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magistr) 
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Tədris semestri 2021/22-ci tədris ilinin payız semestri 
Fənni tədris edən müəllim 
(lər) 

Mələk Kərimova 

E-mail: mkerimova@khazar.org 
Telefon: ------ --- -- -- 

Mühazirə otağı/Cədvəl Microsoft Teams online (və ya zoom) 
Məsləhət saatları  

Prerekvizitlər  
Tədris dili azərbaycan 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. Prof.Dr. Oğuz E. Berksun (2013)  “Aile ve eş terapileri”. Detay 
yayıncılıq 

2. Lucy Vincent (2012) Neden aşık oluyoruz? Arya Yayıncılık 
(Çeviri: F.Kenan Zaimoğlu) 

3. Əlizadə Ə.Ə. (1986) Uşaq və yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi. 
Maarif  

4. Abbasov A.N., Əlizadə Ə.Ə. (1988) Ailə. Bakı  
5. Abbasov A.N.(1989) Məktəb şagirdlərini ailə həyatına 

hazırlamağın bəzi məsələləri. Bakı; XTN mətbəəsi   
6. A.Kurucan (2009) Boşanmaq üçünmü evlənirik? Bakı  
7. Андреева Т.В.(2004) Семейная психология.  СПб.:Речь  
8. Minuchin, S. & Fishman, H. (1981).  Family therapy techniques.  

Cambridge, MA: Harvard University Press. 
9. Mirkin, M. (Ed.). (1990).  The social and political contexts of 

family therapy.  Boston: Allyn & Bacon. 
10. Nichols, M. (1987).  The self in the system.  New York: 

Brunner/Mazel 
11. Nichols, M. (1999). Inside family therapy: A case study in family 

healing. Boston: Allyn & Bacon. 
12. Nichols, M. & Schwartz, R. (1998).  Family therapy: Concepts 

and Methods.  (4th Ed.).  Boston: Allyn & Bacon. 
13. Olson, D., De Frain, J., & Skogrand, L. (2019). Marriages and 

families: Intimacy, diversity, and strengths (9th Edition). New 
York, NY: McGraw Hill. 

Kursun vebsaytı Microsoft teams  
Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 
Praktiki tapşırıqlar  
Praktiki məsələnin təhlili  
Digər  

    Komponentləri Tarix/son 
müddət 

Faiz (%) 

Aralıq imtahanı 8 ci həftə 30 

Fəallıq  5 



Quiz  Noyabrın 2-ci 
həftəsi   

20 

Final  imtahanı yanvar 40 

Davamiyyət   Semestr boyu          5 
Yekun          100 

Kursun təsviri Sillabus “Ailə Psixologiyası” fənni üzrə standart kursun materiallarını 
özündə əks etdirir. Fənnin tədrisində şəxsiyyətin formalaşmasında 
ailənin rolu, ailə problemlərinin qarşısının alınması  üçün psixoloji 
təhlillər və tövsiyələr, ailənin qorunması və ailədaxili konfiliktlərin həlli 

yolları, eləcə də digər ailə məsələləri  əhatə olunur. 

Kurs ailə nəzəriyyələri, ailə  problemlərinin psixoprofilaktikası, cinsi 
tərbiyənin zəruriliyi, ailədə əllillik problemi, ailədə yaşanan makro və 

mikro travmalar, ailə üzvlərində psixopatologiyalar,  qısqanclığın 
vs.kimi  psixoloji məsələlərin təhlilini  və onların aradan qaldırılması 
yolları mövzularını əhatə edir.  

Kursun məqsədləri  Ailə ilə əlaqədar nəzəriyyələr haqqında anlayış qazandırmaq, o 
cümlədən ailə dəstək mexanizmlərinin anlaşılması, problem həll etmə 
bacarıqlarının formalaşması, ailə model və yanaşmalarını təhlil etmə  
bacarıqlarının  formalaşdırmasını qarşısına məqsəd qoyur. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

1. Evlilik və ailə nəzəriyyələrini öyrənərək analiz edə bilir. 
2. Ailənin inkişaf mərhələləri və bu mərhələlərdə ünsiyyətin 

məzmunu təhlil etmək 
3. Ailənin şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında olan rolunu 

dəyərləndirmək 
4. Nəsillərarası əlaqələrin ailə üzvlərinə təsirinin təhlilini elmi 

əsaslarla apara bilmək 
5. Ailə ilə aparılacak psixoloji işin təşkilinə dair etik prinsiplərdən 

müvafiq şəkildə istifadə etmə bacarığını inkişaf etdirir. 
6. Tədqiqatlarında elmi metod və baxış tərzini əsas tutaraq evlilik 

probelmlərini təhlil edir  
7. Evlilik və ailə psixiologiyası sahəsində beynəlxalq tədqiqatlara 

müraciət edərək təhlil bacarığını  formalaşdırırlar 
8. Ailə sağlamlığının zəruriliyini elmi əsaslarla izah edir və 

qorunma yollarını bilir. 



Qaydalar (Tədris siyasəti 
və davranış) 

Qiymətləndirmə Meyarları 
Davamiyyət meyarları 

Dərslərin  pandemiya ilə əlaqədar  online şəkildə keçirilməsi  nəzərdə 
tutulur. Tələbə dərs başlandığı saatdan etibarən dərsə qoşulmalı və 
texniki problem yaşadığı zaman bildirməlidir. 

Fəallıq 
Semestr boyu online olaraq iştirakı və müzakirələrdə aktivliyi, fikir 
bildirməsi  nəzərdə tutulur. 

Quizlər 
Keçirilən mövzulara uyğun olaraq tələbənin ümumiləşdirmə bacarıqlarını 
yoxlamaq məqsədilə keçirilən mini imtahandır. Quizlər online şəkildə 
kameralar açıq olmaqla 30 dəq ərzində təşkil ediləcək və tələbənin 
köçürmə və ya danışması qəbul edilmir. 
Yazı zamanı elmi üslub qaydalarına diqqət edilməlidir.Tələbə bu dərsdə 
semestr boyu bir ailəni (ailədən icazə alaraq) incələməyə alacaq və bu 
ailədəki ailə üzvləri arasındakı münasibətlər, onların sağlamlıq 
səviyyələri, münasibətlər və sağlamlıqları arasındakı əlaqəni incələyəcək 
və konkret nümunəyə əsasən ailənin psixoloji  və sağlamlıq portreni 
çıxararaq  dəstək və ailənin daha yaxşı inkişafı üçün öz təklif və 
modelini təqdim edəcək. 

İmtahanlar 
Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 
məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. İmtahanda iştirak 
etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür. Tələbənin kursu başa 
vurması 60% və daha artıq bal olması ilə bitirmiş hesab olunur. Əks halda 
tələbə bu kursu yenidən keçməlidir. 
İmtahan qaydalarının pozuntuları 
İmtahanlarda mövcud qaydaların pozulması (köçürmə cəhdləri, vaxtında 
təhvil verməmə vs.) kimi 

Online dərslərdə davranış 
Tələbə dərsə qoşulduğu zaman dərsin gedişatına mənfi təsir edəcək 
amillərə diqqət etməlidir (səs, görüntü vs) 
Teamsde chat hissədə fikrini yaza bilər, sual soruşa bilər. Müzakirələrdən 
kənarda qalmaması əhəmiyyətlidir. 

Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1. Ailə psixologiyasına giriş. Ailə 
bütövlüyünü şərtləndirən səbəblər. 
Evlilik və seçim 
Ailə anlayışı və funksiyaları 

Prof.Dr. Oğuz E. Berksun 
(2013)  “Aile ve eş 
terapileri”.Detay yayıncılıq 
Abbasov A.N., Əlizadə Ə.Ə. 
Ailə. Bakı 1988 

A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 



2  Bağlanma nəzəriyyəsi  Prof.Dr. Oğuz E. Berksun 
(2013)  “Aile ve eş 
terapileri”.Detay yayıncılıq 
Abbasov A.N., Əlizadə Ə.Ə. 
Ailə. Bakı 1988 

A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
4.Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 

3  Yeniyetməlik və cinsi inkişaf məsələləri  
 
 
 

.Abbasov A.N. Milli əxlaq və 

ailə etikası. Bakı 2008 

2.Abbasov A.N., Əlizadə 

Ə.Ə. Ailə. Bakı 1988 

3.A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
4.Андреева Т.В. Семейная 
психология.  
СПб.:Речь, 2004  

4 
 
 
 

 Evlilik və ailə dinamikalarını anlama. 
Evliliyə hazırlık mərhələsi 
 
 

Nichols, M. & Schwartz, R. 

(1998).  Family therapy: 

Concepts and Methods.  (4th 

Ed.).  Boston: Allyn & 

Bacon. 
 

5  Evlilik məmnuniyyəti, sağlamlıq və 
dayanıqlılıq anlayışları və bu sahədəki 
tədqiqatların təhlili  
 

Nichols, M. & Schwartz, R. 

(1998).  Family therapy: 

Concepts and Methods.  (4th 

Ed.).  Boston: Allyn & 

Bacon. 
 

6  Mədəniyyətlərarası kontekstdə ailə 
anlayışı. Ünsiyyət və yaxınlıq 
Ailədə cinsi problemlər 

Nichols, M. & Schwartz, R. 

(1998).  Family therapy: 

Concepts and Methods.  (4th 

Ed.).  Boston: Allyn & 

Bacon. 
 

7  Aralıq imtahanı  
8   

Müxtəlif ailə tipləri və ailə tərbiyəsininn  
uşaqlara təsiri 
 
Ailədə münaqişə və münaqişəli 
vəziyyətlə başetmə 
 
 

Prof.Dr. Oğuz E. Berksun 
(2013)  “Aile ve eş 
terapileri”.Detay yayıncılıq 
A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 

9 
 

  
Ailədə daxili itkilər və travmalar 

 
Prof.Dr. Oğuz E. Berksun 



  
Post travmatik stress və ailə üzvlərinin 
şəxsiyyət və münasibətlərində rolu 

(2013)  “Aile ve eş 
terapileri”.Detay yayıncılıq 
A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
 

10.  Ailədə əlilliyi olan şəxslər və onlarla 
aparılan psixoloji işin mahiyyəti 

Prof.Dr. Oğuz E. Berksun 
(2013)  “Aile ve eş 
terapileri”.Detay yayıncılıq 
A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 

11. 
 
 

  
Ailə və psixopatologiya 

4.Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 

12. 
 

 Ailələrdə boşanma,maddə istifadəsi və 
müxtəlif problemlər. 
Ailə konsultasiya və terapiyaları. Ailə  
ilə əlaqadar problemlərdə  psixoloji 
yardımın əsasları 
 

  
Prof.Dr. Oğuz E. Berksun 
(2013) “Aile ve eş terapileri”. 
Detay yayıncılıq 
 

13.  İnsancıl ailə konsultasiyası 
Ailədə psixoloji sağlamlığın bərpasında 
psixoterapiyanın rolu.  
 
 

2.Abbasov A.N.,Əlizadə 

Ə.Ə. Ailə. Bakı 1988 

3.A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
4.Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 

14  Ailə nəzəriyyəlıri.Virgina Satır Ailə 
terapiyası 
 

1.Abbasov A.N. Milli əxlaq 

və ailə etikası. Bakı 2008 

2.Abbasov A.N., Əlizadə 

Ə.Ə. Ailə. Bakı 1988 

3.A. Kurucan Boşanmaq 
üçünmü evlənirik? Bakı 2009  
4.Андреева Т.В. Семейная 
психология.  СПб.:Речь, 
2004 

15  Pozitiv Ailə Terapiyası N.Peseschkian.Pozitiv Aile 
terapisi, 2013 

16.   
Övladlığa uşaq götürmə məsələləri və 
ailənin vəzifələri  
 

Sayt və Azərbaycan 
respublikası qanunları 

 

 


