
1

OĞLANLARDA

KİŞİLİK
KEYFİYYƏTLƏRİNİN
AŞILANMASI
ZORAKILIĞIN
QARŞISININ ALINMASINA DAİR
FUTBOL MƏŞQÇİLƏRİ ÜÇÜN
TƏLİMAT





3

FIFA-nın Ədalətli Oyun
Məcəlləsi 

FIFA-nın futbolla bağlı Ədalətli Oyun
Məcəlləsində FİFA tərəfindən həmişə
müdafiə olunan idman və etik prinsiplərin
icmalı yer almaqdadır:

• Ədalətli oyun

• Qələbə üçün oynamaq, lakin məğlubiyyəti ləyaqətlə qarşılamaq

• Oyun qaydalarına riayət etmək

• Rəqiblərə, komanda yoldaşlarına, hakimlərə, hakimlər kollegiyası-

na və tamaşaçılara hörmətlə yanaşmaq

• Futbol maraqlarını təşviq etmək

• Futbolun nüfuzunu müdafiə edən şəxslərə ehtiram göstərmək

• Korrupsiyadan, narkotik maddələrdən, irqçilikdən, zorakılıqdan, 

qumardan və idmanımız üçün təhlükə törədən digər neqativ 

əməllərdən çəkinmək

• Korrupsiya təzyiqlərinə müqavimət göstərməkdə digər şəxslərə 

kömək etmək

• İdmanımızı gözdən salmaq istəyənləri qınaq obyektinə çevirmək

• Dünyamızı abad etmək üçün futbolun imkanlarından istifadə et-

mək. 



AFFA və UNICEF Azərbaycanın 2018-ci ildə olan əməkdaşlığı
çərçivəsində bu təlimat UNICEF “Coaching Boys into Men”

təlimatına əsasən UNICEF Azərbaycanın təsdiqi ilə Azərbaycan
dilinə tərcümə olundu və azərbaycanlı oxuculara uyğunlaşdırıldı.
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“Futbol uşaqlara zorakılığın yanlış olduğunu
anlamaqda yardım etməklə 
müsbət təsirə malik ola
bilər. İdm n ayrı-seçkiliyin, irqçili-
yin və zorakılığın qarşısını al-
mağa köməklik göstərən mühüm 
vasitəyə çevrilə bilər.
Biz uşaqlarımıza öyrətməliyik ki,
başqalarına hörmət bütün
hallarda ən yaxşı cavabdır.”
— DAVID BECKHAM, 

     İngiltərə
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Hörmətli məşqçi,

Futbol ayrı-seçkilik, təcrid və irqçiliklə bağlı maneələri qıra, mün-
aqişə və böhran dövründə ölkələri bir araya gətirə, dünyada icmaları 
birləşdirə bilər.

Bir futbol məşqçisi kimi, sizin meydandan kənarda da nüfuzunuz 
vardır. Məşqlər və oyunlar zamanı gənclərlə işləyərkən, siz hörmət, ko-
manda işi, tolerantlıq və düzlüyü aşılaya bilərsiniz. Məşqçilərin etdikləri 
əməllər və söylədikləri sözlər fiziki zorakılıq və təhqiramiz əməllərin
əsasını təşkil edən ayrı-seçkilik münasibətlərini və zərərli davranışları
dəyişə bilər.

Siz kişilər və qadınlar arasında qeyri-bərabərlik yaradan, məhəllə və
məktəblərə dava-dalaş salan və ailələrdəki zorakılıqlara göz yuman
zərərli münasibətləri dəyişə bilərsiniz. 
Çoxsaylı tədris proseslərində Siz gənc oyunçulara yalnız oyunların tex-
nika, taktika və ya qaydalarını öyrətməyi deyil, başqa daha çox imkan-
lara maliksiniz. Əslində, FIFA-nın Ədalətli Oyun Məcəlləsi yalnız oyuna 
deyil, həm də həyat situasiyalarına tətbiq edilməlidir. Oyunçuları
komanda yoldaşları, dostlar, ailələr, rəqiblər, hakimlər və azarkeşlərlə
sağlam əlaqələr qurmağa təşviq etməklə və oyun meydançasında və
kənarda qeyri-zorakı mühiti təbliğ etməklə, məşqçilər daha dinc dün-
ya yaratmağa kömək edə bilərlər.
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“ 

Gənclərə zorakılığın, xüsusilə

zəif insanlara qarşı zorakılığın

sadəcə aqressiv və yanlış hərəkət

olduğunu izah edə bilən şəxslər

lazımdır. ”
— EMMANUEL ADEBAYOR, 

     Togo 
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SƏNİN ROLUN
İdmançılar çox vaxt məşqçilərini ideal ata və dost kimi təsvir edirlər.
Oyunçularınız sizdən liderlik, tövsiyə və göstərişlər gözləyirlər.

Onlar sizin sözünüzə qulaq asırlar; sizin fikirlərinizə hörmətlə yanaşırlar
və oyun hazırlığı, texnikası və hərəkətləri ilə bağlı verdiyiniz təlimatlara
riayət etməyə vərdiş edirlər.

Öyrətdiklərinizin çoxu məşq günlərinə təsadüf edir. Məhz həmin gün-
lərdə siz strategiya həyata keçirir, məqsədləri müəyyənləşdirir, 
gözləntiləri çatdırır və komandanızı qurursunuz. Oyunçular qarşıdakı 
oyunlarla bağlı həyəcan keçirir və sizdən ilham almağa çalışırlar.

Oyunçular oyun meydançasında zorakılığın qaydalara zidd olduğunu
məhz məşq prosesində öyrənirlər. Onlar həmçinin məşq prosesində
oyun meydançasından kənarda da zorakılığın eyni dərəcədə 
yolverilməz olduğunu öyrənə bilərlər.

Oyunçularınızı əyləşdirin və onlarla hörmət, komanda işi, tolerantlıq
və doğruçuluq haqqında danışın. Spesifik məsələlərə toxunun. Onların
bir-birlərinə, rəqiblərinə və azarkeşlərə hörmətlə yanaşmaq 
məsuliyyətləri haqqında danışın. İrqçilik və gender ayrı-seçkiliyi 
haqqında birbaşa danışın. Onlara hər bir kəslə başqalarının onlarla 
davranışı ilə bağlı gözləntilərinə uyğun davranmağı təklif edin.
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ZƏRƏRLİ SÖZLƏR

Məşqçilər oyunçuları yönləndirən, təlimləndirən və ruhlandıran dildən
istifadə edirlər. Oyundan əvvəl və ya fasilə zamanı düzgün seçilmiş bir
kəlmə söz qələbə və məğlubiyyət arasındakı mövqeyə təsir göstərə
bilər. Sözlər mənfi yöndə istifadə edildikdə də eyni dərəcədə təsirli ola
bilər. Onlar, hər hansı şəxsə və ya bir qrup insana qarşı hörmətsizlik
aşıladıqda xüsusilə təhlükəlidir. Həm məşqçilər, həm də oyunçular
aşağıdakı bütün halların qarşısını almalıdırlar:

• Müzakirə mövzusu olmadığı halda hər hansı şəxsin cinsi mən-

subiyyətini, irqini, etnik mənsubiyyətini, yaşını, əlilliyini və ya hər 

hansı fərqli cəhətini vurğulamaq

• Cinsi mənsubiyyətdən təhqir etmək məqsədilə istifadə etmək 

(misal üçün, “Topa lap qız kimi zərbə vurursan”.)

• Real və ya təxəyyülün məhsulu olmasından asılı olmayaraq, cinsi 

istismar haqqında öynərək danışmaq və ya zarafat etmək

• Əxlaqsız və ya iyrənc davranış (məsələn, fit çalmaq, fitə basmaq 

və ya cinsi məzmunlu eyhamlar vurmaq)

• Qadınlara qarşı alçaldıcı ifadələr (məsələn, qadın və ya qızları 

fiziki fərqlilikləri və ya fəaliyyətlərinə işarə edən adlarla çağırmaq.

• Oğlan və kişilərə qarşı işlədilən “əsl kişi kimi” tipli ifadələr də eyni 

dərəcədə yanlış ifadələrdir.
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Yolverilməz davranış
Sözlərin həddi aşmasını, təhqiramiz və ya zorakı olmasını müəyyən-
ləşdirən hər hansı vahid amil mövcud deyil. Aşağıda yolverilməz sözlər
və davranışlarla bağlı nümunələr verilmişdir.

Təhqir

• Sərt tənqid və söyüş söyməklə kimisə alçaltmaq

• Həmişə hər hansı şəxsin adından danışmaqla və bütün qərarları 

onun adından qəbul etməklə həmin şəxsin hərəkətlərinə nəzarət 

etmək

• Hər hansı şəxsin özünü kiçilmiş və ya xəcalətli hiss etməsi üçün 

qəsdən nə isə etmək

• Sözlə təhdid etmək, divarları yumruqlamaq və ya əşyalara zərbə 

vurmaq kimi üsullarla kimisə qorxutmaq

Fiziki və cinsi zorakılıq
Cırmaqlamaq, silkələmək, boğmaq, sıxmaq, əşya atmaq, itələmək, 
dişləmək, qəfildən yaxalamaq, vurmaq, yumruqlamaq, yandırmaq, 
zorlamaq, silahdan, məhdudiyyətlərdən, yaxud bədən ölçüsündən və 
ya gücündən başqa bir şəxsə qarşı istifadə etmə, güc və məcburiyyət 
tətbiq etməklə bir şəxsi cinsi yaxınlığa məcbur etmək.



12

“                  Zorakılıq gücün ekvivalenti deyil. 

Zorakılıq cavab deyil. Hərəkətlərimizin 

başqalarına təsirinə fikir verməliyik 

və dinc üsul yeganə vasitədir. İdman 

həyatımı dəyişdi və hər birimizin 

zorakılıqla mübarizə potensialı-

na malik olduğumuzu başa saldı.      

”
— DWIGHT YORKE, 

      Trinidad və Tobaqo  
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MƏŞQÇİ və OYUNÇU ANDI

Oğlanlara başqalarına hörmət etməyi öyrətməyin 
və ya onları zorakılığın nə həll yolu, nə də güc 

əlaməti olmadığına əmin etməyin hər hansı vahid 
düzgün yolu yoxdur. Bu fikirləri öz üsullarınızla, öz if-
adələrinizlə aşılayın. Başqa heç bir şey idmançılarınız 
üçün daha təsirli ola bilməz.

Oyunçularınızla birgə aşağıdakı məzmunda and 
içməyi nəzərdən keçirin:

“İnancıma görə, hamı ilə hörmətlə davranılmalıdır və 
bilirəm ki, zorakılıq nə həll yolu, nə də güc əlamətidir. 

Hesab edirəm ki, ayrı-seçkilik və zorakılıq yanlış 
əməldir və mən yaşadığım icmada onlara son qoyul-

masına köməklik göstərə bilərəm.

İmza, _______________________________”
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“                          Futbol sayəsində bütün dünyada insanlar-

la tanış olmuşam və deyə bilərəm ki, futbol 

heç bir sərhəd tanımır. Dünyadakı 

bütün uşaqlar bilməlidirlər ki, arzu-

ladıqları hər bir şey həm futbolda, 

həm də həyatda mümkündür   ”
— THIERRY HENRY, 

      Fransa  
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ÖYRƏNMƏ
İMKANLARI

Məşqçi kimi, potensial oyun ssenariləri hazırlamağa öyrəşmisiniz. 
Məqsəd rəqibin üstünlüyünü minimuma endirməklə və vəziyyə-

ti öz komandanızın xeyrinə dəyişməklə çevik reaksiya göstərməkdən 
ibarətdir. Eynilə, mövsüm boyunca sizin zorakılığa yol verməmək öh-
dəliyinizin sınağa çəkiləcəyi vəziyyətlərlə qarşılaşacaqsınız.

Məhz həmin vəziyyətlər sizin və komandanız üçün öyrənmək imkan-
larıdır.
Oyunçularınızda yaranan bəzi hallara və ya davranışlara nəzarət et-
mək imkanınız olmayacaq. Lakin hətta həmin hallar və davranışlar da 
ədalətsizlikləri aradan qaldırmaq üçün onların iştirakçıları və digər ko-
manda üzvləri ilə birbaşa söhbət etmək imkanı yaradacaqdır.

Ciddi problem baş verdikdə, dərhal onu həll edin. Bütün komanda ilə 
həm oyun meydançasında, həm də ondan kənarda müsbət münasi-
bət, hörmət və müvafiq davranış haqqında söhbətlər aparın. 

Aşağıda tipik futbol vəziyyətlərinə dair bəzi nümunələr, onlardan qey-
ri-zorakılıq və başqalarına hörmət prinsiplərini aşılamaq üçün necə is-
tifadə edilə biləcəyinə dair təkliflər verilmişdir.
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MEYDANÇADAN
KƏNARDA

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Oyunçularınızın çoxu bir şənbə gecəsi birlikdə qonaqlığa getdilər. 
Yarımmüdafi əçinin rəfi qəsinin başqa oğlanla söhbət etməsi onda 
qısqanclıq yaratdı. “Gedirik!”, deyə qışqırdı. Növbəti gün yarım-
müdafi əçinizin nişanlısının dodağında yara və qollarında      qançırlar 
nəzərə çarpırdı.

Məşqçinin qeydləri

Qadınlara 

qarşı zorakılıq 

yanlış 

  hərəkətdir.
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

• Həmin müdafiəçiyə və bütün komanda üzvlərinə başa salın ki, 

oyun meydançasında və ya ondan kənarda fiziki aqressiya son 

dərəcə ciddi nöqsandır və komandadakı heç bir şəxs buna dözüm-

lülük nümayiş etdirməyəcəkdir.

• Münasibətlərdə hörmət və zorakılığa yol verməməyin əhəmiyyə-

tini müzakirə edin. 

• Yarımmüdafiəçiyə söyləyin ki, əsl kişilər qadınları incitmirlər. 

• Öz davranışını dəyişmək üçün ona dəstək əldə etməkdə yardımçı 

olun. 

Çox güman ki, bütün komanda bu barədə danışır. Onlar narahat, acıqlı 
və ya çaşqın ola bilərlər.

• Qısqanclığın heç bir halda zorakılığa bəraət qazandırmadığını 

vurğulayın.

• Onlara deyin ki, hörmətli kişilər qadınları incitmirlər

• Komandanın vədini onların yadına salın.



OFSAYD

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Komandanız ən yaxın rəqiblərindən birinə qarşı gərgin oyun keçirir. 
Emosiyalar qızışıb və çoxsaylı qayda pozuntuları və hədə-qorxu halları 
baş verir. Birdən kənar müdafi əçinizlə rəqib hücumçu arasında dava 
düşür. Oyun dayandırılır.

Məşqçinin qeydləri

İdmanda 

zorakılığa

yer yoxdur.

18
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

Dava başlayan və oyun dayandırılan kimi, davada iştirak edən oyunçu-
ları yanınıza çağırın. Fasilədə və ya oyunun sonunda bütün komanda 
üzvlərini toplayın və onlarla söhbət edin. Qrup kimi birlikdə olsanız, 
onların davranışlarına nəzarət etmək və başqalarının davranışlarından 
onları qorumaq daha asan olur.

Davada iştirak etmiş oyunçu ilə (oyunçularla) söhbət edin. Heç kimin 
zədələnmədiyindən əmin olun və nə baş verdiyini soruşun. Zorakılıq 
yanlış hərəkətdir və müvafi q cəza tələb edir. Onlara bildirin ki, qaydal-
arın pozulması sağlam rəqabət ruhuna yaddır.

Vəziyyəti bütün komanda ilə müzakirə edərkən:

• Onlara deyin ki, zorakılıq bütün hallarda yolverilməzdir

• İzah edin ki, idmanda zorakılığa yer yoxdur və zorakılığa əl atmaq 

sizin güclü oyunçu olmağınız demək deyil

• Onlara zorakılığa yol verməmək və hamıya hörmətlə yanaşmaq 

haqqında verdikləri vədi xatırladın



ƏDALƏTLİ OYUN

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Komandanız yenicə oyunda qalib gəlib. Oyunçularınız sevinirlər və 
bir qədər də həyəcanlıdırlar. Oyunçularınızdan bir neçəsinin gözü 
tamaşaçılar arasında yer alan bir qıza sataşır. Qızın geyimi açıq-saçıqdır 
və oyunçular ona söz atmağa, ucadan gülməyə və qeyri-etik şərhlər və 
cinsi məna daşıyan jestlər etməyə başlayırlar.cinsi məna daşıyan jestlər etməyə başlayırlar.

Məşqçinin qeydləri

Kobud və ikibaşlı 

eyhamlar vur-

maq hörmətsizlik 

əlamətidir!

20
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

Qeyri-məqbul davranışa başlanılan kimi mümkün qədər tez müdaxilə 
edin və oyunçularınızın dinc tamaşaçıya qarşı qeyri-məqbul münasi-
bətinin qarşısını alın.

• İzah edin ki, insanlara lağ etmək onların ləyaqətini alçaldan 

əməldir və heç kimi zahiri görünüşünə və ya geyim tərzinə görə 

lağa qoymaq olmaz.

• İzah edin ki, bu cür münasibət əksər insanlara xoş gəlmir və bu 

cür davranışla heç kimdə müsbət təəssürat yaratmaq olmaz. 

• Komanda üzvləri kimi, onlar üçün qarşılıqlı hörmətin nə qədər 

vacib olduğunu vurğulayın. Eyni şeyin həyatın digər sahələrinə də 

aid olduğunu və həmişə öz hərəkətlərinin başqa şəxsə necə təsir 

etdiyi barədə düşünməli olduqlarını onların diqqətinə çatdırın.

• Nəhayət, bildirin ki, sizin yüksək qiymətləndirdiyiniz kişilərin qa-

dınların diqqətini çəkmək üçün onlara qarşı təhqiramiz hərəkətlər 

etməsinə ehtiyac yoxdur. 

21
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KOMANDA CƏHDİ

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Oyunçularınızdan biri müdafi ədə səhvə yol verir və nəticədə rəqib ko-
manda qapınıza qol vurur. Komandanızın kapitanı ona yaxınlaşır, əli-
ni onun çiyninə qoyur və deyir: “Sən əlindən gələni elədin. Növbəti 
hücumun qarşısını ala bilərsən.”

Məşqçinin qeydləri

Müsbət davranışı təri-

fl əmək lazımdır. 

Komandanın gücü 

onun uğursuzluqlara, 

eləcə də  uğurlara reak-

siyası sayəsində artır.   

22
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

Bu məsələdə müdafi ə etməli bir şey yoxdur; sizin müsbət situasiyaya 
reaksiyanız hər şeydən mühümdür.

• Kapitana deyin ki, onun liderliyi ilə fəxr edirsiniz. 

• Komanda üzvlərinə deyin ki, dünyanın ən yaxşı oyunçuları 

komandadakı hər bir şəxsin dəyərini və əhəmiyyətini dərk et-

diklərindən uğur qazana biliblər. 

• Bu, öz liderlik mövqeyindən müsbət yöndə istifadə etməyin par-

laq nümunəsidir. 

23
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QIRMIZI VƏRƏQƏ

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Təlim sessiyasının ortasında, oyunçularınızdan bir neçəsinin fərqli et-
nik mənşəli olan digər oyunçunu təhqir etdiklərini eşidirsiniz. Təhqir 
irqçi zarafatlardan və böhtanlardan ibarətdir. Onların bu cür davranışı-
na məruz qalan oyunçu inciyir və təlimi yarımçıq tərk edir.

Məşqçinin qeydləri

İrqçilik bütün 

hallarda

yanlışdır!

24
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

Təhqirə məruz qalan komanda üzvünü sakitləşdirin.
Böhtan və təhqiredici ifadələr işlətmiş oyunçuları yanınıza çağırın və 
onlara birbaşa bunları deyin:

• Komanda yoldaşına hörmətsizlik etmək yolverilməzdir. 

• Hər hansı etnik mənşəli şəxsi tənqid etmək yanlış və yolver-

ilməzdir. 

• Komanda yoldaşlarınızı təhqir etmək komandanın birliyinə zər-

bə vurur. 

• Etnik mənşəyindən, cinsi mənsubiyyətindən, dinindən və ya qa-

biliyyətlərindən asılı olmayaraq heç kimə qarşı hörmətsizlik etmə-

yin! 

Komandanıza tolerantlıq, hissiyyatlılıq və hörmət haqqında danışın. 
“Qırmızı Vərəqə” başlığı altında verilmiş müdafiə məsələlərini onlarla 
da müzakirə edin:

• İrqçilik cəhalətə bərabərdir

• İrqçilik təkcə insanı alçaltdığına görə yanlış deyil, o həm də bütöv 

qrup haqqında mənfi rəy formalaşdırır.
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MƏLUM ALÇAQ 
HƏRƏKƏT

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Beynəlxalq səviyyədə tanınmış idmançı bir qadına təcavüz etdiyi üçün 
məhkum olunur. Qəzetlər, radio və insanlar bu haqda danışır.

Məşqçinin qeydləri

Cinsi zorlama və 

təcavüz zorakılıq 

əməlləridir.  

Onlar hər bir halda 

arzuolunmazdır.
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

İttihamlar haqqında danışın. 

• Heç vaxt sizinlə cinsi yaxınlıq etmək istəməyən və yaxud təzyiqə 

məruz qalaraq bunu sizə deməkdən qorxan hər hansı bir qadına 

və ya qıza qarşı zor tətbiq etməyin. 

• Qadın hansı geyimdə olmasından asılı olmayaraq, cinsi zorakılığa 

məruz qalmamalıdır. 

• İdmançının istedadı kimisə alçaltmağa və ya onu hörmətsiz et-

məyə əsas VERMİR. 

Komandanıza aşağıdakı mesajı verməyinizin əsl vaxtıdır: “Nə qədər 
istedadlı və uğur qazanmış olmağınızdan asılı olmayaraq, hərəkətlərin-
izə görə məsuliyyət daşıyırsınız”.

• Qızlara və qadınlara qarşı zorakılığın yanlış olduğunu vurğulayın. 
• Oyunçularınıza bildirin ki, sağlam, qeyri-zorakı münasibətlərə 
malik olsalar, öz həmyaşıdları üçün müsbət nümunəyə çevrilə 
bilərlər. 
• Zorakılığa qarşı ictimai müdafiə mövqeyi tutmuş oyunçuları və 
onların cəmiyyətdə müsbət rolunu qeyd edin. 
• İdmançılarınızdan mənfi təzyiq və mübahisələrin onları törədən 
şəxsin komandasına və ölkəsinə necə təsir göstərə biləcəyini 
müzakirə etməyi xahiş edin. 
• Oyunçularınıza başa salın ki, futbol oyunlarında gücdən istifadə 
məqbul olsa da, həyatın digər sahələrində yolverilməzdir. 
• Hörmətli şəxslərin öz problemlərini həll etmək və ya kimisə 
təsirləndirmək üçün zorakılıqdan istifadə etməyə ehtiyac duy-
madıqlarını müzakirə edin.  
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KÜTLƏNIN DAVRANIŞLARINA 
NƏZARƏT

ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
İki peşəkar komanda arasında keçirilən mühüm oyun televiziya və 
radio vasitəsilə yayımlanır və bilirsiniz ki, bütün oyunçularınız həmin 
oyunu izləyirlər. Ev sahibi olan komanda, əsasən ağdərili avropalılar-
dan təşkil olsa da, komandada Qərbi Afrikadan gəlmiş qaradərili 
oyunçu da çıxış edir.

Hər dəfə top afrikalı oyunçuda olanda azarkeşlər irqçi şüarlar qışqırır-
lar. Bəzi tamaşaçılar irqçi məzmunlu transparantlar nümayiş etdirirlər.lar. Bəzi tamaşaçılar irqçi məzmunlu transparantlar nümayiş etdirirlər.

Məşqçinin qeydləri

Bir daha 

vurğulayıram: 

İrqçilik yanlış 

əməldir!
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

Oyunçularınıza azarkeşlərinin etdiklərinin dəhşətli və tərbiyəsiz old-

uğunu bildirin. 

• Onların nəzərinə çatdırın ki, irqçi münasibətlər, şərhlər və ya 

zarafatlar komanda üzvünə və ya rəqibə qarşı ünvanlanmasından 

asılı olmayaraq komandanızda yolverilməzdir. 

• Oyunçularınıza hamımızın azarkeş olduğumuzu və azarkeşlərin 

kobud rəftarının futbolun nüfuzuna xələl gətirdiyini başa salın. 

• Onlara həm oyun meydançasında, həm də meydançadan kənar-

da hamı ilə özlərinə arzuladıqları rəftar kimi davranmağı xatırladın. 

• Onlara deyin ki, hər hansı oyunda iştirak edən, ona tamaşa edən 

və ya qulaq asan azarkeşlər üçün sevimli komandalarına görə 

həyəcanlanmaq və coşmaq olar, lakin irqçi, zorakı və ya kobud 

rəftara heç bir halda haqq qazandırmaq olmaz. 

• Hörmət və dözümlülüyün şəxsi məsuliyyət hissi məsələsi 

 olduğunu vurğulayın. 
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SON MÜDAFİƏÇİ
ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Oyunçularınızdan birinin atası tərəfi ndən qorxudulduğunu və özünü 
narahat hiss etdiyini öyrənmisiniz. Oyunçunuz get-gedə daha çox 
məşqi buraxır və özünə qapanmış görünür.

Siz onunla əlaqə saxlayırsınız və işlərinin qaydasında olub-olmadığını 
soruşursunuz. Əvvəlcə o “hər şeyin yaxşı olduğunu” deyır. Növbəti bir 
neçə həftədən sonra onun daha çox məşq buraxdığını görüb yenidən 
ona yaxınlaşırsınız və o, sizə deyir ki, atası onu və anasını döyür və zor-
akılıq getdikcə daha da artır.

Məşqçinin qeydləri

Oyunçularınızın

təhlükəsizliyi ən 

mühüm

məsələdir.
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

• Əgər oyunçunuzun birbaşa fiziki təhlükəsizliyisizi narahat edirsə, 

polisə, sosial xidmətlərə, məişət zorakılığı və ya cinsi zorakılıq 

məsələləri ilə məşğul olan yerli təşkilata müraciət edin.

• Oyunçunu baş verən zorakı davranışın onun günahı olmadığına 

inandırın. 

• Oyunçunuzla səbirli olun, onu dinləyin və onun etimadını qa-

zanın.

• Oyunçunuzu resurslarla təmin etməklə və onun təhlükəsizliyini 

təmin edə biləcək yerli QHT-yə yönləndirməklə öz köməyinizi təklif 

edin.

• Oyunçularınızın son müdafiəçisi ola bilərsiniz; onlara öz dəstəy-

inizi təklif edin və deyin ki, zorakılıqla üzləşdikdə həmişə sizə yax-

ınlaşa və danışa bilərlər. 
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PARÇALANMA
ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN İMKAN
Qruplaşmalar məhəllədə get-gedə başağrısına çevrilirlər. Onları 
özünüz də görmüsünüz və yerli qəzetlər zorakılıq hallarının artdığını 
bildirirlər.

Bundan başqa, oyunçularınızdan bəzilərinin həmin qruplaşmalar 
haqqında danışdıqlarının şahidi olmusunuz və hətta bir neçə 
oyunçunuzun qruplaşmalara cəlb olunduğunu 
müəyyənləşdirmisiniz.  

Məşqçinin qeydləri

Qruplaşma-

lar zorakı və 

təhlükəlidirlər!
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MÜDAFİƏ

AQRESSİYA

Oyunçularınızın həmyaşıdları tərəfindən onlara qarşı hər hansı qru-
plaşmaya qoşulmaqla bağlı çoxsaylı təzyiqlər göstərilə bilər. Bundan 
başqa, qruplaşma üzvlərinin güclü, mərd və tanınmış olduqlarını hes-
ab edən gənclər qruplaşmaları məşhurlaşdırırlar.

• Gənclər qruplaşmalara müxtəlif səbəblərdən qoşulurlar: hər 

hansı dəstəyə mənsub olmaq ehtiyacı, özünə hörmət hissinin 

aşağı olması, həmyaşıdların təzyiqi, cansıxıcılıq, pis oxumaq və 

məşğulluq imkanlarının olmaması. 

• Sizə müraciət edən və ən çox zəif görünən oyunçularla söhbət 

edin. Özünüzün və komandanın dəstəyini nümayiş etdirin, qru-

plaşmalara qoşularkən vəd olunan mənsubluq və özünə inam his-

sini onlarda yaradın. 

Qruplaşma üzvləri çox vaxt vandalizm, oğurluq və narkotik satışı ilə 
məşğul olurlar.

• Əgər oyunçularınıza hər hansı qruplaşmaya qoşulmaqla bağlı tə-
zyiq göstərilirsə, onlara həm meydançada, həm də kənarda dəstək 
və dostluq üçün bir-birlərinə etibar etməli olduqlarını bildirin.
• Zorakılığın HEÇ VAXT güclə bərabər olmadığı fikrini möhkəmlədin. 
• Qruplaşmalara cəlb olunmaqla bağlı əlamətləri nəzərdən keçi-
rin: oyunçunun dostlarının, geyim tərzinin dəyişməsi (məsələn, hər 
zaman eyni rəng kombinasiyasına uyğun geyinmək), təkliyə meyllik, 
qeyri-adi əl işarələri, mənbəyi məlum olmayan gəlir, spirtli içkilərdən 
və narkotik maddələrdən istifadəsi, ailəsinə və məktəbə marağının 
azalması.
• İcmanızda hər hansı qruplaşmanın fəaliyyət göstərib-göstərmədi-
yini öyrənmək üçün, yerli polis bölməsi ilə əlaqə saxlayın.
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