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Məktəbli həyatı bir neçə mühüm yaş dövrünə təsadüf edir ki, ən
böhranlı hesab olunan onun yeniyetməlik dövrüdür. Yeniyetmələr
məktəb yaşı dövründə bir sıra problemlərlə qarşılaşır. Onların təlim
nailiyyətinə emosional keyfiyyətləri təsir göstərir. Məlumdur ki, fikirlər
və emosiyaların birlikdə fəaliyyəti insan psixologiyasında müxtəlifliklər
yaradır. İnsan davranışı emosiyalardan kənarda hərəkət etmir. Effektiv
həyatın şərtləri psixoloji komponentlərdən asılıdır. Psixologiyada
məntiqi və emosional zəka olmaqla iki əsas komponentin xüsusiyyətləri
diqqəti cəlb edir. Məntiqi təfəkkür əhəmiyyətlidir, belə ki, qərarvermə
prosesi bu təfəkkür vasitəsi ilə həyata keçirilir. Lakin insan davranışında
önəmli yerə sahib olan digər faktor da emosional zəkadır. Effektiv
davranışın mexanizmləri bu iki tip təfəkkür xüsusiyyətindən təşkil
olunub. Məktəblər uşaqların psixoloji inkişafı baxımından aktiv rol
oynayır. Məqalədə emosional və məntiqi təfəkkür göstəricilərinin
əhəmiyyəti ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinin iki məktəbinin 8-ci sinif
şagirdləri arasında aparılmış tədqiqatdan bəhs olunur. Tədqiqat
materialları içərisində 2 tip tapşırıq yer alır. Onlardan biri verbal
məntiqi təfəkkürü yoxlamağa imkan verən və yeniyetmələrdə oxuyub-
anlama bacarıqlarını müəyyənləşdirən tapşırıqlardır. Digər tapşırıq
tədqiqatın psixoloji hissəsini təşkil edir. Burada yeniyetmələrə psixoloji
vəziyyəti yoxlamaq məqsədilə 40 sual təqdim olunub. Yeniyetmələrə
hər vəziyyət üçün “doğrudur”, “doğru deyil”, “qismən doğrudur”
cavablarından birini seçmək imkanı verilib. Tədqiqatın sonunda maraqlı
nəticələr əldə olunub.

Açar sözlər: Emosional zəka, məntiqi təfəkkür, oxuyub-anlama
bacarıqları, psixoloji proseslər.
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Schools play an active role in the psychological development of
children. School life coincides with several important age periods, the
most critical age period is adolescence. Adolescents face several
problems at school age. Emotional qualities affect their education
achievements. İt is known that the interactive activity of the thoughts
and emotions cause diversity in human psychology. Human behavior
does not occur independently of emotions. The conditions for an
effective and productive life depend on psychological components.
In psychology, the characteristics of two main components, logical
and emotional intelligence, draw attention. It is important because
predominantly the decision-making process takes place by thinking
logically. At the same time, another factor that has an important place
in the realization of human behavior is emotional intelligence. Effective
behavior mechanisms consist of these two types of thinking. A study
was conducted on the importance of emotional and logical thinking
indicators among 8th-grade students of two different schools in Baku.
There are two types of tasks in research materials. In one of them, it is
the task that allows controlling verbal logical thinking in adolescents
and determining their reading comprehension skills. Another task is
the psychological part of the study. Here, young people were
presented with 40 questions to check their psychological state. Young
people were allowed to choose one of the “correct”, “not correct” or
“partially correct” answers for each situation. Interesting results were
obtained at the end of the research.
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ABSTRACT



GİRİşİnsan həyatını məntiqi və emosional xüsu-siyyətlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. O,bütün əməliyyatları bu iki keyfiyyətin iştirakıilə həyata keçirir. İstənilən prosesin baş verməsiemosional və məntiqi əməliyyatların qarşılıqlıiştirakı nəticəsində olur. İnsan davranışı özünəvə ətrafa münasibəti haqqında informasiyadaşıyıcısıdır (EİİM UNİVERSİTY General psy-chology, Principles of learning page: 49). Ətrafagöstərilən hər reaksiya insan təbiəti haqqındaməlumat ötürür. İnsan həyatının ən əhəmiyyətlidövrü onun məktəb illərinə təsadüf edir. Buillərdə baş verən psixi-emosional inkişaf sosialmünasibətləri ilə yanaşı təlim münasibətlərinidə təsiri altına alır. Özünə və ətrafa münasibətiniinkişaf etdirən məktəbli təlim nailiyyətlərininvəziyyətini də müəyyənləşdirir.1 Təlim nailiyyətidedikdə, şagirdin təlim münasibətlərindəki roluvə gəldiyi nəticə başa düşülür. Riyazi, təbiət vəhumanitar fənlərin bir-birini izləməsi ilə həyatakeçirilən təlim prosesində istiqamətlərin fərqliolmasına baxmayaraq, oxuyub-anlama bacarığıolduqca əhəmiyyətli hesab edilir. Yəni oxuyub-anlama bacarığının inkişafı tək humanitar isti-qamətli sahələrin deyil, digər fənlərin inkişafıüçün də önəmlidir. Oxuyub-anlama bacarığınıninkişafı istiqamətində əhəmiyyətli beynəlxalqlayihələr işlənməkdədir. Bunlardan biri də oxubacarığının inkişafı üzrə beynəlxalq tədqiqat –PIRLS-dir (Progress in International ReadingLiteracy Study). PIRLS Beynəlxalq qiymət-ləndirməsi 2001-ci ildən başlayaraq hər 5 ildənbir keçirilməkdədir.2 Oxuyub-anlama bacarığınıqiymətləndirməyə istiqamətlənən tapşırıqlar,eyni zamanda şagirdlərin sosial bacarıqlarınında öyrənilməsində istifadə oluna bilər. Dördüncüsiniflər arasında keçirilən beynəlxalq qiymət-ləndirmədə Azərbaycan da iştirak edir. Ölkəmiz

bu layihəyə ilk dəfə 2011-ci ildə qoşulub.3
İştirakçılar: Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 297 nömrəlivə 157 nömrəli tam orta məktəblərin 8-ci sinifşagirdlərinin iştirakı ilə aparılan tədqiqat google

forms platforması4 vasitəsi ilə oxuyub-anlamabacarıqlarını qiymətləndirməyə xidmət edənmətn və tapşırıqlardan (Əlavə 1), habelə psixolojivəziyyətin qiymətləndirilməsi istiqamətində 40sualdan ibarət Ayzenq sorğusundan ibarətdir(Əlavə 2). Tədqiqatda 161 nəfər 8-ci sinif şagirdiiştirak edirdi. 82 nəfər (41 oğlan, 41 qız) 297nömrəli tam orta məktəbin, 79 nəfər isə (34oğlan, 45 qız) 157 nömrəli tam orta məktəbinşagirdləridir (Cədvəl 1). Tədqiqat suallarınınhesablanması, nəticələrin çıxarılması SPSS
Statistics proqramı5 vasitəsi ilə aparılıb.Oxuyub-anlamaq bacarığı istiqamətində mətnəsasında şagirdlərə 10 sual təqdim olunub. Hərsual 1 balla qiymətləndirilib (Cədvəl 2). Şagirdlər bu tapşırığı cavablandırarkən 0baldan (heç bir suala düzgün cavab verməyərək)10 bala qədər qiymətlər ala bilərdilər. Yuxarıdakıcədvəldə məktəblər üzrə cavablandırılan doğrucavabların sayı qeyd olunub. Tədqiqatın 2-ci hissəsini təşkil edən Ayzenqsorğusu 40 sualdan ibarətdir. Bu tapşırığın hər10 sualı bir psixoloji bölməni əhatə etməklə4 emosional sahəni araşdırmağa xidmət edir.
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Cədvəl 1 İştirakçılar

cinsiniz
kişi qadın ümumi

——————————————————————————————
Məktəb 297 41 41 82

157 34 45 79
——————————————————————————————
Ümumi 75 86 161

——————————————————————————
1 Teenagers, parents and family relationships. https://raisingchildren.net.au/pre-teens/communicating-

relationships/family-relationships/relationships-with-parents-teens
2 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) https://nces.ed.gov/surveys/pirls/ 
3 Azərbaycan Pirls beynəlxalq qiymətləndirmədə https://edu.gov.az/az/tedqiqatlar 
4 Google şirkətinin kütləvi sorğular, testlər aparılması üçün nəzərdə tutulan platforması
5 Məlumatların idarə olunması, qabaqcıl analitika, çoxvariantlı analiz üçün nəzərdə tutulan statistika proqramı



Belə ki, ilk 10 suala göstərilən münasibət təlaşvəziyyətini, 11-20-ci suallara verilən cavab
frustrasiyanı6, 21-30-cu suallar aqressivliyi, 31-40-cı suallar isə rigidlik7 dərəcəsini müəyyən-ləşdirməyə xidmət edir. SPSS Statistics proqramı vasitəsi iləşagirdlərdə oxuyub-anlama və psixi vəziyyətinqiymətləndirilməsi sorğusu8 arasında əlaqəparametrik olmayan Kruskal-Vallis H testi9 iləyoxlanılıb. Alınan nəticəyə görə, emosionalvəziyyətin qiymətləndirilməsində istifadə olu-nan keyfiyyətlərlə oxuyub-anlama bacarığıarasında əlaqə olması aşkarlanıb (Cədvəl 3-6). 

Cədvəl 3 və 4-də göstərildiyi kimi, KruskalVallis testinin nəticəsi P<0.05-ə uyğun gəldiyinəgörə10 təlaş və frustrasiya münasibətləri baxı-mından şagirdlərin oxuyub-anlama göstərici-lərində fərq var. Aqressivlik və rigidlik göstəricilərində isəbu belə dəyişmir. Onların oxuyub-anlamagöstəriciləri ilə təlaş və frustrasiya vəziyyətiarasında əlaqə var. Şagirdlərin oxuyub-anlama nəticələri ilə psixivəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün istifadəolunan 40 sual arasında önəmli əlaqələri nə-zərdən keçirək.
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Oxuyub-anlama balı
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

——————————————————————————————————————————————————————————————————
Məktəb 297 2 2 3 8 13 3 13 18 7 7 6 82

157 1 3 5 7 8 18 10 11 11 4 1 79
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ümumi 3 5 8 15 21 21 23 29 18 11 7 161

Cədvəl 2 Oxuyub-anlama bacarığı

Cədvəl 3 Oxuyub-anlama göstəriciləri ilə 
təlaş vəziyyəti arasında əlaqə

Test statistikası a, b

Oxuyub-anlama balı
———————————————————————————————
Kruskal-Wallis H 10,035
Df (sərbəstlik dərəcəsi) 2
Asymp. Sig. (asimptotik əhəmiyyətlilik) ,007
———————————————————————————————
a. Kruskal Wallis Test
b. Qruplaşdırma dəyişəni: Təlaş

Cədvəl 4 Oxuyub-anlama göstəriciləri ilə 
frustrasiya vəziyyəti arasında əlaqə

Test statistikası a, b

Oxuyub-anlama balı
———————————————————————————————
Kruskal-Wallis H 5,729
Df (sərbəstlik dərəcəsi) 2
Asymp. Sig. (asimptotik əhəmiyyətlilik) ,057
———————————————————————————————
a. Kruskal Wallis Test
b. Qruplaşdırma dəyişəni: Frustrasiya

——————————————————————————
6 Frustrasiya (lat. frustratio — “yalan”, “uğursuzluq”, “əsassız gözləmə”, “fikirlərin qarışması”) — insanın öz həyatı məqsədlərinə

çatmasına maneçilik törədən real və xəyali maneələrlə üzləşdiyi zaman düşdüyü psixi vəziyyət.
7 Rigidlik ya rigidlilik (lat. rigidus – sərt, bərk) — sərtlik, bərklik, elastik olmayan . Psixologiyada — yeni şəraitin tələblərinə

qarşı hərəkət proqramına mənfi münasibət.
8 Psixoloji müvazinəti ölçmək məqsədi ilə psixologiyada tədbiq olunan məşhur sorğulardan biridir. Sorğu 40 sualdan ibarət

olmaqla 4 emosional sahəni əhatəliyir.
9 Normal paylanmaya sahib olmayan iki və daha çox müstəqil verilənlər arası əlaqəni müqayisə etmək üçün SPSS Statistic

proqramında istifadə olunan üsul.
10 SPSS Statistika-da P dəyəri deyilən anlayış var. Bu yuxarıda qeyd olunan 3,4,5 və 6-cı cədvəllərdə Asymp. Sig. (asimptotik

əhəmiyyətlilik qiyməti olaraq qeyd olunub. Belə ki P<0.05 olduğu təqdirdə adları çəkilən vəziyyətlər arasında əlaqə var
mənasına gəlir.Əks təqdirdə isə belə əlaqə olmadığını göstərir.



Cədvəl 7-də şagirdlərin oxuyub-anlama üzrəgöstəriciləri ilə “Özümü arxayın, əmin hissetmirəm” vəziyyətinə verdikləri cavab qeydolunub. Bu vəziyyət özünəinam hissini müəy-yənləşdirməyə xidmət edir. Burada diqqət edil-məli olan versiyalar “heç uyğun deyil” versiyasıilə “uyğundur” versiyasıdır. Belə ki, “heç uyğundeyil” versiyasını seçənlərin özünəinam hissi“uyğundur” versiyası seçənlərin özünəinamhissindən yüksəkdir. Cədvəldə iki versiya üzrəoxuyub-anlama tapşırığı arasında əlaqəni nə-zərdən keçirdikdə görünür ki, “heç uyğun deyil”versiyasında oxuyub-anlama tapşırığı üzrə zəifnəticə göstərən şagirdlərin sayı, “uyğundur”versiyasında oxuyub-anlama tapşırığı üzrə zəifnəticə göstərən şagirdlərin sayından aşağıdır.Eyni zamanda “heç uyğun deyil” versiyasınaoxuyub-anlama tapşırığında yüksək nəticəgöstərənlər “uyğundur” versiyasında oxuyub-anlama tapşırığında yüksək nəticə göstərənlərinsayından çoxdur. 

Cədvəl 8-də şagirdlərin oxuyub-anlama üzrəgöstəriciləri ilə “Ümidsizliyə asanlıqla qapılıram”vəziyyətinə verdikləri cavab qeyd olunub.Göründüyü kimi, “heç uyğun deyil” cavabıseçənlərin oxuyub-anlama üzrə göstəriciləridigər versiyalarla müqayisədə yüksəkdir.Cədvəl 9-da şagirdlərin oxuyub-anlama üzrəgöstəriciləri ilə “İnsanlarla asanlıqla yaxınlıqqura bilirəm” vəziyyətinə verdikləri cavab qeydolunub. Göründüyü kimi, “uyğundur” cavabıseçənlərin oxuyub-anlama üzrə göstəriciləridigər versiyalarla müqayisədə yüksəkdir.Burada daha bir maraqlı məqam diqqəticəlb etməkdədir. Belə ki, bu vəziyyətə heç uyğundeyil” cavabı verənlərin oxuyub-anlama tap-şırığında zəif nəticə göstərənlərin sayı ilə“uyğundur” versiyasında zəif nəticələr göstə-rənlərin sayında müxtəliflik müşahidə olun-maqdadır. “Uyğundur” versiyasında yüksək nə-ticələrdə olduğu kimi zəif nəticə göstərənlərinsayında da çoxluq izlənilir. Bu barədə belə fikir
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Cədvəl 5 Oxuyub-anlama göstəriciləri ilə
aqressivlik arasında əlaqə

Test statistikası a, b

Oxuyub-anlama balı
———————————————————————————————
Kruskal-Wallis H ,057
Df (sərbəstlik dərəcəsi) 2
Asymp. Sig. (asimptotik əhəmiyyətlilik) ,972
———————————————————————————————
a. Kruskal Wallis Test
b. Qruplaşdırma dəyişəni: Aqressivlik

Cədvəl 6 Oxuyub-anlama göstəriciləri ilə 
rigidlik arasında əlaqə

Test statistikası a, b

Oxuyub-anlama balı
———————————————————————————————
Kruskal-Wallis H 1,610
Df (sərbəstlik dərəcəsi) 2
Asymp. Sig. (asimptotik əhəmiyyətlilik) ,447
———————————————————————————————
a. Kruskal Wallis Test
b. Qruplaşdırma dəyişəni: Rigidlik

Özümü arxayın, əmin hiss etmirəm
heç uyğun deyil qismən uyğundur uyğundur Ümumi

————————————————————————————————————————————————————————————
Oxuyub-anlama zəif 12 23 17 52

orta 22 28 23 73
yüksək 15 15 6 36

————————————————————————————————————————————————————————————
Ümumi 49 66 46 161

Cədvəl 7 Sorğuda iştirak edən şagirdlərin oxuyub-anlama nəticələri ilə “Özümü arxayın, əmin hiss
etmirəm” vəziyyətinə verdikləri cavablar arasında əlaqə



bildirmək olar ki, insanlarla asanlıqla yaxınlıq( ünsiyyət) qura bilmə bacarığı yüksək intellek-tual keyfiyyətlərlə yanaşı aşağı göstəricilər olan-larda da müşahidə olunur. Bu zaman artıq sosialmünasibətlərin keyfiyyətli qurulmasına diqqətgöstərmək lazımdır. Yuxarı intellektual göstə-ricilərə sahib olanların belə münasibətlərdəiştirakı digər versiyanı seçənlərdən yüksəkdir.Cədvəl 10-da şagirdlərin oxuyub-anlamaüzrə göstəriciləri ilə “Başqalarına irad tutmağı

xoşlayıram” vəziyyətinə verdikləri cavab qeydolunub. Göründüyü kimi, “heç uyğun deyil” ca-vabı seçənlərin oxuyub-anlama üzrə göstəri-ciləri digər versiyalarla müqayisədə yüksəkdir.Bu cədvəldə də yuxarıda qeyd olunanmüxtəlifliklər mövcuddur. Burada başqalarınairad tutmaq vəziyyətini, eyni zamanda tənqidibacarıqlar kimi düşünsək, görərik ki, “heç uyğundeyil “versiyası üzrə zəif nəticə göstərənlərinsayı “uyğundur” versiyası üzrə zəif nəticə
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Ümidsizliyə asanlıqla qapılıram
heç uyğun deyil qismən uyğundur uyğundur Ümumi

————————————————————————————————————————————————————————————
Oxuyub-anlama zəif 22 17 13 52

orta 24 25 24 73
yüksək 17 14 5 36

————————————————————————————————————————————————————————————
Ümumi 63 56 42 161

Cədvəl 8 Sorğuda iştirak edən şagirdlərin oxuyub-anlama nəticələri ilə “Ümidsizliyə asanlıqla qapılıram”
vəziyyətinə verdikləri cavablar arasında əlaqə

İnsanlarla asanlıqla yaxınlıq qura bilirəm
heç uyğun deyil qismən uyğundur uyğundur Ümumi

————————————————————————————————————————————————————————————
Oxuyub-anlama zəif 13 7 32 52

orta 15 17 41 73
yüksək 4 10 22 36

————————————————————————————————————————————————————————————
Ümumi 32 34 95 161

Cədvəl 9 Sorğuda iştirak edən şagirdlərin oxuyub-anlama nəticələri ilə “İnsanlarla asanlıqla yaxınlıq
qura bilirəm” vəziyyətinə verdikləri cavablar arasında əlaqə

Başqalarına irad tutmağı xoşlayıram
heç uyğun deyil qismən uyğundur uyğundur Ümumi

————————————————————————————————————————————————————————————
Oxuyub-anlama zəif 32 15 5 52

orta 37 25 11 73
yüksək 25 8 3 36

————————————————————————————————————————————————————————————
Ümumi 94 48 19 161

Cədvəl 10 Sorğuda iştirak edən şagirdlərin oxuyub-anlama nəticələri ilə “Başqalarına irad tutmağı
xoşlayıram” vəziyyətinə verdikləri cavablar arasında əlaqə



göstərənlərin sayından çoxdur. Məntiqi tapşırığızəif icra edənlərin bu vəziyyəti seçməsininüstünlük təşkil etməsini onların fikir müba-dilələrindən, müzakirələrdən uzaq gəzməgöstəriciləri kimi də başa düşmək olar. Cədvəl 11-də şagirdlərin oxuyub-anlamaüzrə göstəriciləri ilə “Mən tez-tez özümümüdafiəsiz hiss edirəm” vəziyyətinə verdikləricavab qeyd olunub. Göründüyü kimi,“heç uyğundeyil” cavabı seçənlərin oxuyub-anlama üzrəgöstəriciləri digər versiyalarla müqayisədəyüksəkdir.
NƏTİCƏSəkkizinci sinif şagirdləri ilə aparılan sor-ğunun nəticələri yeniyetməlik yaşı dövründəmüşahidə olunan keyfiyyətlərin artırılması üçünməntiqi təfəkkür imkanlarının inkişaf etdi-rilməsinin zəruri olduğunu deməyə əsas verir11.Oxuyub-anlama tapşırığının nəticələri yüksəkolan həmin şagirdlərdə müşahidə edilən müsbətemosional keyfiyyətlər daha çoxdur12. Bu dahəqiqətdir ki, oxuduğunu anlamaq və düzgünnəticə çıxara bilmək yeniyetmə şəxsiyyətindənyüksək emosional keyfiyyətlər tələb edir. Şagirdlərdə oxuyub-anlama bacarığının

artırılması üçün oxu vərdişlərinin müntəzəmolaraq inkişaf etdirilməsi, mütaliə günlərinintəşkili effektiv nəticələr verəcəkdir. Xüsusiləməktəbin ədəbiyyat dərslərində maraqlıproqramların təşkil olunması, şagirdlərə sistemliolaraq sinifdənxaric oxu işlərinin tapşırılmasınıbu istiqamətdə aparılacaq mühüm əhəmiyyətlitədbirlərdən hesab etmək olar. Şagird təfək-kürünün inkişafı üçün müntəzəm oxu vərdişinin,oxu təcrübəsinin formalaşması zəruridir. Çoxsistemli, ardıcıl mütaliə şagird şəxsiyyətindəöncədən mülahizə yürütmək və düşdüyü prob-lemli situasiyanın həlli yollarını əvvəlcədəngörə bilmə bacarığını inkişaf etdirir. Bu xüsu-siyyət şagirdlərin psixi-emosional rahatlığınında təminatçısıdır. Şiddətli həyəcan halı, təşvişyaradan hadisələr insan şəxsiyyətindən yüksəkiradi keyfiyyətlər tələb edir. İradi imkanlarıngenişlənməsi isə savadlılığın artırılması iləmümkündür13. Təhsilalanlarda oxuyub-anlama bacarığınınformalaşdırılması istiqamətində ümumtəhsilməktəblərində aşağıdakı tədbirlərin həyatakeçirilməsi məqsədəmüvafiqdir.1. Rəqabət meyilli müsabiqələrin keçirilməsi:Rəqabətliliyin yeniyetmələrin psixologiyasındaəsas keyfiyyət olmasını nəzərə alaraq, onlarda

Yeniyetmələrdə oxuyub-anlama bacarıqları və psixoloji proseslər arasında əlaqə

119http://as-journal.edu.az

Mən tez-tez özümü müdafiəsiz hiss edirəm
heç uyğun deyil qismən uyğundur uyğundur Ümumi

————————————————————————————————————————————————————————————
Oxuyub-anlama zəif 34 11 7 52

orta 48 18 7 73
yüksək 31 4 1 36

————————————————————————————————————————————————————————————
Ümumi 113 33 15 161

Cədvəl 11 Sorğuda iştirak edən şagirdlərin oxuyub-anlama nəticələri ilə “Mən tez-tez özümü müdafiəsiz
hiss edirəm” vəziyyətinə verdikləri cavablar arasında əlaqə

——————————————————————————
11 Yeniyetmə psixologiyasının əsas xüsusiyyətləri https://www.verywellmind.com/what-is-adolescent-psychology-5201894

#:~:text=Adolescent%20psychology%20refers%20to%20the,looks%20like%20with%20young%20children.
12 Emosional zəka və intellektual zəka arasında əlaqə https://keydifferences.com/difference-between-iq-and-eq.html#:~:

text=EQ%20measures%20an%20individual's%20social,academic%20competency%20and%20reasoning%20ability.
13 Emosional zəkanın insan həyatında əhəmiyyəti: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00195/full



rəqabət ruhunu artıracaq oxu müsabiqələrinitəşkil etmək14. 2. Oxu vərdişinin inkişaf etdirilməsi üçün yazı
həvəsinin yaradılması: Hekayə danışmaq,yeniyetmə şəxsiyyətində ən çox arzulanan xü-susiyyətlərdəndir. Hər yeniyetmə zəngin həyattəcrübəsinə sahib olduğunu iddia edir. Onlaraürəyindən keçən, başına gələn hadisələrin kağızanəql edilməsi tapşırıla bilər. Birinin hekayəsinidigərinin tamamlamasını tapşırmaqla yeniyet-

mələrdə ardıcıllıq, məntiqi əlaqəni qura bilməkbacarığını formalaşdırmaq mümkündür. 3. Əsər başlıqlarından ibarət müsabiqə: Yerlivə ya xarici ədəbiyyat nümunələrindən tamam-lanmamış hissələr təqdim etməklə bu tapşırıqlarımüsabiqə formatında həyata keçirmək.Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi münasibətiilə yeniyetmələrin həvəsləndirici mükafatlarlatəltif edilməsi də motivasiya gücləndirilməsikimi qəbul oluna bilər. 

Aynur Ələsgərova

120 Azərbaycan məktəbi. 2022. №4

——————————————————————————
14 Rəqabət psixologiyası, insan nailiyyətində yeri https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/competitiveness#:~:text=

Competitiveness%20is%20a%20measure%20of,no%20explicit%20winner%20or%20loser.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1 Azərbaycan PIRLS beynəlxalq qiymətləndirmədə https://edu.gov.az/az/tedqiqatlar2 EİİM UNİVERSİTY General psychology, Principles of learning page: 49.3 Emosional və intellektual zəka arasında əlaqə: https://keydifferences.com/difference-between-iq-and-eq.html#:~:text=EQ%20measures%20an%20individual’s%20social,academic%20competency%20and%20reasoning%20ability.4 Emosional zəkanın insan həyatında əhəmiyyəti: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00195/full5 Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) https://nces.ed.gov/surveys/pirls/6 Rəqabət psixologiyasının insan nailiyyətində yeri: https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/com-petitiveness#:~:text=Competitiveness%20is%20a%20measure%20of,no%20explicit%20winner%20or%20loser.7 Seyidov, S.İ., Həmzəyev, M.Ə. (2007). Psixologiya. Bakı. səh. 309.8 Teenagers, parents and family relationships https://raisingchildren.net.au/pre-teens/communicating-relationships/family-relationships/relationships-with-parents-teens9 Yeniyetmə psixologiyasının əsas xüsusiyyətləri: https://www.verywellmind.com/what-is-adolescent-psychology-5201894#:~:text=Adolescent%20psychology%20refers%20to%20the,looks%20like%20with%20young%20children.


