük? 
− Çünki işıq onları düzəldir.  
− Nə üçün? 
− Bizə cəzamızı vermək üçün.  
− Nə üçün? 
− Bizi ağıllı etmək üçün.  
Bu misallardan  görürük  ki,  uşaq  üçün  onun  yuxusu  təsadüfi  hadisə 

deyil, daha çox hisslərinin nəticəsidir. Bəzi valideynlər uşaqların bu  inan‐
cından istifadə edərək yuxularının onların etdiklərinin cəzasını çəkdirmək 
olduğuna inandıracaq qədər səhv hərəkət edirlər.  

Məsələn, Sci, yuxularının heç bir mənəvi nəticəsi olduğuna  inanmasa 
da bir səbəbi və hədəfi olduğuna  inanır. Giamb  isə yuxusunun səbəbinin 
yuxuda gördükləri şəxslərin etdikləri günah işlər olduğuna inanır. Giamb, 
Mont  və Metr  yuxuda  gördükləri  görüntüləri  onları  təsvir  etdikləri  real 
varlıqlar ilə əlaqələndirirlər. Giamb yuxuların törəmə yerinin başı olduğu‐
na inansa da, yuxusunun otaqda və ya baş verdiyi yerdə olduğunu qəbul 
edir. Sonra da o, yuxunun səbəbinin yuxuda gördüyü şəxslərin etdiyi hə‐
rəkətlər olduğunu deyir.  
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Biz  belə  bir  nəticəyə  gəlirik  ki,  bu  uşaqlar  yuxulara  xəyal  və  illüziya 
olaraq baxsalar da, görüntünün fiziki varlığına inanırlar. Və bu fiziki varlıq 
təsvir  etdiyi  obyektdən  törəyir. Necə  ki,  sözlər  aid  olduğu  obyektlərə  və 
eyni  zamanda,  bizə  yaxındır,  eləcə  də  görüntülər  təsvir  etdikləri  otağın 
içindədir. Bu o demək deyil ki, bu qrup uşaqlar yuxuda gördükləri görün‐
tüləri  canlı  və  şüurlu  varlıq  olaraq  qəbul  edirlər. Yox,  sadəcə,  onlar hələ 
görüntünün fikrin əmələ gətirdiyi bir varlıq olduğuna  inanacaq səviyyədə 
deyillər. Uşaqlar gördükləri yuxunun  təsadüfi deyil, onları cəzalandırmaq 
üçün olduğuna inanırlar.  

Yuxunun emosional aspekti ondan ibarətdir ki, uşaqlar yuxuda gördük‐
ləri əşyaları deyil, şəxsləri yuxularının səbəbi  kimi qəbul edirlər. Məsələn, 
uşaq əgər ayın və ya gecənin günəşi göndərdiyinə inanırsa, bu onların yu‐
xuda ayı və ya gecəni gördüyünə dəlalət etmir. Ancaq yuxunu  filan  şəxs 
göndərdi  deyirsə,  demək  həmin  şəxsi  yuxuda  görüb.  Bu  daha  realist  bir 
baxışdır. Çünki  görüntü insan qaynaqlıdırsa, o görüntünün fiziki varlığına 
inanmaq  daha  asandır,  nəinki  görüntünün  digər  əşyalardan  törəməsinə. 
Çünki  insanın görünməsi hiss və emosiyalar ilə daha çox əlaqəli və  realdır.  

Ümumiyyətlə,  görüntü haqqında uşaqların fikirləri maraqlıdır.  
14 yaşlı Dan uşaqlıqda heykəllərin canlı olmadığı haqqında ancaq dü‐

şünə bilərdi. Və ya  şəkilli otaqda  insanın  tək olmadığına  inandığını xatır‐
layır.  

2 yaşlı Dar divardan asılmış rəsm yerə düşəndə ağlayıb, çünki düşünüb 
ki,  şəkildəki qızlar zədə alıblar.  

Bu uşaqlar tərəfindən görüntü ilə görüntünün qaynağı arasındaki əlaqə, 
həm də adlar və adların verildiyi əşyalar arasındakı əlaqə kimi başa düşülür.  

Bütün uşaqlar  ilk dəfə yuxu gördükdə onun reallığına  inanırlar. Sonra 
ətrafındakılar və valideynlərinin  təsiri nəticəsində onlar bu  fikirdən daşı‐
nırlar.  

14 yaşlı Danın ailəsində  inanclara yer yoxdur. O deyir ki, yuxu onun 
üçün real bir şey idi. Başqa bir dünya... Hər kəs yuxuya gedəndən sonra o 
dünyaya  səyahət edir. Fiziki olaraq yatağında qalsa da, özü bütünlüklə o 
dünyadadır.  

Məsələn, o, yuxuda dəfələrlə pişikləri gördüyünü xatırlayır. Bu pişiklər 
onun arxasınca gəlirdilər. Bu, onu çox qorxudurdu. Ancaq real həyata qa‐
yıtmaq üçün onun bir silahı var  idi. O özünü yerə atırdı və sonra ayılırdı. 
Ayılan  kimi  hələ  də  qorxu  içində  olan  Dan  pişiklərin  onu  yediyini  dü‐
şünürdü.  



Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial‐psixoloji məsələləri 
 

 171 

Uşaq vaxtı Dan əksər uşaqların   hiss etdiyi özünə qəriblik,  şəxsiyyətin 
itirilməsi, hər şeyin məcburi bir səbəbdən dolayı baş vermə ideyası, hər şe‐
yin öncədən qərarlaşdırıldığı, insanın etdiyi hərəkətə görə məsuliyyət daşı‐
madığı və bu səbəbdən də cəzaların olmaması fikrini daşıyırdı. Eyni xüsu‐
siyyətləri, o, yuxu üçün də  fikirləşirdi. Sanki yuxu  ikinci bir dünyadır. Və 
bu dünyada hər şey yuxu görənin iradəsi xaricində baş verir.  

Danın dediklərində nə qədər həqiqət olduğunu demək çətindir. Ancaq 
bu qərara gəlmək olar ki, uşaqlığın birinci dövründə onlar yuxudakı görün‐
tüləri  ağlın  xaricində  və  görüntünün mənbəyindən  törəyən  fiziki  varlıq 
kimi qəbul edirlər.  

İkinci dövr. Yuxunun mənbəyi bizik, ancaq yuxu yenə də bizim xari‐
cimizdədir.  

Bu mərhələ birincidən daha maraqlıdır. Çünki uşaq realizminin ən kəs‐
kin  formasını  əks  etdirir.  Bu  səviyyədə  olan  uşaqlar  artıq  yuxunun  da‐
xildən  törəyən bir  şey olduğunu anlayırlar. Ancaq onlar yuxuya xarici bir 
varlıq verir və onun otaqda, onların yanında olduğuna inanırlar.  

Əksər  hallarda  uşaqlar müstəqil  olaraq  bu  qənaətə  gəlirlər  ki,  yuxu 
görmələrinin səbəbi onların fikirləri və ya başları ilə əlaqədardır. Yuxuların 
reallıqla  olan  ziddiyyətinə  görə,    onlar  yuxuları  ruhi  şey  olmasa  da,  ən 
azından reallıqdan uzaq olan və daha çox danışıq, görüntü və düşüncə ilə 
bağlı bir şey kimi qəbul edirlər.  

Aşağıdakı misallar birinci və ikinci dövr arasında keçid dövrünü yaşa‐
yan uşaqlara aiddir.  

HORN (5; 3) : 
− Sən bilirsən yuxu görmək nədir? 
− Bəli. İnsanları görəndə yuxu görürsən.  
− Yuxu haradadır? 
− Tüstüdə.  
− Hansı tüstüdə? 
− Yataq ağlarından gələn tüstüdə.  
− Yuxular haradan gəlir? 
− Buradan (mədəsini göstərir) 
− Bəs onda necə olur ki, yuxu görəndə onlar yataq ağlarında olur.  
− Çünki sən elə bilirsən.  

Horn onu da əlavə edir ki, yuxu gözün qarşısına bir neçə santimetr aralı 
gəlir. O, düşüncənin ağız ilə aparılmasına  inanmasa da, onu döş qəfəsində 
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yerləşdirir.  Bəs Hornun  yuxunu  tüstü  ilə  əlaqələndirməsi  nəfəs  almaqla 
əlaqələndirməklə eynidirmi?   Ris və Faqın dedikləri ilə müqayisə etdikdə, 
elə olduğuna inanarıq.  

DUG (6 ½): 
− Yuxu nədir? 
− Yuxunu axşam görürlər. Sən nəsə haqqında  fikirləşirsən. 
− Yuxu haradan gəlir? 
− Bilmirəm.  
− Sənin fikrincə? 
− Mənim fikrimcə,  onları biz düzəldirik.  
− Sən yuxu görəndə o hardadır? 
− Evdən kənarda.  
− Nə üçün orada? 
− Çünki  sən o zaman ayıq olursan.  
− Bəs sonra? 
− Yuxu itir.  
− Sən yuxu görəndə o haradadır? 
− Bizimlə bir yerdə.  
− Harada? 
− Yataqda.  
− Harada? 
− Yaxında.  
− Mən orada olsaydım, onu görə bilərdim? 
− Yox.... Bəli, çünki sən yatağa yaxın olacaqdın.  
− Yuxu haradan gəlir? 
− Heç  bir tərəfdən.  
− Nəyin içindən çıxır yuxu? 
− Yatağın içindən.  
− Bəs o,  oraya necə girir? 
− Ona görə ki, sən yuxu görürsən.  
− Yuxu harada düzəldilir? 
− Yataqda.  
− Necə? 
− Hava ilə.  
− Hava haradan  gəlir? 
− Çöldən.  
− Nə üçün? 
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− Çünki pəncərə açıqdır.  
− Sən nə üçün yuxu görürsən? 
− Çünki dünən biz çimməyə getmişdik və çox qorxmuşduq.  
− Yuxunu göndərən nəsə var? 
− Bəli, quşlar.  
− Niyə? 
− Çünki onlar havanı xoşlayırlar.  
Dug sonra dedi ki, o, yuxusunda əsgərləri görüb.  
− Bu yuxu haradan gəlmişdi? 
− Çöldən? 
− Haradan? 
− Çoox‐çoox uzaqlardan, oradan (pəncərədən çölü göstərir).  
− Niyə? 
− Ona görə ki, orada külək var.  
− Yuxunu nə göndərir? 
− Hava.  
− Bəs sonra? 
− Quşlar.  
− Bəs sonra? 
− Göyərçinlər.  
− Bəs, sonra? 
− Elə bu qədər.  
− Niyə göyərçinlər? 
− Ona görə ki, külək əsəndə göyərçinlər sevinirlər. 
− Göyərçinlər yuxuları hər hansı bir səbəbə görə, məqsədli şəkildə göndərirlər? 
− Yox.  
− Onlar yuxuları göndərdiklərini bilirlər? 
− Yox. 
− Bəs, niyə onlar yuxuları göndərirlər? 
− Külək əsir deyə.  
− Göyərçinlər yuxunu özləri düzəldirlər? 
− Bəli.  
− Necə? 
− Küləyi gətirməklə.  
− Külək olmasaydı, yuxu görə bilərdik? 
− Yox, ona görə ki, yuxu gələ bilməyəcəkdi.  
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Bu  iki maraqlı  söhbət,  birinci  və  ikinci  dövr  arasında  keçid  dövrünü 
yaşayan  uşaqların  düşüncə  hadisəsi  haqqında  dediklərini  xatırladır. Dü‐
şüncə səsdir, yəni tüstü və havadan təşkil olunmuşdur, həm daxili,  həm də 
xaricidir.  

Maraqlıdır ki, Dug adların zehni varlıq olduğunu dərk etməyə başlayan 
uşaqlar kimi, yuxunun heç yerdən gəlmədiyini qəbul edir.  

Aşağıdakılar  birinci və ikinci dövr arasında olan uşaqlarla olan söhbət‐
lərdir.  

Pig (9 ½) : 
− Yuxular haradan gəlir? 
− Yuxudaykən sən kiminsə yanında olduğunu düşünürsən. Gündüz bir şey 
haqqında çox fikirləşəndə, axşam onu yuxuda görürsən.  

− Yuxu nədir? 
− O, heç nə.  
− O haradan gəlir? 
− Bilmirəm. Məncə, öz‐özünə gəlir.  
− Haradan? 
− Heç yandan.  
− Yuxu harada düzəldilir? 
− Otaqda.  
− Harada? 
− Sən yatarkən.  
− O harada düzəldilir? Otaqda, yaxud sənin içində? 
− Mənim içimdə ….. Çöldə.  
− Səncə, hansıdır? 
− Çöldə.  
− Yuxu haradan gəlir? Sənin içindən, yoxsa çöldən? 
− Mənim yanımdan.  
− Harada? 
− Otağımda.  
− Nə qədər uzaqda? 
O, 30 cm önünü göstərir.  
Dus (9) təxminən eyni vəziyyətdədir. O da inanır ki, yuxunun mənbəyi 

həm daxili  (ağızda), həm də xaricidir. Bu, ağzı  ilə düşündüklərinə  inanan 
və düşüncəni hava ilə eyni tutan uşaqların vəziyyətinə bənzəyir. Pig bir az 
daha  irəli gedərək gördüyümüz və düşündüyümüz  şeylər haqqında yuxu 
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gördüyümüzü, yəni yuxugörmədə  özümüzün də  əhəmiyyətli  rol oynadı‐
ğımızı deyir. Ancaq o, hələ də yuxunun bizim içimizdən gəldiyini və əslin‐
də qaynağının daxili olduğunu qəbul etmir.  

Aşağıdakı misallar  aydındır  ki,  ikinci  səviyyəyə  aiddir. Bu  səviyyədə‐
kilərin inancına görə, yuxu bizim içimizdən gəlir, ancaq yuxunu görərkən, 
o, xaricdə yerləşir.  
Schi (6) çox ağıllı balaca oğlandır. O, bizim suallara böyük maraqla ca‐

vab verirdi. Ona görə də onun cavabları çox dəyərlidir.  
− Sən bəzən yuxu görürsən? Yuxu nədir? 
− Sən, gecəyarı nəsə haqqında fikirləşirsən! 
− Yuxunu nə ilə görürsən? 
− Ruhunla, düşüncənlə.  
− Yuxu haradan gəlir? 
−  Gecə ikən. Yuxunu bizə göstərən gecədir.  
−  Bu nə mənaya gəlir? Yuxunu görərkən o, harada olur? 
−  O… (ağzının ucunda “başımda” sözü var), o, gecə ilə başım arasındadır (!) 
− Sən yuxu görərkən gözlərin bağlı olur, yoxsa açıq? 
− Bağlı.  
− Bəs onda yuxu haradadır? 
− Qaranlıq olan kimi yuxu gəlir. 
− O haradadır? 
− Ayıqkən  başındadır. Yuxudaykən  çölə  çıxır  (!). Gecəykən gecə  olur. Sən 
yatandan sonra artıq gecə olmur.  

− Yuxu gələndə o harada olur? 
− Gözlərimin önündə və ondan sonra divara doğru gedir.  
− Sənin atan onu görə bilər? 
− Yox.  
− Təkcə sən görə bilərsən? 
− Bəli, çünki yatan mənəm.  
Sci yuxunun düşüncədən  əmələ gəldiyini və onun  əsl qaynağının özü‐

müz olduğunu bilir. Ancaq o hələ də yuxunun bədənə nisbətən daxili bir 
şey olduğunu dərk edə bilmir. Yuxunu görə bilmək üçün gözlər bağlı olsa 
belə, o, gecə ilə göz arasında olmalıdır. Bu səbəbdən də Sci yuxuya gedər‐
kən yuxunun “çölə çıxdığını” düşünür. Scinin fikrincə, bir şeyin görünə bil‐
məsi üçün  onun mütləq  çöldə olması gərəkdir. Onun  realist düşüncələri, 
“xaricdə  olmaq”,  və”xaricdə  görünmək”  arasındakı  fərqi  başa  düşməyə 
mane  olur.  Əgər  o,  yuxunun  əsl mahiyyətini  başa düşsəydi,  onu divarın 
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qarşısında deyil, ya başında, ya da gördüyü obyektlərdə (məktəbdə, göldə) 
yerləşdirərdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Sci başa düşür ki,  təkcə özü öz 
yuxusunu görə bilər.  

Aşağıdakı söhbət isə bir rəsm ilə əlaqədar aparılır.  
Fav (8)  müəlliminin tapşırığı ilə məktəbdən kənarda onun başına gələn 

hadisələri “Müşahidə dəftəri”nə  qeyd edir. Qeydlər yazı, yaxud  rəsm ola 
bilər. Bir səhər Fav dəftərinə belə bir qeyd yazır: “Bu gün yuxuda şeytanın 
məni yandırmaq  istədiyini gördüm” və yazının aşağı hissəsinə yuxusunu 
təsvir edən bir rəsm çəkir. Rəsmin  sol tərəfində  Fav yataqda uzanıb, orta‐
da Şeytan var, sağda isə gecə paltarlarında Fav ayaq üstündə, onu yandır‐
maq  istəyən şeytanın qarşısındadır. Favın bu rəsmi uşaq realizminin bariz 
nümunəsidir. Yuxu  çarpayının  kənarında  cərəyan  edir. Ona  görə də  Fav 
gecə paltarındadır. Sanki şeytan onu yatağından çıxarıb.  

Yuxunun qaynağı ilə inancda Fav da   Sci kimi   düşünür,   yuxunun dü‐
şüncədən əmələ gəldiyinə inanır.  

− Yuxu nədir? 
− O, düşüncədir.  
− Yuxu haradan gəlir? 
− Sən nə isə görürsən, sonra onun haqqında fikirləşirsən.  
− Biz yuxuları özümüz düzəldirik? 
− Bəli.  
− O, çöldən gəlir? 
− Yox.  
Fav həm də onu   bilir ki, biz öz beynimiz və şüurumuz  ilə düşünürük. 

Bundan başqa, o, yuxusunu, təkcə özünün görə biləcəyini bilir. Nə biz, nə 
də  bir  başqası  onun  otağına  gələn  Şeytanı  görə  bilməzdi.  Onun  başa 
düşmədiyi şey isə yuxunun daxili mahiyyətidir.  

− Sən yuxu görərkən o, haradadır? 
− Gözümün qarşısında. 
− Harada? 
− Sən yataqda ikən, gözünün qarşısında.  
− Harada, çox yaxında? 
− Yox, otaqda.  
Biz rəsmdə Favın portretini göstərdik.  
− Bu nədir? 
− Mənəm.  
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− Hansı  sənsən – bu (|) yoxsa bu (||)? 
− Yuxuda bu (|| nu göstərir).  
− Bu (||) nədir? 
− Bu mənəm. Mənim gözlərim xüsusilə orada  (|)   qalmışdı ki, baxa bilsin 
(yuxuya) (!) 

− Sənin gözlərin ordaydi? Necə ordaydi? 
− Mən bütünlüklə  orada idim, xüsusilə, mənim gözlərim orada idi.  
− Bəs sənin bədəninin başqa hissəsi? 
− O da orada idi (yatağı göstərir).  
− O necə ola bilər ki, sən həm yataqda olursan, həm də ayaq üstə? 
− Məndən  iki dənə var  idi. Mən, eyni zamanda, həm yataqda  idim, həm də 
ayaq üstə baxırdım. 

− Gözlərin bağlı idi, yoxsa açıq? 
− Bağlı, çünki mən yuxulayırdım.  
Bir az sonra sanki Fav yuxunun daxili mahiyyətini başa düşdü.  
− Sən yuxuda ikən yuxu sənin içindədir, yoxsa  sən yuxunun içində? 
− Yuxu bizim içimizdədir, çünki yuxunu görən bizik.  
− O, başın içindədir, yoxsa çölündə? 
− İçində.  
− Elə indicə sən demişdin çöldə. Bu içində dedikdə nə demək istəyirsən? 
− Sən yuxunu gözünlə görə bilməzsən.  
− Yuxu haradadır? 
− Gözün önündə.  
− Gözün önündə nə isə olur? 
− Bəli.  
− Nə? 
− Yuxu.  
Fav başa düşür ki, yuxunun daxili mahiyyəti var. O anlayır ki, yuxunun 

xaricdə görünməsi illüziyadır. Ancaq o, yenə də deyir ki, illüziyanın yaran‐
ması üçün xaricdə nə isə fiziki bir varlığın olması zəruridir.  

− Sən həqiqətən orada idin? (||) 
− Bəli,  ikiqat orada idim (| və ||).  
− Mən orada olsaydım, səni görə bilərdim? (||) 
− Yox.  
− Sən “mən ikiqat ordaydım” deməklə nəyi nəzərdə tutursan? 
− Mən yuxuda ikən həm həqiqətən orada idim, həm də şeytanla idim.  
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Verilən  cavablardan  aşağıdakı  nəticələri  çıxarmaq  olar.  Fav  yuxunun 
xaricdə görünməyi ilə xaricdə olmanın fərqini başa düşmür. O başa düşür 
ki, yuxunun baş ilə bir əlaqəsi var, çünki   “yuxunu görən bizik”. Ancaq o,  
yuxunun xaricində  fiziki olaraq mövcud olduğuna şübhə etmir. Ona görə 
də  Fav üçün  yuxu,  sanki  güzgüdə  görünən  xəyaldır.  Fav  keçid dövrünü 
yaşadığı üçün  ziddiyyətli fikirlər deyir. Təbii ki, o  bundan xəbərsizdir.  

Fav  ikinci  şəklin  fiziki olaraq onunla    əlaqəli olduğuna  inanır. Həmçi‐
nin, həm yataqda, həm də ayaq üstə olmağın mümkünlüyü Favın realizmi‐
nin məhsuludur.  İkinci  rəsmin birinci  rəsm  ilə əlaqəsi  realist  inancı sübut 
edir.  Bizə  görə,  şəkil  ilə  onun  təsvir  etdiyi  insan  arasında  heç  bir  əlaqə 
yoxdur. Ancaq realist beyinlər üçün otaqda olan xəyal və rəsmin, onun təs‐
vir etdiyi insanla yaxından əlaqəsi vardır.  

Bu mülahizələrin fantastik olmadığını sübut etmək üçün bir başqa uşa‐
ğın fikirlərinə baxaq.  

Mos  (2: 6)   yuxunu “sən yuxulayarkən nəsə haqqında  fikirləşirsən və 
onu görürsən” kimi təsvir edir.  

− Yuxu haradan gəlir? 
− O, sənin  bütün gün ərzində haqqında fikirləşdiklərinin nəticəsidir.  
− Yuxu haradadır? 
− Sənin önündə.  
− Kimsə onu görə bilər? 
− Oh, yox.  
− Nə üçün yox? 
− O, görünməzdir (Bu ifadə çox inandırıcıdır və onu göstərir ki, Mos çöldə 
gördüyümüz görüntülər haqqında yox, görünməz, düşüncənin proyeksi‐
yası olan  görüntülərdən danışır.) 

− Yuxu gözün önündədir? 
− Yox.  
− Bəs haradadır? 
− Bir az uzaqda.  
− Harada uzaqda? 
− Yuxu gəlib‐gedən və görə bilmədiyin şeydir.  

Mith (7 ½) : 
− Sən bilirsənmi yuxu görmək nə deməkdir? 
− Bəli.  
− Biz nə ilə yuxu görürük? 
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− Gözümüz ilə.  
− O haradan gəlir? 
− Ürəkdən.  
− Sən yuxunu görərkən o harada olur? 
− Yuxunun özündə, ağlımda.  
− O, həqiqətən və fiziki olaraq oradadırmı? 
− Yox.  
− Bəs harada? 
− Çöldə.  
− Çöldə harada? 
− Otaqda.  
Card  (9 ½) Yuxu  onun üçün  “Sən  fikirləşəndə  ki  ev  yanır,  sən  yana‐

caqsan” kimidir. 
− Yuxu doğrudur? 
− Yox, çünki sən yuxuda olursan.  
− Bəs onda o nədir? 
− Alovdur. Sən nəsə fikirləşəndə onu görürsən.  
− Yuxu haradan gəlir? 
− Başdan. Ağıldan.  
− Sən nə zaman yuxu görürsən? 
− Fikirləşəndə.  
− Nə ilə? 
− Şüurunla.  
− Yuxu haradadır? 
− Yataqda.  
− O bizim içimizdədir, yoxsa önümüzdə? 
− Otaqda.  
− Harada? 
− Çox yaxında.  
− Sən indicə onu bildin? 
− Yox, mən çoxdan bilirdim ki, yuxu otaqdadır.  

Gren (13; 6) : 
− Yuxu haradan gəlir? 
− Sən nəsə fikirləşəndə. O bizim özümüzdən gəlir (Alnını göstərir) . 
− Yuxu haradadır? 
− Burada (30 sm gözünün önünü göstərir). 
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Kenn (7 ½) Yuxu “sən nəyisə ağlında quranda” əmələ gəlir. Və biz ağzı‐
mızla yuxu görürük.  

− Yuxu görəndə sənin gözlərin bağlıdır, yoxsa açıq? 
− Bağlı.  
− Mən orada olsaydım, sənin gördüyün yuxunu görə bilərdim? 
− Yox. Sən onu görə bilməzsən, çünki  o sənə yaxın olmayacaq.  
− Nə üçün görə bilmərəm? 
− Çünki o bizə yaxın deyil.  
− Onda haradadır? 
− Bizə yaxın olmayan yerdə.  
− Harada? 
− Uzaqda.  
− Sənin fikrincə harada? 
− O bizə doğru gəlir.  
− Haradan gəlir? 
− Ağızdan.  
− Sən yuxuda məktəbini görürsən ? 
− Çünki sən o zaman, sanki, məktəbdə olursan.  
− Yuxu  həqiqətən məktəbdədir, yoxsa təxəyyüldə? 
− Həqiqətən məktəbdədir.  
− Yüz faiz? 
− Yox.  
− Yuxu məktəbdədir, yoxsa sənin ağzında? 
− Mənim ağzımda.  
− Sən demişdin ki, o, uzaqdadır. Bu dediyin doğrudur, yoxsa yox? 
− O, uzaqdadır.  
Yuxarıdakı misallar yuxunun nə olduğunun kəşfinin onun harada ol‐

masına olan inancı nə qədər köklü dəyişdiyini göstərir. Kenn yuxunu ağzı 
ilə gördüyünü desə də, onu heç kimin görə bilməyəcəyinə dəlil olaraq yu‐
xunu məktəbdə,  yəni  baş  verdiyi  yerdə  yerləşdirir.  Kenn  yuxunun  onu 
məktəbə götürdüyünə  inanmır. Sadəcə olaraq, yuxuda gördüyü görüntü‐
nün məktəbdə olduğuna inanır. Onun yaşında olan uşaqların danışığında, 
günəşin  adının  günəşdə  olduğuna  inandıqları  kimi.  Buna  baxmayaraq, 
ikinci səviyyənin uşaqlarının əksəriyyəti yuxunu gözləri ilə 30 sm məsafədə 
yerləşdirir.  

Mülahizələrin 100 faiz doğru olduğunu demək üçün biz, ilk öncə daha 
yüksək inkişaf edən uşaqları sorğu‐sual etməliyik.  
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Drap (15) : 
− Sən düşüncəni görə bilərsən? 
− Bəli,  yuxuda. Yuxu  görməzdən  əvvəl  sən  nəsə  haqqında  fikirləşirsən  və 
onu görürsən.  

− Sən nə ilə yuxu görürsən? 
− Yaddaşımla.  
− Yuxu haradadır? 
− Heç yanda.  
− O haradadır, sənin önündə,  yoxsa başının içində? 
− Önümdə. Onu görə bilərsən,  ancaq toxuna bilməzsən.  
− Niyə önündə? 
− Çünki o sənin içində olsaydı, onu görə bilməzdin (Birinci səviyyədən olan 
Barbın fikrinin eynisi).  

Drap daha düzgün fikirləşir. Çünki ona görə yuxu heç bir yerdə deyil. 
Yəni yuxu fiziki varlıq deyil. Ancaq o, hələ də yuxunun onun önündə oldu‐
ğuna inanır.  

Biz yuxunun daxili mahiyyətini Drapa başa salmağa çalışdıq.  
− Sən indi məni görürsən? Keçən il məni gördüyünü xatırlaya bilərsənmi? 
− Bəli.  
− Sənin xatırladığın o şey haradadır? 
− Gözümün önündə.  
− Niyə? 
− Çünki sən başının içini görə bilməzsən. O, sanki mənim gözümün önün‐
dədir.  

Olmaqla  görünmək  arasında  fərqi  başa  düşəndən  sonra  (sanki), Drap 
sonda razılaşır ki, yuxu onun başındadır. O, yuxunun başının içində oldu‐
ğunu başa düşür.  

Ona verdiyimiz izahata olan təəccübü aydın şəkildə göstərir ki, o, əvvəl‐
lər  olmaq və görünmək arasındakı fərqi başa düşməyib.  

Pug (7;2) :Yuxu, ona görə, “gerçək olmayan şeyləri görməkdir” 
− Sənə bunu kim deyib? 
− Heç kim.  
− Yuxular haradan gəlir? Başın içindən, yoxsa çöldən? 
− Başımdan.  
− Yuxu haradadır? 
− Önündə.  
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− Harada? 
− Çox yaxında (30 cm gözünün önünə işarə edir).  
− Yuxu həqiqətən oradadır, yoxsa təxəyyüldə? 
− Bilmirəm.  
− Mən orada olsam, onu görə bilərdim? 
− Yox, çünki sən yuxuda olmayacaqdın.  
Bu fikirlərdə olan uşaqları ayırdıq. Bu da qeyd olunur ki, bu uşaqlar 10‐

11 yaşındadır.  
Ross (9; 9): Yuxu  “Sizin bir şey haqqında fikirləşdiyiniz zamandır.  
− O haradadır? O sizin qarşınızdadır? 
− Mənim başımda.  
− Sizin başınızda şəkillərin olduğu yerdə? O necə baş verir? 
− Xeyr, siz  əvvəl etdiyiniz əməlin şəklini görürsünüz.  
Visc (II; I):  Siz yuxunu baş vasitəsilə görürsünüz  və yuxu “başdadır”.  
− O, qabağınızda deyil? 
− O,  sanki siz gördüyünüz bir şeydir.  
− Qarşınızda hər hansı bir şey var? 
− Heç nə. 
− Başınızda nə var? 
− Düşüncələr. 
− Gözləriniz  başınızda olan şeyləri görür? 
− Xeyr. 
Bouch (11;10): “Siz əgər özünüzü yuxuda geyinmiş vəziyyətdə görsəniz, 

bu, o deməkdir ki, siz şəkil görürsünüz? O haradadır? Mən digər  insanlar 
kimi  geyinmiş  vəziyyətdəyəm,  deməli  o  (şəkil)  mənim  başımdadır,  siz 
fikirləşməyin ki, o sizin qarşınızdadır”.  
CELL (10; 7) həmçinin deyir: “Elə görünür ki, mən onu qarşımda (evdə) 

gördüm, ancaq o  mənim başımdadır”.  
Bu nümunələr uşaqların eyni və ya hətta daha mənalı suallarla qarşılaş‐

dığı zaman   özlərindən   aşağı yaş həddində olan uşaqlara   nisbətən necə 
fərqli cavab verdiklərini  göstərir.  

Yuxunun  qeyri‐təbii  görünən  formasını  təsvir  etmək  üçün  lazım  olan 
“Sən  fikirləşirsən ki,” “elə görünür ki,” “sanki elədir ki” kimi  ifadələrdən 
istifadə etmək bu yaş həddinə xas olan xüsusiyyətdir.  
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Nəticələr.  
Bizim hal‐hazırda analiz etdiyimiz nəticələr ilə öz çalışmamızın nəticəsi 

bir‐birinə  çox  oxşardır. Və  iki  qrup  arasında  gözə  çarpan  paralellik  var. 
Uşaqların fikir və sözlərlə ifadə olunan  ideyaları realizmin üç fərqliliyi və 
ya belə demək olarsa, üç “adualism ”ilə xarakterizə edilmiş kimi görünür.  

Bütün üçlüklər yuxu zamanı mövcud olur və yavaş‐yavaş digər adlar 
kimi yox olur.  

Birinci, uşaqlar  işarə  ilə göstərilmiş şey və ya zehni obyektlər və onun 
təqdim etdiyi şeyləri qarışdırırlar, onun mənbəyini müəyyənləşdirməyə ça‐
lışırlarr.  

TESTLƏR 
İradəliliyin qiymətləndirilməsi və özünüqiymətləndirmə üsulları 
Metodikanı N. N. Obozov hazırlayıb.  

Test 1.1. İradə gücünün özünüqiymətləndirməsi testi 

Təlimat 
Cavabların qiymətləndirilməsi aşağıdakı kimidir: “bəli” – 2 bal, “bilmi‐

rəm” və ya ”ola bilər”, “bəzən olur” – 1 bal, “xeyr” – 0 bal. Cavab verərkən 
balları dərhal qoymaq lazımdır.  

Suallar 
1. Başladığınız işin sizə maraqsız olduğu halda, buna baxmayaraq, sizin on‐

dan ayrılaraq istirahət etmək və yenidən işə davam etməyə vaxtınız varsa, 
onu bitirmək iqtidarında olursunuzmu? 

2. Sizə xoş olmayan hər hansı bir  işi (məsələn, bazar günü növbəyə getmək) 
etmək  istəmədiyiniz  halda  daxili müqavimətinizə  asanlıqla  qalib  gələrək 
onu edə bilirsinizmi? 

3. Məktəbdə və ya digər bir yerdə münaqişəli bir vəziyyətə düşərkən, siz özü‐
nüzü ələ alaraq maksimal dərəcədə obyektiv qərar qəbul edə bilirsinizmi? 

4. Əgər siz pəhriz saxlayırsınızsa və qarşınızda ən xoşladığınız yeməklər var‐
sa, onları yeməyə bilərsinizmi? 

5. Lazım gələrsə, səhər  tezdən adət etdiyiniz vaxtdan daha  tez qalxa bilərsi‐
nizmi? 

6. Qəza yerində qalaraq şahidlik etmək istəyərsinizmi? 
7. Məktublara tezmi cavab verirsiniz? 



Hüseyn Xəlilov 
 

 184 

8. Əgər siz nəyisə etməkdən qorxursunuzsa, (məsələn, təyyarədə uçmaq və ya 
diş  həkiminə  getmək)  öz  daxili  hissinizə  qalib  gələrək  onu  etməyi  və  son 
anda qərarınızı dəyişməməyi bacarırsınızmı? 

9. Həkimin sizə təyin etdiyi xoşagəlməz dərmanı qəbul edirsinizmi? 
10. Əgər  söz  verdiyiniz  işi  yerinə  yetirməniz  çətindirsə  və  çoxlu  problemlər 

yaradırsa, siz onu nəyin bahasına olursa‐olsun həll edirsinizmi? 
11. Tanımadığınız şəhərə, əgər sizə lazımdırsa, tərəddüdsüz gedirsinizmi? 
12. Günlük planınıza ciddi riayət edə bilirsinizmi? 
13. Kitabxanaya kitab borclu olanlara münasibətiniz mənfidirmi? 
14. Ən  xoşladığınız  veriliş  belə,  sizi  vacib  və mühüm  işinizi  təxirə  salmağa 

məcbur edə bilməz. Doğrudurmu? 
15. Siz münaqişə zamanı qarşıdakının sizə dediyi təhqiredici sözlərə belə bax‐

mayaraq, mübahisə etməyi dayandırıb susa bilirsinizmi? 
Yığılan balların qiymətləndirilməsi: 0‐12 bal – “iradə gücü” zəif, 13‐21 

bal – “iradə gücü” orta, 22‐30 bal – “iradə gücü” yüksək.  

Test 1.2. Dözümlülüyün qiymətləndirilməsi 
Metodika Y. P. İlyin və Y. K. Feşenko tərəfindən hazırlanıb.  

Təlimat 
Deyilən fikirlərlə razısınızsa “+”, razı deyilsinizsə “‐” işarəsini qoyun.  

Test 
1. Çətin bir iş görərkən yoruluramsa, onu dərhal atıram.  
2. Maraqsız hekayəni sona qədər oxumağa səbrim çatmır.  
3. Növbədə durmağı heç xoşlamıram və çox hallarda sona kimi dayanmayaraq 
çıxıb gedirəm.  

4. Mən ağrıya uzun müddət davam gətirə bilərəm, məsələn, diş ağrısına.  
5. Əksər hallarda susuzluğa davam gətirə bilirəm.  
6. Arıqlamaq üçün və ya xəstəlikdən müalicə olmaq üçün  lazım olan uzun‐
müddətli aclığa tab gətirə bilmərəm.  

7. İdman dərsində yorulduqda dərhal idman etməyi dayandırıram.  
8. Hətta darıxdırıcı işi də çox nadir hallarda sona çatdırmamış atmayıram.  
9. “Bacarmaram” dediyim işi etməyə özümü çox çətinliklə məcbur edə bilirəm.  
10. Yorğunluğuma baxmayaraq, işi yarı yolda buraxmıram.  
11. Mənə fiziki cəhətdən ağır iş verdikdə, onu daha çox güc tətbiq edərək gör‐
mək xoşuma gəlir.  
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12. Əminliklə deyə bilərəm ki, mən səbirliyəm.  
13. Qaçarkən yorulmağıma baxmayaraq, var gücümlə tempi saxlamağa çalışı‐

ram.  
14. Hətta  tələsmədikdə  belə,  dayanacaqda  uzun müddət  dayanaraq  nəqliyyat 

gözləmək məni hirsləndirir.  
15. Ağrıya qarşı dözümsüzəm.  
16. Özümü  iradəsi  zəif hesab  etmək  istəmədiyim üçün hər dəfə  ağır  fiziki  işi 

sona çatdırmağa çalışıram.  
17. “Bir işin altına girdinsə, onun çətinliyini unut” prinsipinə əsasən hərəkət 

edirəm.  
18. Hesab etmirəm ki, “dözüm və əmək hər şeyi həll edəcək” ifadəsi doğrudur. 

Əksinə, ağılla işləmək lazımdır, özünü yormaq yox.  
Cavabların qiymətləndirilməsi: 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17‐də verilən 

hər  “bəli”  cavabına  və  1,  2,  3,  6,  7,  9,  14,  15,  18‐də  verilən  hər  “xeyr” 
cavabına görə 1 bal hesablanır.  

Balların  sayı  cəmlənir.  6  baldan  aşağı  olduqda  dözümlülük  zəif,  12 
baldan yuxarı olduqda isə güclü hesab olunur.  

Test 1.3. İnadkarlığın qiymətləndirilməsi 
Metodika Y. P. İlyin və Y. K. Feşenko tərəfindən hazırlanıb.  

Test 
Sizə müxtəlif vəziyyətlər təqdim olunur. Özünüzü həmin vəziyyətlərdə 

hiss edərək verilənlərlə razısınızsa “+”, razı deyilsinizsə “‐” işarəsini qoyun.  
1. Əgər vacibdirsə, mən darıxdırıcı işi də axıra qədər görməyə çalışıram.  
2. Əsasən həvəsim olanda işləyirəm.  
3. Çətin məsələləri, tapmacaları, ümumiyyətlə, çətin deyilən hər şeyi həll et‐
məyi xoşlayıram.  

4. Əgər  başladığım  işdə  hər  şey  yolu  ilə  getməsə  belə,  yaranan  problemləri 
həll edərək onu davam etdirməyə çalışıram.  

5. Çox vaxt günümü planlaşdırıram, amma riayət edə bilmirəm.  
6. Mümkün qədər çətin işdən qaçmağa çalışıram.  
7. Əgər məndə nəsə alınmırsa, onu yenə də və yenə də etməyə çalışıram.  
8. Günümü planlaşdıraraq ona ciddi surətdə riayət edirəm, bəzən  istəmədik‐
lərimi etmək lazım olduqda belə.  

9. Çətinliyə düşdükdə mən tez‐tez şübhələnməyə başlayıram: görəsən başladı‐
ğımı davam etdirməyə dəyərmi? 
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10. Əgər kimsə mənə nəyisə  etməyə  icazə vermirsə, mən yenə də onu etməyə 
çalışıram.  

11. İşim düz gətirməyəndə mən səbirsiz oluram.  
12. Mən  şahmat  və  ya  digər  bir  oyun  oynadıqda,  son  gedişə  kimi mübarizə 

aparıram.  
13. Mübahisə zamanı mən əsasən digərlərinin fikrini dəyişməyə çalışmıram.  
14. Hər  zaman mənə  tapşırılan  işi  sona  qədər  etməyə  çalışıram,  hətta  çətin‐

liklər yarandıqda belə.  
15. Əgər düz olduğumu bilirəmsə, hər zaman öz fikrimdə qalıram.  
16. Çətin məsələnin həllində yalnız özümə arxayın oluram, digərlərinə yox.  
17. Mübahisə zamanı opponentimin təzyiqi qarşısında tab gətirə bilmərəm.  
18. Əgər düz yolda olmağıma əminəmsə, doğruluğumu sübut etmək üçün hər 

şey etməyə hazıram, hətta mənə mane olsalar belə.  
Cavabların  qiymətləndirilməsi:  1,  3,  4,  7,  8,  10,  12,  14,  15,  16,  18‐də 

verilən  hər  “bəli”  cavabına  və  2,  5,  6,  9,  11,  13,  17‐də  verilən  hər  “xeyr” 
cavabına görə 1 bal hesablanır. Nə qədər çox bal  toplanılarsa,  insan bir o 
qədər inadkardır.  

Test 1.4. İsrarlılığın qiymətləndirilməsi 
Metodika Y. P. İlyin və Y. K. Feşenko tərəfindən hazırlanıb.  

Test 
1. Mən gələcək üçün öz məqsədimi  təyin etmişəm və artıq onun həyata keç‐

məsi üçün iş görürəm.  
2. Mən qarşıma qoyduğum məqsədə doğru onun nə qədər uzaq olmasından 

asılı olmayaraq planlı şəkildə irəliləyirəm.  
3. Uzaq olan məqsədə nail olmaq yolunda qarşıma çıxan maneə məni həvəs‐

dən salır və mənfi təsir göstərir.  
4. Hətta uğursuzluqla qarşılaşanda belə, mən bilirəm ki, məqsədimə nail ola‐

cağam.  
5. Qarşıma uzaq məqsədlər qoymamağa çalışıram, çünki düşünürəm ki, bu‐

günlə yaşamaq daha asandır.  
6. Bir neçə dəfə özünü mükəmməlləşdirmə ilə məşğul olmuşam, amma heç bir 

nəticə əldə edə bilməmişəm.  
7. Uğursuzluqlar məni  həvəsdən  salır  və mən  qarşıma  qoyduğum məqsədə 

nail olmaqdan imtina edirəm.  
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8. Əgər  qarşıma  vacib  bir məqsəd  qoymuşamsa, mənim  qarşımı  almaq  çox 
çətindir.  

9. Məğlubiyyətim məni iki dəfə daha çox qüvvə ilə fəaliyyət göstərməyə sövq 
edir.  

10. Mən bir neçə dəfə həftəmi planlaşdırmağa  çalışmışam, amma onların heç 
birində zəif təşkilatçılığa görə, planlaşdırdıqlarıma riayət edə bilməmişəm.  

11. Çətinliklər yaranan zaman mən başladığımı davam etməkdə şübhələnməyə 
başlayıram.  

12. Əgər başladığım  iş həftə və aylarla sürərsə, onu sona çatdırmağa çətinlik 
çəkirəm.  

13. Ailəm məni divanə (dəli) adlandırır.  
14. Qarşımdakı maneələrə  baxmayaraq, məqsədimə  çatmaq mənə  böyük  zövq 

verir.  
15. Tez‐tez başladığım işi, mənə maraqsız olduğu üçün yarımçıq atıram.  
16. Gözləməyi  və  səbir  etməyi  bacarıram,  ona  görə  də  uzaq məqsədlər mənə 

qorxulu deyil.  
17. Maneələr məni daha da həvəsləndirir və qərarlarımı daha da möhkəm edir.  
18. Uğura  inamsızlıq  yox,  sadəcə  tənbəllik  məni  məqsədimə  nail  olmaqdan 

imtina etdirir.  
Cavabların qiymətləndirilməsi: 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 17‐də verilən hər 

“bəli” cavabına və 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18‐də verilən hər “xeyr” cavabına 
görə 1 bal hesablanır.  

Nə qədər çox bal  toplanılarsa,  insan bir o qədər  israrlı və başladığı  işi 
sona çatdırmağa meyillidir.  

Test 1.5. “Sosial cəsarət” metodikası 
Verilmiş metodika R. Kettellin fərdin çoxfraqmentli araşdırılması meto‐

dikasından bir fraqmentdir (faktor H).  

Test 

1. İnsanlarla əlaqə zamanı mən: 
a) dərhal ünsiyyət qururam 
b) bəzən 
c) qıraqda qalmağa üstünlük verirəm.  

2. Mən qəflətən bir qrup  insanın diqqət mərkəzində qalanda özümü pis hiss 
edirəm: 
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a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr 

3. Həmişə  insanlar  arasında  olmağı  sevirəm, məsələn,  qonaqlıqda,  dostlarla 
görüşdə və s.  
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr 

4. Əsasən özümdən yaşca böyüklərin, təcrübəlilərin yanında susuram: 
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr 

5. Mənə böyük auditoriya qarşısında danışmaq çətin gəlir: 
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr 

6. Çox insan qarşısında çıxış edərkən həyəcanlı oluram: 
a) həmişə 
b) bəzən 
c) demək olar ki, heç vaxt  

7. İnsanlar arasında olarkən, daha çox, susmağa üstünlük verirəm və digər‐
lərinə danışmağa imkan yaradıram: 
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr.  

8. İctimai tədbirlər zamanı insanlarla asanlıqla ünsiyyətə girirəm: 
a) düzdür 
b) bəzən 
c) səhvdir 

9. Nə vaxtsa siyasət işlətmək lazım olduqda və ya digərini fikrindən döndər‐
mək lazım olduqda mənə müraciət edirlər: 
a) düzdür 
b) bəzən 
c) səhvdir 
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10. Mən özümü ünsiyyətcil insan hesab edirəm: 
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr 

11. Ünsiyyət zamanı: 
a) öz hisslərimi sərbəst ifadə edirəm 
b) bəzən 
c) öz hisslərimi “daxilimdə” saxlayıram.  

12. İşləyərkən kiminsə mənə baxması xoşuma gəlmir: 
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr 

13. Mən həmişə məşğul olan aktiv insanam: 
a) bəli 
b) bəzən 
c) xeyr.  

Cavabların qiymətləndirilməsi: “a” və ”c” cavablarına 2 bal, “b” cava‐
bına isə 1 bal hesablanır. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13‐də “bəli” cavabı, 3, 5, 7, 9, 11‐
də “xeyr” cavabı hesablanır. Balların cəmi hesablanır.  

Nəticə 
Balların cəmi nə qədər çoxdursa, bir o qədər çox sosial cəsarət göstərilir.  

Test 1.6. “Aqressiv davranış” metodikası 
Metodika Y. P. İlyin və P. A. Kovalyov tərəfindən hazırlanıb və təmkin‐

liliyin, aqressiv davranışın aşkara çıxarılması üçün işlədilir.  

Təlimat 
Müsahib aşağıdakı fikirlərdən hansı ilə razıdırsa, cədvəldə həmin nöm‐

rənin qarşısındakı “bəli” xanasına “+”, hansı  fikirlə  razi deyilsə, cədvəldə 
həmin nömrənin qarşısındakı “xeyr” xanasında “‐” işarəsi qoymalıdır.  

Test 

1. Kimsə mənimlə razılaşmadıqda özümü saxlaya bilməyərək ona acı söz de‐
yirəm.  

2. Bəzən xoşlamadığım insanlar haqqında qeybət edirəm.  
3. Mən heç vaxt qarşımdakı əşyaları kiminsə üstünə atmaq dərəcəsində hirs‐

lənmirəm.  
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4. Nadir hallarda kimsə məni vuranda, ona qarşılıq verirəm.  
5. Bəzən çox ciddi şəkildə hüquqlarıma hörmət edilməsini tələb edirəm.  
6. Çox zaman hirsimdən hirsləndirənin ünvanına söyüş söyürəm.  
7. Elə vaxtlar olub ki, hirsimdən əlimin altına keçəni sındırmışam.  
8. Əgər hirslənsəm, kimisə vura bilərəm.  
9. Kimsə məni qıcıqlandırırsa, onun haqqında bütün düşündüklərimi üzünə 
deyirəm.  

10. İşdə  konflikt  yaranan  zaman  mən,  əsasən,  dostlarımın  və  yaxınlarımın 
danışıqlarına “əsəbiləşirəm”.  

11. Bəzən hirsimi stola yumruq vurmaqla göstərirəm.  
12. Əgər hüquqlarımın qorunması üçün fiziki güc tətbiq etməliyəmsə, mən elə 
də edirəm.  

13. Kimsə mənə qışqırırsa, mən də cavab olaraq ona qışqırıram.  
14. Tez‐tez evdə, məni tənqid edən iş yoldaşlarımın nöqsanları haqqında danı‐

şıram.  
15. Hirsimdən ayağımın altındakı hər şeyi tapdalayıb keçirəm.  
16. Uşaq ikən dalaşmağı xoşlayırdım.  
17. Mən tez‐tez  insanlara hədə‐qorxu gəlirəm, amma əslində, hədələrimi real‐
laşdırmaq fikrim olmur.  

18. Mən  tez‐tez  özlüyümdə  rəisimə nəsə deməyi planlaşdırıram, amma bunu 
hələ də etməmişəm.  

19. Mən  insanların stola vurmasını  ədəbsizlik sayıram, hətta onlar çox hirsli 
olsa belə.  

20. Əgər kimsə mənim əşyalarımı götürüb və qaytarmaq istəməyirsə, ona qarşı 
güc tətbiq edə bilərəm.  

21. Mübahisə zamanı mən tez özümdən çıxıram və qışqırmağa başlayıram.  
22. Düşünürəm ki, kiminsə dalınca danışmaq etik normalara ziddir.  
23. Heç elə olmayıb ki, hirsimdən nəsə sındırım.  
24. Mübahisəli problemlərin həlli zamanı heç vaxt fiziki qüvvə tətbiq etmirəm.  
25. Hirslənəndə də acı sözlərə keçmirəm.  
26. Qeybət etmirəm, hətta onlardan xoşum gəlməsə belə.  
27. Qarşımdakı hər şeyi dağıdacaq dərəcədə qəzəblənə bilərəm.  
28. Heç vaxt insanı vura bilmərəm.  
29. İnsanlara  “yerlərini  bilməyi”  öyrədə  bilmirəm,  hətta  onlar  haqsız  olsalar 

belə.  
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30. Bəzən rəisimin qərarından razı qalmadıqda, onu özlüyümdə söyürəm.  
31. Hirslərini  uşaqlarının  üstünə  tökərək,  onları  vuran  adamlardan  xoşum 
gəlmir.  

32. Sizi hirsləndirən insanlar döyülməyə layiqdirlər.  
33. Nə qədər hirslənsəm də, digərlərini təhqir etməməyə çalışıram.  
34. İşdə baş verən problemlərdən sonra evdə dava salıram.  
35. Hirslənib gedəndə qapını bərkdən çırpıram.  
36. Dava etməyi heç xoşlamıram.  
37. Xoşum gəlməyən insanlarla kobud oluram.  
38. Əgər avtobusda kimsə ayağımı tapdalayıbsa, özlüyümdə onu söyürəm.  
39. Uşaqlarını pis əhvalda olduqları üçün döyən valideynləri qınayıram.  
40. İnsanı nəyəsə inandırmaq, onu fiziki məcbur etməkdən daha yaxşıdır. 
Cavabların qeyd olunması üçün cədvəl: 
№  Bəli  Xeyr  №  Bəli  Xeyr  №  Bəli  Xeyr  №  Bəli  Xeyr 
1      11      21      31     
2      12      22      32     
3      13      23      33     
4      14      24      34     
5      15      25      35     
6      16      26      36     
7      17      27      37     
8      18      28      38     
9      19      29      39     
10      20      30      40     

Cavabların qiymətləndirilməsi 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 37‐də verilən “bəli”, 25, 29, 33‐də verilən “xeyr” cavabı 

sorğu edilənin verbal (şifahi) aqressivliyə meyilli olduğunu; 2, 6, 10, 14, 18, 
30, 34, 38‐də verilən “bəli” və 22, 26‐da verilən “xeyr” cavabı qismən verbal 
(şifahi)  aqressivliyə meyilli  olduğunu;  7,  11,  15,  27,  35‐də  verilən  “bəli” 
cavabı  və  3,  19,  23,  31,  39‐da  verilən  “xeyr”  cavabı  qismən  verbal  aqres‐
sivliyə meyilli olduğunu; 8, 12, 16, 20, 32‐də verilən “bəli” və 4, 24, 28, 36, 
40‐da  verilən  “xeyr”  cavabı  birbaşa  verbal  aqressivliyə meyilli  olduğunu 
göstərir.  

Nəticə 
Balların  cəmi nə qədər  çoxdursa,  insanın  aqressivliyə meyilliliyi bir o 

qədər çoxdur.  
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Test 1.7. Mütəşəkkilliyin qiymətləndirilməsi 
Təlimat 
Aşağıda verilən  fikirləri oxuyun,  razı olduğunuzun qarşısına “+”,  razı 

olmadığınıza isə “‐” işarəsini qoyun.  

Test 
1. Axşamdan sabahkı günün işlərini planlaşdırıram.  
2. Həmişə digərlərinin uğuruna sevinirəm.  
3. Çox hallarda planlaşdırdığım işləri yerinə yetirə bilmirəm.  
4. Hesab edirəm ki, eyni zamanda bir neçə işə hazırlaşmaq qeyri‐mümkündür.  
5. Mənim iş stolum əsasən səliqəli olur.  
6. Verdiyim sözləri həmişə yerinə yetirirəm.  
7. Bir qayda olaraq, mənə göndərilən məktuba gec cavab yazıram.  
8. Evə çirkli ayaqqabıda gəldikdə, dərhal onu təmizləyirəm.  
9. Bəzən elə olur ki, bilmədiyim şeylər haqqında danışıram.  
10. Bu gün görə biləcəyim işi sabaha saxlamıram.  
11. Sosial fəaliyyətlərlə, ev işləri ilə, idmanla və s. məşğul olmaq mənim iş hə‐

yatıma mənfi təsir göstərir.  
12. Əgər sabah işlərim çox olacaqsa, bu, məni çox da qorxutmur, çünki əvvəl‐

cədən günümü planlaşdırıram.  
13. İstənilən halda işi əyləncədən üstün sayıram.  
14. Çox hallarda işə səhər yeməyi yeməmiş gedirəm.  
15. İşə ciddi səbəb olmadan da gecikə bilərəm.  
16. İstənilən mövzuda müzakirə apara bilərəm.  
17. Əgər işdə uğursuzluq zolağı ilə qarşılaşıramsa, ora getmək həvəsim itir.  
18. Hər şeyi öz yerinə qoyuram.  
19. Bəzən düşündüklərimi doğru şəkildə yox, dəyişdirərək deyirəm.  
20. Hətta vacib olmayan tədbirə də gecikəndə özümü günahkar hiss edirəm.  
21. Mənim yolum – müdirin tapşırdığı  işləri vaxtında və ciddi  şəkildə yerinə 

yetirməkdir.  
22. İşə həmişə 10 dəqiqə tez gəlirəm.  
23. İctimai yerlərdə bütün qayda‐qanunlara riayət edirəm.  
24. Səhərlər idman edirəm.  
25. Əgər əsaslı şəkildə bir işə hazırlaşıramsa, digər işlərim yarımçıq qalır.  
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26. Həmişə yolu keçid olan yerdən keçirəm.  
27. Bəzən işə yatağımı yığışdırmamış gedirəm.  
28. İctimai‐sosial işləri gecikdirmədən yerinə yetirirəm.  

Cavabların qiymətləndirilməsi 
Mütəşəkkillik 1, 5, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24 və 28‐də verilən “bəli” və 3, 4, 

7,  11,  14,  15,  17,  21,  25  və  27‐də  verilən  “xeyr”  cavablarının  cəmini 
hesablamaqla qiymətləndirilir.  

2, 6, 9, 13, 16, 19, 23 və 26 cavabların səmimiliyini yoxlamaq üçündür. 
Əgər rəyi soruşulan şəxs bütün suallara “bəli” cavabı (19‐dan başqa, orada 
“xeyr”  cavabı  olmalıdır)  verirsə  və  4  baldan  çox  toplayırsa,  onun  anketi 
analizə yararlı olmayacaq.  

Nəticə 
Yığılan  bal  nə  qədər  çoxdursa,  rəyi  soruşulanın mütəşəkkilliyi  bir  o 

qədər yüksəkdir.  
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Test 1.8. Diqqətsizlik – dahilik nişanəsidir ? 
 Bəli 
 Xeyr 

 

 
 

Otaqda sizə lazım olan 
əşyaları tez tapırsınız ? 

Pulunuzu və açarınızı
 tez‐tez itirirsiniz? 

Yeni sifətləri yaxşı yadda 
saxlayırsınız? 

Diqqətsizliyinizdən 
tez‐tez pis vəziyyətə 

düşürsünüz ? 

Meşədə istiqamətinizi 
yaxşı müəyyən edirsiniz ?

Siz nə vaxtsa 
küçədən pul 
tapmısınız ? 

Qaranlıqda 
vahiməyə 

düşürsünüz ? 

Yeni avtobusun 
istiqamətini yadda 
saxlamaqda çətinlik 

çəkirsiniz ? 

Dostlarınızın doğum 
günlərini deyə 
bilərsinizmi ? 

Tanışlarınız sizinlə 
oyun oynaya 
bilərmi? 

Piştaxtalardan 
uzaqlaşmamış, satış 

qalığını yoxlayırsınız ?

Eyni zamanda iki işi görə 
bilərsinizmi? 

Dünən baxdığınız 
filmin təfsilatları 
yadınızdadır ? 

Bir il bundan qabaq 
olduğunuz evi asanlıqla 

tapa bilərsiniz ? 

Küçəni keçəndə ətrafınıza
diqqətlə baxırsınız ?  Sizi oxumaqdan ayıranda 

hirslənirsiniz? 
Borclarınız haqqında tez‐

tez unudursunuz ? 

Üç gün bundan qabaq 
səhər nə yediyiniz 
yadınızdadır ? 

Bir işdən digər işə asanlıql
keçirsiniz ? 

Gözlənilməz yağış altına 
tez‐tez düşürsünüz ?  Yuxudan tez 

oyanırsınız ? 

Söhbətə başınız qatışaraq 
dayanacaqda 
avtobusunuzu 
qaçırmısınız? 

“Loxotronçuların” 
qurbanı olmusunuz? 

Divar arxasındakı musiqi
sizi işinizdən ayıra bilirmi

? 

Dostlarınızın evindəki 
divar kağızlarının 

rənglərini  
xatırlayısınız ?

İnsanı bir başqasıyla 
tez‐tez səhv 
salırsınız? 

1  2 3 
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Açar 
1. Siz nadir görünən diqqətcil, sayıq və həqiqətən gözüaçıq insansınız! Bu cür 
diqqətcilliyə ancaq paxıllıq etmək olar. Bəlkə, siz bu cür mükəmməl nəticəyə 
inadcıl məşqlərlə çatmısınız ? 

2. Siz öz  işlərinizi aparmaq üçün və vacib  şeyləri unutmamaq üçün yetərincə 
diqqətcilsiniz. Ancaq hər bir  insanın  səhvi olur – diqqətsizlik göstərərək nə 
isə  fikrinizdən  yan  keçə  və  ya  nəyisə  itirə  bilərsiniz,  bu  da  öz  növbəsində 
xoşagəlməz  anlaşılmazlıqlara  yol  aça  bilər. Ancaq  yenə  də  siz məsuliyyətli 
anlarda özünüzü ələ alır və ciddi səhv buraxmamağı bacarırsınız. 

3. Siz  çox diqqətsiz  insansınız və bu da  sizin həyatınızda bir  çox xoşagəlməz 
hadisələrə səbəb olur. Sizi bu barədə tənbeh edəndə isə siz buna gülümsəyərək 
cavab verirsiniz – sanki siz xəyalpərəst, fikirli insansınız və bu cür “boş şey‐
lərə” fikir vermirsiniz. Ancaq görəsən bunlar boş şeylərdir? Axı sizin bu diq‐
qətsizliyinizdən  baş  verən  xoşagəlməzliklərdən  ətrafınızdakılar  da  əziyyət 
çəkə  bilər. Misal  olaraq,  siz  su  kranını  bağlamağı,  birindən  götürdüyünüz 
kitabı qaytarmağı və ya birinin borcunu ödəməyi unuda bilərsiniz. Siz müt‐
ləq diqqətinizi məşq etdirməlisiniz və ya bəlkə, psixoloqun məsləhət və kömə‐
yinə müraciət edəsiniz? 



Hüseyn Xəlilov 
 

 196 

Test 1.9. Özünüzə hakim olmağı bacarın! 
Bəli 
Xeyr 

 

Sizi özünüzdən 
çıxarmaq asandır?  

Gülüş hissinə 
maliksiniz? 

Ətrafınızdakıların sizi 
qısqandığını hiss 

edirsiniz? 

Siz sürətli və 
yüksəkdən 
danışırsınız? 

Xəyalpərəstsiniz?
Kinayəlisiniz? Siz çox dinamiksiniz? 

Çatışmazlıqlarınızı 
lağa qoya bilirsinizmi? 

Hər zaman sakit yuxu 
görürsünüz? 

Başqalarını ələ 
salmağı sevirsiniz?  Sevgi romanlarını 

sevirsiniz? 

İnsanların 
gecikməsindən nifrət 

edirsiniz? 

Yersiz gülüşlər sizi 
qəzəbləndirir? 

Məntiq üzrə 
birincilikdə əminsiniz 

? 
Şöhrətpərəst 
insansınız? 

Kimsə sizi öyrədəndə 
hirslənirsiniz?  Mübahisədən qaça 

bilirsiniz? 
Şəxsi həyatınızdan 

razısınız? 

Tez‐tez başqalarını 
qısqanırsınız? 

Tez‐tez 
qəzəblənirsiniz? 

Dostluq edə bilirsiniz? Həmsöhbətiniz jestlərlə 
çox danışanda 
hirslənirsiniz? 

Xoşagəlməz 
hallarınızı tez unuda 

bilirsiniz? 

Dincəlmək üçün 
zaman tapa bilirsiniz? 

Detektiv və döyüş 
filmlərini sevirsiniz? 

Uşaqları 
cəzalandırmaq sizcə, 

lazımdırmı? 

Səbirli insansınız? 

1  2 3 
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Açar 
1. Sizi  səbirli,  sakit,  təmkinli  insanlara  aid  etmək  olmaz.  Sizi  hər  şey,  hətta 
xırdalıqlar da  qəzəbləndirir. Siz  qəzəbli  insansınız,  özünüzdən  tez  çıxırsı‐
nız, sizin mənfi emosiyalarınızdan başqaları əziyyət çəkə bilər. Psixi özünü‐
tənzimləmə  xüsusiyyətinə malik  olmağa  çalışın  və  sakitləşdirici  bitki  dər‐
manlarının istifadəsinə başlayın.  

2. Sizi daha çox rast gəlinən  insan tipinə aid etmək olar. Xoşagəlməz hadisə‐
lərə qarşı siz «arxanızı çevirə» bilirsiniz, onlar barədə asanlıqla unuda, hir‐
sinizi asanlıqla başqalarının üstünə tökə bilirsiniz.  

3. Siz sakit  insansınız, asan olmayan həyata real baxa bilirsiniz. Özünü‐ida‐
rəniz  o  qədər yüksəkdir  ki,  sizi  özünüzdən  asanlıqla  çıxarmaq  olmaz,  ona 
görə  də  ətrafınızdakılar  yanınızda  özlərini  rahat  hiss  edirlər.  Sizi  yalnız 
dostlarınız deyil, həmkarlarınız da çox sevir.  
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Test 1.10. Özünüzə inam səviyyəniz 
   Bəli 

Xeyr 

 

Hərdən özümü 
itirirəm, nə 

deyəcəyimi bilmirəm

Mübahisəyə yalnız 
əsaslı sübutlarla 

başlayıram 

Mən bazarlıq edə 
bilməyən  

insanlardanam 

İnsanlar məni öz 
məqsədləri üçün 
istifadə edirlər 

Emosiyalarımı açıq 
şəkildə bildirirəm 

Mənə qərarsızlıq 
xüsusiyyəti uyğundur

Həmişə yardıma 
gəlməyə hazıram 

Öz fikirlərimi 
gizlətməməyə 

çalışıram 

Öz nöqteyi‐
nəzərimi müdafiə 

edə bilirəm 

Səfeh görsənməkdən 
qorxuram 

Lider olmağa can 
atıram 

“Yox” cavabı 
vermək mənim  
üçün çətindir 

Hər zaman 
müdiriyyətin 
fikirləriylə 
razılaşıram 

Mən sevgisini birinci 
etiraf edənlərdən 

deyiləm 

Mübahisə zamanı 
həmişə hirslənirəm 

Borcu xatırlatmaqdan 
utanıram 

Hər zaman öz fikrimi 
bildirirəm 

Yad insanlarla 
ünsiyyət qurmağı 

sevirəm 

Ünvanıma 
iltifatlardan utanıram

İnsanlar arasında 
özümü sıxılmış kimi 

hiss edirəm 

Pis xidmətdən 
şikayətlənə bilərəm 

İnsanların hisslərinə to‐
xunmamağa çalışıram

Növbədənkənar 
girənlərə etirazımı 

bildirirəm

Digərlərindən daha 
pis göründüyümü 

hesab edirəm 

Rahatca fikrimi 
bildirirəm 

Mənə lazımsız malı 
sırımaq olar 

Özüm haqda 
dedi‐qodulara 
sakit yanaşıram 

1  2 3 
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Açar 
1. Sizin özünüzə  inamınız yoxdur və bu da sizə mükəmməl yaşamağınıza və 
planlarınızı  həyata  keçirmənizə mane  olur. Özünüzə  daha  tənqidi  yanaş‐
mağa çalışın. 

2. Sizin kifayət qədər fəaliyyət və imkanlarınıza inamınız vardır. Bu inam sizə 
həyatınızın «dağıdıcı dalğaları qarşısında üzmək» imkanı verir. 

3. Sizin həddən  artıq  özünüzə  inamınız vardır və bu da  sizə  çox vaxt  ziyan 
verir – xüsusən ətrafdakılardan uzaqlaşdırır. Özünüzü tənqid etməyi bacarın 
– şübhəsiz, bunun sizə ziyanı yoxdur. 
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Test 1.11. Özünüzə qiymət verməniz 
     Bəli 
     Xeyr 

 

Ünsiyyətcil 
insanam

Məndə tez‐tez təhlükə
hissi oyanır 

Çatışmazlıqlarıma 
gülə bilərəm 

Öz xətalarımı 
düzəldə bilirəm 

Tez‐tez 
ətrafdakıların məni 
anlamamasıyla 
qarşılaşıram 

Kütlə qarşısında 
çıxış etməyə 
hazıram 

Söhbəti 
dəstəkləməyi 
bacarıram 

İnsanların mənə 
münasibəti məni 
maraqlandırır 

Cəmiyyətdə 
özümü sıxılmış 
kimi hiss edirəm 

Asanlıqla tanışlıq 
qururam 

Özümü 
təvazökar hesab 

edirəm 

Zarafata sakit 
reaksiya 

göstərirəm 

Xarici 
görünüşümdən 
məmnunam 

Həvəsləndirilməyə 
laqeydəm 

Mühitdə özümü   
yaxşı hiss edirəm 

Həvəslə 
fikirlərimi 
bölüşürəm 

Tez‐tez 
əsəbiləşirəm 

Asan utanıram Həmişə qələbəyə 
ümid edirəm 

Mühitin qəlbi 
olmağı bacarıram 

Gələcəyim məni 
narahat edir 

Diqqətli baxışları 
saxlaya bilirəm  Pessimistəm  

Uzun‐uzadı 
özümə qarşı 

tənqidi 
davranıram 

Gülməli 
görünməkdən 
qorxuram 

Asanlıqla 
məsuliyyət altına 

girirəm 

Səfeh 
görünməkdən 
qorxuram 

1  2 3 
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Açar 
1. Sizdə özünüzə qiymətiniz yüksəkdir. Aydındır ki, siz keyfiyyətsizlik komp‐
leksindən əziyyət çəkmirsiniz, tənqidi fikirlərə sakit reaksiya göstərirsiniz və 
nadir hallarda öz hərəkətlərinizdə qərarsızsınız.  

2. Sizdə özünüzə qiymətiniz orta səviyyədədir. Siz nadir hallarda  şübhəçilik‐
dən  əziyyət çəkirsiniz, ancaq hərdənbir sizə elə gəlir ki,  ətrafdakılar sizdən 
nədənsə üstündürlər,  ona görə də hərdən  özünüzü  onların  fikirləriylə qu‐
rursunuz.  

3. Sizdə  özünüzə  qiymətiniz  aşağı  səviyyədədir.  Siz  tənqidi  çox  çətin  qəbul 
edirsiniz, həmişə çalışırsınız ki, özünüzü başqalarının fikirləriylə qurasınız 
və keyfiyyətsizlik kompleksindən əziyyət çəkirsiniz.  
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Test 1.12. Siz intravertsiniz, yoxsa ekstravert? 
     Bəli 
     Xeyr 

 

 
 

Tənhalıqdan 
qaçırsınız?

Yeni mühitə çətin 
alışırsınız? 

Məzəli danışmağı 
sevirsiniz? 

Böyük auditoriya 
qarşısında çıxış 

etməyi sevirsiniz? 

Siz hadisələri 
bütövlükdə daha yaxşı 
yadda saxlayırsınız, 
nəinki hissələrlə? 

Siz qərarları tez qəbul 
edirsiniz? 

Sizi gündəlik eyni 
tipli iş üzür? 

Siz insanları pis 
yadda 

saxlayırsınız? 

Yemək bişirməyi 
sevirsiniz? 

Özünə qapanmış 
insanlardan 
qaçırsınız? 

Sağlamlığınızdan 
şübhə edirsiniz? 

Sağlıq deməyi 
sevirsiniz? 

Yad vəziyyətlərdə öz 
istiqamətinizı müəy‐
yən edə bilirsinizmi ?

Siz səbirsiz və 
hövsələsizsiniz?  Səbirlilik sizə xasdır? 

Başqalarının gözündə 
necə təəssürat 

bağışlamağınız sizin 
üçün vacibdir? 

Hədiyyə verməyi 
sevirsiniz? 

Dostunuz azdır?
Çətin vəziyyətdə sakit 
olmağı bacarırsınız? 

Planlarınız çoxdur? Gözləmələri rahat 
keçirirsiniz?  Səsli mühitləri 

sevirsiniz? 

Hər zaman öz 
prinsiplərinizi 

müdafiə edirsiniz?  

Yer və təəssürat‐
larınızı dəyişmək 

sizi yorur?  

Hərdənbir «özünüzlə 
təkbaşına qalmaq» 

istəyirsiniz? 

Səyahətə çıxmaq 
barədə xəyal 
qurursunuz? 

Danışıq zamanı 
jestlərdən az istifadə 

edirsiniz? 

1  2 3 
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Açar 
1. Siz  ekstravertsiniz,  yəni  sizin  düşüncələriniz  xarici  dünyaya  yönəlikdir. 
Sizin üçün əsas – hərəkət etməkdir. Siz daim ünsiyyət qurmağa, əlaqələri‐
nizi genişləndirməyə və həyatdan sizə verə biləcəyi hər şeyi götürməyə can 
atırsınız.  

2. Sizi daha çox rast gəlinən insan tipinə aid etmək olar – ambert tipinə, yəni 
siz həm ekstravert, həm də intravert xüsusiyyətlərinə malik insansınız.  

3. Siz intravertsiniz, yəni dalğın fikirlisiniz. Sizin üçün əsas – iç dünyanız, öz 
düşüncə və duyğularınızdır. Öz  əlaqələrinizi məhdudlaşdırmağa, özünüzə 
qapanmağa meyillisiniz. Ancaq  hətta  qatı  intravertlər  belə  bu  dünyanın 
reallıqlarından gizlənə bilməzlər.  
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Test 1.13. Siz lidersiniz? 
     Bəli 
     Xeyr 
 

 

Başqalarının fikirlərinə 
önəm verirsiniz? 

Siz pullarınızı yalnız 
həzz üçün 

xərcləyirsiniz ? 

Siz mübahisələrə    
tez‐tez qarışırsınız?

Başqalarını dinləməyi 
sevirsiniz?  Siz krediti nağddan 

üstün tutursunuz? 

İnsanların xahişlərinə 
rədd cavabı verə 
bilirsinizmi? 

Siz öz 
uğursuzluğunuzda 

başqalarını 
günahlandırmağa 

meyillisiniz? 

Həyatınızda önəmli 
qərarları sizin əvəziniz
başqaları qəbul edir? 

Tənqiddən 
inciyirsiniz? 

Dəblə geyinməyə 
çalışırsınız? 

Tez‐tez üzrxahlıq 
edirsiniz? 

Müdirlə münaqişəyə 
girə bilərsiniz? 

Siz gerçəyi insanın 
üzünə deyə 
bilərsiniz? 

Siz elə geyinirsiniz ki,
diqqət cəlb edəsiniz ?

Siz öz mövqeyinizi 
müdafiə etməyə 
çalışırsınız? 

Uğursuzluq sizi daha 
da toparlayır? 

Mübahisədə (oyunda) 
uduzduğunuz zaman 

qıcıqlanırsınız? 

Qayda və əmrlərə 
asan tabe olursunuz?

Ədəbsiz şəkildə 
söyülə bilərsiniz? 

Siz sözünüzün sahibi 
ola bilirsiniz? 

Başqalarını səfeh halına
salmağı sevirsiniz? 

Siz həmişə 
düşündüyünüzü 

deyirsiniz? 

İctimai yerlərdə tez‐tez
mübahisəyə girirsiniz?

Siz narahat olanda 
ancaq vəziyyətinizə 

uyğun paltar 
geyinirsiniz? 

Siz diplomatik 
insansınız? 

İstidə özünüzü rahat 
hiss edirsiniz? 

Səfeh insanlara qarşı 
səbirlisiniz? 

1  2 3 
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Açar 
1. Sizin amiranə xasiyyətiniz var. Siz anadangəlmə  lidersiniz və çox güman 
ki,  sizə  nə  edilməsi  lazım  olduğunu  deyəndə,  çox  tez  qıcıqlanırsınız.  Siz 
insanları idarə etmədə yüksək nailiyyətlər əldə edə bilərsiniz.  

2. Siz dəyişən xasiyyətə maliksiniz. Siz  idarə  təşkil edə bilərsiniz, nə və necə 
etmək  barədə  başqalarına  məsləhət  verməyi  sevirsiniz.  Ancaq  sizi  liderə 
çevirə biləcək möhkəmlik xüsusiyyəti çatışmır.  

3. Siz yumşaq, asan tabe olan insansınız. Sizə başqalarının fikirləri öz mövqe‐
yinizdən daha yaxındır. Təhlükəli vəziyyətlərdə  isə  siz başqalarının  idarə‐
çiliyinə və  fikirlərinə etibar edirsiniz. Hamı  idarəçi ola bilməz ki... Siz çox 
qiymətli və yaxşı icraçısınız.  
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Test 1.14. Siz utancaq insansınız? 
      Bəli 
     Xeyr 
 

 
 

İclasa gecikdiyiniz 
zaman zala girməyə 

çəkinirsiniz

Öz işimə qarşı 
məmnuniyyətlə  

fikirləri dinləyirəm

Həvəslə lətifə 
danışıram 

Tanımadığım oyunda
oynamaqdan imtina 

edərəm 

Ətrafdakılardan nə 
iləsə fərqlənməyə 

çalışıram 

Böyük auditoriya 
qarşısında çıxış 

etməkdən utanıram

Diqqət mərkəzində 
olmamağa çalışıram 

Xarici görünüşümdən 
məmnunam 

Zarafata sakit 
reaksiya 

göstərirəm 

Mənə diqqətlə 
baxanda sıxılıram 

Asanlıqla tanışlıq 
qururam 

Digər cinsin 
nümayəndəsiylə 
münasibətdə 
təşəbbüssüzəm 

Təzə paltar 
geyinməyi sevirəm  Küçəyə çıxmamışdan

əvvəl mütləq güzgüyə
baxıram 

Həmişə nəyisə 
anlamasam, yenidən 

soruşuram 
Tənqiddən inciyirəm

Nə vaxtsa kiməsə 
hirsliyəmsə, onu 

bildirirəm 

Həmişə özümdən 
narazıyam 

Yad insanla birinci 
ünsiyyət qura   

bilərəm 

Başqasının yanında 
utanmadan 
soyunuram

Hər bir şeydə öz 
fikrimi bildirirəm  

Fiqurum daha 
yaxşı ola bilərdi 

1  2 3 4 

Nə isə alanda 
qərarsızlıq keçirirəm 

İşgüzar görüşdə 
gözləmək məni 

hövsələdən çıxarır 
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Açar 
1. Siz  çox utancaq  insansınız. Narahatlığınız  ondan  ibarətdir  ki,  insanların 
sizin  haqda  nə  düşünməyi,  sizi  rahat  həyat  sürməyə  və  özünüzü,  heç 
olmasa, digərlərindən daha pis hiss etməyəcək bir “kompleks” halına gətirib. 
Yaxşı olardı ki, psixoloqun köməyi ilə özünüzə qiymət verməni yüksəltməyə 
kömək edəcək bir sistem hazırlayasınız.  

2. Ətrafdakıların sizə münasibəti vacibdir. Və bəzən bu cür asılılıq sizə təşəb‐
büslərinizin  həyata  keçməsinə mane  olur  və  xoşagəlməz  hadisələrə  səbəb 
olur.  Ona  görə  də  bir  az  peşman  olmağı  öyrənin  və  özünüzə  daha  çox 
inanın! 

3. Siz  ətrafınızdakıların  fikirləriylə  hesablaşırsınız,  ancaq  bunun  yanında  öz 
mövqeyinizə də hörmət  edirsiniz. Siz öz çatışmazlıqlarınıza adekvat yana‐
şırsınız (kimdə çatışmazlıq yoxdu ki ?), bunun yanında nəinki bunları ta‐
razlaşdırıb hamarlaşdırırsınız, həmçinin özünüzün yaxşı xüsusiyyətlərinizi 
də göstərirsiniz.  

4. Sizi qətiyyən  ətrafınızdakıların  sizə münasibəti maraqlandırmır. Siz həyat 
dənizinə öz istiqamətinizdə üzürsünüz. Ancaq bu cür mövqe ən yaxşı deyil. 
Digər insanlara diqqət sizin həyatınızı daha rahat və maraqlı edəcəkdir.  
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Test 1.15. Sizin həyat qavrayışınız 
   Bəli 
   Xeyr 
 

 

Siz həyatın mənasız 
olduğunu 

düşünürsünüz? 

Ətrafınızdakıların 
həyatınızı korladığını

düşünürsünüz? 

Çarəsizlik hissi sizə 
tanışdır? 

Siz həmişə yuxudan 
tərs tərəfinizdənmi 

qalxırsınız? 
Xəyalpərəstsiniz?

Həyatın sizə qarşı 
ədalətsiz olduğunu 
düşünürsünüz? 

Qismətə inanırsınız? 

Hamının 
güldüklərinə siz də 

gülürsünüz? 

Tanışlarınız kimi 
siz də 

xoşbəxtsiniz? 

Düşünürsünüz ki, 
şər həmişə xeyirə 

qalib gəlir? 

Hərdənbir sizə elə 
gəlirmi ki, siz hər 
şeyə qadirsiniz? 

Şit zarfatlar sizi çoxmu 
qıcıqlandırır? 

Olubmu ki, özünüzü 
səbəbsiz bədbəxt hiss 

edəsiniz?  

“Qorxuluqları” 
sevirsiniz? 

Sizdə səbəbsiz 
yorğunluq olur? 

Sizcə insanlığa rəhm 
etməyə dəyər?  Siz “gülüşü qoruya” 

bilirsiniz? 
Mühitin qəlbi olmaq 

istəyirsiniz? 

Sizi uğursuzluqlar 
üzürmü? 

Siz düşünürsünüz ki, 
ancaq başqalarının 
 bəxti gətirir? 

Yuxuda uçursunuz? Səs‐küy sizi   
əsəbiləşdirir?  Dostunuz çoxdur?  

Narahatlıqlardan 
özünüzü ayıra 
bilirsniz ? 

Fantastikanı          
sevirsiniz? 

Siz səbəbsiz 
əsəbiləşirsiniz? 

Həyatda başlıca       
şeyin həzz            

olduğunu qəbul 
edirsiniz? 

1  2 3 
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Açar 
1. Sizdə həyata müsbət yanaşma nəzərə çarpır. Görünür, sizin hal‐hazırkı və‐
ziyyətinizə keçmişdəki uğursuzluqlarınız təsir edib. Və bu mənfi “qabarma”‐
lar  nəinki  sizə,  hətta  ətrafdakıların  da  sizə  qarşı münasibətlərinə müsbət 
təsir göstərir. 

2. Siz müsbət çalarla düşünməyə çalışırsınız, ancaq bu sizdə hər zaman alın‐
mır. Həyatı  zülmət  rənglərlə  qavramağınız,  sizə  bu həyatı  tam mənası  ilə 
yaşamağa  imkan vermir. Ancaq  ətrafda  olanlara  qarşı  baxışınızı dəyişmək 
sizin öz əlinizdədir. 

3. Sizi sağlam düşüncə tərzi və müsbət dünyaya baxışınızla təbrik etmək olar. 
Siz inanırsınız ki, tale sizə ədalətsiz olduğu zaman belə, hər zaman optimist 
olmaq lazımdır. Elə bu optimizm – sizin gələcək uğurlarınızın təminatıdır. 
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Test 1.16. Sizin intuisiyanız 
   Bəli 
   Xeyr 

 
 
 

Siz öz iç səsinizə qulaq 
asırsınız? 

Astroloji proqnozları
nəzərdən keçirirsiniz?

Siz ʺtapmacaʺ 
oyunlarını yaxşı 
oynayırsınız ? 

Təzə tanış olduğunuz 
insanın özünüzə qarşı 
hisslərini həmin dəqiqə 

hiss edirsiniz? 

Yuxuyozma kitabını boş 
bir şey hesab edirsiniz?

Açılmamış məktubun 
içərisi barədə əvvəlcədən
təxmin edə bilirsiniz ?

Siz qismətə           
inanırsınız? 

 

Fərasət sizcə, həyat 
təcrübəsinin nəticəsidir?

Sizi tez‐tez 
yaxınlarınız aldadır? 

Yaxın adamın 
xəstələndiyini hiss      
edə bilərsiniz? 

Siz tez‐tez kartda 
uduzursunuz? 

Elə olurmu ki, özgə evə 
girəndə o ev sizə 
 xoşbəxt görünür? 

Telefona cavab 
verməmişdən qabaq  
kimin zəng elədiyini 
təxmin edə bilirsiniz? 

Utancaqlığınız əks 
cinslə olan münasi‐
bətinizə mane olur? 

Elə hallar olur ki, olan 
hadisələr sizə olmuş kim

görsənir? 

Müsahibinizin nə demək 
istədiyini hiss edə 

bilirsiniz? 
Sizcə, ağıl intuisiyadan 

güclüdür? 
Fal sizcə, yalandır ? Müsahibinizin fikrini 

oxuya bilirsiniz? 
 

Gələcəyinizə dair yuxular
görürsünüz? 

Sizdə insana qarşı kin 
tezmi yaranır? 

Elə olubmu ki, ətra‐
fınızda olan insanların 

fikirlərini oxuya 
biləsiniz? 

Siz tez‐tez 
ʺloxotronçularınʺ 

qurbanına çevrilirsiniz?,

Aşiqlik sizə “Həsrət 
obyektini” 

müəyyənləşdirmədə 
problem yaradır?  

Siz nadir hallarda bu və
ya digər insanlarla 

görüşü hiss edirsiniz?

İlk baxışdan sevgiyə 
inanırsınız? 

Siz bəxti gətirməyən 
insansınız? 

1  2 3 
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Açar 
1. Sizin  intuisiyanız qeyri‐adidir. Çox hadisələri  əvvəlcədən başa düşmək qa‐
biliyyətinə maliksiniz. Alimlərin fikrincə, ʺsiz doğrunu sübut olmadan sü‐
but edə bilərsinizʺ. Ona görə də öz daxili səsinizə qulaq asmağa qorxmayın, 
o sizinlə aydın dildə danışacaq! 

2. İntuisiyanız  pis  inkişaf  etməyib.  Əgər  sizi maraqlandıran  problem  qeyri‐
realdırsa, onda onun həllində siz heç fikirləşmədən öz daxili səsinizə inana 
bilərsiniz.  Əgər  problem  vacibdirsə,  onda  əvvəl  sakitləşin:  gəzin,  vanna 
qəbul edin, qısası, fikirlərinizi cəmləyin və siz bir neçə qərarlar tapdığınıza 
məəttəl qalarsınız.  

3. Öz intuisiyanıza arxalanmayın – o sizi tez aldada bilər. Ona görə hər hansı 
bir  qərar  qəbul  etməzdən  əvvəl  yaxşıca  fikirləşin.  Sizin  deviziniz müdrik 
sözlər olmalıdır: ʺyüz ölç, bir biçʺ.  
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Test 1.17. Uğura doğru motivasiya dərəcəsi 
Bəli 
Xeyr 

 
 

 

Öz uğurlarıma az      
diqqət yetirirəm 

Həyatda puldan vacib 
çox az şey var 

Dostlarım məni tənbəl 
sayırlar 

Özünü işlə          
yükləməyən insanlara 

paxıllıq edirəm 

Qərar qəbul etməyi 
bacarıram 

Ürəyimcə olan işlərə
 çalışıb nail oluram 

İstirahət istənilən 
işdən vacibdir 

Qınama məni daha      
çox stimullaşdırır, 

nəinki tərif 

Hər zaman işi sonuna 
kimi çatdırmağa 

çalışıram  
Əzmlə işləmək mənə    

xas deyil 
Ancaq özümə 

güvənməyə çalışıram 

İradəmə qarşı heç 
vaxt müqavimət 
göstərmirəm 

Mənim uğurlarım daha 
çox mənim 

həmkarlarımdan 
asılıdır 

Məni indiki işimdən 
çox, başqası cəlb edir

Bütün               
nailiyyətlərim eyni 
əziyyətli olmur 

Gücə nail olmaq 
istəyənlərə paxıllıq 

etmirəm 

İnadla işləyən 
insanlarla ünsiyyət 

qurmaq mənə         
asandır 

Həyatımda nə zamansa 
nə isə alınmadıqda, 
mən səbirsizlik 
göstərirəm 

İşi görə bilmədikdə     
tez əsəbiləşirəm 

Mən digərlərindən daha
çox şöhrətpərəstəm 

İşsiz qalanda 
həyəcanlanıram 

Uzun‐uzadı variantlar 
arasından seçim edirəm

Hamı məni bacarıqlı   
birisi hesab edir 

Mən digərlərinə        
nisbətən özümə qarşı 
daha çox ciddiyəm 

Mən digərlərindən 
daha xeyirxaham 

Öz qəlbimdə 
olmadığım günlər 

olur 

Maneələr məni daha 
da qüvvətləndirir 

1  2 3 



Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial‐psixoloji məsələləri 
 

 213 

Açar 
1. Sizdə  istənilən  həyat  uğuruna  qarşı  zəif motivasiyanız  vardır. Görünür, 
vəziyyətiniz  sizi narahat  edir,  işə  siz “ alışmırsınız” və  tam  əminsiniz ki, 
heç nəyə baxmayaraq, hər  şey öz qaydasında gedəcəkdir. Yenə də  təbiət və 
təhsilinizin sizə verdiyini həyata keçirmək üçün cəhd etməyə dəyməzmi? 

2. Çox  insanda  olduğu  kimi,  motivasiyanız  orta  səviyyədədir. Məqsədyön‐
lülük və nəsə böyük bir şey əldə etmək arzusu sizdə dövri xarakter daşıyır. 
Hərdənbir hər şeyi atmaq istəyirsiniz, çünki sizə elə gəlir ki, getdiyiniz hə‐
dəf əlçatmazdır.  

3. Uğura  qarşı motivasiyanız  yüksək  dərəcədədir. Siz  o  insanlardansınız  ki, 
dağı belə, aşırmağa hazırsınız. Öz hədəfinizə çatmaqda çox israrlısınız və o 
hədəfə çatmaq üçün istənilən maneəni dəf etməyə hazırsınız.  

Test 1.18. Xarakteri təyin etmə testi 

 

Təlimat:  
Verilmiş 5 fiqura baxın. Bu fiqurları üstünlük verdiyiniz ardıcıllıqla düzün. 1‐

ci yerə seçdiyiniz  fiqur sizin xüsusiyyətlərinizi və üstünlük  təşkil edən xarakteri‐
nizi bildirir. 5‐ci, yəni sonuncu yerə qoyduğunuz fiqur sizin üçün qarşılıqlı müna‐
sibətlərdə çətinlik çəkdiyiniz adamları bildirir.  
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İndi isə seçin.  

Kvadrat: Əgər siz  ilk növbədə kvadratı seçmisinizsə, deməli, yorulmaq bilmə‐
yən zəhmətkeşsiniz.  
Əlamətləri: Təşkilatçılıq, başladığı  işi sona çatdırmaq səyi, çalışqanlıq, dözüm‐

lülük,  səbir,  sistemlilik. Adətən, bu keyfiyyətlər kvadratların öz  sahəsində yüksək 
ixtisaslı mütəxəssis olmasına imkan verir.  
Əgər əminliklə seçmisinizsə, onda sizi sol yarımkürəli insanlara aid etmək olar. 

Kvadratlar həddindən artıq diqqətcildir, adət olunmuş həyat tərzini dəyişməyi sev‐
mir, səliqə‐sahmanı sevirlər.  
Kvadratlardan yaxşı  inzibatçı,  icraçı, nadir hallarda menecer  olur. Emosional 

quruluq, soyuqluq insanlarla ünsiyyət yaratmasına mane olur. Riski sevmirlər.  

Üçbucaq: Liderlik əlamətidir. Qarşılarına məqsəd qoyan və nail olan möhkəm 
şəxsiyyətlərdir.  Sol  yarımkürəli  insanlardır,  lakin  kvadratlardan  fərqli  olaraq, 
fikrini xırdalıqlara yox, əsas məqsədə yönəldirlər. Özlərinə inanan və həmişə haqlı 
sayan adamlardır.  Şöhrətpərəstdirlər. Tez‐tez  risk  edirlər. Öz  səhvlərini  etiraf  et‐
məkdə çətinlik çəkirlər. Hər bir  işdə üstünlük təşkil edirlər. Onların məqsədi qələbə 
çalmaqdır.  

Düzbucaqlı: Bu fiquru seçənlər hal‐hazırda keçirdikləri həyat tərzindən narazı 
olub, daha yaxşı həyat şəraiti axtarışı ilə məşğuldurlar. Bu fiqur keçid və dəyişiklik 
simvoludur, demək olar ki, problemlər içərisində başını itirib.  
Xarakterik  əlamətləri: günbəgün dəyişirlər. Özlərini bəyənmirlər,  lakin bu, ke‐

çicidir. Hər cür yeniliyi asanlıqla qəbul edirlər. Həddindən artıq tez inanan, təsir‐
lənən, sadəlövh olurlar. Lakin bu, keçici haldır.  

Dairə: Dairə beş  forma içərisində ən xeyirxahıdır. Ünsiyyətə girməyi daha tez 
bacarırlar. Yaxşı dinləyicidirlər. Yüksək dərəcədə həssasdırlar. Başqalarının dərdinə 
şərik olmaq hissi güclüdür. Ona görə də insanlar onlara can atırlar. İnsanları çox 
gözəl oxuya bilirlər və yalançını dərhal  ifşa edirlər. Mübahisəni sevmirlər. Biznes 
sahəsində zəifdirlər və rəhbərlik onlarlıq deyil, zəifdirlər. Qətiyyətsizdirlər, sağya‐
rımkürəli insanlardır.  
Ziqzaq: Yaradıcılıq  simvoludur. Sağyarımkürəli düşüncə  tərzinə malikdirlər, 

yəni onlara məntiqdən çox intuisiya xasdır. Mübahisələrdə güzəştə getmir, əksinə, 
kəskinləşdirirlər. Müəyyən  qaydaya  salınmış  şəraitdə məhsuldar  işləməyi  bacar‐
mırlar. Dəqiq, qəti müəyyən edilmiş vəzifə və iş üsulları onları qıcıqlandırır. Kim‐
dənsə  asılı  olmağı  xoşlamırlar,  daha  çox  reallıqla  deyil,  ideyalarla maraqlanırlar, 
həyatının müəyyən  bir  hissəsi  ideyalar  dünyasında  keçir. Coşqun,  səbirsiz,  sözü 
üzə deyən olurlar.  
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Test 1.19.  Uşaq və yetkinlik yaşına çatan gənclərdə diqqət 
çatışmazlığını müəyyən etmə testi 

Test, “heç bir zaman”, “rastlanmayan”, “çox az”, “bəzən”, “davamlı”, 
“olduqca  davamlı”  olmaq  üzrə  6  bölümə  ayrılmışdır. Uşağınız  üçün  ən 
doğru  bölümü  işarə  edin.  Sonra,  verilən  xalları  toplayaraq  110‐a  bölün. 
Çıxan  nəticə  əgər  70‐100‐ü  əhatə  edirsə,  diqqət  çatışmazlığının  yüksək 
olduğu təxmin edilir.  

I. Diqqət Çatışmazlığı  Heç bir
zaman 

Rastlan‐
mayan  Çox az Bəzən  Davamlı Olduqca Davamlı 

Özüylə danışıldığı zaman qulaq 
asmırmış kimi görünür             

Ev tapşırıqlarında diqqətsiz olur, 
səhvlər edir             

Diqqət gərəktirən tapşırıqlardan 
qaçar, ya da sevməz.             

Diqqətini qısa müddətə verə bilir             
Təşkilatçı ola bilməz             
Əşyalarını itirər             
Səxsi əşyalarını qorumaqda əziyyət 
çəkər             

Asanlıqla dağılır             
Gündəlik aktivitələrini asanlıqla 
unudar             

Verilən tapşırıqları bitirməkdə 
əziyyət çəkər             

Cox tez sıxılar             
Gün içində xəyallara dalar             
Aşagı enerjisi vardır             
Enerji və motivasiyası aşağıdır             
Davamlı olaraq bir aktivitəni 
bitirmədən başqasına keçər             

Konsentrat olmaqda çətinlik çəkər             
Məşğul olarkən yuxuya gedər             
Məşğuliyyətini davam 
etdirməkdə uğursuzdur             

Verilən təlimatları təqib etməkdə 
uğursuzdur             

Əvvəlcə həyəcanlı görünməsinə bax‐
mayaraq, verilən tapşırığı 
bitirməkdə çətinlik çəkər 

           

Öyrənmə çətinliyi yaşayar             
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Aşağıdakı test sizin, əsasən, hansı qrupa mənsub olduğunuzu            
meydana çıxaracaq. Buna görə də testi cavablandırarkən hal‐hazırda 
sahib olduğunuz dəyərləri qeyd edin.  

1.  Aşağıdakı bəndlərdən hansı sizə uyğundur? 

 

a) Güclü, qərarlı, ünsiyyətciləm və anadan gəlmə liderəm.                     
Yıxılaram, qalxaram, yoluma davam edərəm. 

b) Həyatımı gözəlləşdirirəm, əyləncəni sevirəm. Hamını ömür boyu 
xoşbəxt və sevincli görmək istəyirəm. 

c) Hər anımın rahat və sakit keçməsini istəyirəm. Dava‐dalaşı, səs‐küyü 
sevmirəm, işlərimdə ən asan yolu seçirəm. 

d) Hər şeyin mükəmməl, düzgün, qüsursuz olmasını istəyirəm. İnsanlarla 
ünsiyyətimdə, hörmətcil və məsafə saxlayan olmağı xoşlayıram. 

2.  Ümumiyyətlə, hansı tempdə və necə danışırsınız? 

 

a) Sürətli və nəticəyə yönəlik 
b) Çox sürətli, həyəcanlı və eyni zamanda, əyləncəli 
c) Daha yavaş, sakit 
d) Normal və deyəcəklərimi ağlımda ölçüb‐biçərək 

3.  Bir işə motivə olmanızı təmin edən ən önəmli ünsür. 

 

a) Nəticələri düşünmək 
b) Qəbul və təqdir etmək 
c) Qrupdakı yoldaşlarımın dəstəyi 
d) Təsirlilik, səliqəlilik və intizamlılıq. 

4.  Çalışma tərziniz hansına uyğundur? 

 

a) Gərgin və sürətliyəm. Eyni anda bir neçə işi görə bilərəm. 
b) Müstəqil bir mühitdə çalışıram. İnsan əlaqələrini diqqət mərkəzində 

saxlayıram. 
c) Ön planda olmayan, amma qrupa hər cür dəstəyi verən biriyəm. 
d) Xırdalıqlara diqqət yetirənəm və tək bir mövzuya yönələrək çalışıram. 

5.  Çalışma tempinizi necə dəyərləndirirsiniz? 

 

a) Sürətli bir tempdə çalışıb, qısa zaman ərzində qərar qəbul eləməyi 
sevirəm. 

b) İşlərin rutin və darıxdırıcı olmadığı mühitlərdə yüksək motivasiya ilə 
çalışıram. 

c) Nadir vaxtlarda tələsənəm. Gec də olsa, öhdəmə götürdüyüm işi 
qurtaranam. 

d) İncəliklərinə qədər düşünərək qərar verirəm. İşimi bitirə biləcək bir 
templə çalışıram. 
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6.  Hansı sizi daha çox narahat edər? 

 

a) Zaman israfı və işlərin gecikməsi. 
b) Təkrar tələb edən işlər və monotonluq. 
c) Başqaları tərəfindən anlaşılmamaq. 
d) Yanılmaq və edilən xətanın təkrarlanması. 

7.  Olduğunuz qruplarda hansı vəzifələrdə daha müvəffəq olarsınız? 

 

a) Hadisələrə istiqamət verən və şəxsi nüfuzunu istifadə edən. 
b) İnsanları motivasiya edən və şənləndirən. 
c) Barışdırıcı və qrup daxilində istiqamət verən. 
d) Məlumat təmin edən, araşdırıcı və hadisələri təqib edən. 

8.  Hansı sizi daha çox stresə salar. 

 

a) Hadisələr üzərində güc və nəzarətimin azadlığını hiss etmək. 
b) Sıxıcı, rutin işlər görülən bir mühitdə olmaq. 
c) Öhdəsindən gələ bilməycəyim işlərin məsuliyyətini öhdəmə götürmək. 
d) Nizamsız mühit və tamamlanmamış işlər. 

9.  Siz şagird olsanız və müəlliminiz sizin imtahan kağızınızı ikinci dəfə 
yoxladıqda sizin qiymətinizin artdığını söyləsə necə reaksiya verərsiz. 

 

a) Bu onsuz da haqqım idi. 
b) Çox sevinərəm və sevincimi büruzə verərəm. 
c) Müəllimimə təşəkkür edərəm və hörmət edərəm. 
d) Müəllimimin harada xəta etdiyilə maraqlanaram, kağızımı görməyi 

arzu edərəm. 

10.  Çox uzun davam edəcək olan işlə əlaqəli iclasda iştirak etməyiniz vacib 
olduqda aşağıdakılardan hansını mənimsəyərsiniz? 

 

a) Mövzunun ana xətləri üzərində dəyərləndirilmələr aparılması üçün, 
nəticənin müəyyən olmasından dərhal sonra çıxmağa üstünlük verərdim. 

b) İclas əyləncəli bir şəkildə davam edərsə, sonuna qədər qalmağı, 
darıxdırıcı olduğu təqdirdə tərk eləməyi seçərəm. 

c) Yığıncağın sakit keçməsi və gözəl qərarların qəbul olunması üçün 
öhdəmə düşəni edərdim. 

d) Toplantıya vaxtından əvvəl gələr, bütün detalları qeyd edər və bir 
dəyərləndirmə etmək üçün gec çıxaram. 

11.  Özünüzdə gördüyünüz ən güclü yönünüz hansıdır? 

 
a) Qısa zaman ərzində qərar alan və fəaliyyət alan və fəaliyyətə keçən. 
b) İştirak etdiyim mühitlərə həyəcan və şənlik qatan tərəf. 
c) Hər cür mühitə uyğunlaşmam və qarşıdurmaların qarşısını almaq. 



Hüseyn Xəlilov 
 

 218 

12.  Özünüzdə gördüyünüz ən zəif cəhətiniz nədir? 

 

a) İnsanlar, işlərimi istədiyim kimi etmədiklərində və sürətli 
olmadıqlarında hirslənmək. 

b) Düzənsiz, dağınıq və proqramsız olmaq. 
c) Heç kimə “xeyr” deməmək və başqalarının işinə köməyə gedərkən öz 

işini axsatmaq. 
d) Hər şeyin qüsursuz və mükəmməl olmasını istəmək. İnsanlar buna 

tabe olmadıqda hirslənmək. 

 

Dəyərləndirmə: 
Aldığınız balların toplamını şkalaya görə aşağıda qeyd edin.  
A‐ ...............................................................  
B‐ ..............................................................  
C‐ ..............................................................  
D‐ ..............................................................  
 
Testin dəyərləndirilməsi 
A ‐ bəndindəki ballarınız çoxluq təşkil edirsə, siz güclü qərarlı quruluşa 

sahib qırmızı xarakterli bir insansınız. 
B ‐  bəndindəki ballarınız çoxluq təşkil edirsə, siz məşhur şən sarı 

xarakterli üstünlük təşkil edən bir insansınız. 
C ‐  bəndindəki ballarınız çoxluq təşkil edirsə, sülhsevər yaşıl xarakterli 

bir insansınız. 
D ‐ bəndindəki ballarınız çoxluq təşkil edirsə, siz işdə nizam‐intizamlı 

quruluşa sahib mavi xarakterli bir insansınız. 
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