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 ئائىت ئىلمىي قاراشالر ەش ئىللىتىگۇسوز ەينىگەئىشنى ك
 

 ركىن سىدىقەئ
 نىۈك-3 ڭئاينى-7يىلى -2015

 
ر ماقالىنى ۇزكەنى تورالرغا چىقىرىدىغان مۈك ەمۈج ەپتەھ ۇن، بۈچۈچىدىغانلىقىم ئ ەرگەپەن سەم :ۋەئىال
پ ۇچىلماس بولېئ ەردەي ۇنبىرى بۇپ قالدىم.  ئىزدىنىش مۇرى بولۇبجەنداق قىلىشقا مۇرراق شۇل بالدەس

 چىقىرالمىدىم. ەرگەنبۇم ۇماقالىنى ئ ۇا بۇڭن بولدى.  شۈقالغىلى ئىككى ك
 
 ەتىدېخ ۇلدى.  ئەت كەلخېئ ەكىمىزدىن بىر پارچۇئىسىملىك بىر ئ« خالىق ئابلىزۇئابد»قىندا ېا يڭما
 :ۇپتەنداق دۇم
 
ش ۇسوز ەينىگەك»، «للىكىەسېش كۇسوز ەينىگەبىر ئىشنى ك»ا، بولسا ركىن ئاكەقىل( ئە)ن
ىز.  ڭنغان بولسىۇس ەرگەييارالپ بىزلەت ەماقال ەمىالر توغرىسىدا بىر پارچېك تەندەگې، د«للىكىەسېك
تكىلى بولدىغانلىقى، قانداق بىر ەزۈنى تۇزىيانلىرى، قانداق قىلىش ئارقىلىق ئ ڭنىۇن، ئەسىلەم
ال ۋھەنداق بىر ئۇشۇم ۇندىمەپتىال بولدىغانلىقى توغرىسىدا.  مۇم ەلگەسېك ۇشۇم مەالدا ئادۋھەئ

 ەڭتتىم.  ئەپ يۇنلىكىنى تونەغىر ئىكېئ ۇتولىم ڭزىيىنىنى ڭنىۇ.  بۇاتىدۇۋسادىر بول ەنچۇم-ەئانچ
 ۋەس قىلدىم.  ېك ھەللىك باردەسېخىل ك ۇرىنداشلىرىمىزدا بېر قۇيغۇپ ساندىكى ئۆھىمى، كۇم
اقتىدا ۋز ۆر بىر ئىشنى ئەھ ڭرنىەىز ئارقىلىق كىشىلڭماقالى ڭن سىزنىەم.  مۇشاھىت بولد ەرىگزىلىەب

پسىلى، ەنلىكىنى تەت ئىكەناچار بىر ئاد ڭتارتىشنى ەينىگەنلىكىنى، كەر ئىكۈرۆر زەدەقەن ڭقىلىشنى
تلىك ەاالمس ۋەخت ەقىقىي بەھ ە.  سىزگەمىدتۈن ئەگېالساق دۋشىنىۈپاكىتلىق چ ۋەنىق، ئىلمىي ېئ

 گىدى(ۈقىل تە)ن« ىز.ڭخىرلىنىپ ياشايدىغان بىر ئىنىەپ ۈگەڭپ، سىزدىن مەتىل
 
ندىم.  ەبىر ئاز ئىزد ەمدەيىن، بىر ئاز ئويالندىم.  ھېپ ئالغاندىن كۇرۇتنى تاپشەلخېقىرىدىكى ئۇن يەم
لىك( ەلمەرۆچىلىك، سەمەلەرتەچىلىك، ئەرمۈچىكتې)ك« شۇسوز ەينىگەئىشنى ك»س ۇخسەم ەتىجىدەن

 ڭرنىەسسىسلەخەتۇم ۋەھلى ەلغان ئىلىم ئۇلقئارادا تونەتوختالغان، بىر قىسىم خ ەستىدۈئىللىتى ئ
چرىتىپ قالدىم.  ۇئىلمىي ماقالىنى ئ ەقاراشلىرى بايان قىلىنغان بىر پارچ-زۆك ۋەتىجىلىرى ەتقىقات نەت
 ن.ەرىمۇشتۇنىنى تونۇزمەئاساسىي م ڭماقالىنى ۇر يازمىدا ئاشۇزكەن مەم
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 رىخى.  ەچىلىك دەرمۈچىكتېسىم: كەر-1
 

لغان ۇرۇت قەمئىيەپ ئاتىلىدىغان بىر جەد« شمىسىەبىرل ەرىكا پىسخولوگىيېئام»يىلى -1892رىكىدا ېئام
ھتىياجىنى ېسىدىكى ئەئىلمى ساھ ەپىسخولوگىي ڭنيانىۇت دەمئىيەج ۇب ەندەلگەقىنقى زامانغا كېپ، يۇبول

رتىلىپ، ەزگۆشكىالتقا ئەلقئارالىق تەت بىر خەمئىيەج ۇيىلى ب-1988ن ەلبى ڭنىۇرالماي قالغان.  شۇقاند
 ە( گAssociation for Psychological Science« )شمىسىەئىلمى بىرل ەپىسخولوگىي» ۇئىسمىم ڭنىۇئ
 ەسىدەساھ ەرناللىرى پىسخولوگىيۇتقىقات ژەت چىقىرىدىغان ئىلمىي تەمئىيەج ۇ[.  ب1ن ]ەرتىلگەزگۆئ
رنال ۇالر چىقىرىدىغان بىر ژۇپ، ئۇن ئالغان بولۇرنالالر قاتارىدىن ئورۇق ژۇزلۇنوپ ەڭنيادىكى ئۇد
 ۇئاش ەرىدىغان ئىلمىي ماقالۇشتۇتىم تونېق ۇن بە.  مۇپ ئاتىلىدە( دObserver« )چىۈتكەزۈك»
ئىسمى  ڭپ، ئاپتورنىۇسىلغان بولېئايلىق سانىغا ب-4يىلى -2013 ڭرنالنىۇن ژەگېد« چىۈتكەزۈك»
 ڭپايدىلىنىلغان باشقا ئىلمىي ماقالىنى ەر ئىلمىي ماقالىدۇزكە[.  م2ن ]ە( ئىكEric Jaffeك جافى )رىېئ

 ن.ەئىك ەپارچ 13سانى 
 
 ن.ەننى باشاليمۇزمەسمىي مەن رەمدى مەئ
 

 ۇس.  ئەمەت ئەى ئادېڭيدا بولغان يەپ ەرىدەۋت دېرنې( ئىنتprocrastinationش )ۇسوز ەينىگەئىشنى ك
ن.  مىالدىدىن ەلگەپ كۇت بولۇجەۋسلىپىدىن تارتىپال مەد ڭتلىشىش تارىخىنىەنىيەدەم ڭئىنسانالرنى

 ەككۈنلۈگۆئ ۋە ەتىگەئىشنى ئ( »Hesiodسىيود )ېشائىرى خ ەتسىيېيىلالردا ياشىغان گىر-800نقى ۇرۇب
 ۇ( مCiceroرو )ېتچىسى سىسەسلىھەسى مەرىيېرغان ئىدى.  رىم ئىمپۇپ ئاگاھالندەد« ەرمۈچىكتېك
 ۇپ ئاتىغان ئىدى.  بەد« رلىك ئىشەتلىنەپرەن»شنى ۇسوز ەيىنىگەتلىرىدىكى ئىشنى كەت خىزمەمۇكۆھ
 ت.ەمىسالدىنال ئىبار ەن تارىختىكى بىر قانچەنگەخاتىرىل ۋەن ەرگەز بۈاقىتالردا يۋدىمقى ەت قەقەپ
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« ىغان ئىشتلىنىدەپرەن»ز ۇش يالغۇسوز ەينىگەنىق بولدىكى، ئىشنى كېيىن ئېرىدىن كەۋرو دېسىس
سوزىدىغان  ەينىگەئىشنى ك ەسىدەتقىقات ساھەزىيانلىق ئىش.  ئىلمىي ت ۇناھايىتىم ۇپال قالماستىن، ئۇبول

پ، ۇقىرى بولۇكىدىن يڭرنىەتتىكى كىشىلەرىجىسى ئادەد ڭسىمالرنىېلىدىغان روھىي بېچ كۇر دەكىشىل
 .  ۇولىدكىدىن ناچارراق بڭرنىەتلىكى بولسا نورمال كىشىلەساالم ڭالرنىۇئ
 

ت ئىلمىي ەئاد ەلىتەغ ۇت بەشتىن ئىبارۇسوز ەينىگە، ئىشنى كەينىدەماب ڭاقىتنىۋك ەيىلد 20ئالدىنقى 
ك قىزغىنلىقىنى قوزغىدى.  ۈچلۈناھايىتى ك ڭتقىقاتچىالرنىەن چىقىرىدىغان تۈكەپ يۈزۈتكۆجرىبىدىن ئەت

 ەتىگەت بىر ئىشنى ئەقەش ئىللىتى پۇسوز ەينىگە، ئىشنى كەبايقىشىچ ڭتقىقاتچىلىرىنىەت ەپىسخولوگىي
تلىك ۋەناسىۇن مەپ ئامىلالر بىلۆناھايىتى ك ەنەي ۇپال قالماستىن، ئۇك بىر ئاددىي ئىش بولەشتۈرۈچىكتېك

تتىن ەبىيۇغلەپ مەككەرۇشتىكى بىر مۇرۇزىنى باشقۆئ-زۆش ئۈرۈس ەينىگەك ەردۈقىقىي تە.  ئىشنى ھۇبولىد
 ەينىگەم ئىشنى كە:  بىر ئادۇرىدەنىقلىما بەپ ئەنداق دۇر مەسلسسىەخەتۇغا مڭنىۇپ، ئۇت بولەئىبار

ز رازىلىقى ۆھىم ئىشىنى ئۇپ، قىلماقچى بولغان مۇرۇغىر زىيانالرنى تارتىدىغانلىقىنى بىلىپ تېسوزسا ئ
سىلىنى بىر ئاز ەناچارلىقى م ڭشىنىۇاقىتقا بولغان تونۋ ڭمنىەش ھادىسىسى.  بىر ئادۇسوز ەينىگەن كەبىل
 ڭنىۇب ئەۋەشىدىكى ئاساسىي سۇسوز ەينىگەئىشنى ك ڭمنىەئاد ۇمما ئەمكىن، ئۇتىشى مۋېرىۇشتغىرالېئ
 .  ۇلىپ چىقىدېسلىكىدىن كەمەئ ەئىگ ەيپىياتىنى كونترول قىلىش قابىلىيىتىگەز كۆئ
 

 
 ش )پروكراستىناتىئون( ۇسوز ەينىگەسىم: ئىشنى كەر-2
 
( DePaulپول )ېد ۋەزاسى ەرىجىلىك ئەدئالىي  ڭنى« شمىسىەئىلمى بىرل ەپىسخولوگىي»
 ەينىگە، ئىشنى كەقارىشىچ ڭ( نىJoseph Ferrariررارى )ېف فېسسورى جوسەپروف ڭتىنىېرسىتۋېنىۇئ

چىالردىن ۇسوزغ ەينىگەم ئىشنى كەئاد ەممەمما ھە، ئۇم سادىر قىلىدەئاد ەممەالىنى ھۋھەش ئۇسوز
ر بىر ەھ ۇپ، ئۇباشالمچىسى بول ڭقاتلىرىنىتقىەدىكى ھازىرقى زامان تەر ساھۇزكەم ۇس.  ئەمەئ
 20سانى  ڭگىرىپتار بولغانالرنى ەسىلىگېش كۇسوز ەينىگەتلىك ئىشنى كەددۇن مۇزۇتتىكى ئەمئىيەج

اپىق ۇۋاقىتنى مۋش ۇسوز ەينىگە، ئىشنى كەقارىشىچ ڭنىۇتىپ بارىدىغانلىقىنى بايقىغان.  ئېي ەنتكەپىرس
 ۇي، ئاشەھ» ەرگەسىلى بار كىشىلېش كۇزۇس ەينىگە، ئىشنى كپۇتسىز بولۋەناسىۇن مەش بىلۇرۇباشق
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پ ۇگىرىپتار بول ەسىلىگېك كۈنلۈشكۈددى بىر روھىي چۇيىش، خېد!« ەتكىنۋەقىلى ەئىشنى بىر جاققىد
 ن ئوخشاش.  ەن بىلەگېد!« ەق بولغىنۇي، روھلەھ» ەمگەقالغان ئاد

 
 
 ناچار قىلىش ۇخىمېك ئازاپلىنىپ، ئىشنى تەپرۆك .1
 
 ۇپ، ئۇت بولەبىر خىل زىيانسىز ئاد ۇيامان بولغاندىم ەڭش ئۇسوز ەينىگەئىشنى ك»ر ەكىشىل ەنچۈپۆك
ش ۇسوز ەينىگە.  ئىشنى كۇپ قارايدە، د«مكىنۇشى مۇپايدىلىق بول ەياخشى بولغاندا بىزگ ەڭئ

سىال رۈتتۈنى پۈنى بىر كۇس؛ ئەمەھىم ئۇش مۈرۈتتۈبىر ئىشنى قاچان پ»ئىللىتىنى ياقاليدىغانالر 
پ ە، د«نەياخشى قىالاليم ەڭاقىتتا ئىشنى ئۋسىم بار ېن بەم»تتا ەر ھەزىلە.  بۇپ قارايدە، د«بولدى
ن ەگېد« نئىتىەش سۇسوز ەينىگەئىشنى ك»يالسوپ، ەتىدىكى پېرسىتۋېنىۇرىكا ستانفورد ئې.  ئامۇئوياليد
ھىملىق ۇم ڭدىكى ئىشالرنىر قولىە، كىشىلەقارىشىچ ڭ( نىJohn Perryرري )ەئاپتورى جون پ ڭكىتابنى

پ ۈرۈلتەردىن ئازراقتىن قولغا كەتىجىلەر دائىم قىممىتى بار نەرتىپىنى قايتىدىن تىزىپ چىقىپ، ھەت
 .  ۇيدەلەرتەزگۆئ ەتكەپايدىلىق بىر ھال ەزىگۆش ھالىتىنى ئۈرۈش ئارقىلىق الغايالپ يۇرۇت
 
ر بار.  ەسىلىلەغىر مېقاراشتا ئ-زۆكى كقىرىدىۇي ەقارىشىچ ڭئالىملىرىنى ەمما، باشقا پىسخولوگىيەئ
زىنى ۆئ-زۆئ ۋەنداق زىيانلىق ۇئاش ڭزلىرىنىۆر ئەسوزىدىغان كىشىل ەينىگەئىشنى ك ەقارىشىچ ڭالرنىۇئ

.  ۇچرىتىدۇسكارلىق روھىنى زىيانغا ئۇببەشەت ۋەزلىرىدىكى پايدىلىق ۆن ئەھاالك قىلىدىغان ئىللىتى بىل
قىلماقچى بولغان  ۋەل قىلىش، ەسىلىنى ھەردىن مەپلەرەياخشى ت چرايدىغانۇزىيانغا ئ ەتتەھەج ۇب

زىپىنى ۋەر بىر ەگەئايرىپ چىقىش قاتارلىقالر بار.  ئ ەرىجىسىگەھىملىق دۇاپىق مۇۋئىشالرنى بىر م
« شۇسوز ەينىگەئىشنى ك»ن، ەلالردىن بىر قانچىسى بار بولىدىكۇسۇنالشتا پايدىلىنىشقا بولىدىغان ئۇئور
 .ۇبولىد ەۋەت ەيدىغان بىرسىگەرمەم بۈنۈچ قانداق ئېىدىكى ھئىچ ڭالرنىۇئ
 
قولىدا  ڭمنىەسوزىدىغان بىر ئاد ەينىگە، ئىشنى كەيىشىچېد ڭئالىمىنى ەئىسىملىك پىسخولوگىي« ررارىېف»
 ڭئىشنى 10.  ئاندىن قالغان ۇئىككىسىنى قىلىد-ئىچىدىكى بىر ڭئىشالرنى ۇئاش ۇئىش بار بولسا، ئ 12
پ، ۇرۇي قااليمىقانالشتەنلۈتۈرتىپىنى پەت ڭالرنىۇ. ئاندىن ئۇزىپ چىقىدېى قايتىدىن يرتىپىنەت تەر

ييارالپ ەسخىسىنى تۇبىر زاپاس ن ڭتىزىملىكنى ۇ.  ئاندىن بۇقايتىدىن تىزىپ چىقىد ەنەئاندىن ي
 ر.ۇشتۇسوز ەينىگەئىشنى ك ۇ.  مانا بۇچىقىد

 
 ڭرنىەالن قىلىنغان ئىلمىي ماقالىلېئ ەپتەسلەد ەڭئ ەققىدەماھىيىتى ھ ڭش ئىللىتىنىۇسوز ەينىگەئىشنى ك

 ۇالن قىلىنغان.  ئېرنالدا ئۇن ژەگېد« ئىلمى ەپىسخولوگىي»رىكىدا چىقىدىغان ېيىلى ئام-1997بىرى 
پتىكى ئىككى ەكتەن ئالىي مەگېد«  Case Western Reserve University»رىكىدىكى ېماقالىنى ئام

 ەش ئىللىتى بويىچۇسوز ەينىگەچىالرنى ئىشنى كۇغۇبىر توپ ئوق ەلىپىدسەالر دۇتقىقاتچى يازغان.  ئەت
 ۋەسىمى ېتىجىسى، روھىي بەش نۇئوق ڭالرنىۇئايرىپ چىققان.  ئاندىن ئ ەرىجىگەئوخشىمىغان د

ئىشنى  ەىدۋسلىەن.  دەخاتىرلىگ ۋەن ەتكەزۆن كەم ئىنچىكىلىك بىلۈسەۋالىنى بىر مۋھەتلىك ئەساالم
 ڭزىنىۆچىالر ئۇغۇنداق ئىللىتى بار ئوقۇنى، ئاشەن.  يەنگۈرۆك كەىتى پايدىلىقتش ئىللۇسوز ەينىگەك

رىلىپ، باشقىالرغا قارىغاندا ېكراق بەچىش ئىشلىرىغا بېل ئۆڭۈپ، كۈرۈس ەينىگەزىپىلىرىنى كۋەش ۇئوق
 ڭتىنىش ئىللىۇسوز ەينىگە، ئىشنى كەندەلگەم ئاخىرىغا كۈسەۋمما مەچرىغان.  ئۇسىمغا ئازراق ئېروھىي ب
ش ئىللىتى بار ۇسوز ەينىگەن.  ئىشنى كەتكەشىپ كېپ ئۆاقىتلىق پايدىسىدىن كۋ ڭنىۇزىيىنى ئ
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سىمى ېغالنما روھىي بۇج ڭالرنىۇپ، ئۇن بولۆۋەكىدىن تڭتىجىسى قالغانالرنىەش نۇئوق ڭچىالرنىۇغۇئوق
سوزىدىغان  ەينىگەكغىرراق بولغان.  ئىشنى ېدىكىن ئڭچىالرنىۇغۇالى قالغان ئوقۋھەش ئۇل بولەسېك ۋە
پ، ۇن بولۆۋەت ۇپىتىمۈس ڭنالپال قالماي، قىلغان ئىشىنىۇپ ئورۈرۈچىكتېرنى كەزىپىلۋەچىالر ۇغۇئوق

 ناچارراق بولغان. ۇتلىكىمەساالم
 

نداق ۇم ەستىدۈچىالر ئۇغۇپپا ئوقۇرۇسسورى ئىككى گېئىككى پروف ڭتىنىېرسىتۋېنىۇرىكا فلورىدا شتات ئېئام
-1مما ەن.  ئەرگەقنى بۇرۇناليدىغانغا ئوخشاش بىر تاپشۇالرغا سىنىپتا ئورۇبارغان: ئلىپ ېبىر سىناقنى ئ

ق ۇرۇتاپش ۇالشقا بۇڭالرنى سىنايمىز، شڭىتىۇۋۋقلىي قەئ ڭرنىەق ئارقىلىق سىلۇرۇتاپش ۇبىز ب»پپىغا ۇرۇگ
چىش ېل ئۈۆڭت كەقەر پەقنى سىلۇرۇتاپش ۇب»پپىغا بولسا ۇرۇن.  ئىككىنچى گەگې، د«ھىمۇناھايىتى م

ييارلىق ەچىالرغا ئازراق تۇغۇن.  ئوقەگې، د«قىممىتى يوق ەئانچ ڭنىۇپ، ئۇيدىغان بولەنال ئىشلۈچۈئ
ش ئىللىتى بار ۇسوز ەينىگەپپىدىكى ئىشنى كۇرۇگ-1الردىن سىناق ئالسا، ۇرىپ، ئاندىن ئېاقتى بۋ

ش ۇسوز ەينىگەپپىدىكى ئىشنى كۇرۇگ-2مما ەييارلىق قىلمىغانلىقى،  ئەسىناققا زادىال ت ۇچىالر بۇغۇئوق
ييارلىق قىلغانلىقى ەت ەرىجىدەن ئوخشاش دەچىالر ئاساسۇغۇن باشقا ئوقەچىالر بىلۇغۇئىللىتى بار ئوق
-2000 ڭنى« رنىلىۇتقىقاتى ژەز تەكىشىلىك مىج»رىكىدا چىقىدىغان ېبايقاش ئام ۇبايقالغان. ب

ش ۇسوز ەينىگەسسور ئىشنى كەلىقى ئىككى پروفېھدا ڭنىۇپ، ئۇالن قىلىنغان بولېيىلىدىكى بىر سانىدا ئ
ر بىر ئىشقا ەنداق ئىللىتى بار كىشىلۇنلىكىنى، ئاشەزىنى ھاالك قىلىش ئىللىتى ئىكۆئ-زۆئ ۇنمەتەقىقەھ
 ەيىشىچېد ڭالرنىۇپ چىققان.  ئەنلۈكەيدىغانلىقىنى يەلمەرسىتۆتىرىشچانلىق ك ەرىجىدەقىرى دۇي ەڭئ

پ ەد« تسىزەقابىلىي» ەزلىرىگۆئ ڭر باشقىالرنىەگىرىپتار بولغان كىشىل ەسىلىگېش كۇسوز ەينىگەئىشنى ك
 ن.ەرىدىكۆپ قارىشىنى ياخشى كەد« ۇياخشى تىرىشمايد»قارىماي، 

 
 
 رقەرىسىدىكى پۇت ئوتتەرىكەھ-ن ئىشەت بىلەنىي .2
 

لىك تەددۇن مۇزۇپ، ئۇس بولەمەت ئۇجەۋت بىر خىلىال مەقەردىن پەچى كىشىلۇسوزغ ەينىگەئىشنى ك
 ەينىگەلىنىدىغانلىقى بايقالدى.  ئىشنى كۆب ەرگەرلۈت ەر بىر قانچەنداق كىشىلۇريانىدا بەتقىقات جەت

-الىنى ئارقاۋھەنلىيالماسلىق ئۇاقتىدا ئورۋز ۆرنى ئەزىپىلۋەر ەگىرىپتار بولغان كىشىل ەسىلىگېش كۇسوز
شنى ۇسوز ەينىگەغانالر ئىشنى كرىدىۈچىكتېالغا قاراپ كۋھەمما ئىشنى ئە.  ئۇئارقىدىن سادىر قىلىد

 . ۇقاراپ سادىر قىلىد ەزىگۆئ ڭزىپىنىۋە
 

، ەقارىشىچ ڭ( نىTimothy Pychylتىدىكى تىموسى پىكىل )ېرسىتۋېنىۇ( ئCarletonتون )ېكانادا كارل
پ، ئىشنى ۇت بولەقىاللماسلىقتىن ئىبار ەزىنى ئىدارۆئ-زۆبى ئەۋەئاساسىي س ڭشنىۇسوز ەينىگەئىشنى ك

 ۇزىنى ئاشۆمما ئە، ئۇكلىگىنى بىلىدەرېئىش قىلىشى ك ەمېن ڭزىنىۆر ئەش ئىللىتى بار كىشىلۇسوز ەينىگەك
ت ەرىكەھ-ن ئىشەت بىلەش نىيۇسوز ەينىگەالشقا ئىشنى كۇڭ.  شۇرلىيالمايدۇجبەئىشنى قىلىشقا م

 ت.ەرقتىن ئىبارەرىسىدىكى پۇئوتت
 
يپىياتنى ەك ۋەل ۆڭۇ، ياكى كۇپ چىقارغانمۈرۈلتەك شتىكى ئىقتىدارسىزلىقۇرۇاقىتنى باشقۋرقنى ەنداق پۇب

ناسالر ئارىسىدا ۇتشەمئىيەج ەسىلىدەن مەگېد ۇپ چىقارغانمۈرۈلتەشتىكى ئىقتىدارسىزلىق كەتىزگىنل
نى ۇناسالر ئۇيتقاندا، ئىقتىسادشېپ ئۇرۇمالشتۇس.  ئومەمەت ئۇجەۋقاراش م-زۆن كەلگەك ەبىرلىكك

 ەمما، پىسخولوگىيە.  ئۇپ قارايدەپ چىقارغان، دۈرۈلتەىزلىك كتسەشتىكى قابىلىيۇرۇاقىتنى باشقۋ
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تقىقات ە.  بىر قىسىم تۇپ قارايدەرسىزلىكى بار دەتېي ڭقاراشنى-زۆنداق كۇسسىسلىرى ئەخەتۇم
ن ياكى ەزگۈتكۆناھ ئۇزىنى گۆر ئەسوزىدىغان كىشىل ەينىگە، ئىشنى كەرسىتىشىچۆك ڭتىجىلىرىنىەن

 ەندىشەم خىلدىكى ئۇلەالردا مۇ. ياكى ئۇساباليدېپ ھەكىشى، دسسىز ئىش قىلىپ قويغان ۇنوم
شتىن باشقا ۇرۇاپىق باشقۇۋاقىتنى مۋش ۇسوز ەينىگەال ئىشنى كۋھەئ ۇ.  بۇسى بار بولىدۇيغۇت

نداق ۇسوزىدىغانالر ئ ەينىگەنى، ئىشنى كە.  يۇرىدەرسىتىپ بۆئالىدىغانلىقىنى ك ەز ئىچىگۆئ ۇئامىلالرنىم
 ڭيپىياتىنىەز كۆمما ئە، ئۇن بولىدەتكەپ يۇپ چىقىرىدىغان زىيانلىرىنى تونۈرۈلتەك ەتيتەپ ۇش ڭقىلىشنى

 .  ۇيدەلمەلېغالىپ ك ۇستىدىنمۈندىشى ئۈنلىماسلىققا ئۇاقتىدا ئورۋزىپىنى ۋە
 

تىم ېر قەلېپ، كەنلۈكەاقالرنى يۋسا-ەجرىبەزى سادىر قىلغان خاتالىقالردىن تۆر ئەالدا كىشىلۋھەنورمال ئ
ش ۇسوز ەينىگەمما ئىشنى كە.  ئۇرىنىدۇشقا ئۇتۇيول ت ەىچېڭي ەندەلگەچ كۇالغا دۋھەئ ئوخشاش

ن ۈچۈر ئەنداق كىشىلۇ.  ئۇت بولمايدۇجەۋريان مەنداق بىر جۇئ ەردەگىرىپتار بولغان كىشىل ەسىلىگېك
نالشنى ۇئور ەپزىۋەتىم ېر قەلېك ڭالرنىۇيلىدىن تارتقان زىيانالر ئەپۈش تۇپ قويۈرۈچىكتېتىم ئىشنى كېق ۇب

قىرىدا بايان قىلىنغان ۇلىپ چىقىشى يېك ڭالنىۋھەنداق ئۇ.  بۇبواللمايد ەرتكۈرراق باشلىشىغا تۇبالد
 تلىك.  ۋەناسىۇن مەتتىكى ئامىل بىلەھەيپىيات جەك
 
 
 سىەپىسخولوگىي-اۋرېن ڭسىلىنىېش كۇزۇس ەينىگەئىشنى ك .3
 
شىنىش، ۈتقىق قىلىشتا چەتنى تەرىكەھ-ىك ئىشتقىقاتچىالر كىشىلەيان تۇاقىتالردىن بۋقىنقى ېي
-اۋرېن ەنەتقىقاتنى يەت ۇكلىنىپ قالماي، ئەنال چەلىرى بىلەز ساھەكىشىلىك مىج ۋەيپىيات ەك

ئالدىنقى  ڭىنىېڭباشلىدى.  م ەشكۈرۈشتەبىرل ۇنمەسى بىلە( ساھneuropsychologyسى )ەپىسخولوگىي
ل ەھ ەسىلەش مۇرۇنداق باشقۇپ، ئاشۇش بولۇرۇباشقزىنى ۆئ-زۆبىرى ئ ڭقىسمى قىلىدىغان ئىشالرنى

 ەستىدۈتلىك ئىشالر ئۋەناسىۇن مەزىنى كونترول قىلىش قاتارلىقالر بىلۆئ-زۆئ ۋەقىلىش، پىالنالش، 
 executive« )سىەنكىسىيۇچى فۇئىجرا قىلغ»سى ەنكىسىيۇنداق فۇشۇم ڭىنىېڭ.  مۇبولىد

functioningسىلى ېش كۇسوز ەينىگەن ئىشنى كەسمى بىلقى ۇئاش ڭىنىېڭ.  مۇپ ئاتىلىدە( د
رىكا ېپ، ئامۇرىلمىغان بولەلىپ بېتقىقاتالر ئەچ قانداق تېن ھۇرۇب ەققىدەرىسىدىكى باغلىنىش ھۇئوتت
تقىقاتچىالر ە( قاتارلىق تLaura Rabin( دىكى لورا رابىن )Brooklyn Collegeتى )ۇكلىن ئىنستىتۇبر
چىنى تالالپ، ئالدى ۇغۇر ئوقەپەن 212الر ۇقاتالرنى باشلىغان.  ئتقىەى تېڭدىكى يەساھ ۇقىندا بېخى يېت

الرنى ۇيىن ئېباھالىغان.  ئاندىن ك ەرىجىسى بويىچەد ڭش ئىللىتىنىۇسوز ەينىگەالرنى ئىشنى كۇن ئەبىل
 باھاالپ چىققان: ەلچىمى بويىچۆكىچىك ئ 9ندىكى ۆۋەت ڭنى« سىەنكىسىيۇچى فۇئىجرا قىلغ» ڭىنىېڭم

 الماسلىقتۇزىنى تۆئ--
 تچىلىك قىلىشەستىدىن نازارۈزى ئۆئ-زۆئ--
 شەشكىللەت ۋەپىالنالش --
 شەتكۆت يەپائالىي--
 باشالش ەزىپۋەى ېڭزلىكىدىن يۆئ--
 ت قىلىشەزىپىنى نازارۋە--
 يپىياتىنى كونترول قىلىشەز كۆئ--
 ش قابىلىيىتىۇتۇت ەستەئاكتىپ ئ--
 تلىكلىكىەتتىكى ئىشالردىكى رەئاد--
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-اۋرېجرىبىلىك نەت ۋەكلىنىكىلىق »بىر قىسىم بايقاشلىرىنى  ڭزىنىۆپپىسى ئۇرۇت گتقىقاەت ۇب
ن ەرىشكېالر ئۇمما ئەالن قىلغان.  ئېيىلىدىكى بىر سانىدا ئ-2011 ڭنى« رنىلىۇسى ژەپىسخولوگىي

 ۇيىنمېدىن كڭنىۇتقىقاتنى بەدىكى تەساھ ۇالر بۇپ، ئۇس بولەمەرلىك ئەتېخى يېن تۈكەي
 ن.ەكرىدىۇامالشتۋدا
 
 
 للىرىۇسۇرتىش ئەزگۆش ئىللىتىنى ئۇسوز ەينىگەئىشنى ك. 4
 

ن ەپلىگۆگىشىپ، كەرلىشىشىغا ئۇقڭچو ڭرنىەنچىلەشۈققىدىكى چەسىلى ھېش كۇسوز ەينىگەئىشنى ك
 ڭىنىېڭم ڭ.  رابىننىۇاتىدۋمىد قىلىۈپىپ چىقىشنى ئېللىرىنى تۇسۇاالش ئۋلنى داەسېك ۇتقىقاتچىالر ئەت
نداقال باشقا بىر قىسىم ۇتىجىلىرى، شەتقىقات نەققىدىكى تەھ« سىەنكىسىيۇچى فۇئىجرا قىلغ»
 :ۇقىلىد ەسىيەۋلالرنى تۇسۇنداق ئۇم ەرگەتىجىلىرى كىشىلەتقىقات نەت ڭتقىقاتچىالرنىەت

 نالش.ۇپ ئورەبىرل-الرنى بىرۇپ، ئاندىن ئۈلۆن كىچىك قىسىمالرغا بەپلىگۆزىپىنى كۋە ڭ( بىر چو1)--
ن ەاقىتلىق خوشاللىق بىلۋن ەرىشكېزلىرى ئۆلىپ، ئېت ئەسلىھەدىمالردىن مسپىي خاە( ك2)--

 تىش.ېپ يۇاتقانلىقىنى تونۋربان قىلىۇتلىك نىشانىنى قەددۇم-نۇزۇئ ڭزلىرىنىۆئ
-زۆكىتىپ چىقىش.  ئېكلىمىسىنى بەاقىت چۋش ۇنالپ بولۇزىپىنى ئورۋەر بىر ەن ھۈچۈزى ئۆ( ئ3)--

 پ ياخشى. ۆنىال يوقتىن كەي ۇ، ئۇرمىسىمەم بۈنۈك ئەسىمدېسى سىرتقى بكلىمىەاقىت چۋچىقارغان  ەزىگۆئ
ئىشنى  ۇنداق بولسىمۇىش بىر ئاز قىيىنراق.  شېڭرنى يەبلەۋەن باغالنغان سەيپىيات بىلە( ك4)--

م ۈنۈئ ەرىجىدەم دۇلەزىنى ئازاد قىلىش مۆردىن ئەرسىلەزى نەاتقان بۋق قىلىۇنلۇتوسق ەگىتىشكۈاقتىدا تۋ
 ك.ەندەگېتىش دۋېىزورنى يوق قىلىېۋلېيدىكى تۆن، ئەسىلەم  .ۇرىدېب

پ ۇپىپ چىقىش ياكى تونېپلىرىنى تەرەئىجابىي ياكى قىممىتى بار ت ڭزىپىنىۋەستىدىكى ۈ( ئ5)--
 تىش.ېي

ر ۇرنى بالدەزىپىلۋەسوزغانالرنى جازاالشنى  ەينىگەزگىرىش: ئىشنى كۆتتىكى ئەھەت جەنىيەدە( م6)--
 رتىش.ەزگۆكاپاتالشقا ئۇرنى منالپ بولغانالۇئور

« ئىلمى ەپىسخولوگىي»م قىلماسلىق.  ەسوزغانالرغا يارد ەينىگەزىپىنى كۋە ەتتۋەناسىۇ( كىشىلىك م7)--
زىپىنى ۋە ۇم بۇدوست»، ەرسىتىلىشىچۆك ەئىلمىي ماقالىد ەسىلغان بىر پارچېيىلى ب-2011رنالغا ۇن ژەگېد

ك ەپرۆك ۇش ھادىسىسىمۇسوز ەينىگەئىشنى ك ەردەايدىغان كىشىلپ قارە، د«ۇم قىلىدەا ياردڭنالشتا ماۇئور
 ن.  ەرىلىدىكۆك

ن ەگېد« رەرقلەرىسىدىكى پۇر ئوتتەكىشىل ۋەز ەكىشىلىك مىج»تىش.  ۋېقىلى ۇپەزىنى ئۆئ-زۆ( ئ8)--
، بىرنچى ەرسىتىلىشىچۆك ەئىلمىي ماقالىد ەسىلغان بىر پارچېيىلىدىكى بىر سانىغا ب-2010 ڭرنالنىۇژ
 ڭچىالرنىۇغۇن ئوقەتكۋەقىلى ۇپەزىنى ئۆئ-زۆپ، ئۇپ قويۈرۈچىكتېملىق ئىمتىھانىدا ئىشنى كتىېق

ن بولىدىغانلىقى بايان ۆۋەھتىماللىقى جىق تېنداق قىلىش ئۇش ۇتىملىق ئىمتىھانىدىمېئىككىنچى ق
 قىلىنغان.  

 
 
 ەالسۇخ .5
 
 االاليمىز:ۋرىۆقتىالرنى كۇھىم نۇم ەنداق بىر قانچۇنالردىن مۇزمەقىرىدىكى مۇي
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اپىق ۇۋيپىياتنى مەلكى كەس، بەمەرالماسلىقتىن ئۇاپىق باشقۇۋاقىتنى مۋش ۇسوز ەينىگەئىشنى ك--
 .ۇلىپ چىقىدېكونترول قىاللماسلىقتىن ك

سانى  ڭپتىال بولغانالرنىۇم ەسىلىگېش كۇسوز ەينىگەتلىك ئىشنى كەددۇن مۇزۇئ ەتتەمئىيەر بىر جەھ--
 .ۇتىپ بارىدېي ەنتكەپىرس 20

 .ۇناچارراق قىلىد ۇئىشالرنىم ۋە، ۇك ئازاپلىنىدەپرۆسوزىدىغانالر ك ەينىگەئىشنى ك--
 ەينىگەئىشنى ك ەممەبىرى ھ ڭالرنىۇخىلى بار.  ئ ەبىر قانچ ڭرنىەسوزىدىغان كىشىل ەينىگەئىشنى ك--

نىال پ قارىغان ئىشالرە، د«قىممىتى يوق ئىش ەئانچ»زلىرى ۆت ئەقەبىرى بولسا پ ەنە.  يۇسوزىد
 .ۇسوزىد ەينىگەك

 ۇپ، ئۇت بولەرقتىن ئىبارەرىسىدىكى پۇت ئوتتەرىكەھ-ن ئىشەت بىلەش نىيۇسوز ەينىگەئىشنى ك--
 .ۇلىپ چىقىدېقىاللماسلىقىدىن ك ەزىنى ئىدارۆئ-زۆئ ڭرنىەكىشىل
ش ئىقتىدارىغا ەنلۈكەاق يۋسا-ەجرىبەن خاتالىقتىن تەزگۈتكۆر ئەسوزىدىغان كىشىل ەينىگەئىشنى ك--
 .ۇبولمايد ەئىگ

مدىال ەتقىقاتالر ئەققىدىكى ئىلمىي تەپىسخولوگىيىسى ھ-اۋرېن ڭسىلىنىېش كۇسوز ەينىگەئىشنى ك--
 لمىدى.ەتقا كۇجۋۇن ۈكەل ئىلمىي يەممەكۈر مەبىر ەھازىرچ ەتتەھەج ۇپ، بۇىدىن باشالنغان بولېڭي

للىرى ۇسۇبىر قىسىم ئ ڭتىشنىرەزگۆش ئىللىتىنى ئۇسوز ەينىگەئىشنى ك ەسىدەتقىقات ساھەئىلمىي ت--
 ندى. ەالسىلۇقىسمىدا خ-4 ڭر ماقالىنىۇزكەلالر مۇسۇئ ۇپ، ئۇقىلىنغان بول ەسىيەۋت
 
 
 زۆئاخىرقى س .6
 

اتقىلى ۋچىقىرى ەپتىسى بىر پارچىدىن ماقالەر ھەن تورالرغا ھەك، مەنىدۇبولغ ەىرىدەۋخ ڭتورداشالرنى
تىپ، بىر ېك چارچاپ كەچىقتىم.  ب ەرگەپەتىم سېق ەنچرياندا بىر قاەج ۇن شەن بولدى.  مۇزۇلى ئېخ

بولدى.   ۇاقىتلىرىممۋبارالمىغان  ەتكەن خىزمۈئىككى ك-تىم بىرېر قەلىپ، ھېتىم ئاغرىپ قېق ەقانچ
بىر  ەپتىدەر ھەپ قويمىدىم.  ھۈزۈييارالشنى ئەت ەماقال ەبىر پارچ ەپتىدەھ ەردەزگىللەم ۇن شەمما مەئ

پتىن ەرەن بىر تەب، مەۋەنداق قىلىشتىكى سۇپ قويمىدىم.  بۇسوز ەينىگەشنى كييارالەت ەماقال ەپارچ
 ەمۈن جەپتىن مەرەبىر ت ەنەن.  يەپ قارايمەلگىلىك قىممىتى بار، دەب ڭئىشىمنى ۇاتقان بۋم قىلىۈزۆئ
شنى ۇپ قويۈرۈندەمىدسىزلۈن تورغا كىرىدىغان تورداشالرنى ئۈچۈش ئۇمنى ئوقەى ماقالېڭي ڭنىېنى مۈك
سىز »بىرى  ڭئالالرنىۇپ سورايدىغان سۆك ەڭندىن ئەرىنداشالر مېر قۇيغۇچراشقان ئۇن ئەن.  مەلىمايمخا
 ەنەپ، يۇت بولەندىن ئىبارەگېد« اقىتتىن قانداق پايدىلىنىسىز؟ۋسىز »، «زىسىز؟ۈتكەاقىتنى قانداق يۋ
ن. سىز ەاتىمۋيەلمەتىشېي ۇىشقىمېڭپ مۇىزنى ئوقڭماقالى ڭن سىزنىەم»ا ڭم ماۇرۇشلۇپ تونۆلى كېخ
، ۇاتىپ ھالدا بايان قىلغاندىمۋرې.  ناھايىتى كونسۇيدە، د«زىپ بوالاليدىغانسىز؟ېي ۇالرنى قانداقمۇئ
ن پىالنلىغان ئىشلىرىمنى ەمما مەس.  ئەمەپ ئۆاقتىدىن كۋ ڭرنىەراھال كىشىلۇاقتىم ئوتتۋبوش  ڭنىېم
 ەمدەن.  ھەخاليمۇنى ئاز ئۇيقۇ، ئۇمىساممكىچىك بول ەن، ياشقا ئانچۈچۈىش ئېڭنالپ مۇاقتىدا ئورۋ
ر ەن ھەن.  مەچىمېاز كۋن ئىشالردىن ۇرغۇسىرتىدىكى ن ڭل باغلىغان ئىشالرنىەم قىلىشقا بۇم چوقۈزۆئ
تىزىپ  ەرىجىسى بويىچەھىملىق دۇنى قىلمىسام بولمايدىغان ئىشالرنى مۈك ۇش ەندەتىگەنى ئۈك

قىلغان ئىشلىرىمنى بىر  ەن ئىچىدۈنى بىر كۈك ۇن شۇرۇخالشتىن بۇنى ئاخشىمى ئۈر كەن.  ھەچىقىم
ل ۆڭۈن قانچىلىك كۈگۈب»مدىن ۈزۆئ-زۆن ئەاقتىدا مۋنداق قىلىش ۇن.  شەالسىالپ چىقىمۇتىم خېق

ن قانچىلىك ئىشنى قىلىپ ۈگۈب»س، ەمەپ ئەد« م؟ۈردۆىزور كېۋلېن قانچىلىك تۈگۈب»، «ئاچتىم؟
-ەنبەش ۇھازىرم ڭنىېن. مەپ سورايمەد« ندىم؟ەگۆئ ەرسەى نېڭن قانچىلىك يۈگۈب»، «تتىم؟ەگۈت
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اقىتلىرىم ۋپ، ئىش باشاليدىغان ۇرۇمدىن تۇئورن ەد 6ت ەتىگىنى سائەئ ڭنلىرىنىۈلىش كېم ئەد ەنبەكشەي
ر ەپەن 43رغان ۇشتۇتون ەما ئاستىدا ھازىرغىچېن تەگېد« رالرۇيغۇتىجىلىك ئەن»ن ەم ەتتەلىيەمەپ.  ئۆك
اتقان ۋرنى يارىتىەتىجىلەن ڭچو-ڭپ، چوۈزۈتكۆنىلىك ئەز ھاياتىنى ناھايىتى مۆئنداقال ۇرىندىشىمىز، شېق

 ۋەك پايدىلىنىش، ۈملۈنۈاقىتتىن ناھايىتى ئۋتىرىشىش،  ۇممىسىمەھ ڭرىنداشلىرىمىزنىېباشقا بارلىق ق
 ڭچو-ڭم چوەاقىتالردا ئادۋ ەنچۈپۆ.  كۇتىدېن ئوخشاپ كەا ئاساسڭما ەتتەھەسلىك جەرمۈچىكتېئىشنى ك

.  ۇلىدېتوغرا ك ەتىشكۇۋېرۇكىدىن ئاشېل چەن بىر قىسىم ئىشالرنى سۈچۈش ئۈرۈلتەرنى قولغا كەتىجىلەن
شنى ە.  قاتتىق ئىشلۇلىدەتوغرا ك ەتىشكۇۋېرۇكتىن ئاشەھىم ئىشقا يىغىشتا چۇم ەچىنى بىر قانچۈن كۈتۈپ
توغرا  ەتىشكۇۋېرۇىن ئاشكتەق پايدىلىنىشنى چۇاقىتتىن تولۋ. ۇلىدېتوغرا ك ەتىشكۇۋېرۇكتىن ئاشەچ
بولىدىغان  ڭتلىكاشاۇئىشالرغا پ ڭ.  چوۇلىدېتوغرا ك ەتىشكۇۋېرۇكتىن ئاشەخالشنى چۇ.  ئاز ئۇلىدېك
قازىنىشتا  ەتىجە. نۇلىدېتوغرا ك ەتىشكۇۋېرۇكتىن ئاشەچىشنى چېاز كۋن كىچىك ئىشالردىن ەپلىگۆك

ك.  پىالننى ەرېش كۇرۇنراق تۈستۈاشقىالردىن ئم تىرىشىشتا بۇن، چوقۈچۈش ئۇرۇك تەنرۈستۈباشقىالردىن ئ
رىنداشالرغا ېاتقان قۋقىينىلى ەتتەھەنداق قىلىش جۇشۇن مەك.  مەرېش كۇرۇئاش ەلگەمەاقتىدا ئۋز ۆم ئۇچوق

 ن.ەمىد قىلىمۈشىنى ئۇبىر ئاز ياردىمى بول ڭنالرنىۇزمەقىرىدىكى مۇي
 
نداقلىرى ۇتلىكلىرىدىن مۋەناسىۇن مەبىل ەر ماقالۇزكەم ەر ئىچىدەالن قىلغان ماقالىلېن تورالردا ئۇرۇن بەم

 بار:
 ئادىتى 7 ڭرنىەقىرى كىشىلۇمى يۈنۈئىش ئ--
 شۇرۇاپىق باشقۇۋاقىتنى مۋ--
 ېڭەم-ن سولەبىل ېڭەم-ڭئو--
 قالپىقى ەئالت ڭئويالشنى--
 گىشلىك ئىشالرېت ەبىلىشك ەشتەنىشان تىكل--
 نىيىتىۇقانسىرلىق  ڭشنىۇرۇئاللىققا ئايالندەغايىنى ر--
 لچىمىۆئ 10 ڭشنىەتىكل ەغاي--
 ڭلىۋېىزدىكى بارلىق تاالنتالرنى بايقىڭزىۆئ--
 لىۇسۇخىل ئ 9 ڭشنىۈرۈستۆىلىق يارىتىش قابىلىيىتىنى ئېڭي--

 
ن.  ەقىلىم ەسىيەۋپ چىقىشنى تۇتىم ئوقېرنى بىر قەقىرىدىكى ماقالىلۇپ باقمىغان ياشالرغا يۇخى ئوقېن تەم
ىز، ڭن ئىزدىسىەز بىلۆن سەگېد« ركىن سىدىقەئ»چىپ، ېنى ئ« www.menzil.biz»ر ەگەئ
  »ا ڭىز، ماڭردىن تاپالمىسىەي ۇر ئەگەسخىسىنى تاپااليسىز.  ئۇلكىتاب نېئ ڭرنىەقىرىدىكى ماقالىلۇي

bilim.humar@yahoo.com  »پ ۇرۇدڭرنى ماەماقالىل ۇئ ەن سىزگە.  مڭزىېت يەلخېئارقىلىق ئ
 ن.  ەرىمېب
 

 رىياللىرى:ەپايدىلىنىش مات
 
[1 ]Association for Psychological Science 

http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Psychological_Science 
 
 ھرىرلىدى.ەا تۇڭرتەن ئۇرسۇماقالىنى ئىنىمىز ت ۇب
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ۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا چىقارسىڭىز، ياكى ئېلكىتابقا ب

 قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. بۇ ماقالە بارلىق ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ. ئوخشاش باشقا ھەر

 

 


