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M
ədəniyyət və təfəkkür
problemi həmişə akual
bir məsələ kimi

müxtəlif elm sahələrini tədqiqatçı -
larının diqqətini cəlb etmişdir. Bu
aktuallıq hər şeydən öncə, mədə -
niyyətin tə fək  kürdən, yoxsa təfək kü -
rün mədə niy yətdən qaynaqlanmasına
dair sual ların cavablandırılması zəru -
rə tin dən yaranmışdır.

Müxtəlif xalqların mədəniyyətin -
də inteqrasiya prosesindən qaynaq la -
nan oxşar cəhətlərlə yanaşı həmin
mədəniyyətə məxsus fərqli əlamətlər
özünü göstərir. Bu fərqli əlamətlər
istər-istəməz onların dünyagörü şün -
də, düşüncə tərzində, hadisələri qiy -
mətləndirməsində, təfəkkür tərzində
və s.təzahür edir. Bəs görəsən müx -
təlif mədəniyyətə malik insanların
təfəkkür tərzində özünü göstərən
fərq  li məqamların psixoloji mexa -
niz   mi nədən ibarətdir? Bu fərqlər
bir başa mədəniyyətdənmi qaynaq -
lanır? Yoxsa təfəkkür tərzi bu fərq lə -
ri ortaya qoyur? Onun psixoloji me -
xa nizmi necədir? Qeyd olunan sual-
lara cavb verilməsi təfəkkür və mə -

dəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin araş -
dı rılmasından çox asılıdır.

Məlumdur ki, bütün insanların tə -
fəkkürü ümumi qanunauyğun luq -
larla cərəyan etsə də, onların özünə -
məx sus fərdi xüsusiyyətləri və tipləri
mövcuddur ki, bu da təfəkkürün
məz mununda, inkişaf səviyyəsində
və təzahür xüsusiyyətlərində özünü
göstərir. Hər bir insanın təfək kü rü -
nün təşəkkülünə və formalaşmasına
onun keçdiyi şəxsi həyat yolu, aldığı
təlim-tərbiyə və yaşadığı mədəniy -
yə tin xüsusiyyətləri də əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bu baxımdan
mədəniyyətin təfəkkürə, təfəkkürün
isə müyyən mənada mədəniyyətə
təsiri danılmazdır. 

Qeyd olunmalıdır ki, mədəniyyət
və təfəkkür probleminin qarşılıqlı
əla qəsi müxtəlif elmlər tərəfindən
araş dırılır. Aparılmış tədqiqatlar gös -
tərir ki, mədəniyyət və təfəkkür prob -
lemi həm humanitar, həm də sosial
elmlər sahəsində müxtəlif istiqa mət -
lərdən təhlil olunmuşdur. Problemə
həsr olunmuş tədqiqatlar göstərir ki,
müxtəlif mədəniyyətin daşıyıcıları

Психолоэийа jурналы 2010, №2 3

Ümumi psixologiya

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏFƏKKÜR PROBLEMİNİN BƏZİ
MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİNƏ DAİR

Əliyev B.H.
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

Mustafayev M.H.
psixologiya elmləri namizədi, elmi işçi



olan xalqların nümayəndələrinin tə -
fəkkürünün inkişafında differensa si -
ya olunmuş cəhətlər mövcuddur.
Ancaq bu fərqli cəhətlərin bilavasitə
təfəkkürdən qaynaqlanması məsələsi
birtərəfli səciyyə daşıyır. Ümumiy -
yətlə mədəniyyət və təfəkkür prob -
lemi istər ümumfəlsəfi yanaşma -
larda, istərsədə ümumpsixoloji
tədqiqatlarda müxtəlif aspektlərdən
tədqiq olunmuşdur.Burada daha çox
diqqət bu iki sistemin mədəniyyət və
təfək kürün müstəqil elementlərinin
öyrə nil məsinə yönəlmişdir. Ümum -
psi  xo loji tədqiqatlarda təfəkkür, fəl -
səfi tədqiqatlarda isə mədəniyyət
anla yı şı tədqiq olunmuşdur. Bununla
yana şı problemə həsr olunmuş tədqi -
qatlar demək olar ki, bir-birini
tamam lamır. Paradoksal hallar, zid -
diy yətli mə qam lar olduqca çoxdur.

Mədəniyyətin və təfəkkürün öy -
rə nilməsinə çox saylı tədqiqatlar həsr
edilsədə, onlar içərisində H.Spen    se -
rin müddəaları daha çox diqqəti cəlb
edir. Mədəniyyətin və təfək kü rün
qar şılıqlı əlaqəsini müəy yən ləşdir -
mə yə çalışan H.Spenser hesab edirdi
ki, təcrübənin mənimsənil mə si, elə -
cə də irsən ötürülən müəy yən psi xo -
loji keyfiyyətlər nəti cəsində insanlar
fərqli düşüncəyə malik olurlar (5,
s.52). 

Bu baxımdan H.Spenserin yanaş -
masında inkişafın aşağı səviyyəsində
olan xalqların təfəkkürü, onu tədqiq

etmək üçün istifadə edilən metodlar
və onların əqli qabiliyyətinin ierarxi -
ya sının necə yaradılması xüsusi
maraq doğurur. Spenser qeyd edir ki,
insanların təfəkürünü öyrənmək
üçün onların təkamül prosesinin ne -
cə baş verdiyni təhlil etmək lazımdır.
O, bunun üçün iki mərhələləli metod
təklif etmişdir(5, s.52).

Əvvəlcə o, deduktiv olaraq intel -
lektin ontogenezdə təkamülünün
əsas cizgilərini qeyd etmiş və daha
sonra səyahətçilərin təsnif etdiyi
faktlara əsaslanaraq bu məsələlərin
təhlilini verməyə cəhd göstərmişdir.
Qeyd edilənlərlə yanaşı Spenserin
tədqiqatlarında irsi hesab edilən dav -
ranışda özünü göstərən mü rək kəb
çətinliklərin mədəniyyət vasitəsilə
keçən təcrübə nəticəsində yarandığı
haqqında çoxlu praktik nümunələr
mövcuddur. Məs: Fransada böyüyən
yapon uşağı fransız dilində danışır
və s. Deməli, müəyyən mədəniyyətə
məxsus insanların hansı mühitdə
böyüməsindən asılı olaraq fərdin tə -
fək kürünə təsir göstərir.Burada fər -
di-psixoloji xüsusiyyətləri də nəzərə
almaq çox vacibdir. Təbii ki, H.Spen -
serin fikirlərinə hər hansı münasibət
bildirmək olduqca çətindir. Diğər
tərəfdən isə hadisələrə belə sinerge -
tik yanaşma yeni məsələ deyil. Belə
yanaşma tərzləri fəlsəfədə yetərin -
cədir. Lakin psixoloji hadisələri
yalnız bioloji və ya təbii seçmə ilə
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izah etmək fikrimizcə metodoloji
baxımdan birtərəflilik olardı. 

Təfəkkür və mədəniyyətin qar şı -
lıqlı əlaqəsini araşdırarkən kütlə ilə
mədəniyyət probleminin tədqiqi hə -
mişə ön planda olmuşdur. Kütlə ilə
mədəniyyətin fərqləndirilməsi məsə -
ləsi F.Boasın tədqiqatlarında da özü -
nü qabarıq şəkildə göstərmişdir. Müəl -
lif göstərirdi ki, cəmiyyət ilə mədə -
niy yəti eyniləşdirməyə heç bir əsas
yoxdur. Onun bu fikirləri ilə bir çox
tədqiqatçılar da razılaşırlar. Eyni küt -
ləyə aid olan insanlar (eyni küt lə nin
daxilində olan) müxtəlif mədə niy yət -
lərə malik ola bilərlər. Bu ba xımdan
F.Boas hesab edirdi ki, əslin də
insanların mədəniyyətini, ənənə lə -
rini və əxla qını öyrənmək üçün onla -
rın psi xo logiyası haqqında məlu -
matlar əldə etmək zəruridir. F.Boas
hər bir mə də niyyətə tarixi və psixo -
loji baxımdan tam sistem kimi baxır
və bu sistemin qarşılıqlı hissə lərdən
təşkil olunduğunu qeyd edirdi. Qeyd
olunan fikirlərlə razılaşmamaq ol -
mur. Lakin bu yanaşmada da mədə -
niy yətlə təfəkkürün qarşı lıqlı əlaqəsi
tam açılmır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl -
lərində fransız sosioloqları Kontun,
Dürkheymin və başqa müəlliflərin
işlərində qeyd etdiyimiz bu məsə lə -
lərə toxunulsa da, sosioloq L. Bryu-
lun bu istiqamətdə apardığı tədqi -
qatlar daha çox diqqəti cəlb edir.

L.Bryul belə bir fikir irəli sürürdü ki,
fərdin təfəkkürünü tədqiq etmək
üçün onun aid olduğu mədəniyyəti
təhlil etmək lazımdır. O, hesab edirdi
ki, istənilən mədəniyyəti onun haq -
qında olan ba xışların məcmu suna
görə və ya fərd lər qrupuna malik
olan fikri prosesləri təyin edən
“kollektiv təsəvvürlər” əsasında
öyrənmək mümkündür (7, s.37). Bu
baxımdan L.Levi-Bryul güman edir-
di ki, müxtəlif etnik birliklərin
xüsusiyyətləri təfəkkürün tiplərində
öz əksini tapmışdır. L.Bryu lun əsas
ideyası ondan ibarət idi ki, ay rı-ayrı
insanların təfəkkürünə kol lektiv təsir
güclüdür və bu əksər hallarda domi -
nantlıq təşkil edir. O, göstərir ki,
müxtəlif mədəniyyətlərə malik
insanların psixikası uzunmüddətli
təkamül prosesi ilə şərtlən di yin  dən
ibtidai insanın məntiqi müa sir insa -
nın təfəkküründən əsaslı şəkildə
fərqlənir və bu özünü mövcud
hadisələrə münasibətdə, onların qiy -
mətləndirilməsində büruzə verir.
Müəllifin fikrincə normal avropalı -
nın kollektiv təsəvvürləri üç əsas əla -
mətə əsaslanır: intellektuallıq, hərə -
kət və emosionallıq. Levi Bryul yazır -
dı: ibtidai təfəkkür “məntiqsiz” və
şüuraltıdır, lakin bizim təfəkkürü -
müzdə olduğu kimi ziddiyyətlərdən
uzaq deyil (7,s.55).

Bu baxışlar amerikan alimləri tə -
rəfindən, xüsusən də F.Boas tərəfin -
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dən qəbul olunmurdu. Mədəniyyət
və kütlə arasındakı fərqi öyrənməyə
çalışan F.Baos, L.Bryulun və baş qa -
la rının istifadə etdiyi metodları inkar
edirdi. O, müxtəlif mədəniyyət nüma -
yən dələrinin təfəkkür prosesləri
arasında fərqlərin olduğunu “sübut”
etməyə cəhd göstərdi. Mövcud təd -
qi qatların inkarı üçün müəllif iki mə -
sələyə xüsusi diqqət yetirirdi. 

Əvvəla, Baos mənbə kimi isti -
fadə olunan bəzi etnoqrafik işlərin
düzgünlüyünə şübhə ilə yanaşırdı. 

İkincisi, Baos hər hansı bir xalqın
adətləri, qayda-qanunları əsasında
onun təfəkkür prosesləri haqqında
fikir söyləməyi düzgün hesab etmir -
di. O, yazırdı: «Əgər ameri kanlıların
cəmiyyətdə olan adətlərinə, ənənə lə -
rinə, qayda-qanunlarına, onların
məntiqi təfəkkürü haqqında fikir
söyləmək üçün əsas kimi baxsaq, on -
da nəticə çox acınacaqlı olar» (5,s.67).
Bu o deməkdir ki, əslində mədəni
də yərlər heç də təfəkkürün istiqa -
mət lərini müəyyən etmir. 

Müasir antropoloqlar problemə
birtərəfli yanaşdığına görə L.Bryulu
tənqid edirdilər. Bryulun işində daha
çox nəzərə çarpan nöqsanlı cəhət
onun etnoqrafik mənbələrdən istifa -
də etməsidir. Hər bir antropoloqa
mə lumdur ki, istənilən nəzəriyyəni
irəli sürmək və etnoqrafik ədəbiyyat -
da onu təsdiq edən fikirlər tapmaq
olar. İstənilən nəzəri baxışlar digər

tədqiqatlarda təsdiqini tapana qədər
sadəcə irəli sürülmüş fərziyyə olaraq
qalır. Bir sıra psixoloqlar da Bryulun
bu ideyasına qarşı çıxmışlar. Məhşur
geştalt psixoloq Keler mistik təfək-
kür haqqında Bryulun qeyd etdiyi
bəzi fikirlərə əks fikir söyləmişdir.
Keler qeyd etmişdir ki, ilk fikirlər
hə qi qətən də insanların dünyaya tə -
bii elmlər prizmasından baxmağa
öyrəndiyi müasir mədəniyyətdəki
fikirlərə nisbətən reallığa daha yaxın
ola bilər. Ancaq bu hələ Bruyulin
fikirlərini təsdiq etmir.

İngilis psixoloqu F.Bartlett
L.Bryulun başlıca səhvini ibtidai
təfəkkürlə elmi təfəkkürü müqayisə
etməsində görür. Bartlett qeyd etmiş -
dir ki, əgər adi insanları ibtidai və
müasir cəmiyyətlər konteksində mü -
qa yisə etsək onların təfəkkür proses -
lərində bir sıra ümumiliklər tapmaq
olar. O, yazırdı: “Psixoloqların əsas
səhvi ondan ibarətdir ki, ibtidai
insanı düzgün xarakterizə etmirlər.
Müasir normal insanın səviyyəsində
isə hər şeyin mümkün olması tezisini
irəli sürürlər... əgər praktik dün ya mız -
da ilk insanın yemək axtarışı za manı
etdiyi icadlara, həyatını təhlü kədən
qorumaq üçün praktik ba ca rı ğının
inkişafına nəzər salsaq mə lum olur
ki, o da bizim müasir in san ki mi
təcrübə vasitəsilə öyrənmə yə nail
olmuşdur. Bundan əlavə bu is tiqa -
mətdə o təcrübəni bizim qa zandı ğı -

Психолоэийа jурналы 2010, №2

Əliyev B.H., Mustafayev M.H.

6



mız kimi qazanmışdır(5,s.72). Müx -
təlif mədəniyyətlər arasındakı fərq -
ləri tədqiq etməyə çalışan M.Mid də
mədəniyyət və təfəkkür prob lem lə -
rini təhlil etməyə çalışmış dır. O,
bəşər tarixində müxtəlif mə də niyyət
tiplərini ayırd etmiş və qarşılıqlı mü -
nasibətləri bu baxımdan təhlil et miş dir. 

İnkişafın təbii proses olduğunu nə -
zərə alsaq onda mədəniyyət və tə fək -
kür tərzi arasında spesifik qarşılıqlı
əlaqənin olduğunu qeyd etmək olar.
Görəsən nəyə görə bir mədəniyyətdə
inkişaf öz yetərli mərhələsinə çatır
digərində yox? Bu suallara cavabın
verilməsi mədəniyyət və təfəkkürün
qarşılıqlı əlaqəsini açmağa kömək edir. 

Koqnitiv prosesləri tədqiqat ob -
yek ti seçən Amerikan psixoloqu
C.Bru ner bu istiqamətdə apardığı
tədqiqatlarda mədəniyyət və təfək -
kür prosesləri arasında əlaqə yarat -
mağa cəhd etmişdir. Brunerlə razıla -
şa raq qeyd etmək olar ki, intellekt
mədəniyyətin yalnız texniki aləti
kimi yox, həm də simvolik sistem
kimi yanaşıldığı, əsas mədəniyyətin
“alət”indən seçilmiş interiorizasi ya -
la rın nəticəsidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mədə -
niy yətlər bir–birindən malik olduq -
ları alətlərinə və onlarla necə davran -
mağı öyrədən sosial institutlarına
görə fərqlənirlər. Öyrənmə prosesini
tamamilə spesifik formada idarə
edən məktəblər institutlara uğurlu

pro seslərin inkişafında daha önəmli
rol oynayan məfhum kimi baxırlar.
Məktəblərdə öyrənmə praktik fəaliy -
yətdən ayrı formada keçirilir, dil ana -
 litik məqsədlərin ümumi kon tekst  ləri
və yeni aləti – yazılı dili yara  dan
uğurlu proseslərin daxilində işlə nilir.
Brunerə görə belə olduqda məktəb
abstrakt təfəkkürü tərbiyə edir. 

Bütün bunlarla yanaşı C.Bruner
eyni zamanda mədəniyyətin kollek -
tivə, yaxud fərdə yönəlməsini idraki
inkişafı şərtləndirən amillərdən biri
hesab edirdi. O, öz tədqiqatlarında
göstərirdi ki, fərdi yönəlmə müasir
mədəniyyətə, kollektiv yönəlmə isə
ənənəvi mədəniyyətə xasdır. Müəllif
hesab edir ki, istər fərdi, istər
kollektiv yönəlmənin seçilməsində
əsas amil ilkin hərəkətlərinin izah
edil mə sidir. 

Bruner öz tədqiqatlarını antropo -
loji tədqiqatlar əsasında deyil, müx -
təlif mədəniyyətlər arasında keçiri lən
psixoloji tədqiqatların nəticə sin də
əldə etmişdir. Seneqalda uolf qə bi lə -
ləri arasında keçirdiyi tədqiqat lar da
o, göstərdi ki, anlayışın formalaşma -
sı ilə əlaqəli olan uolf məktəbli lə ri nin
nəticələri onların məktəbdə oxuma -
mış eyni qəbilələrinin nəticələ rinə
nisbətən Boston məktəbində təh sil
alan məktəblilərin göstəricilərinin
orta səviyyəsinə daha ya xın dır. Yəni
burada mədəniyyətin tə sir imkanları
bir o qədər də yüksək deyildir.
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Mədəniyyət və təfəkkür proble -
minin tədqiqatçılarından sayılan
fransız L.Stross fərdi və idrakdan
aslı olmayan həyat və təfəkkür
struktur la rını təhlil edərək göstərirdi
ki, mədəniyyət insanların həyat
tərzinin mühüm komponenti kimi
müxtəlif milli birliklərdə toplanmış
oxşar, eyni əlamət və xüsusiyyətlərə
sahib olmaqdır. L.Stros bununla
bağlı yeni humanizm nəzəriyyəsini
irəli sürmüşdür. Bu yanaşmanın əsas
məqsədi müxtəlif etnik birliklər
arasında ümumi cəhətlərin olduğunu
üzə çıxartmaq idi (5,s.198). 

Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə
ənə nəvi cəmiyyətdə və sənaye cə -
miy yətində təsəvvürlər sistemi və
ilkin mədəni şərtləri bir-birindən
fərq lənə bilər. Onlar eyni məntiqi
proseslərə malikdir və səbəb nəticə
arasındakı əlaqəni izah etməyə yönə -
lib. Analitik olaraq təsnifat və anla -
yış bir-birlərindən obyektlərinə və
eyni zamanda qruplaşdırmada istifa -
də olunmuş əlamətlərə görə fərq lən -
dirilə bilər. Bununla belə aparıl mış
bütün təsnifatlar abstraktlığın və
ümumiləşdirmənin köməkliyi ilə
qurulub. Bu baxımdan struktur ya -
naşmanın əsas cizgilərini fransız
antropoloqu Klyud Levi – Strossun
tədqiqatlarında görmək mümkündür. 

Bütün bunlara baxmayaraq Levi
Stross təfəkkürün inkişafının aşağı
və yuxarı mərhələlərinin mövcud

olmasını inkar edirdi. Eyni zamanda
o, belə hesab edir ki, ağlın funksiyası
bütün mədəniyyətlərdə və bütün tar-
ixi epoxlarda eynidir. Təfəkkürün
ilkin və müasir elmi sistemləri sadə -
cə olaraq insanların rasional olaraq
böldüyü fərqli strategiyalara malik -
dir. Hər iki strategiya dünya haq qın -
da ümumi biliklər almağa yönəlib,
onlardan hər ikisi informasiyaların
sistemləşdirilməsini və təsnif edil -
mə sini tənzim edir, hər ikisi məntiqi
davamlı sistemlər yaradır. Bəs onla -
rın arasındakı fərq nədən ibarətdir?
Levi-Stross belə hesab edir ki, fərq -
lə rin əsasında təfəkkürdə istifadə
olunan materiallar durur. Təsnifatın
primitiv sistemləri vasitəli olaraq
obyektlərin görünən və hiss olunan
keyfiyyətlərinə əsaslanır. Təsnifatın
primitiv sistemi üçün elementlər sis-
teminin real qəbul olunmuş xüsusiy -
yət lərinin əsasında təsnif olunub.
Ona görə də bunlar cəmiyyətin kon -
kret təcrübəsinə görə təsnif olunub -
lar (5,s.199). Mədəniyyət element -
lərin spesifikliyi bir çox faktorlarla
şərtlənir. L. Stross mədəniyyət müx -
təlifliyini təfəkkür tərzindəki dəyi -
şik liklə yanaşı xalqların qonşula rın -
dan fərqlənməsi ilə bağlayır dı (5,s.37). 

Görkəmli psixoloq K.Yunqun ana -
litik nəzəriyyəsində də təfəkkür və
mə dəniyyətin əlaqəsi problemi, Qərb -
də və Şərqdə mədəniyyətin inki şafı
yolu, xalqın həyatında mə dəni–tarixi
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və biolojinin rolunun öyrənilməsi,
mədəniyyətdə mistik hadisələrin
təhlili, miflərin, nağılların, yuxugör -
mələrin, rəvayətin mə na larının izahı
ilə bağlı olmuşdur. Digər tədqi qat çı -
lara nisbətən (Taylor Malinovskaya
və b.) Yunqun mədə niy yət obrazı
bütövlükdə daha irrasional və mistik -
dir. Onun fikri ilə ra zı laşaraq qeyd
etməliyik ki, mədə niy yətdə bir-bi rin -
dən fərqlənən iki təfəkkür tipi – mən -
tiqi və intuitiv təfəkkür mövcuddur. 

K.Yunqa görə, ənənəvi cəmiy yət -
lər də məntiqi təfəkkür zəif inkişaf
edib. Burada təfəkkür təzahür edən
fikirlərə görə yox, obrazların axını
şək lində həyata keçirilir. İntuitiv
təfəkkür müasir sənaye mədəniy -
yətinin inkişafı üçün produktiv deyil,
lakin o yaradıcılıq, mifologiya və din
üçün əvəzsiz əhəmiyyətə malikdir 

Yunqun fikrincə, introvert təfək -
kür insan üçün şüur və kollektiv
şüur suzluq arasında balans yaradıl -
ma sında əvəzsiz rol oynayır. Onun
fikiri ilə razılaşaraq qeyd etmək
istəyirik ki, insan psixikası özündə
şüurlu və şüursuz olanın bərabər hü -
quqlu dinamik birliyini əks etdirir.
Mərasim mədəniyyətlərində yuxu -
gör mələrin, hallusinasiyaların, dinlə -
rin və ekstatik halları təhlil edən
Yun qun fikrincə onlar “kollektiv
şüursuzluqla” əlaqə yaratmağa və
şüur və şurursuzluğun balansını sax -
lamağa səbəb olurlar.

Mədəniyyət və təfəkkür proble -
min dən danışarkən Jan Piacenin
uşaq təfəkkürünün tədqiqinə həsr
olunmuş tədqiqtalara istinad etmə -
mək olmaz. Özünü genetik struktu-
ralizmin banisi adlandıran Piaje uşa -
ğın intellektual inkişaf nəzəriy yə si
ilə çox məhşurdur. Bu nəzəriyyə ilə
razılaşaraq qeyd etmək lazımdır ki,
ətraf aləm ilə uşağın qarşılıqlı əlaqə -
si nəticəsində təfəkkür proseslərini
idarə edən məntiqi strukturların dai -
mi formalaşdırılması gedir. Bu struk -
turların xüsusiyyətləri və onların ya -
ranma prosesini Piaje universal he sab
edirdi. Onun fikrincə bu, eyni bioloji
genə malik olan insan orqa niz minin
adaptasiya pro se sinin nəti cə sidir
(akkomadasiya və assimlasiya). 

Özünün əvvəlki işlərində Piaje
mə dəniyyətin yaşdan asılı olaraq
inki şaf etdiyini fikirləşdiyi üçün
inkişaf prosesinin tezləşməsi və ya
ləngiməsində mədəniyyətin rolunu
qeyd etmişdir. Bu yaş dövrləri
müxtəlif mədəniyyətlərdə mədəniy -
yətin təcrübəsi üçün uşağa verilən
tapşı rıq ların müxtəlifliyindən və
uşaqla rın sosial qarşılıqlı təsirin
müx təlif tiplərinə malik olmasından
asılıdır. Piaje İranda və başqa ölkə -
lərdə kənd və şəhər uşaqları arasında
olan inki şafdakı fərqi ya “sosial
qarşılıqlı tə si  rin ümumi xüsu siy yət -
ləri” ya da təc rübənin yetərsizliyi
kimi izah edirdi.
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Son zamanlar Piaje belə qərara
gəl mişdir ki, inkişafın “son” mər hə -
lə si – avropa uşaqlarında 12–15 ya -
şında yaranması və yaranmaması da
mümkün olan və ya bir və ya bir ne -
çə texniki və peşəkar fəaliyyətin
təşkil olunan təcrübəsinə malik olan
fərdlərin mədəniyyətində az miq dar -
da təşkil olunmuş formada rast gəli -
nən formal təklif olunmuş təfəkkür
mərhələsidir(8,s.65). 

Piaje qeyd etmişdir ki, L.Stros sun
ca vab verə bilmədiyi böyük in san -
lar da mövcud olan təfəkkür haq qın -
da sual lara aydınlıq gətirmək üçün
külli miq darda mədəniy yət lər ara sı
əsaslı məlu matlara malik ol maq
lazımdır. Piajenin uşağın intel lektual
inkişafı haqqında olan məh şur nəzə -
riy yəsi bir çox mə də niy yət lər arası
tədqiqatlar ortaya qoydu. 

Keçmiş Sovet psixologiyasında
xüsusilə də L.S.Vıqotski, Luriya, Se -

çenovun və başqalarının təfsirində
təfəkkür və mədəniyyət problemi öz
əksini tapsa da, onların əsərlərində
bu problemin həllinə cəhd göstəril -
məsinə rast gəlinmir. Başqa bir tərəf -
dən isə bu tədqiqatçılar təfəkkür və
mədəniyyəti ümumpsixoloji kon -
teks dən öyrənməyə və təlim-tərbiyə
prosesinə tətbiq etməyə çalışmışlar. 

Bütün deyilənlərdən belə qənatə
gəlmək olar ki, təfəkkür və mədə niy -
yət arasında qarşılıqlı əlaqə labüddür
və bu labüdlük mədəniy yə tin təsiri ilə
şəxsiyyətdə formalaşan koqnitiv pro -
seslərin fonunda daha qabarıq gö rünür.
Hesab edirik ki, hər bir in san yaşadığı
cəmiyyətin xüsu siy yət lə rini özündə
əks etdirməklə yanaşı, bir növ sosial
təcrübənin daşı yıcısına və təqdime di -
ci sinə çev rilir. Başqa cür desək, təfək -
kür və mədəniyyət in  teqrativ sistem
ki mi şəxsiyyətin tə lə batlarının gercək -
ləş diyi vahid məkan rolunu oynayır. 

Ədəbiyyat:



ОБ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
КУЛЬТУРЫ И МЫШЛЕНИИ

В статье рассматривается некоторые проблемы и их взаимные
воздействии культуры и мышлении. Расследование проведенные в этом
области исследовалось, а также группировалось подход к этим проб -
лемам в различных психологических школах. Показывается к ним ито -
говое соотношение. Было намечено что, односторонне приближе ние к
культуре и мышлении, общение их с разными системами приводит к
затруднениям их определение зависимости. Авторы приходят к такому
выводу что, взаимное воздействие культуры и мышление друг к другу
не отрицаемы. Но, в каждых этих системах имеется свойственное за -
кон ности и в исследовании проблемы не обращалось во внимание эти
законности .

ON SOME PROBLEMS OF CULTURE AND THINKING

Here are being analysed some problems and their mutual influence of
culture and thinking. The analysis conveyel in this field were done could be
grouped the approach to these problems in various approach to these prob-
lems in various psychological schools. There done the conclusive correla-
tion to them. There stated that the unilateral approach to the culture and
thinking, intercourse with various sistems might bring some difficulties of
their defermination of dependancy. The outhers come to such a conclusion
that mutual influence of culture and thinking of one to another cannot be
negative of course.

But in each of these systems can be met some peculiar lawfulness and in
this researches the problems couldnot be mentioned in such a lawfulness. 
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B
ildiyimiz kimi, reklam is -
tehlakçılara məqsədyönlü
təsir məqsədilə həyata ke -

çirilən tədbirlər sistemidir. Reklamın
istehlakçı davranışına təsiri, ilk növ -
bə də onun məhsul (xidmət) alışı
haq qında qərar qəbul etməsinə təsiri
deməkdir. Tədqiqatçılar reklamın in -
sana təsiri ilə bağlı göstərir ki, rek la -
mın effektivliyini, yalnız insan psixi -
kasının xüsusiyyətlərini nəzərə al -
maq la yüksəltmək mümkündür.

Istehlakçı davranışı marketinq,
iq ti sadiyyat və psixologiya ilə sıx
bağlı olan bilik sahəsidir.

Elmi bilik sahəsi kimi reklam psi -
xologiyasında psixoloji təsir proble -
mi bir sıra etik xarakterli amillərlə
bağlı olduğundan xüsusilə aktualdır.
Çünki istənilən təsir insan idrakının
dəyişdirilməsini və seçim azadlığı
üçün maneələrin yaradılmasını nə -
zər də tutur. Bununla əlaqədar olaraq
əksər müəlliflər hesab edirlər ki, biz
bir-birimizdən asılıyıq və heç bir
azad seçimdən söhbət gedə bilməz.

İstehlakçının sərbəst seşim etmə -
məsi ilə əlaqədar müəlliflərin nöqte -
yi-nəzəri diqqəti xüsusilə cəlb edir.
Belə ki, o, bir sıra geniş tanınmış psi -
xoloji nəzəriyyələrlə sıx bağlıdır.

Məşhur “simvolik interaksionizm”
nə zə  riyyəsinə əsaslansaq, etiraf et -
mə liyik ki, insanın əvəzinə seçimi
subyektin bütün mümkün əlaqələri -
nin ümumi nəticəsi olan abstrakt
“baş qası” edir. Reklam təkliflərini
məhz həmin “başqası” qiymətlən -
dirir və mövcud arqumentlərin təsiri
ilə qərar qəbul edir. Bu məntiqə görə
reklamda istənilən təsirə yer var,
insan individuallığı isə bir illüziyadır
və biznesdə ona xüsusi diqqət
verilməməlidir.

Beləliklə, reklamda psixoloji tə -
sir problemi seçim problemilə sıx
bağlıdır. Biznesmenlər və reklam -
çılar reklam kampaniyalarının təşkili
üsullarını seçirlər, məsələn, xüsusi
təsir texnologiyalarını tətbiq etmək
və ya etməmək. İstehlakçılar isə se -
çim problemi ilə belə təsirlərə məruz
qaldıqda və ya əksinə, sərbəst qərar
qəbul etmək zəruriyyəti qarşısında
qaldıqda qarşılaşırlar.

İstehlakçı davranışının öyrənil -
mə sinə başlayarkən alqı haqqında
qə rarın qəbul edilməsi prosesinin
mo delinin qurulması vacibdir. İsteh -
lakçı davranışını öyrənən tədqiqatçı -
lar bu prosesin əsasən aşağıdakı
mərhələlərini nəzərdən keçirirlər:
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REKLAMIN ISTEHLAKÇI DAVRANIŞINA TƏSIRININ
PSIXOLOJI ƏSASLARI

Zeynal-zadə E. A.
BDU-nun psixologiya kafedrasının dissertantı 



1. Tələbatın dərk olunması.
2. İnformasiyanın axtarışı.
3. Məhsul (xidmət) alışından əv -

vəl variantların qiymətləndirilməsi. 
4. İstehlak.
5. Məhsul (xidmət) alışından son -

ra alternativlərin qiymətləndirilməsi.
6. Azad olma.
İnsanlarda yeni tələbatların ya -

ranması müxtəlif faktorların (daxili
və xarici), o cümlədən reklamın təsi -
rilə baş verə bilər.

İstehlakçılar reklamın onlara təsir
göstərdiyini heç də həmişə qəbul
etmək istəmirlər. Əldə edilən məh -
sula tələbatın onun haqqında reklam -
da eşitdiklərindən çox əvvəl mövcud
olduğunu düşünərək bu və ya digər
məhsulu almaqla şüurlu seçim et -
mək dən məhrum olduqlarını qəbul
etmirlər. Odur ki, reklam yalnız
möv cud tələbatları ödəyə bilən in -
for masiya verməklə yanaşı, nəinki
məhsula yeni tələbat yarat maq, həm -
çi nin dünyagörüşü, estetik zövqlər,
sosial dəyərlər, həyat stili, mənəvi
prinsiplər kimi daha mürək kəb psixi
törəmələr formalaş dırmaq qabiliy yə -
tinə malikdir. Bu proses bir sıra
psixoloji mexanizmlərin fəaliy yəti
sayəsində insan üçün hiss edilmədən
baş verir.

Biznes aləmində reklam istehlak -
çı ları böyük həcmdə informasiya ilə
yükləyir. İstehlakçı məhsul və ya
xid məti alması haqqında qərar qəbul

etmək üçün informasiyanı qəbul edir
və emal edir.

İnformasiyanın axtarışı zamanı
insanlar müxtəlif mənbələrdən istifa -
də edirlər ki, bunlara şəxsi təcrübə,
ailə üzvlərinin və dostların fikri,
reklam və s. aiddir. 

Reklam kimi inadkar mənbə mə -
sə lən, qida məhsullarının seçimi
zamanı o qədər də böyük əhəmiyyət
kəsb etmir. Lakin bəzən istehlakçılar
öz davranışlarının səbəblərini başa
düşmək iqtidarında olmurlar və buna
görə də informasiyanın axtarışı za -
manı müxtəlif mənbələri həmişə
obyektiv qiymətləndirə bilmirlər.

İstehlakçı davranışına əsasən
məh  sulun keyfiyyəti, qiyməti, çeşidi,
istehsalçı ölkə, ticarət markası, sağ -
lamlıq cəhətdən faydası kimi xarak -
teristikaların da əhəmiyyətli dərəcə -
də təsiri vardır. Bu baxımdan qeyd
olunan xüsusiyyətlər haqqında infor -
masiyanın əhəmiyyəti nəzərə alına -
raq reklamda elə məsələlər seçil mə -
 lidir ki, bunlar emosional və psixo -
loji çağırışda birləşərək hər bir
istehlakçını inandıra bilsin.

Reklam üzrə rus tədqiqatçısı
M.A.Manuylov hələ 1925-ci ildə ya -
zırdı ki, reklamın məqsədi digər lə ri -
nin fikirlərinə təsir etmək, onların
ma raqlarını aşkar etmək və məhsul
alışına sövq etməkdir. Reklam insan
fikirlərini müəyyənləşdirərək onlara
müraciət edir. Onun əsasını isə təfək -
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kür qanunlarını öyrənən və müəy -
yən ləşdirən elm təşkil edir.

Reklam informasiyasının psixo -
loji təsiri reklam məlumatlarının
ema lı proseslərində - emosiyalarda,
fikirlərdə, istehlakçıların konkret
davranışını şərtləndirən mümkün qə -
rarlarda əks olunur. Reklam infor -
masiyasının emalı prosesində insa -
nın reklam məlumatına münasi bəti,
emosiyaları və hissləri aktiv iştirak
edir.

İstehlakçılarda yeni informasiya
qəbul etmək üçün daxili hazırlıq nə
qədər yüksək səviyyədə olarsa, rek -
lam onlara bir o qədər güclü təsir
etmiş olar. Belə hazırlıq yoxdursa,
koq nitiv dissonans nəzəriyyəsinə gö -
rə istehlakçılar ya informasiya mən -
bəyinə etibar etməkdən imtina edir -
lər və ya sadəcə olaraq onu təcrid
etməklə daha məqsədəuyğun mən bə -
lərdən istifadə edirlər.

Reklam informasiyasının insan
tərəfindən qavranılması müxtəlif fak -
torların, o cümlədən davranış (ko -
 nativ) faktorunun təsiri altında baş
verir. Davranış komponenti rek lamın
təsiri altında istehlakçı dav ra nışını
müəyyənləşdirən əməlləri əks etdirir.
Davranış komponen tinə həm iradi
(motivasya, tələblər, iradə), həm də
qeyri-iradi səviyyədə (yönəlişlik, in -
tuisiya) istehlakçı davranışı daxildir.

Variantların qiymətləndirilməsi
zamanı alıcı müxtəlif alternativləri

is tehlak prosesində gözlənilən fayda
baxımından nəzərdən keçirir. 

Məhsul alışı haqqında qərarın qə -
bul olunması çox subyektivdir. La -
kin buna baxmayaraq bu prosesdə
müəyyən qanunauyğunluqlar möv -
cud dur ki, təcrübəli reklamçı bunları
bilir və lazımi istiqamətdə alıcıya tə -
sir etmək üçün onlardan istifadə edir.

Istehlakçının məhsul alışından
razılıq dərəcəsi onun sonrakı dav ra -
nışında öz əksini tapacaq.

Insanlar məhsulları özlərinin bir
çox tələbatlarını, o cümlədən də psi -
xoloji tələbatlarını ödəmək üçün
əldə edirlər. Bununla əlaqədar olaraq
müasir reklam mütəxəssisləri psixo -
loji vəziyyətlər nəzəriyyəsinin tərəf -
darıdırlar:

- insan onunla nə baş verdiyini
bilir və bunu izah edə bilər;

- insan öz hisslərini anlayır, lakin
onların səbəblərini açıqlaya bilmir;

-insan nə öz vəziyyəti, nə də onun
səbəbləri haqqında heç nə bilmir.

İkinci və üçüncü vəziyyətlər mo -
tivlərin analizilə sıx bağlıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, insan
davranışına müxtəlif baxışlar möv -
cud dur.

Z.Freydin nöqteyi-nəzərindən bax -
dıqda istehlakçı davranışının anlaşıl -
ması insanın qeyri-iradisinə (şüur -
suzuna), mən konsepsiyası çərçivə -
sin də insanın psixoloji təbiətinin mü -
hüm hissəsinə müraciətlə asanla şır.
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Psixoanalitik yanaşmada insanın
psixi həyatı, o cümlədən bazarda
dav  ranışı irrasional motivlərə əsas la -
nır. Psixoanalitik modeldə diqqət
mərkəzində insanların ətrafdakı şey -
lərə münasibəti dayandığından bura-
da bu münasibətə təsir etmək və ya
məhsul alışını motivləşdirmək isti -
qa mətində dəyişdirilməsi tövsiyyə
edilir. Təcrübədə belə yanaşma isti -
fadə olunur. Reklam kampaniyası elə
təşkil olunur ki, reklam edilən məh -
sul insanın dərk edilməyən motiv lə -
rilə bağlı olsun.

Psixoanalitik yanaşmalarda insan
davranışının əsasında əsasən hər
hansı bir dərk edilməyən tələbat du rur.
U.A.Adlerə görə bu çatışma maz -
lıqların konpensasiyası, K.Xor pi də
qorxu hissindən qaçmaq, təhlükə siz -
lik əldə etməkdir.

D.Skinnerə görə alıcı davranışı -
nın idarə olunması potensial isteh -
lak çının davranışına təsir etməkdir.
Onun metodu insanın psixoloji təbiə -
tindəki şüurlu motivlərə əsaslanır. 

Ümumiyyətlə, effektiv reklam ey ni
zamanda həm fikirlərə, həm hisslərə,
həm münasibətə, həm də insan dav ra -
nışına istiqamətlənməlidir. Be lə ya -
naş  ma insanların münasibətini və de -
mə li davranışını dəyişdirməklə isteh -
lak çıya hər tərəfdən təsir edir, yəni onu
inandırır, cəlb edir, sövq edir, çağırır.

Effektiv üsullar kimi satıcının
məh sul haqqında danışmaq, onu gös -

tər mək, alıcını lazımi istiqamətdə
fəa liyyətə sövq etmək bacarığı gös -
tə rilir. Bundan başqa məzmunlu rek -
lam informasiyasında vizual və audi-
al elementlər bir-birini tamamlama lı -
dır (personaj, səs, rəng, ritm, kom -
pozisiya).

İstehlakçı davranışına, yəni məh -
sul alışının həyata keçirilməsinə mə -
dəni, sosial, şəxsi və psixoloji xarak-
terli faktorlar təsir göstərir və bun la -
rın nəzərə alınması mütləqdir. 

Mədəni qəbildən olan amillərə
insan tələblərini müəyyənləşdirən
mə dəniyyət, submədəniyyət, sosial
vəziyyət daxildir.

Sosial faktorlara insan münasi -
bət lə rinə və ya davranışına təsir edən
referent qruplar, ailə, rollar və status-
lar aid edilir.

Şəxsi faktorlara yaş, məşğuliyyət
növü, iqtisadi vəziyyət, həyat tərzi,
şəxsiyyətin tipi və özü haqqında
təsəvvürləri daxildir.

Psixoloji xarakterli faktorlara
aşağıdakılar aid edilir:

- qavrayış;
- mənimsəmə;
- əqidə və münasibətlər;
- motivasiya.
Qavrayış vasitəsilə fərd ətraf

aləm haqqında təsəvvürün yaradıl -
ması üçün daxil olan informasiyanı
seçir və qavrayır. 

İnsanlar bilikləri fəaliyyət prose -
sində mənimsəyir. Mənimsəmə yı -
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ğıl mış təcrübənin təsirilə insan dav -
ranışında müəyyən dəyişikliklərin
baş verməsidir.

İnsan fəaliyyət və qavrayış va si -
tə silə əqidə, münasibətlər əldə edir,
onlar isə öz növbəsində onun isteh -
lakçı kimi davranışına təsir göstərir.

Əqidə fərd tərəfindən nəyinsə
fikri xarakteristikasıdır. Məhsul və
markaların obrazları onun təsirilə
formalaşır və bunun əsasında insan
fəaliyyət göstərir.

İnsanlar ətraf aləmdəki hər bir
şeyə müəyyən münasibət bəsləyirlər.
İstehlakçılar əldə olunmuş informa -
si ya əsasında məhsul və ya mar kaya
davamlı mənfi və ya müsbət müna -
sibət bəsləyə bilərlər.

Reklamın bütün istehlakçılara
ümumi və hamını əhatə edən təsiri
mümkün deyil və son nəticədə bu
yolda edilən səylər əsaslandırılma -
mış xərclərə gətirib çıxaracaq. Buna
görə reklamvericilərin qarşısında du -
ran əsas məsələlərdən biri yeni mə lu -
matlar qəbul etməyə hazır olan isteh -
lakçıların axtarışıdır. Bu isə özündə
istehlakçı arzularının və motivlərinin
axtarışını əks etdirir. 

Motivlər insan davranışının hərə -
kət verici qüvvəsidir. Bazar müna si -
bət ləri şəraitində istehlakçının mo ti -
vasiya psixologiyasına bələd olmaq
məhsul satışı bazarına yiyələnmək
deməkdir. Istehlakçıların motivasiya
psixologiyasının öyrənilməsi reklam

mütəxəssislərinin qarşısında duran,
insanların məhsul alışına sövq edil -
məsi və ya reklama müəyyən reaksi -
ya verməsi probleminin aydınlaşdı -
rılmasına imkan verən vacib mə sə -
 lələrdən biridir. 

Reklam müraciətlərində istifadə
olunan motivləri üç böyük qrupda
birləşdirmək olar:

1. Rasional motivlər (sağlamlıq,
mən fəətlilik, etibarlılıq motivləri və s.).

2. Emosional motivlər (azadlıq,
qor xu, özünü reallaşdırma, bənzəmə,
məğrurluq və vətənpərvərlik, mə -
həb bət motivləri və s.).

3. Mənəvi və sosial motivlər
(ədalət, ətraf mühitin mühafizəsi,
düzlük, mərhəmət motivləri və s.).

Məhsul alışının motivləri əksər
hallarda istehlakçının özünə də ay -
dın olmayan psixoloji struktur lar dır.
Bu sahədə motivasiyanın öyrənil mə -
si öz qarşısında aşağıdakı məqsədləri
qoyur:

- insanı məhsul alışına nə sövq edir;
- insanı məhsul alışından nə

saxlayır; 
- bu və ya digər məhsulu almaq

qərarı necə yaranır;
- verilmiş alış-verişin digərləri

ilə əlaqəsi. 
Istehlakçı tələblərinin və motiv lə -

rinin öyrənilməsi üçün əsasən  mü şa -
hidə, söhbətlər, sorğu, anketləşdir -
mə, intervyu kimi klassik metodlarla
yanaşı, məhsulu seyr etdikdə və ya
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onun haqda informasiyanın qavranıl -
ması zamanı insan reaksiyasının fik-
sasiya olunmasına əsaslanan psixo fi -
zioloji xarakterli metodlar da hal-
hazırda çox geniş istifadə olunur.

Hələ 1950-ci illərdə Amerikada
intervyu metoduna əsaslanan və
Z.Freydin psixoanaliz ənənəsilə sıx
bağlı olan “motivasiya tədqiqatları”
meydana gəldi. Burada reklam və
marketinq məqsədləri üçün istehlak -
çıların qeyri-iradi motivləri geniş
miqyasda öyrənilirdi. 1960-cı illərdə
isə istehlakçı davranışı ilə bağlı təd -
qiqatlarda artıq yeni psixoloji
aspekt lər meydana gəldi.

Amarikan və Avropa reklamında
istehlakçı motivlərinin axtarışının
əsasında Z.Freydin insan psixika sı -
nın quruluşu haqqında ideyası durur.
Aşağı təbəqədə heyvani instinktlər
və arzular, yuxarı sosial təbəqədə isə
sosial məhdudiyyətlər fəaliyyət gös -
tərir. İnsan psixikasında isə şüuraltı
qüvvələrlə sosial qadağalar arasında
daimi mübarizə gedir.

Freyd konsepsiyasında irəli sü -
rülən keyfiyyətsizlik kompleksi özü -
nə diqqəti cəlb edərək “mən”i gös -
tər mək arzusu kimi əks reaksiya
doğurur. Sosioloqların fikrincə, məhz
buna görə bir çox insanlar reallıqda
olduqlarından heç olmazsa bir pillə
yüksəkdə görünmək istəyirlər. Rek -
lam mütəxəssisləri isə bundan ba -
carıqla istifadə edirlər.

Amerikan psixoloqu A.Maslou -
nun tədqiqatlarına görə motivlərin
strukturunda aşağı səviyyə geniş və
universal olmaqla biogen xarakterli
motivlərdən (həyat fəaliyyətinin
təmin olunması, qida, sağlamlıq,
təhlükəsizlik, rahat yaşayış yeri)
ibarətdir. Biogen motivlər və tələb -
lərdən sonra sosial və sosial-psixolo-
ji xa rak terli motivlər gəlir. Bəzi hal-
larda sosial motivlər biogen motiv -
lər dən daha güclü təsir edir (məsə -
lən, digərlərindən geri qalmamaq).
Motivasiya piramidasının təpəsində
“mən”in realizə olunması, sosiumda
öz yeri nin axtarışı və daxili har-
moniyaya çatmaq durur. Bu motivlər
qrupunun təsiri inkişaf etmiş şüurda
daha güclü olur. 

Motivasiyanın öyrənilməsi zama -
nı “insanı məhsul alışına nə sövq
edir və tutub saxlayır?”, “məhsulu
al maq qərarı necə yaranır?” kimi
sualların araşdırılması məqsədi qar -
şıya qoyulur. Bu və ya digər məhsul
alışının əsasında müxtəlif sövqedici
motivlər durur. Məhsulu almaq moti -
vi mürəkkəb psixoloji strukturlara
əsaslanır ki, istehlakçı adətən onu
özü də izah edə bilmir. 

Reklamın istehlakçı davranışına
və motivasiyasına təsirinin effektiv -
liyini müəyyənləşdirən əsas üç
istiqamət mövcuddur:

1. Reklam məlumatının qavranıl -
ması problemi.
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2. İstehlakçıda təhtəlşüur reklam
məhsulu və ya xidmətinin effektiv
obrazının formalaşması.

3. İstehlakçıda reklam çağırışının
yerinə yetirilməsi arzusunun forma -
laşması.

Reklamın istehlakçı davranışına
psixoloji təsiri ilə bağlı fikirlər iki
istiqamətə bölünür. Bəziləri düşü -
nür lər ki, insanların fikri tamamilə
reklamdan və onun psixoloji təsirin -
dən asılıdır. Belə düşünən sahibkar-
lar reklam kampaniyalarının həyata
keçirilməsinə böyük xərclər sərf
edə rək məhsulun keyfiyyətinə və
rəqabət qabiliyyətinə az diqqət ye -
tirirlər. Digərləri isə əksinə düşünür -
lər ki, reklamın psixoloji təminata
ehtiyacı yoxdur və o, istehlakçı üçün
sadə və əlçatan informasiya şəklində
yayılmalıdır.

Reklamda psixoloji təsir proble -
mi ilə bağlı mütəxəssislərin də fikir -
ləri müxtəlifdir. Bəzilərinin fikrincə
reklamla istehlakçı davranışı ara -
sında birbaşa səbəb əlaqəsi var. Di -
gərləri isə reklam vasitəsilə psixoloji
təsirin effektivliyinin məhdudiy yə -
tini qeyd edərək, istehlakçı davranı -
şı nın hərəkətverici qüvvəsini insanın
obyektiv tələbatlarında görürlər. 

Müasir dövrdə psixologiyada
rek  lam bəzi müəlliflər tərəfindən
rek  lamın istehlakçıya birtərəfli təsiri
kimi qəbul olunur. Lakin kommer -
siya reklamı reklamın istehlakçıya

birtərəfli şıkildə təsiri, psixologiya
isə məhsul və xidmətlərin satışının
effektivliyinin yüksəldilməsi üçün
zəruri olan tətbiqi fənn şəklində
təsvir olunduqda psixoloqların vəzi -
fə si məhdudlaşır. Psixoloq insanı
əsa  sən psixoloji təsir üsullarının
işlənib hazırlanması məqsədilə isteh -
lakçı kimi öyrənir. Burada söhbət be -
yi nə yeritmə, hipnoz, neyrolinqvistik
proqramlaşdırma, “25-ci kadr” tex -
no logiyasından gedə bilər. Informa -
siyanın təhrifinə, şişirtmələrə və ya
manipulyasiyaya əsaslanan elemen-
tar yalan reklam psixologi ya sı nın
vəzifələrinə aid edilməməlidir. XX
əsrin əvvəllərində psixoloqların rek -
lam sahəsində çoxsaylı tətbiqi tədqi -
qatlar apardıqları zaman rek lamın
vəzifələrinə beyinə yeritmə, sugges -
tiya, yəni reklamlaşdırılan məhsula
tələbat yaratmaq məqsədilə insan
iradəsinə psixoloji təsir üsulunun
tətbiqi aid edilirdi.

Effektiv təsir vasitələrinin yara -
dıl ması üçün psixoloji stereotip,
imic, “oreol” mexanizmi, identifika -
siya, reklam şousu və “25-ci kadr”
texnologiyalarından geniş istifadə
olunur. 

Hər bir insanın malik olduğu ste -
reotiplər insanın məlumatı qavrama -
sına əhəmiyyətli dərəcədə təsir gös -
tərir (insan istədiyini görür, eşidir və
hiss edir) və əksər hallarda insan dav -
ra nı şı nı irrasional, qeyri-məntiqi edir.
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Reklam psixologiyası üçün ste -
reo tipin insan təfəkkürünü və dav ra -
nışını təsvir edən psixoloji anlayışlar
sistemində mahiyyətini müəyyənləş -
dirmək (məsələn, stereotiplər tə -
ləblər və motivlərlə necə uyğunlaşır)
xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Bəzi müəlliflər reklamda imicdən
istifadə olunmasını psixoloji təsir
üsulu və hətta insan idrakının manip-
ulyasiya edilməsi adlandırırlar. Imic
məhsulun bazarda çoxsaylı analoji
məhsullar arasında seçilməsinə xid -
mət edərək, yaddaş üçün sadə və
qeyri-standart olub emosional qav ra -
yışa əsaslanaraq qurulur. İmic ob -
yektə münasibətdə insan davranışını
müəyyənləşdirən sosial-psixoloji
yönəlişlik yaradır.

Reklamlaşdırılan məhsul özü-
özlüyündə istehlakçıların diqqətini
cəlb etmədikdə güclü atraktiv təsirə
malik olan xüsusi üsulların (əşya,
obraz və s.) – “oreol” mexanizminin
tətbiqi xüsusi effektə malikdir. Təc -
rü bədə bu mexanizmin tətbiqi rek -
lam psixoloqları tərəfindən xü susi
analizin və əsaslı tədqiqatın aparıl -
ma sını tələb edir. Belə ki,onun isti -
fadəsi hiss olunacaq psixoloji effekt
verdiyi halda, burada buraxılan
səhvlər reklamın təsir effektivliyinin
aşağı düşməsinə səbəb olan bir sıra
problemlər yarada bilər.

“Oreol” effektinin yaradılması
üçün yumoristik obrazlar, məşhur

şəxsiyyətlər, uşaq obrazları, heyvan-
lar, tarixi abidələr, texnika, coğrafi
landşaftlar, kosmik fotoçəkiliş və bir
çox başqa elementlər istifadə oluna
bilər. Psixoloji nöqteyi-nəzərdən
“oreol” effektinə əsaslanan reklam
yüksək nəticələr verə bilər, lakin
onun mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki,
istehlakçının diqqəti məhsula deyil,
onun “oreoluna”, məsələn istifadə
olu nan obraza yönəlmiş olur.

Reklam təcrübəsində, o cümlə -
dən reklam psixologiyasında identi-
fikasiya dedikdə, istehlakçının fikrən
özünü reklamda təsvir olunan per so -
najın yerinə qoyması və ona bən  zə -
mək arzusu başa düşülür. Bu mexa -
nizm vasitəsilə istehlakçını məhsu -
lun yüksək keyfiyyətinə inan dırmaq
olar.

“25-ci kadr” texnologiyası ilə
bağlı birmənalı fikir yoxdur. Bu tex -
nologiya adi insanın şüurlu olaraq
qəbul edə bilmədiyi, görmədiyi, la -
kin ona təhtəlşüur təsir edən və çox
qısa bir vaxt ərzində bu və ya digər
informasiyanın, epizodun verilmə -
sinə əsaslanır.

Müasir dövrdə geniş yayılmış
auditoriyaya psixoloji təsir metod -
larından biri də reklam şousudur. Bu
metod vahid düşünülmüş ssenaridə
birləşmiş psixoloji üsullar kom plek -
sini özündə birləşdirir.

Qeyd etmək lazımdır ki, təsir me -
todlarının tətbiqi analoji məhsullar
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ 
РЕКЛАМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В статье были исследованы психологические проблемы влияния
рекламы на поведение потребителей. Отмечается, что психологическое
влияние рекламной информации отражается в процессах ее обработки
– эмоциях, мыслях, возможных решениях обуслaвливающих конкрет -
ное поведение потребителей. 

Раскрывается сущность факторов психологического порядка,
оказывающих большое влияние на покупательское поведение, как
мотивация, восприятие, усвоение, убеждения и отношения.

Также в статье рассматриваются эффективные приемы воздействия
(стереотип, имидж, механизм «ореола», идентификация, технология
«25-го кадра» и рекламное шоу).
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arasında seçim şəraitində isteh lak -
çıya kömək, xarici təkan lazım ol -
duqda daha effektivdir.

İstehsalçı-istehlakçı münasibət lə -
rin də istehlakçı istehsalçı ma raq -
larının diqqət mərkəzində olmaqla
onun məqsədyönlü təsirinin əsas
məq  sədi və obyekti kimi çıxış edir.
Potensial istehlakçı kimi çıxış edən

hər bir insan isə özünəməxsus psi -
xoloji xüsusiyyətlərə, xarakter tipinə
və temperamentə malikdir və de mə -
li, istehlakçı davranışları da fərqlidir.
Buna görə istehsalçı isteh lak çını
müxtəlif tərəflərdən, o cümlədən də
psixoloji nöqteyi-nəzərdən öyrən mə -
lidir.

Ədəbiyyat:
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PSYCHOLOGICAL BASICS OF THE ADVERTISING
INFLUENCE ON THE CONSUMER BEHAVIOUR

Psychological issues of advertising influence on the consumer behaviour
were analyzed in the article. It is noted that psychological influence of the
advertising information is reflected in the processes of its reduction - in the
emotions, reflections, alternative decisions stipulated the specific behaviour
of consumer. 

The matter of the factors of the psychological type, having the great
influence upon the customer behaviour such as motivation, perception,
adoption, persuasion and attitude is disclosed. 

Also the effective ways of the influence (stereotype, image, "areole"
mechanism, identification, "25's cadre" technology and advertising show)
are considered in the article.



T
əlim-məşq proseslərinin
səmərəliliyinin artırılma -
sında müasir informa siya

texnologiyalarının tətbiqinin xüsusi
rolu vardır [2,3]. Məqalədə sambo -
çu ların təlim-məşq proseslərinin op -
timallaşdırılması məqsədi ilə yara dı -
lan dialoq məsləhət sistemi [4] «in -
san amili» nöqteyi-nəzərincə təhlil
edilmişdir. Baxılan sistemin insan-
maşın sistemi kimi «həyat dövrün -
də» «insan amilinin» böyük rol oy -
na ması danılmazdır. Samboçuların
təlim-məşq prosesinin psixofizioloji
göstəricilər [1] əsasında
optimallaşdırılmasına yönəlmiş
dialoq sisteminin funksional sxemi
şək.1-də təsvir edilmişdir.

Şəkil 1. Dialoq sisteminin
funksional sxemi

Şəkildən göründüyü kimi sistem
aşağıdakı əsas alt sistemlərdən iba -
rət dir:

• «Ümumiləşmiş psixofizioloji
port retin» yaradılması;

• Qərarın qəbul edilməsi;
• Məsləhətlərin verilməsi;
• Verilənlər və biliklər bazasının

idarə edilməsi.

«Ümumiləşmiş psixofizioloji port -
retin» yaradılması

Bu idmançıların cari vəziyyətinin
iyerarxik formal inikasıdır.
Verilənlər bazasının bir nüsxəsi
aşağıdakı kimi təyin edilən «sam-
boçunun ümu miləşmiş portretinin»
tərkib hissəsi belədir: X:=<PV, P, CP,
TX, FG, TQ> PV – psixoloji portret,
P – psi xo loji xassələr, CP – cari
psixoloji göstəricilər, TX – taktiki
göstəricilər, FG – fiziki göstəricilər,
TQ – texniki qabiliyyətlərdir.
Sadalanan komponentlər hər biri
ayrılıqda müxtəlif şkala tipinə malik
göstəricilər kompleksidir.
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SAMBOÇULARIN TƏLİM-MƏŞQ PROSESİNİN 
OPTİMALLAŞDIRILMASINA YÖNƏLMİŞ DİALOQ

SİSTEMİNDƏ İNSAN AMİLİNƏ VERİLƏN PSİXOLOJİ
TƏLƏBLƏR

Abdullayev Y.B.
Bədən Tərbiyəsi və İdman

Akademiyasının baş müəllimi



Qərarın qəbul edilməsi
Məsləhətlər «samboçunun ümu -

mi ləş miş portretinin» əsasında sis te -
min biliklər bazasında saxlanılan
məntiqi qaydalardan xüsusi qərar çı -
xa rma alqoritmləri əsasında forma -
laşdırılır.

Məsləhətlərin verilməsi
Çıxarılmış qərar əsasında məslə -

hət lərin istifadəçiyə verilməsi siste -
min çıxış interfeysində əks olunur.
Dialoq sisteminə verilən məslə hət lə -
rin «izahı» funksional bloku da daxil
edilmişdir ki, bu da istifa də çinin yə -
qinliyinin təmininə yönəl miş dir.

Dialoq sisteminin layihələn di ril -
məsi və fəaliyyətində «insan amilin-
in» rolunu araşdırmaq üçün sistemin
«həyat dövrünün» mərhələli qurulu -
şuna (şək.2) və hər bir mərhələdə
özünəməxsus rolu olan şəxslərin
iştirakına nəzər salaq.

Şəkil 2. Dialoq sisteminin «həyat
dövrünün» kaskad modeli

Əsas mərhələlərin həyata keçiril -
mə sində iştirak edən şəxslər şək.3.-də
təsvir edilmişdir.

Şəkil 3. Dialoq sisteminin 
«həyat dövrünün» iştirakçıları
Əsas iştirakçılar şərti olaraq iki

hissəyə bölünür:
•İşləyib hazırlayanlar;
•İstifadəçilər.
Şərtilik biliklər bazasının forma -

laş dırılmasında əsas rol oynayan
ekspert və məşqçilər arasındakı mü -
na sibətdən doğur. Əgər sistem əsa sən
ekspert məsləhətlərinin veril mə si ilə
bağlıdırsa, məşqçi özü də siste min
yaradılmasının müəyyən faza larında
ekspert rolunu oynayır. 

Sistemin əsas istifadəçiləri məşqçi
və samboçulardır. Sistemin əsas
məq sədi samboçunun psixofizioloji
vəziyyətinin optimallaşdırılmasında
yardımçı olduğundan o yalnız siste -
min tətbiq mərhələləsində iştirak
edir. Burada o, məsləhət informasi -
yasını sistemdən istifadəyə görə iki
formada ala bilər: 

•Sərbəst formada, yəni sistemdən
bilavasitə istifadə etməklə məsləhəti
kompüterdən almaq;

•Məşqçi vasitəsi ilə, dolayı yolla.
Biliklər üzrə mühəndis ekspertlə

pa ralel olaraq sistemin «həyat döv -
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rü nün» təhlil, layihələndirmə, reali -
za siyada bilavasitə iştirak edir. 

Müşaiət mərhələsi sistemə adap -
tivlik xüsusiyyəti vasitəsi ilə özü nü -
təşkil keyfiyyətini bəxş edir. Bu rada
əsasən məşqçi və ekspertin xü su si
rolunu nəzərə almaq lazımdır.

Əsasən onu da qeyd etmək lazım -
dır ki, idman sahəsindəki məsləhət
dialoq sistemlərinin yaradılıb tətbiq
edilməsi nə qədər perspektivli olsa
da, «insan amili» ilə əlaqədar bir çox
çətinliklərlə müşaiət olunur:

•klassik «məşqçi-idmançı» cüt lü -
yünə yeni bir düyün də daxil olur;

•əsasən öz təcrübəsinə, intuisi ya -
sına əsaslanan peşəkar məşq çi lər
texniki sistemin məsləhətini lazımsız
hesab edir;

•proqramçı-mühəndislər idman sa -
həsindəki biliklərinin qeyri-mü kəm -

məl olmasından məsələyə formal ya -
naşmaları;

•texniki və humanitar sahə mütə -
xəssislərinin birgə fəaliyyətlərinin
yetərincə olmaması.

Uyğun sahələrdəki problemləri
aradan qaldırmaq üçün aşağıda sa da -
lanan mövzular ətrafında fənlərarası
seminarların keçirilməsi tövsiyə
olunur:

• ekspert sistemlərin idman sahə -
sindəki rolu;

• idman kollektivlərində işgüzar
mü nasibətlər psixologiyasının tətbiqi;

• idman fəaliyyətinin modelləş di -
rilməsi;

• kollektivçilik və mentalitet və s.
Təklif olunan ekspert sistemi

sam boçular üzərində qurulmasına
baxmayaraq, digər idman növlərində
də tətbiq edilə bilər. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ДИАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
НАПРАВЛЕННОЙ НА ОПТИМИЗАЦИЮ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ САМБИСТОВ

Статья посвящена анализу человеческого фактора как при проек -
тировании, так и функционировании диалоговой системы, целью кото -
рого является оптимизация учебно-тренировочного процесса самбис -
тов посредством выдачи консультации тренерам. В основе анализа
лежит роль и взаимоотношение лиц, участвующих в различных этапах
«жизненного цикла» проектирования данной системы.

THE HUMAN FACTOR IN DIALOGUE SYSTEM DIRECTED
ON OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL-TRAINING 

PROCESSES OF SAMBISTS

Article is devoted the analysis of the human factor as at designing, and
functioning of the dialogue system which purpose is optimization of educa-
tional-training process of sambists by means of delivery of consultation to
trainers. There is a role and mutual relation of the persons participating in
various stages of «life cycle» of designing of given system at the heart of the
analysis.



A
ltı yaşlı uşaqlar 2,5 ya -
şında olan uşaqlar kimi
sır tıq və şıltaq olurlar.

La kin bu dəyişiklik təqribən 6,5
yaşında başa çatır. Bu yaşda uşaqlar
çox emosional olurlar. Uşaqların
emosionallığı iki cür olur – yəni bir
anda bir şəxsi sevirlər, bir anda
onlardan bezar olurlar. Bir vaxt
analarını qu caq layır və deyirlər ki,
onu çox se vir lər və bir dəqiqə sonra
deyirlər ki, mən heç anamı sevmi -
rəm. Eyni za manda çox cəld və fəal
olurlar, ramsız olur, özlərinə yer tapa
bilmirlər. Oynayan zaman dalaşırlar,
qaçırlar. Lakin sonra öz hərəkətlərini
xoşluq la, yaxşılıqla sona çatdırırlar.
Onun üçün iki şeydən birini seçmək
çox çətin olur. Belə ki, bir işə əl
atdıuda anlayırlar. Danışıqları kobud
olur. Za manla əlaqədar şəkildə
şüurlanırlar. Əvvəlcə istəyirlər ki,
onunla he sablaşsınlar, onu sevsinlər,
daha çox onunla məşğul olsunlar.
Baş qa larının sözünə baxmırlar
dağal lıq edir, tərs olurlar. Çox şey
istəyirlər və öz istək lərində inadcıl
olurlar. Ətrafda baş verənlərə qarşı
həssas olurlar [bax 3,6].

Uşaqların 7 yaşda malik olduqları
xüsusiyyətlər: uşaq bu yaşda sakit
olur və özünə qapanır, halbuki coşub
qaynayırlar, amma bu anlar sakitlik
və şadlıqla müşayiət olunur. Onun
diqqəti 6 yaşdakı uşaqdan çoxdur.
Onda müvazinət və bərabərlik hissi
tam olur. Başqaların həm pis, həm də
yaxşı əməllərini mühakimə edir, aş -
kar şəkildə ağlamır. Amma ağla ma sı
ürəkdən və yandırıcı olur. İkili psi -
xologiyaya malik olur. Bəzi günlər
problemləri çox yaxşı anlayır, bir şey
öyrənirlər, bəzi günlər isə, əksi nə,
hər şeyi unudurlar, özlərini axmaq
ki mi göstərirlər. Bəzi vaxtlar elə
duşünürlər ki, hamı ona qarşı müxa -
lifdir, heç kəs onu sevmir. Hətta
güman edir ki, atası, anası da onu
sevmir, ona qarşı düşməndir və
ədalətli rəftar etmir [bax 3,5].

8 yaşında uşaq ətraf dünyaya
diqqət edir. Onun nəzərində heç bir
iş çətin deyil. Çətin işlər, problemlər
qarşında müqavimət göstərməyə
meyil edir. Onda mübarizlik hissi
yaranır, qüvvətlənir. Onda yaranan
təsəvvür bacarığından çox olur. Adi
danışıq kəlmələri işlədir. Bu onu
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6 YAŞDAN 8 YAŞADƏK OLAN UŞAQLARIN
PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Həsənli Nəstərən, 
Bakı Dövlət Universiteti,

psixologiya kafedrasının aspirantı



göstərir ki, ictimai cəhətdən yeni tə -
maslar yaratmışdır. Şəxslər və əşya -
lar arasında olan ixtilafları dərk edir.
7 yaşında olan şübhələr bu yaşda
olmur. Təsəvvürlərlə həqiqət arasın -
da fərq qoyur. Onun mühakiməlik və
dəyərləndirmə qabiliyyəti inkişaf
etmiş olur. Ehtimalən öz məğlubiy -
yətini anlayır, etiraf edir. Uşaq bu
yaşda həssas olur, onu ciddi təhlük -
lərdən qorumaq lazımdır. Birincisi,
gərək onu öz imkanından artıq
cürbəcür işlərə atmağa qoymayasan.
Onun ətraf mühitlə əlaqəsini kəsmək
çətindir. Daim aşıbçoşur, qaynayır,
çox fəal olur. Başqa bir təhlükə isə
uşağın öz fəaliyyətində məğlub ol-
ma  sıdır. Onun başladığı iş ola bilsin
ki, məğlubiyyətə düçar olsun, uğur -
suz olsun və onun əlini işdən soyut -
sun. Onda uşaq özünü çox danlamalı
olur. Ona öhdəsindən gələ bilmədiyi
ehtimal olunan işləri yerinə yetir -
məkdə kömək etmək lazımdır ki,
onun qorxusu aradan qalxsın. 8 yaşlı
uşaq əsassız qorxuya düçar olur,
vahimələnir. Xüsusilə, o qaranlıqdan
və heyvandan qorxur. Ana uşaqdan
bu qorxuluqları götürmək üçün ən
yaxşı şəxsdir və ona kömək edir.
Uşaq bu yaşda başqalarına qarşı çox
əlaqə yaradır. O ikitərəfli dostluq
yaratmağa hazırdır. Böyüklər arasın -
da olmağı xoşlayır. Cavabını bildiyi
sualları verir. Halbuki, başqaları ona
cavab verməyə qadir deyillər. Bu

dövrdə güman edir ki, əşyalar da
hey vanlar kimi ruha malikdirlər, fik -
rindən uşaqlaşır [1, s.78-80]. 

Uşaqların tərbiyə edilməsinin
bütün üsulları onun mədəni sahədə-
həyatda öhdəsinə düşən vəzifələri
yerinə yetirməyə hazırlamaqdan iba -
rətdir. Uşaqlar elə tərbiyə olunurlar
ki, onlar valideynlərinin keçdiyi hə -
yat yolunu keçə bilsinlər. Valideyn
və müəllimlər sosial mədəni amalları
uşaq lara verirlər. Valideyn öz mə -
dəni amal və nümunələrinə əsasən
uşaqlarını müxtəlif üsullarla tərbiyə
edirlər. 

Uşaqların tərbiyə üsulları yüz
illər keçdikcə dəyişmişdir. Keçmişdə
uşaqlara təhmil olunan inzibatı çə tin -
 liklər müqabilində onların ehtiyac -
 larına diqqət yetirilməsi tərbiyə üsu -
lunun əsasə-məhvərini təşkil edirdi.
Belə bir inam var idi ki, böyük yaş -
lılar uşaqların ehtiyacla rını yerinə
yetirməlidir. Adəti uzrə valideyn öz
uşağının tərbiyəsində tət biq olunmuş
usullardan bəhrələnməli idi. Belə ki,
ata, ana eyni qaydada tərbiyə olun -
muş olsalar, öz uşaq larının tərbiyə
olunması üçün tərbiyə üsulu seçmək
çətin olmayacaqdı. Amma, onların
tərbiyə üsulu eyni olmazsa, uşaqlar
üçün tərbiyə üsulu seçməkdə ixtilafa
düçar olacaqlar və öz baxışlarını ni -
zamlaya bil məyəcəklər. 

Psixologiya elmi yeni həyat eh ti -
yaclarını uşaqların tərbiyə üsulu
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haq qında mövcud olan çoxlu rənga -
rəngliyi, dəyişikliyi öyrənir. Bu
rəngarənglik, müxtəliflik keçmiş
nəsillə indiki nəslin tərbiyə üsulunun
ara sın dakı ziddiyyətlər əsasında
büruzə etmişdir. Əgər böyük ailələr -
də baba, nənə öz nəvələri ilə yaşa -
yırsa, baxış larda olan bu ziddiyyətlər
uşaqlar üçün bir böhrana, nigaran -
çılığa çev rilir. Uşaqların tərbiyə
üsulu bir neçə növə bölünür. Müstə -
bid üsul, ümumi şəkildə ciddi qay-
dalarla, qeydsiz-şərtsiz şəkildə qay -
da, qanunlara, dav ranışlar əməl
edilməsini tələb edir və də səhvlər
buraxılan zaman ciddi tənbehlər üzə -
rində qurulmuşdur. Amma azad üsul
dostcasına söhbət, izahat, dəlillər və
mülayim şəkildə aparılan tənbehlərə
əsaslanır. Hər iki növdə valideynin
bu üsullardan birinə bağlı olmasına
əsasən əla və tərbiyə üsullarını müşa -
hidə etmək olar. Nümunə üçün müs -
təbidcəsinə aparılan tərbiyə üsuluna
əsasən ciddi qarşısını alma bir çox
məntiqi məhdudiyyət əməllərinin
yaranmasına səbəb olur. Azad tər -
biyə üsulunda isə dəqiq, dərin proq -
ram və layihəni, mülayimliyə və
səhlənkarlığa qədər əməlləri müşa hi -
də etmək olar. Uşağa nəzarət məsə -
ləsini valideynlərdən biri və ya hər
ikisi öhdəsinə götürə bilər[bax 4,6].

Özləri yaxşı tərbiyə və təhsil al -
mış valideynlərin uşaqları ciddi nə -
zarətdə saxlaması az müşahidə olu -

nur. Müxtəlif ictimai qrupların uşaq -
ların tərbiyəsi üçün tərbiyə üsulları
da müxtəlifdir. Müstəbid tərbiyə
üsulu kəndlilər arasında şəhərlilərə
nisbətən daha çox yayılmışdır.
Ümumiyyətlə, analar atalara nisbə -
tən daha az tələbkar olurlar və cavan
valideyn yaşlı valideynə nisbətən öz
uşaqlarına azadlıq verirlər. İctimai
təbəqə fərqləri də tərbiyə üsulunun
seçilməsinə təsir göstərir. Daha geniş
imkana malik olan və orta ictimai
təbəqələr aşağı ictimai təbəqələrə
nisbətən uşaqlarına nəza rəti daha
dəqiq olur, uşaqlara nəzarət olunma -
sını və onun təhsilini daha tez baş -
layırlar. Daha geniş imkanlara ma lik
olan təbəqələr və orta təbəqə uşaq la -
rın fəaliyyətini daha çox səy göstər -
məklə idarə edirlər və uşaq la rı nın
uğur qazanmasına daha çox diqqət
yetirirlər, uşaqların tərbiyə sin də diq -
qətli olur, onların təlim al ma  sına
azad  lıq verir və bəzən də mü layimlik
göstərirlər. Uşaqların tərbi yə olun -
ma sında həddən artıq mülayimliyi
isə imkanı məhdud olan təbəqələr
göstərir. Valideyn nə qədər müha fi -
zəkar olarsa tərbiyə üsulunun yeniləş -
məsi də az olacaqdır [1, s. 88-90]. 

Qüdrətli valideynlər uşaqları mil -
li və mütləq dəyərlər əsasında öz
rəftarlarını formalaşdırmağa səy
gös tə rirlər, uşaqları nəzarət altında
saxla yır, onların tərbiyəsini dəyər -
lən dirir və onlardan daha çox uğurlar
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göz lə yir lər. Hakimiyyət, qüdrət
üsulu se çən valideynlər adətən özlə -
ri nə əsas olan ehtiyacları nəzərdə
tutur, uşaq ların ehtiyaclarını nəzərdə
tutmurlar. Bu valideynlər uşaqların
itaət etmə sini tələb edirlər. Mübahisə
etməyə qa dağan edirlər, nizam inti-
zamla cid di tənbeh etməyə üstünlük
verirlər. Hakimiyyət tərəfdarı olan
valideynlə uşaqlar arasında olan
əlaqə birtə rəf lidir. Azad tərbiyə
üsulu tərəfdarı olan valideyn övlad -
la rının bütün fəaliyyətlərini istiqa -
mət ləndirirlər. Amma onun üçün
məntiqi məhdu diy yətlər daxilində
azadlıqlar da verirlər. Bu cür vali -
deynlər uşaqların ehtiyaclarına
diqqət yetirirlər. On ların nəzarəti
dəyişməz, icbari və məhdudlaşdırıcı
deyildir. Onlar qay da-qanunların
təhmil edilməsini izah edirlər. Öz
övladları ilə mübahisə edir lər, onla -
rın arzu və ehtiyaclarını nəzərə
alırlar. Yumşaq valideynlər qeyri-
icbari, güzəştli, düzgün bir mühit
yaratmağa səy göstərirlər. Elə bir
mühit yaradırlar ki, uşaq öz rəftarına
imkan daxilində nəzarət edə bilsin.
Onlar uşaqları təzyiq altında saxla -
ma dan onların ehtiyaclarına diqqət
yetirirlər. Uşaq ailənin rəftarı və
qərar qəbul etməsində məsləhət alır.
Valideyn ailənin davranışı və ya
rəftarı haqqında az tələbkar olur.
Azad tərbiyə üsulu zamanı uşaqlar
adətən yarımmüstəqil, özünə hakim,

təşəbbüskar və özündən razı tərbiyə
alırlar. Əksinə, hakimiyyət tələb
edən valideynlərin uşaqları adətən
na razı, özünə qapanmış, etimadsız
olurlar. Yarım mustəqil, təşəbbüskar,
özünə hakim olan uşaqlardan zəif
olur lar. Martin Massobi başqa cür
tərbiyə üsulunu tapmışdır - məsu liy -
yətsiz üsulu. Məsuliyyətsiz valideyn
övladından heç nə tələb etmir. Onları
yumşaq xasiyyətli valideynlərdən
fərqləndirən cəhət - uşağa daha az
diqqət yetirirlər, daha çox öz ehti -
yaclarına yetişirlər. Uşaqlar məsuliy -
yət siz valideynlərin ixtiyarında
olmur, bəzi müəlliflərin fikrincə, bu
cür tərbiyə üsulu övladların pozğun
olmasına, hətta ailədə dava-dalaşa
səbəb olur. Doğrudanda, valideyn –
uşaq inzibati əlaqələri elə bir əsil
toxuma təşkil edir ki, uşaqlar özlə -
rini və başqalarını yoxlamaq usulla -
rını öyrənirlər. Buna görə də təsirli
me tod  lardan istifadə edən valideyn
baş qalarına nisbətən daha çox şansa
ma lik olur və uşaqları da ictimai
cəhətdən ləyaqətli olurlar, öz uşaq -
larını daha çox itaətə vadar edən
valideynlər öz məqsədlərini açıq
şəkildə dillərinə gətirirlər. Digər bir
tərəfdən isə, onlar həmişə kiçik bir
tənqidə belə qulaq asmağa hazır olur,
öz rəftarlarında elə dəyişiklik yara -
dır lar ki, fərdə və uşaqlarının yarım
müstəqilliyinə hörmət edirlər. Bəzi
vaxtlar uşaqların itaət etməsini əldə
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etmək üçün vaxt tələb olunur. Vali -
deyn izah etməlidir, əsas gətirməli -
dir, uşağı qane etməli və ona təlqin
etməlidir. Verdiyi vədləri dəyişdir -
məli, yeni vədlər verməlidir.

Bu cür rəftarlar uşaqda ictimai
əla qələr yaratmaq üçün ləyaqətli ol -
ma ğa kömək edir. Valideynin göstə -
rişlərini dərk etmək üçün uşağın
möv qeyi və bacarığı da mühüm rol
oynayır [2, s.154-155]. 

Öz övladları ilə dostcasına və
azad casına rəftarı olan valideynlərin
rəftarında uşaqların mehri-məhəb -
bəti tamamilə aydın görünür. Bu cür
valideynlərin rəftarı uşaq tərəfindən
qəbul olunur. Çətin hesab etmir. On -
lar ailədə uşaqları üçün çox əhə miy -
yətli möv qe yaradırlar, onlarla öv -
lad  ları arasında səmimi, isti müna -
sibətlər yaranır. Azadfikirli, övladını
sevən valideynin rəftarını müşahidə
etməklə aşağıdakı xüsusiyyətləri
aşkar olunur:

1. Övladlarının hisslərini möhtə -
rəm və rəsmi sanmaq, bu hisslərin
ifadə olunmasına haqq vermək.

2. Övladlarda mənfi hisslərin baş
qaldıracağından nigarançılıq olmur
və onlarda müsbət hisslərin təhrik
olunmasına səy göstərilir.

3. Uşaqlar öz hisslərini və mənə -
viyyatlarını bəyan etməyə təşviq
olunur.

4. Övladların sözlərini eşitməyə
əla qəsi və hazır olmaq. İxtilaflar ya -

ra nan zaman agahcasına və səbirlə
onu həll etmək.

5. Övladların fərdiliyini və şəx -
siy yətini rəsmi tanımaq və ona
hörmət etmək. Ağlasığan həddə bu
fər diy yəti qorumağa səy göstərmək.

6. Uşağın müstəqil rəftar etməsi
meylindən xəbərdar olmaq.

7. Övlada qarşı qeydsiz-şərtsiz
mə həbbət göstərmək [bax 3].

Valideyn öz ictimai və mənəvi tə -
kamülünə uyğun olaraq öz övladı ilə
azadcasına və dostcasına rəftar et mək
üçün müxtəlif metodlar seçir. Tələb
olunan ictimai, mənəvi təka mü lə
malik olan valideynlər öz övladla rı -
nın müstəqilliyini, asılı olmamalarını
istəyirlər və bu məqsədə çatmaq
üçün özlərinin bütün insani imkanla -
rını sərf edirlər. Amma ictimai, və
mənəvi cəhətdən bişməyən vali -
deyn lər xəstə kimi öz övladlarına
bağ lılıq göstərirlər, özlərinin təbi -
rincə desək, həddən artıq azadlıq
ixtiyar verməklə, özlərini azad fikirli
göstərməyə çalışırlar, özlərinin inan -
madıqları dəyərləri uşaqlara təhmil
etməyə çalışırlar. Valideynlə rin bu
dostcasına rəftarı səhlənkarlığa qo -
 vuş duqda öz mövcudluğunu nəzə rə
almır və qəflətən övladlarının istək -
lə rinə təslim olurlar. Valideynləri ilə
azadcasına və dostcasına əlaqəsi
olan uşaqlar ictimai, gülərüz, baş qa -
ları ilə əməkdaşlıq göstərməyə səy
göstərir, məsuliyyət qəbul edir, öz
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mallarının, başqalarının mallarının
qədrini bilir, etimadlı olur, öz zəif və
qüvvətli cəhətlərini yaxşıca bilirlər.
Psixoloqlardan biri övladlarını rədd
edən azad fikirli və övladlarını sevən
bir qrup valideynin rəftarını analiz
etməyə başlamışdır. Bu analizin nəti -
cələri göstərmişdir ki, azad-fikirli və
övladını sevən atanın özünün mehri -
ban, duşüncəli və se vil məli atası
olmuş dur. Onların ailə sin də dava-
dalaş olmamışdır. Azad fikirli anala -
rın da mehriban və diq qət cil ataları
olmuşdur. Onların ana ları, qardaş -
ları, bacıları ilə münasibəti dostcası -
na və layiqli, xoşagə lən olmuşdur.
Onlara təslim olma mış, bö yük
yaşlarında ata, anaları kimi öv ladları
uzərində hakim olmaq istəmiş lər.
Müstəbid ailələrin uşaq ları utancaq,
müti və həssas olmuşlar. Bu cür uşaq -
 lar ataları tərəfindən asan lıqla idarə
olunur, amma öz ya şıdları tərə findən
az təlqin olunurlar. Azyaşlı uşaqlar
bütünlüklə çox ümid var olurlar.
Azyaşlılar xüsusilə başqa uşaqların
yanında böyük yaşlı lardan kömək
umur, muşayiət olunmaq istəyirlər,
tam diqqətdə olmağa çalı şırlar. On -
larda ürəyə yatan rəftarlar müşahidə
olunur. Əgər valideyn öz səhlənkar -
lığı ilə uşağı ürəyəyatan rəftarlardan
uzaqlaşdırarsa, o bu rəftara alışır və
valideynin göstəriş lə ri nə etinasiz

olur lar, onların sözünə baxmırlar.
Valideynin amiranə göstə riş ləri uşa -
ğın həddən artıq özünə etimad etmə -
sinə səbəb olur, özünü mühüm şəx -
siy yət hesab edir, boş sözlər danışır
[1, s.106-107]. 

Ümumiyyətlə, azad fikirli ailə öz
övladlarını tərbiyə edərkən azad
üsullardan və övladlarının şəxsiyyə -
tinə ehtiram etmək üsulundan istifa -
də edirlər. Belə ailələrdə validey nin
dostcasına və təbii rəftarı ata, ana və
öv lad larla müştərək fikir və duşun -
cələrin, fəaliyyətin mübadiləsi üçün
bir stimul olur. Belə ailələrin uşaq la -
rının maraq, təşəbbüs, yaradıcılıq
üçün yaxşı stimulu olur. Azadcasına
tərbiyə uşağı nəyisə kəşf etməyə,
sınaqdan çıxarmağa təşviq və təhrik
edir [yenə orada, s.106-108]. 

Ümumiyyətlə, azadfikirli ailələ -
rin özü azadlıq və övladların şəxsiy -
yə tinə ehtiram qoymaq üsulundan
istifadə edirlər. Belə ailələrdə vali -
dey nin dostcasına və təbii rəftarları
övladların, atalarla, analarla müştə -
rək fəaliyyətlərini, baxışlarını müba -
dilə etmək üçün stimul yaradır.

Belə uşaqlar hər şeylə maraq lan -
maq, təşəbbüskar və yaradıcı olmaq
üçün zəruri stimullara malik olurlar.
Azadfikirli tərbiyə uşağı nəyisə kəşf
etməyə və nəyisə sınaq dan keçir -
məyi təşviq edir, həvəsləndirir.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 8 ЛЕТ 

В данной статье раскрываются психологические особенности
развития и формирования как личности детей 6-8 лет в различных
семьях. На основе анализа различных исследований делаются выводы
о необходимости учета социально-психологических, генетических,
физиологических и социальных условий развития детей указанного
возраста. Особое внимание уделяется характеристике родителей, их
социальному статусу и внутрисемейному положению.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN 
FROM 6 TILL 8 YEARS 

In given article psychological features of development and formation as
persons of children of 6-8 years in various families reveal. On the basis of
the analysis of various researches conclusions about necessity of the account
of socially-psychological, genetic, physiological and social conditions of
development of children of the specified age become. The special attention
is given to the characteristic of parents, their social status and the intramar-
ital status.

Ədəbiyyat:



A
ilədaxili münasibətlər bü -
tün dövrlərdə alimlərin
diqqət mərkəzində ol muş,

bu münasibətlər çərçivəsində möv -
cud olan konfliktlərin aradan qal -
dırıl ması və ailədaxili münasibət lə -
rin düzgün tənzimlənməsi üçün çox lu
tədqiqatlar aparılmışdır. Bu təsadüfi
deyildir. Belə ki, insanların öz həyat
fəaliyyətində qazandıqları uğur və
uğursuzluqlar, o cümlədən cəmiyyə -
tin düzgün inkişafı, ailəda xili mü na -
sibətlərin sağlamlığından birbaşa
asılıdır. Bu fikir ailə prob le mi ilə
məş ğul olan alimlər tərəfindən bir -
mənalı qəbul edilir və riyazi ter minlə
desək, “aksioma” kimi qəbul edilir. 

Ailə- insanların qan qohumlu -
ğuna və ya nigaha əsaslanan bir-
liyidir ki, burada insanların məişət
ortaqlığı vardır. Onlar bir-birləri ilə
münasibətdə qarşılıqlı məsuliyyət
da şıyırlar(1). Ailənin hər bir üzvü -
nün öz xarakter xüsusiyyətləri, öz
“dünyası” vardır. Onlar bir-birləri ilə
bütün ömürləri boyu ünsiyyətdə
olur lar. Bu ünsiyyət forması ailə da -
xili münasibətlər adlanır. Ailə müna -
sibətlərinin kökünü vəhdətdə olan
ər-arvad və valideyn-uşaq (uşaqlar)

ara sındakı münasibətlər təşkil edir
(1). 

Ailədə sağlam mühitin olması bi -
la vasitə ailədaxili münasibətlərin ne -
cə qurulmasından asılıdır. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, ailədə baş çı -
ları olan ər və arvadın öhdə sinə düş -
ür, onlar, ilk növbədə, öz ara la rında,
sonra isə həm uşaqları ilə öz arala -
rında, həm də uşaqlar arasın dakı
münasibətlərin düzgün qurul ma sını
tənzimləməlidirlər. Valideyn lər nə -
zə rə almalıdırlar ki, uşaqlar ara sın -
dakı sağlam qarşılıqlı münasibətlər
öz-özünə yaranmır. O, ailə tərbi yə -
sinin zəruri nəticəsi kimi meydana
çıxır (2). 

Əgər tərəflər bir-birləri ilə
“dost” durlarsa, bir-birlərinin qay ğı -
sı na qalırlarsa, bir-birlərilə maraq la -
nırlarsa, bir-birlərindən heç nə giz -
lət mirlərsə, ailənin məsuliyyətini
rollara uyğun olaraq bölüşdürürlərsə,
ailənin problemləri ilə maraqlanır -
larsa, uşaqların düzgün böyü mə -
sində, tərbiyəsində, təhsilində birgə
çalışırlarsa ailədə hökm sürən mü -
nasibətlərin sağlam olduğunu demək
olar. Lakin tərəflər ailədə öz üzər -
lərinə düşən məsuliyyəti yerinə
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yetirmirlərsə, bir-birləri ilə hesab laş -
mırlarsa, sirrlərini bölüşmürlərsə,
isti rahətlərini birlikdə təşkil etmir -
lərsə, ailə üzvləri bir-birlərinə qarşı
laqeyddirlərsə, uşaqların problemlə -
rinin həlli zamanı səfərbər olmur -
larsa, onda nəinki normal ailədaxili
münasibətlərin olduğundan danış -
maq olmaz, həm də ailə üzvlərinin
yalnız fiziki məkan baxımından
birlikdə olduğunu demək olar.Bu isə
ailənin yaşaması, uzunömürlü olma -
sı üçün kifayət deyildir.Ailənin əsas
tərəfi onun üzvlərinin mənəvi həya -
tının vəhdət təşkil etməsində təzahür
edir.

Ailə müasir dövrdə uşaqların bö -
yüməsində, formalaşmasında əvəz -
siz xidmətə malik olan bir tərbiyə
institutu kimi qiymətləndirilir. Çünki
uşağın ilkin olaraq məruz qaldığı
təsirlər ailə çərçivəsində baş verir.
Aparılan tədqiqatlardan aydın olur
ki, bu təsirlər həm pozitiv, həm də
neqativ xarakter daşıya bilər (3).
Uşağa təsirlərin xarakterinin necə
olması ailədaxili münasibətlərdən
birbaşa asılıdır. Başqa sözlə desək,
ailədaxili münasibətlər uşağın şəx -
siy  yət kimi inkişafında, sosiallaşma -
sında və tərbiyəsində mühüm rol oy -
nayır. Keçən əsrin ortalarından eti  ba -
rən aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq
demək olar ki, uşağın normal psixi
inkişafında da ailədaxili münasibət -
lə rin rolu az deyil. (bax: V.K.Mya -

qer, T.M.Mişinoy, V.M.Vo lo vika,
A.M.Zaxarova, A.S.Spivakovski,
U.M.Markovski, V.Satir, R.Rays,
N.Akkurman, S.Muxina və b. tədqi -
qatları). Məqalədə ailədaxili müna -
sibətlərin, daha dəqiq desək, bu mü -
nasibətlər çərçivəsində baş verən
konfliktlərin uşağın psixi inkişafına
təsiri problemi nəzərdən keçirilir.

İnsan doğulduğu andan ömrünün
sonuna kimi mürəkkəb psixi inkişaf
dövrü keçir. Çağalıq dövrü ilə insa -
nın sonrakı yaş dövrlərini müqayisə
etsək, görərik ki, illər keçdikcə onun
psixi inkişafında nəzərəçarpacaq
fərq lər yaranır. Başqa sözlə desək,
psixi inkişaf ilkin formadan daha ali
formalara doğru gedir. Əgər körpəlik
yaş dövründə uşağın diqqəti, hafi zə -
si, nitqi və s. psixi prosesləri ən bəsit
formada olursa, sonrakı illərdə
bunlar getdikcə inkişaf edir. Təlim,
tərbiyə prosesində onlar daha da
aktiv ləşir. Əgər nəzərə alsaq ki,
uşağın psixi inkişafı hər yaş dövrünə
uyğun olaraq müəyyən psixi key fiy -
yətlərin formalaşması ilə səciyyə lə -
nir və bu proses ətrafdakıların təsi -
rindən asılı olaraq ləngiyə və ya
düzgün inkişaf edə bilər (8), onda
belə qənaətə gəlmək olar ki, ailədə
olan münasibətlər də öz növbəsində
uşağın psixi inkişafında, onun şərt -
lənməsində vacib rol oynayır. Əgər
ailədə konfliktlər hökm sürərsə, yəni
konfliktli situasiyada uşağın psixi
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inkişafında bəzi neqativ xarakter
daşıyan faktlar müşahidə olunur.

Məlum olduğu kimi, uşağın, do -
ğulduğu andan etibarən başqaları ilə
ünsiyyətə ehtiyacı olur. Ünsiyyət
uşa ğın psixi inkişafını şərtləndirən
vacib amillərdən biridir. Bu tələbatı
ödəmək, ilk növbədə, ailənin üzərinə
düşür. Ailə üzvlərinin uşaqla ünsiy -
yə ti zamanı onun psixi inkişafına
bilavasitə təsir etmək, onu istiqa mət -
ləndirmək mümkündür. Bir faktı da
nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, uşaq la -
rın başqaları ilə ünsiyyəti əvəz olun -
mazdır, amma bu ünsiyyət dairəsinin
mərkəzində uşaqların valideynləri
ilə ünsiyyəti məxsusi yer tutur. Çün -
ki valideynlər onların həyatında
xüsusi rol oynayan şəxsiyyətlərdir,
onlar uşaqları tərəfindən “ideal şəx -
siy yətlər” kimi qəbul olunurlar və
onlara oxşamağı arzulayırlar. Uşaq -
ların valideynlərlə münasibəti prose -
sində onlar şəxsiyyətlərarası ünsiy -
yətin əhəmiyyətini dərk edir ki, bu
da ali psixi funksiyaların inkişafına
gətirib çıxarır. Bir sözlə demək olar
ki, ailə uşağın psixi cəhətdən forma -
laşmasında əvəzolunmaz rol oynayır.
Bu rol həm uğurla yerinə yetirilə
bilər, həm də heç bir sosial institutun
uşağın psixikasına, onun psixi inki -
şafına vura bilməyəcəyi dərəcədə
zədə vura bilər. Bu əsasən konfliktli
ailələrdə baş verir. Təbii ki, kon flikt -
li ailələrdə uşağın normal psixi inki -

şafından danışmaq qeyri-müm kün -
dür. 

Hansı ailələri konfliktli ailə hesab
etmək olar? Bu məsələni izah edək.
İlk öncə konflikt anlayışının mahiy -
yə tinə nəzər salaq.

İnsan həyatının heç bir tərəfi kon -
fliktlərdən xali deyildir, onlar bəzən
qaçılmaz olurlar. O cümlədən də ailə
həyatında konfliktlər qaçıl mazdır (5).
İnsan daxilən mənfi hiss və hə yə -
canlarla yaşadıqda, kimsə tərəfin dən
cüzi də olsa fikir ayrılığı ilə qar şı -
laşdıqda konflikt yarana bilər. Müa sir
metodik-alimlər belə hesab edir lər ki,
hal-hazırda konf likt lərin əsa sında
stresslər durur. Psixo loji ədə biy yatda
konfliktlərin nəzərdən keçi ri lən
aşağı dakı növlə rini ayırd edir lər:

• Konfliktlər daxili (özün-özünlə
konflikt) və xarici (başqa insanlarla
konflikt) olurlar. Daxili konflikt za -
manı xarici opponent olmur.Lakin
bu o demək deyildir ki, daxili kon -
flik ti əhəmiyyətsiz hesab etmək olar
və bu qərar qəbulu üçün heç bir mə -
na kəsb etmir. Daxili konflikt bizim
dəyərlər sistemimizi müəyyən edir
və “olar” -“olmaz” və “düzdür” -
“səhv dir” tərəddüdü zamanı yaranır.
Bu, “vicdan” anlayışına yaxındır. Xa -
 rici konfliktlərdə isə qarşı tərəf də
olur. Bu növ konflikti şəxsiyyət lər -
ara  sı konflikt də adlandırırlar.

•Konfliktlər həm də açıq və gizli
ola bi lir. Açıq konfliktlər mübahisə,
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dava, və s. şəklində olur. Gizli
konfliktlərin xarici təzahürü olmur,
həm də bu konfliktin ər-arvad müna -
sibətlərinə mənfi təsiri demək olar
ki, yoxdur.

• Konfliktlər həll olunmaq dərə -
cəsinə görə asan həll olunan və çətin
həll oluna bilən ola bilər. Asan həll
oluna bilən konfliktlərin səbəbləri
asanlıqla aradan qaldırıla bilər və
münasibətlər qısa müddətdə normal
vəziyyətinə qaytarıla bilər. İkincidə
isə konflikt aradan qaldırıldıqda da
belə münasibətlərdə soyuqlaşma hiss
oluna bilər. Münasibətləri soyuq laş -
dıran səbəblər tezliklə aradan qal dı -
rılmalıdır.

• Konfliktlərin konstruktiv və
destruktiv növləri də vardır. Kons -
truk tiv konflikt problemli situasi ya -
ların öz həllini tapdığı zaman özünü
göstərir. Destruktiv konflikt zamanı
isə problemli situasiyanın həllinə
yönəlmir. Bu o deməkdir ki, destruk-
tiv konfliktlər zamanı ailədə olan
konflikt öz həllini tapmır və konflikt
daha da dərinləşir.

• Konfliktlərin uzunmüddətli və
qı samüddətli (ayırma mənimdir-
S.Ə.) növlərini də nəzərdən keçir -
mək məqsədəuyğundur. Uzunmüd -
dət li konflikt zamanı davam edən
konflikt daha da gərginləşir və də -
rinləşir. Qısamüddətli konflikt az
müddət davam edir və konflikt
tezliklə unudulur.

• Konfliktlərin aradan götürülə
bilən və aradan götürülə bilməyən
for malarına da diqqət yetirmək zəru -
ridir. (ayırmalar mənimdir - S.Ə.)
Ara  dan götürülə bilən konfliktin
səbəbləri yüngül olur və həll oluna
bilir. Həll oluna bilməyən konflikt o
zaman baş verir ki, tərəflər bir-birinə
kompromisə getmir və bu zaman
ailənin dağılması şübhəsizdir.

Ailə unikal bir sistemdir. Onun
unikallığı ondan ibarətdir ki, müxtə -
lif insanlar, yəni, müxtəlif tərbiyə al -
mış, müxtəlif mədəni və inkişaf sə viy -
yəsinə, fərqli ailə dəyərlərinə ma lik
olan insanlar bir məkanda yaşa yır lar.
Ailədaxili münasibətlərdə yaranan
konfliktlərin səbəblərindən biri də
budur. Belə olduğu halda, hər bir
ailə də mübahisə, anlaşılmazlıq və
konfliktlərin yaranmasını normal və
təbii qəbul etmək olar. Lakin kon -
fliktlərin daimi olaraq davam etməsi
və konflikti yaradan prob lemlərin
ara dan qaldırılmaması normal qiy -
mətləndirilə bilməz. Əslində bu hal
ailənin sütunlarını laxlada bilər. 

Ailədə ər və arvad arasında bir
çox çətinliklər olur. Bu əksər hallar -
da ailədə uşaq doğulduqdan sonra və
ya uşaqların sayı artdıqca daha da
ço xala bilər. Çox zaman konflikt lə -
rin həll olunması o zaman baş ve rir
ki, hər iki tərəf üçün qarşılıqlı şəx -
siy yətlərarası münasibətlər əhəmiy -
yət daşıyır və onlar bu münasibətləri
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dəyərləndirərək konflikti həll etmə -
yə çalışırlar. Əgər tərəflər üçün bu
münasibətlərin saxlanılması maraqlı
deyildirsə, onda konflikti həll etmək
üçün heç bir səy göstərilmirlər.

Ailədə konfliktlərin yaranma sə -
bəb lərindən biri kimi onu da qeyd
etmək olar ki, ailənin bir üzvü digər
üzvlərinin maraqlarını nəzərə alma -
dan, onların iradələrinin əksinə olan
hallarda ailənin digər üzvlərinin ye -
ri nə qərar qəbul edir, onlarla məslə -
hətləşmirlər.

Konfliktlər ailədə olduğu zaman
ailənin psixoloji sferasında stresso -
gen vəziyyət yaranır və bu vəziy -
yətdən ən çox uşaqlar zərər çəkirlər.
Əgər nəzərə alsaq ki, ailədə uşaqlar
hələ şəxsiyyət kimi formalaşma mər -
hələsini keçirlər və ya onların bir
şəxsiyyət kimi formalaşma prosesi
gedir, onda uşaqların valideynlərə
nis bətən daha çox travma aldığı
aydın görmək olar.

Konfliktlər həll olunmadığı təq -
dir də hər iki tərəf öz rahatlığını, isti -
rahətini, artıq konfliktli ailədə tapa
bilmədikləri üçün, onun hüdudla -
rında axtarırlar (2). Bu zaman isə
uşaq larla valideynləri az maraqlanır
və onlarla ünsiyyətə az vaxt ayırırlar.
Uşaqların valideynləri ilə ünsiyyətə
ehtitaclarının çox olduğu tədqirdə
bunu ödəyə bilmirlər. Nəticədə uşa -
ğın emosional və psixi sferasında
prob lemlər yaranmağa başlayır.

Təəs süf ki, belə hallarda valideynlər
dərk etmirlər ki, onların özlərini
apar masından, davranışından, dəyər -
lərindən, bir sözlə, ailə mühitindən
uşağın psixi inkişafı birbaşa asılıdır.

Uşaq valideynlərin konfliktli si -
tua siyasına düşərək ər və arvadın
konfliktli münasibətlərinin “qur -
banına” çevrilir. Uşaq ailə münasi -
bət  lə rin də olan dəyişiklikləri hiss
edərək onların öhdəsindən gəlmək
istəyir. Lakin o, burada öz gücsüz -
lüyünü dərk edərək müxtəlif yollarla
yeni münasibətlərə uyğunlaşmağa
çalışır. Uşaq bir o qədər kamil
şəxsiyyət de yildir ki, böyüklərin
münasibətlə rin dən baş aça bilsin.
Onlar valideynlərin nöqsanlarını
əksər hallarda öz üzərlərinə
götürürlər. Elə bilirlər ki, ailədə baş
verənlərin və valideynlərin qarşılıqlı
münasibətlərinin sə bəb karı onlar -
dırlar. Belə ki, vali deyn ləri mübahisə
etdikdə uşaqlar əksər hallarda həm
günahkarlıq, həm də həyəcan hissi
yaşayırlar. Ona görə günahkarlıq
hissi keçirirlər ki, konfliktli situasi -
yanın onların ucbatından baş verdi -
yi ni güman edirlər. Ona görə həyə -
can hissi keçirirlər ki, ailədə də olan
qeyri-stabillikdən, təhlükədən qorx-
urlar. Valideynlər isə belə hallarda
uşaqları başa düşmək-dən uzaq
olurlar.

Valideynlər əksər hallarda uşağın
tərbiyəsi, təhsili, böyüdülməsində
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olan fikirlərinin toqquşmasına görə
konflikt yaratmış olurlar. Heç biri
uşaqla ünsiyyətdə öz tərbiyə meto di -
kasında güzəştə getmək istəmir.
Vali deynlərin öz fərqli üsullarından
istifadə etməsi nəticəsində isə uşağın
tərbiyəsində ikitirəlik yarana bilir ki,
bu da uşaqda psixi ləngimə yarada
bilər.

Konfliktlər zamanı ailədə möv -
cud olan çatışmazlıqlardan biri də
ondan ibarətdir ki, valideynlər çox
vaxt uşaqları öz tərəfinə çəkməyə
çalışırlar. Bunu valideynlərin nəinki
düzgün addımı kimi deyil, ən böyük
günahı kimi qiymətləndirmək lazım-
dır. Çünki onsuz da uşaq konflikt -
lərin passiv iştirakçısı olaraq az psixi
gərginlik keçirmir. Özü istə mə yə -
rəkdən isə konfliktlərin aktiv iştirak -
çısı olaraq həm də valideynlər tərə -
findən təzyiqə məruz qalmış olur ki,
nəticədə əlavə travma almış olur.

Ailədə baş verən konfliktlərin
növlərindən asılı olaraq, onların uşa -
ğa təsiri də fərqli ola bilər. Lakin
demək olmaz ki, uşağın konfliktə
münasibəti, reaksiyası gözlənilməz
olmaya bilər. Məsələn, çətin həll olu-
nan, destruktiv, uzunmüddətli, ara -
dan götürülə bilməyən konfliktlər
zamanı uşaqların valideynlərlə mü -
na si bətləri daha da pisləşir və onun
düzəlməsinə ümidləri itir. Bu kon -
fliktlər boşanma ilə nəticələnəndə
isə uşaqlar stress keçirir və bu hadisə

onlar üçün böyük psixoloji travmaya
səbəb olur. Bu zaman isə uşaqda
müxtəlif xəstəliklər, davranış pozun -
tusu və s. bu kimi hadisələr yaranır.
Lakin çox vaxt valideynlər bunun
müvəqqəti olduğunu düşünür və
buna bir o qədər də fikir vermirlər.
Nəticədə uşağın psixi durumu daha
da kəskinləşməyə başlayır. Ola bilər
ki, uşağın psixi halətində baş verən
bu dəyişiklikləri heç də bütün va -
lideynlər hiss etməsinlər.

Çox zaman valideynlər öz mənfi
emosiyalarını uşaqlarına ötürürlər.
Uşaq bir növ onlar üçün “stress
ötürmə”obyektinə çevrilirlər. Onlar
uşa ğın ən xırda səhvini görür, onları
cə zalandırırlar. Uşaqlar hər dəfə cə -
za landıqda isə onlarda qorxu, gər gin -
lik, özünəqapanma, yüksək həyə -
canlılıq, ətrafdakılarla ünsiyyətdə
çətinlik yaranmış olur. Bəzi vali -
deyn lər isə əksinə olaraq, ər-arvad
münasibət lə rində yaranan uğursuz -
luğu öz uşağına olan qayğı ilə kom-
pensasiya et mə yə çalışırlar.

Belə mühitdə yaşayan uşaqlarda
da bir sıra düzgün olmayan psixi
key fiyyətlər yarana bilir. Onlarda
özü haqqında olan təsəvvürlərin, o
cümlədən “mən”inin formalaşması
prosesi düzgün getmir. 

Uşaqlar əksər hallarda ətrafında
baş verənlərin səbəblərini anlamırlar.
O, konfliktlərin niyə baş verdiyini
dərk etmir. Valideynlər isə uşağa heç
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nədən narahat olmamağı, hər şeyin
yaxşı olduğunu dedikdə, uşaqda bir
azda çaşqınlıq yaranır. Valideynlə -
rinin onun tələbatlarını ödəmə mə si,
ona vaxtın, diqqətin ayrılmama sın -
dan əziyyət çəkir və necə olursa
olsun öz tələbatlarını ödəməyə çalı -
şırlar. Belə hallarda uşaqlar hər cür
davranış pozuntuları ilə böyüklərin
diqqətini cəlb etməyə çalışırlar.

Konfliktli ailələrdə böyüyən
uşaqlarda aşağı özünüqiymətlən dir -
mə də özünü göstərir. Bunun səbəbi
odur ki, uşaqlar valideynlərin kon -
fliktlərində daha çox özlərini günah -
landırırlar. Belə ailələrdə böyüyən
uşaqlarda ailə üzvlərinin düzgün
dav ranışı haqqında informasiyaları
olmur ki, bu da onun gələcək hə -
yatında problemlər yaratmış olur.

Uşaqda normal psixi inkişafın qa -
nunauyğunluğuna görə müstəqillik
yarandıqda o, ilk olaraq gördüklərini
yəni valideynlərindən gördüklərini,
ailədə mənimsədiklərinin düzgün
olduğunu düşünüb cəmiyyətdə tətbiq
etməyə, onları təkrar etməyə başla -
yır. Atalar misalında deyildiyi kimi:
“ Aşıq gördüyün çalar”. Başqa sözlə
desək, uşaq ilk olaraq bağçaya, uşaq
mühitinə düşdükdə, uşaqlarla ünsiy -
yət zamanı onun ünsiyyət çətinlikləri
yaranacaqdır. O bilavasitə ailənin
ünsiyyət tərzini tətbiq edəcəkdir.
Nəticədə uşağın düzgün olmayan
ünsiyyəti onun uşaqlar tərəfindən

qəbul olunmamasına, əksər hallarda
isə hətta qrupun təcrid olunmuş şəx -
sinə çevrilməsinə səbəb olur ki, bu
da onun yaşıdları ilə ünsiyyət tələ -
batından da məhrum olmasına gəti -
rib çıxarır. Bu isə ona olan növbəti
psixi zərbədir. O nə ailədə, nə də uşaq
mühitində ünsiyyət tələbatını ödəyə
bilmir. Ünsiyyət isə uşağın psixi
inkişafının hərəkətverici qüv və sidir.

Valideynlər arasında konflikt ol -
duqda ər-arvad arasında, həm də
uşaq la valideyn arasında soyuqluq
yaranır. Əgər ər-arvad öz problem -
lərini həll edə bilmirlərsə, düzgün
münasibətlər qura bilmirlərsə, onlar
uşaqları üçün necə nümunə ola
bilərlər, uşaq öz problemlərini onlara
ne cə etibar edə bilər, lazım olduqda
on lardan necə məsləhət ala bilərlər?
Axı onlar özləri öz münasibətlərin -
dən baş aça bilmirlər. Məhz buna
görədir ki, uşaq valideynlərin gözü
qarşısında onlardan uzaqlaşmağa, öz
rahatlığını ailədən kənarda axtar -
mağa başlayır. Çünki ailədə müsbət
psixoloji iqlim yoxdur ki, onu ailəyə
bağlasın. Əslində uşaq üçün ailə bü -
tün sosial institutlardan daha vacib dir.
Ancaq orada konfliktli mühit uşa ğı
bu mühitdən uzaqlaşmağa sövq edir.
Nəticədə uşaq valideyn lə ri  nin təsiri
altında deyil, “başqa la rı nın” təsiri
altında “böyüməyə baş la yır”. Artıq
uşağın gözündə vali deyn deyil,
“başqaları” ideal olmağa baş layır.
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Valideynlərin uşağın psixi inki -
şafında əvəzolunmaz rolu vardır.
Onlar uşağın psixi inkişafı üçün
müxtəlif oyunlardan istifadə etməli -
dirlər ki, bu da psixi inkişafı sü -
rətləndirər. Buraya duyğunun, qavra -
yışın, təfəkkürün, nitqin, diqqətin,
hafizənin inkişafı üçün olan oyunları
qeyd etmək olar. Uşaq öz “uşaq lı ğı -
nı” yaşamalıdır. Fikri başqa cür ifadə
etsək, uşağın öz uşaqlığından uzaq
düşməsi onun inkişaf tsiklini pozar.

Biz müxtəlif psixoloji ədəbiy yat -
lara əsasən ailədaxili münasibətlərin
uşağın psixi inkişafına təsirini xarak -
terizə edən ümumi müddəaları ifadə
etdik. Bəs görəsən, valideynlər nə et -

mə lidirlər ki, ailədaxili münasibət -
lərin uşağın psixi inkişafına mən fi
təsirini aradan qaldırsınlar. Fikri -
mizcə, ilk növbədə, valideynlər ailə
konfliktlərini uşaqdan gizlətməlidir -
lər. Təbii ki yaxşı olardı ki, ailədə
kon fliktlər olmasın, əgər bu qaçıl -
maz dırsa, uşağı bu konflikt lərdən
bacardıqları qədər uzaq tutsunlar.
Əgər valideynlər uşaqlarının xoşbəxt
gələcəklərini arzulayırlarsa, yaxşı
yedirdib geyindirməkdən daha çox
onları daha az travmaya məruz qal -
malarına çalışmalı, mənəvi psixoloji
keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına
və psixi inkişafının sürətli getməsinə
çalışmalıdırlar.

Ədəbiyyat:



ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Статья посвящена проблеме воздействия внутрисемейных отно -
шений на психическое развитие ребенка. Автор, основываясь на
соответствуюшей психологической литературе, рассматривает воз мож -
ные конфликты во внутрисемейных отношениях, их разно вид ности,
негативное воздействие конфликтной ситуаций на психическое
развитие ребенка и его педагогические последствия.

THE İNFLUENCE OF İNFAMİLY CONFLİCTS
TO THE PSYCHOLOGİCAL DEVELOPMENT OF A CHİLD

The article has been devoted to the problem of the influence of the infam-
ily relations to the psychological development of a child.Referring to the
available psychological literature, the autor has determined the existing con-
flicts and their kinds in infamily relations and paid attention to the impact
disputable situation to the psychological development of a child and its ped-
agogical results.
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S
osial iş mürəkkəb həyati
situa siyalarla əlaqədar, emo -
sional gərgin, həssas bir

professional fəaliyyət sahəsi olaraq
mütəxəssislərin qarşısında xüsusi
tələblər qoyur. Yəni hər bir sosial iş -
çi  nin təməl bilik, bacarıq və qabi liy -
yətlərə yiyələnməsi vacibdir. Tələb -
lə rə mütləq şəkildə əməl olunması
vasitəsilə sosial işçilər professional
ustalıq qazanaraq işlərində məhsul -
darlığı və effektivliyi təmin edə
bilirlər. Nəticə olaraq isə sosial işçi
təc rü bəsində rastlaşdıgı əksər prob -
lemlərin müvəfəqqiyyətli həllinə
nail olmaq və professional səriştə -
lilik qa zanmaq imkanı əldə etmiş
olur. Təd qiqatların nəticələri sosial
işçinin pro fessional səriştəliliyinə
aid ol duq ca vacib bir məqamın -
sosial işçi nin kommunikativ kompe -
tent  li yi nin zəruriliyini üzə çıxara -
rırlar. Müəyyən tədqiqatçılar kom-
munikativ kompetentliyi profession-
al kompetentliyin bir növü (Y.Bo -
ndarev ska ya, Y. Yurina), digərləri isə
professional kompetentliyin struktur
hissəsi kimi nəzərdən keçirirlər
(C.Yul, İ.Stevik).

Kliyentlə ünsiyyət və qarşılıqlı
təsir prosesində sosial işçinin kom -
mu nikativ kompetentliyini təmin
edən bacarıqlar rəngarəng və çox
funk siyalıdırlar. Sosial işçilər, söz -
süz ki, insan davranışına aid nəzə riy -
yələr və mümkün müdaxilə metod -
ları barədə geniş bilgilərə malik
olmalıdır ki, kliyentlərin problem -
lərinin həllinə yardımı yerinə yetirə
bilsinlər. Lakin yardım işində vacib
elementlərdən biri, bəlkə də ən ilkin
tələb olunanı sosial işçinin ünsiyyət
qabiliyyətidir. Çünki, sosial işçi tə -
mas qura, etibar mühiti yarada, diq -
qətlə dinləyə və uyğun cavablar verə
bilmədiyi təqdirdə onun malik
olduğu biliklər faydasız informasi -
ya dan başqa bir şey olmur. Kliyentlə
bilavasitə şifahi ünsiyyət situasiyası
bu bacarıqların bütün spektrinin
təzahürünə səbəb olur. Lakin kontak -
tın yazılı ünsiyyət tərəfi də eyni mə -
suliyyət və həs saslıq tələb edir.
Ünsiyyət bacarıqları həm ilkin inter-
vyu, intervyu, həm də konsultasiya
işində sosial işçinin istifadə etdiyi
başlıca professional alət və tex ni ka -
lardır. Bu bacarıqlar mütəxəssislər
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tərəfindən yalnız fərdi səviyyədə de -
yil qrup səviyyəli sosial iş zamanı da
müvəffəqiyyətlə tətbiq olunurlar. 

Fərdi işlərdə kommunikasiya so -
sial işçinin ofisində və ya servis
iştirakçısının evində əksər hallarda
iki şəxs arasında qarşılıqlı təsir pro -
se si çərçivəsində cərəyan edən inter -
vyü for masında təzahür edir. Eyni za -
man  da, intervyüyə aid olan prinsip
və qa bi liyyətlər ailələrlə, qruplarla
və ic ma  larla işdə də tətbiq olunurlar.
Çün  ki sadalanan situasiyalarda so sial
işçi lər insanlara öz ehtiyaclarını
müəy    yən ləşdirməkdə, formulə et mək   -
də və bunların eşidilməli və diq qət
yetiril məli ehtiyaclar olduğunu təs -
 diq etməkdə yardımçı olmalı dır lar. 

Sosial işdə kommunikasiya spon -
tan baş verən bir hadisə deyildir.
Sosial işçinin kliyentlə olan söhbə -
tinin başlıca xarakteristikası onun
məqsədli olmasıdır. Məqsəd isə kli -
yentə yardım üçün zəruri olan infor -
masiyanı ilk növbədə onun özündən
toplamaqdan və ya itkisi olan insana
öz kədəri barədə söhbət açmağa yar -
dım etməkdən ibarətdir. Söhbətin
məzmunu servis iştirakçısının indiki
durumunun kontekstinə uyğun olma -
lıdır. Məqsədin əldə olunması üçün
kliyentlə söhbət hökmən müəyyən
struktura salınmalıdır. 

Sosial işçinin kliyentlə kommuni -
kasiyası sosial-psixoloji və sosio lo ji
xarakteristikaların kombinasiya sın -

dan ibarət bir prosesdir. Bu pro sesdə
nəzəri biliklər və insanların so sial
situasiyalarındakı vəziyyətləri, onla -
rın motivasiyaları barədə məlu mat lar
və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı mü -
nasibətlərdə onların cavabları sosial
işçiyə kliyentin situasiyasını an -
lamağa, zəruri məlumatı əldə et məyə
və başqa uyğun dəstək atributlarını
toplamağa kömək edir.

Sosial işçinin kliyentlə qarşılıqlı
əlaqəsi ilkin intervyüdən başlayır. İl -
kin intervyü zamanı sosial işçi
ünsiyyət aktını dörd başlıca məqsəd -
dən çıxış edərək qurur. İlk məqsəd
çətinliklərin mahiyyətini anlamaq və
müdaxilə metodunu müəyyənləşdir -
mək üçün zəruri olan informasiyanı
əldə etməkdən ibarətdir. İkincisi,
«kli yentlə iş birliyi» nin yaradılması
və qorunub saxlanılmasına çalış -
maq dır. Çünki bu yolla sosial işçi
baş qasının fikir və hislərini anlamaq
arzusunu reallaşdıra bilər. Üçün cü
məqsəd kliyentdə mövcud şəraitin
öhdəsindən gələ bilmək üçün lazımi
qabiliyyətinin olması ba rədə ümid
yaratmaqdır. Nəhayət, bu, kliyent lə -
rə sosial işçinin və xidmətin işdə
istifadə etdikləri müəyyən metodları
nümayiş etdirir. 

İlkin intervyü (və ya telefon zən -
gi) ümumi məqsəd yolunda soial iş -
çi-kliyent birliyi üçün lazımi mühitin
yaradılması məqsədilə fərqli şəkildə
keçirilə bilər. Buraya eyni zamanda
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kliyentin gözləntiləri ilə əlaqədar
mümkün yardım haqqında sosial işçi
ilə kliyent arasında razılaşma və
mümkün olmayanlar barədə isə açıq
və səmimi məlumat da daxildr. Baş -
lanğıcdan bütün iştirakçılarda nə üçün
görüşdükləri və ya nə üçün söhbət
etdikləri barədə aydın təsəv vür
olma lıdır. İlkin intervyü üçün vacib
olan şərt ondan ibarətdir ki,1) kliyent
sosial işçini onun qayğılarını anla -
yan, çətinliklərinə qarşı həssas bir
insan kimi qavrasın; 2) kliyent həm
xidmət apentliyinə, həm də onun
daxilində sosial işçinin roluna qarşı
açıq olsun; 3) sosial işçi sosial işin
təməl dəyərlərini (o cümlədən, qəbul
etmək və ittiham etməmək kimi
dəyərləri) nümayiş etdirsin. 

Sosial işdə intervyü aparma qa -
biliyyətləri dəyərləndirilərkən bu ra -
ya əsasən, on prinsipi daxil edirlər:

1. İntervyü verən insana zaman
li miti barədə məlumat vermək.

2. Söhbətə kliyentin situasiyanı
an ladığı yerdən başlamaq.

3. Kliyent üçün rahat atmosferin
ya ranması üçün anlayışlı olmağa ça -
lışmaq.

4. Hadisələrə başqa insanın gözü
ilə baxmağa can atmaq.

5. Qınaq və ittihamın təhlükəli ol -
masını bilmək.

6. Söhbətə başlayarkən sosial qa -
bi liyyətlər (məsələn, gülümsəmək)
nümayiş etdirmək.

7. «Hə» və «yox» cavabını tələb
edən suallar verməkdən qaçmaq.

8. Cavabı hazır şəkildə kliyentin
«ağzına qoymamaq».

9. «Nə qədər dərinə getsəm, o qə -
dər tez olar» məntiqindən uzaqlaşmaq.

10. İntervyü zamanı sükut anla -
rından bəhrələnməyi bacarmaq (xü -
su silə, kliyent düşünən zamanlar).

(Davies,1985)
Yuxarıda sadalanan prinsiplər, söz -

süz ki, sosial iş dəyərlərinə (mə sələn,
klyientə hörmət, «kliyentin olduğu
yerdən başlamaq») söykənir. İntervyü də
tələb olunan əsas qabi liy yət in ter  vyü -
nun məzmunundan və ya şərai tindən
asılı olmayaraq kommunika si ya da hör -
mət amilinin qorunub saxlanıl ma sıdır.
Hörmət həm də kli yentin sosial işçi
üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb
etməsi anla mın dadır. Sosial işçi inter -
vyüyə hazır laşır. Ha zırlığa intevyüdə
baş verənləri anlamaq da daxildir.

Hər bir intervyünün fokusu olur
(məsələn, kliyetin maliyyə ehtiyac -
larının, xəstəliyinin, davranışının,
əlaqələrinin və s.-nin təhlili). Eyni
zamanda hər bir intervyü struktura
malik olmalıdır (başlanğıc, orta və
son). İntervyüyə müəyyən bir prob -
lemlə və ya məsələ ilə əlaqədar gələn
insan söhbətə cari məsələ ilə baş la -
yır, lakin sosial işçi kommunikativ
texnikalardan istifadə etməklə möv -
zu nu inkişaf etdirir və yeni infor ma -
si  ya və tədqiqlər üçün yol açır. 
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İntervyü prosesində dinləmə so -
sial işçinin kliyentlə bilavasitə qar -
şılıqlı əlaqəsinin effektivliyini təmin
edən özək bacarıqdır. Ümumiyyətlə,
mükəmməl dinləmənin dörd kompo -
nentini müəyyənləşdirmişlər: 1) kli -
yen tin qeyri-verbal (nitq ətrafı) di -
lin dəki işarələrin: poza, mimika, ye -
riş, səsin tonu və s. nəzərə alınması;
2) nitq vasitəsilə məlumatı dinləmə
və anlama; 3) kliyentin məlumatın -
dakı konteksti qavramaq və dərk
etmək 4) kliyentin nitqində müba hi -
səli və ya tənqid oluna biləcək mə -
qam ları sezmək. (Sosial işin əsas la rı).
Dinləmə aktiv bir prosesdir. Sosial
işçilər xüsüsi situasiyalarda diqqətlə
susmaq, müdaxilə etməmək, sual və
cavabların minimizasiyası vasitəsilə
qeyri-refleksiv dinləmədən istifadə
edirlər. İntervyüdə kliyentin sosial
şəraitinin tam qavaranılması baxı mın -
 dan bu dinləmə növü xüsusi əhəmiy -
yət kəsb edir. Kliyentin nöqteyi-nə -
zərini öyrənmək, onun şikayətləri nin
arxasında gizlənənləri aydınlaşdır -
maq məqsədi güdən və utancaq, özü nə
inamsız, emosional gərgin kli yent -
 lərlə işləyən sosial işçi qeyri-ref -
leksiv dinləmə vasitəsilə daha effek -
tiv nəticə əldə edə bilir. Bu zaman
sosial işçi kliyentə «Sizi nə isə nara-
hat edir?», və ya «Sizi kədərləndirən
bir şeymi vardır?» sualından sonra
«hə» cavabı alarkən, «Elə isə mən
sizi dinləyirəm» cümləsindən sonra

diqqətlə, mane olmadan dinləməyə
baş layır. 

Tələbat olduğu halda isə, yəni
kli yentlə qarşılıqlı əlaqə prosesində
qeyri-refleksiv dinləmə kifayət ol -
ma dığı təqdirdə sosial işçi kliyentin
verdiyi iformasiyanı düzgün qavra -
dığını dəqiqləşdirmək məqsədilə
kliyentlə əks-əlaqə yaradaraq reflek -
siv dinləmə üsuluna əl atır. Bu din -
ləmə növündə sosial işçi kliyentin
ötür düyü məlumatları yerində işlə nən
sözlü müdaxilələr vasitəsilə təsdiq
edir. Sosial işçinin fəal, diqqətlə din -
ləmə aktında onun həm sosial, həm
də emosional iştirakı vacib şərtdir.

Hər bir sosial işçi dinləmə stillə -
rindən yerinə uyğun istifadə etmə -
lidir. Ümumiyyətlə, beş dinlə mə stili
mövcuddur: kateqorik, düşüncəli,
həs sas, analitik və xeyirxah dinləmə.
Kateqorik dinləyici hadisələri «bu
yaxşıdır, bu isə pisdir» mühakimə -
sin dən çıxış edərək dəyərləndirir.
Sosial işdə bu dinləmə stili məqbul
deyil. Düşüncəli dinləyici «indi mə -
nə aydın oldu siz nə üçün belə
dediniz» şəklində reaksiya verir.
Həssas dinləyici «Siz tamamilə haq -
lı sınız» deməklə kliyentin nöqteyi-
nəzərinin doğru olduğunu qeyd edir,
yəni, onunla razılaşır. Analitik dinlə -
yici daha çox aydınlaşdırıcı suallar
verməyə meyillidir: «nə üçün?», «nə
vaxt?», «konkret nümunə göstərə
bilər sininzmi?». Sadalanan dörd
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dinləmə stilləri müəyyən situasiya -
larda sosial işçinin kliyentlə ünsiy -
yətində maneə rolunu oynaya bilər.
Bu sə bəb dən sosial işçi həmin dinlə -
mə stil lərinə müraciət edərkən ehti -
yatlı olmalıdır. Sosial işdə ən effek -
tiv dinləmə stili xeyirxah dinləmədir.
Çün ki məhz bu dinləmə aktiv sus -
manı, refleksi və empatik reaksi -
yaları təmin edir. 

Sosial işçinin dinləmə stilini müəy -
 yən edən amillərdən biri də kliyentin
kişi və ya qadın olmasıdır. Söhbət lə -
rin audio yazılarının təhlili nəticəsin -
də müəyyən olunmuşdur ki, iki kişi
və ya iki qadın söhbət edərkən bir-
bi rinin sözlərini eyni tezliklə kəsir -
lər. Kişinin həmsöhbəti qadın olduq -
da isə o, qadının sözünü iki dəfə tez
kəsir. Qadın təxminən söhbətin
üçdən bir hissəsində fikirini toplayır,
söhbətin sözü kəsilən anda qırılan
istiqamətini bərpa etməyə çalışır.
Kişilər daha çox söhbətin məzmunu
üzərində mərkəzləşdikləri halda,
qadınlar ünsiyyət prosesinin özündə
maraqlı olurlar. Öz-özünü dinləmək
kişilərə xas vərdişdir. Onlar daha çox
hazır cavablar verməyə meyillidirlər,
söhbətdə müsbət deyimlərə diqqət
verməkdənsə səhv axtarışında olur -
lar. Əksər qadınlar isə tərəf – müqa -
billərinə şəxsiyyət kimi yanaşırlar,
onun hislərini anlamağa çalışırlar.
Sosial işçi dinləmə zamanı həm kişi,
həm də qadın yanaşmasını nəzərə

almalı və intervyüdə kişi və qadın
ün siyyətinin uyğun priyomlarını
kombinə etməlidir.

Beləliklə, sosial işçi yalnız diqqət
və qayğıkeş dinləmə yolu ilə qarşı -
lıq lı mübadiləni bərqərar edər, kli -
yen tin açıq və gizli ismarıclarının
qəbulunu və onları dəqiq dekodlaş -
dırılmasını, söhbətin fərqli səviy -
yələrində düzgün davranışı təmin
edə bilər. İnsanlar bir şey söyləyər,
lakin onların davranışları tamam əks
şeylər təzahür edə bilər. Təcrübəli
sosial işçilər, məsələn, ailə terapiyası
ilə məşğul olanlar sözlü informasiya
ilə qeyri-verbal informasiyanı tutuş -
durur, konkret hallarda isə onlar
arasında uyğunsuzluğu müəyyən edə
bilirlər. Bu, heç də o demək deyildir
ki, biz insanların söylədiklərinə
inan  mamalıyıq, əksinə, söylənilən -
lərin mürəkkəb mənaya malik oldu -
ğunu dərk etməliyik. Sosial işçinin
öz təcrübəsində tez-tez rastlaşdığı
situasiyalardan biri kliyentin «Mən
bilmirəm bunu sözlərlə necə ifadə
edim» deyimidir. Bu halda sosial işçi
kliyentin mürəkkəb hislərinin digər
ötürücüləri olan mimika, baxış, səsin
intonasiya və tembri, poza və jestləri
dəyərləndirmək bacarığı vasitəsilə
daha geniş informasiya əldə etmək
imkanı qazanmış olur. Məhz qeyri-
verbal dil vasitəsilə kliyentin məsə -
lə yə real münasibətini aydınlaş dır -
maq cəhdi uğurla nəticələnir. Çünki,
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bu dil spontan və qeyri-şüuridir və
sözlərinə şüurlu nəzarət edə bilən
kliyentin gizlətmək istədiklərini
qeyri-verbal elementlər üzə çıxara
bilər. Sosial xidmətə həvəssiz cəlb
olunmuş iştirakçılar, məsələn, cina -
yət karlar, və ya öz uşaqlarına qarşı
zorakılıqda şübhəli bilinən valideyn -
lərlə işdə bu xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bir sıra hallarda ki, aparıcı fak-
tor kimi cinayət məsuliyyətindən
qaç maq arzusu çıxış edir və aldatma,
yalan danışma cəhdləri olur. 

Kliyentin qeyri-verbal ünsiyyət
elementlərini dəyərləndirən sosial
işçi bu məsələdə regional və mədəni
fərqləri də nəzərdən qaçırmamalıdır.
Məsələn, gülümsəmə fərqli motivləri
əks etdirə bilər: bəzi regionlarda söh -
bət zamanı gülümsəmə nəzakət lilik
əlamətidir. Deməli həmin re gion dan
olan kliyentin tez-tez gülümsəməsi
heç də verdiyi informasiyanın onun
üçün az ağrılı olduğuna dəlalət et -
məz. Bəzən isə kliyent gülümsəməklə
sosial işçidən onunla razı oldu ğunu
bildirməyi istəyir. 

Vizual kontakt (göz kontaktı)
sosial işdə ünsiyyətin vacib elemen-
tidir. Sosial işçi kliyentə diqqətlə
baxaraq, həm kliyentin problemi ilə
olduqca maraqlandığını bildirir, həm
də söylənilənlər üzərində diqqətini
cəm ləmək imkanı qazanmış olur. La -
kin burada balansı gözləmək işin
xeyrinə olar. Məsələn, sosial məqbul

olmayan davranışı barədə informa -
siya verən kliyentə gözünü qırpma -
dan israrla baxmağı kliyent özünə
qarşı düşmən münasibət kimi və ya
onun yaşantılarına müdaxilə kimi
anlaya bilər.

Kliyentin səsinin tonu, intona si -
ya sı, qüvvəsi və yüksəkliyi kliyentin
informasiyasının açıqlanması baxı -
mın dan sosial işçi üçün çox faydalı
siqnallardır. Kliyent həyəcanlı vəziy -
yətdə olarkən və ya yalan danışmağa
cəhd edərkən nitqində müəyyən
yanlışlıqlara yol verir: sözləri tez-tez
təkrar edir, onları yerində işlətmirlər.
Bəzən bu halda kliyent ah çəkir,
öskürür və s.

Kliyentin söhbətindəki uyğun -
suz luqlar, razılaşmamaq anları, boş -
luqlar nəzəri alına bilər. Məsələn,
intervyü ərzində valideynlərdən
yalnız birinin tez-tez xatırlanması, o
birisinin isə adının belə dilə gətiril -
mə məsi, gizlədilən şeylər (seksual
təcavüzə məruz qalmış insanların bu
məsələyə müdaxilədən qorxduqları
kimi). Eləcə də, söbətin mövzusunun
kliyent tərəfindən qəflətən dəyişdi -
ril məsi onun üçün ağrılı olan ma -
teria lı üzə çıxara bilər və ya bir ide -
yanı digəri ilə əlaqələndirər ki, bun -
lar da sosial işçinin nəzər yetir məli
olduğu məqamlardır. 

Sosial işçi kliyentin ustanov ka sı -
nı və hislərini onun motorikasından:
oturuşundan, jestlərindən, hərə kət -

Психолоэийа jурналы 2010, №2

Sosial psixologiya

47



lərindən də müəyyən edir. Əlbəttəki,
canlı üz ifadəsi və ekspressiv mo -
torikası olan kliyent bu nöqteyi-nə -
zər dən daha informativ olur.

Sosial işçi kliyentlə qarşılıqlı
əlaqədə olarkən ünsiyyətin məkani
faktorlarını da nəzərə alır. İntervyü
və ya konsultasiya keçirilən otağın
işıq landırılması, akustik imkanı, di -
varların rəngi, oturacaqların rahat lığı
ünsiyyətin məhsuldarlılığına əhəmiy -
yətli dərəcədə təsir göstərirlər. Sosial
işçinin kliyentlə ünsiyyəti zamanı şəx -
siyyətlərarası məsafənin isə sosial
məsafə (1,2 m) şəklində ol ması daha
məqbuldur. Lakin burada da sosio-
kultur fərqlər nəzərə alı nır: cənub
xalqları həmsöhbəti ilə da ha ya xın
məsafədə olmağa üstünlük verirlər. 

Bütün hallarda sosial işçinin və -
zifəsi ondan ibarət olmalıdır ki, kli -
yentə öz vəziyyətinin özünəməx -
susluğunu aydınlaşdırmaqda kömək
etsin. (Sosial işin əsasları, s.317)

Bütün deyilənlərlə yanaşı, sosial
işçi kliyentlə işdə onun sözlü infor -
masiyasının dəyərləndirilməsi üzə -
rin də vurğu edir. İstənilən görü şün
baş lanğıcında deyilən ilk sözün əhə -
miyyəti böyük olur. Məsələn, «arva -
dım düşünür ki, siz mənə kömək edə
bilərsiniz» kimi ifadələr kliyentdə
agentliyə müraciət etsə belə müqa -
vimətin olduğunu göstərir. Eynilə,
söy lənilən son sözlər kliyentin agent   -
liyi hansı yönəliş ilə tərk etdiyini

aşkar edir. Məsələn, «Düşünürəm ki,
artıq kifayət qədər məlumatlı oldu -
ğum üçün problemimin öhdəsindən
gələ bilərəm» cümləsi insanın sosial
işçi ilə görüşlərdən sonra əldə etdiyi
informasiya onda özünə inamın ya -
ran masına səbəb olmuşdur.

Sosial işçilərin tənqid olunduqları
məsələlərdən biri də budur ki, bəzən
sosial işçi söylənilənləri şərh etmək
qabiliyyətindən yardıma gəlmiş isti -
fa dəçini «ifşa etmək» üçün isti fadə
edir. Xüsusilə, feminist və radikallar
bu şəkildə davranan sosial işçilərin
intervyü zamanı işlətdikləri «Sizin
əslində demək istədiyiniz budur…»
mühakiməsinə qarşı çıxır lar. Belə bir
təsəvvür yaranır ki, sosial işçi daha
düzgün variantı bilir və kliyentin
söylədiklərini inkar edərək kontekstə
öz mənasını daxil edir. Bu, soial işin
psixoloji yanaş ma dan olduqca yük -
sək səviyyədə asılı olduğu və kliyent
tərəfindən söylənilənlərin şüuraltı
mənaya malik fikirlər kimi şərh olun -
duğu xüsusi bir haldır. Sosial işçi
tərəfin dən belə davranış (xü su silə ilk
görüş lərdə) sosial iş xidmətinə prob -
lem və qayğılarla müraciət et miş
insan ları çaşdıra bilər. Eyni za manda
onlarda söylədiklərinin eşi dil mədiyi
fikri yarana bilər və ya kliyentin haq -
qında danışdığı onun da ha mü rək kəb
bir problemi ilə əlaqədar ola bilər. O
isə hələ ki, bütün problemlərini
sosial işçi ilə bölüşməyə hazır ol ma -
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ya bilər. Erkən interpretasiya yanaş -
masını kliyent onun şəxsi dün yasına
müdaxilə kimi dəyərləndirər və bu
hala qarşı müqavimət reaksiyası
göstərər. Beləliklə, bu şəkildə ortaya
çıxan vəziyyətlərin təhlili aşağıdakı
nəticəni ortaya qoyur: İntervyünün
başlanğıcında sosial işçi situasiya
barədə yalnız kliyentin arzu etdiyi
qədər (artıq deyil !!!) da nışmasına
yardım etməlidir. Təd qi qatlar göstə -
rir ki, sosial işdə ilkin kontaktlar ək -
sər hallarda filtrasiya prosesi xarak -
teri daşıyırlar. Məhz onlar kontakt -
ların davam etdirilib - etdirilməməsi
qərarının verilməsi, gələcək yardım
növlərinin müəyyənləşdirilməsi və
eləcə də, kömək arayan insanla ilkin
qarşılıqlı əla qə lə rin yaradılması
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. 

Təsəvvür edək ki, bir qız sosial
xidmət ofisinə nənəsi üçün gündəlik
qayğı yardımı ilə əlaqədar müraciət
edir. Bu zaman sosial işçi həm ehti -
ya cı, həm də mümkün resursları təh -
lil edib qiymətləndirməlidir. İşin ge -
di  şa tında qız yaşlılara ailədə qayğı
xidməti və onu narahat edən başqa
məsələlər barədə suallarla müraciət
edə bilər. Əlbəttə ki, maliyyə şərtləri
barədə də suallar olacaqdır. Bütün bu
informasiyalar elə şəkildə təqdim
olunmalıdır ki, qız öz nənəsi qar şı -
sın da günahkarlıq hissi keçirməsin
və ya özünün agentliyin kliyentinə
çevrildiyi fikrinə gəlməsin.

Soial işdə az təcrübələri olanlar
servis istifədəçiləri ilk görüşdən
sonra gəlmədikləri halda əsəbiləşir
və professional səhvə yol
verdiklərini düşünərək
həyəcanlanırlar. Əslin də isə
tədqiqatların göstərdiyinə görə
yardım axtaranların 50%-i ikinci
intervyüyə gəlmirlər. Bunun səbəbi
yalnız ilkin söhbətin keyfiyyətində,
onun müsbət cavablı xarakteristika -
sında deyil, davam etməməyin başqa
səbəbləri də mövcuddur (Makzia li,
1988). Bir sıra insanlar ilk sessiya -
dan kifayət qədər yararlanırlar və
sonrakı yardıma ehtiyac duymurlar.
Başqaları müntəzəm müdaxilələrə
hazır olmurlar, insanların çoxu xü su -
si hallarda kömək üçün müraciət et -
mə  yi requlyar görüşlər seriyasından
üstün tuturlar. Nəhayət, bəzi insanlar
intensiv və xroniki prolemləri içəri -
sində o dərəcədə «boğulurlar» ki,
tək lif olunan yardımdan adekvat şə -
kildə istifadə etməyə qabil olmurlar.

Kliyentlə ünsiyyət situasiyasında
verbalizasiya mühüm amildir. Çünki
kliyentlə qarşılıqlı təsirdə ən ümumi
və faydalı yol həm faktlar, həm də
hislər barədə bol məlumat almağa
yardım edən sosial işçi tərəfindən
verilən suallardır. Fərqli məqsədlər
üçün lazım olan informasiyanın yı -
ğıl ması istiqamətində öncədən ha -
zırlanmış suallardan istifadə olunur.
Sosial işçi uyğun suallar verməklə
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informasiyanı zərif şəkildə almaq
bacarığına malik olmalıdır. Sualları
qayğıkeş və dostyana şəkildə deyil
qınayıcı və şübhəedicə tərzdə verən
so sial işçi qorxu və antaqonizmlə
do  lu bir psixoloji iqlim yaradacaq.
Bu mənada sualın formulirovkası onun
deyiliş tonundan və manera sından
daha az vacibdir. Sualların həddən
artıq çox verilməsi zəhlətökən olar.
Çox az suallar isə vacib xarakte risti -
kaların aşkar olunmamasına səbəb
ola bilər. Sualların miqdarı və tempi
kliyentə uyğunlaşdırılmalıdır, əks
halda kliyentin nəzərdə tutdu ğun dan
çox şey açıqlana bilər ki, bu da
kliyenti qıcıqlandırar və o, bir daha
sosial iş xidmətinə müraciət etmək
fikrinə düşməz.

Konkret situasiyalarda sosial işçi
kliyentə istədiklərini söyləməyə yar -
dım etmək üçün həvəsləndir mə dən
istifadə etməli olur, yəni kliyentə
müəyyən əlavələrlə kömək edir.
Məsələn, «Zəhmət olmasa, mənə bu
haqda danışın » kimi müraciətlərlə
kliyenti həvəsləndirmək mümkün -
dür. Sonra kliyentdən söylədikləri
ba rədə xüsusi bir misal çəkməyi xa -
hiş etmək olar. Daha sonra isə həmin
nümunə üzərində mərkəzləşərək bu
hadisənin və ya təcrübənin yaşanma
tezliyini yoxlamaq olar. 

Kliyentin verdiyi informasiyanı
dəqiqləşdirmək, qavrayışda və anla -
madakı dürüstlüyü yoxlamaq, kli -

yen tin düşüncə va yaşantılarına
aydınlıq gətirmək baxımıından kli-
yentin dediklərini təkrarlamaq effek -
tiv nəticələr verir.

İnformasiyanı üzə çıxarmaq cəhd -
ləri məhsuldar olmadığı təqdirdə so -
sial işçi onu əldə etmək üçün kli -
yentə suallarla müraciət edir. Sosial
işin təşkiletmə mərhələsində açıq
suallar əhmiyyət kəsb edir. İnfor ma -
siyanın bir hissəsinin soial işçi tərə -
findən müstəqil şəkildə yığılması,
digər his səsinin isə kliyentə açıq
suallar verə rək onun reaksiyaları
əsasında əldə olunması sosial işin
ümumi qaydalarından biridir. Açıq
suallar «hə» və ya «yox» cavab la -
rından daha ge niş cavablar tələb edir.
«Sizin övladlarınız varmı?» qapalı
sualdır, çünki qısa - «hə» və ya
«yox» cavabını çağırır. Qapalı sual-
lara sosial işçi mümkün qədər az
müraciət etməlidir. Çünki kliyent
qısa cavablar verərkən özünü müs -
tən tiq tərəfindən dindirilən və
suçlandırılan adam kimi hiss edər və
qıcıqlanar. «Sizin neçə övladınız
var?» sualına isə kliyent nəinki
uşaqların sayı, həm də onların cinsi
və yaşı barədə məlu matla cavab verə
bilər. Bu isə sosial işçini artıq suallar
verməkdən xilas edər. Nə üçün, Nə,
Kim, Harada, Nə vaxt, Necə kimi
sözlər açıq sualları verməyə yardım -
çı olan sözlərdir. Bu Şəkildə tərtib
olunmuş suallar bir-biri ilə uzlaşaraq
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vacib informasi yanın əldə olunması
ilə nəticələnir (Nə üçün bu prob-
lemdir?», «Bu, nə vaxt başladı?»,
«Kim sizə yardım edə bilər?», «Nə
baş verməlidir?», «Sizcə biz sizə
necə yardım edə bilərik?»). Əlbəttə
ki, bütün bu suallar eyni anda
verilmir və dərhal uğur gətirmirlər.

Açıq suallar nə dərəcədə yar dım -
çı xarakterə malik olsalar da, sosial
işçi onlardan düşünərək istifadə etmə -
lidir. «Nə üçün» sualından sui istifa -
də nəticəsində kliyent davra nı şını
izah etmək məcburiyyətində qa lar.
Bu isə onda müdafiə reaksi ya sı nı ça -
ğı rar, məsələn, o, tezliklə agentliyi
tərk edər. «Nə» ilə başlayan sual
daha məqbuldur. Məsələn, so sial işçi
evindən çölə çıxmağa qor xan ahıl bir
qadına «nə üçün evi nizdən çıxmağa
qorxursunuz?» əvəzinə «Sizcə evi -
niz dən çıxsanız nə baş verə bilər?»
sualını versə kliyentlə qarşılıqlı əla -
qə prosesi daha məhsuldar keçə
bilər.

Kliyentin problemində dəyişmə
mərhələsinin başlanması məqsədinə
nail olmaq üçün tədqiqi sualların
verilməsi məqsədəuyğundur. Sosial
işçi savadlı sualvermə texnikası tət -
biq etməklə başqalarına öz təcrü bə -
lərini dərk etməyə, davranışa şüurlu
nəzarəti artırmağa, prolemləri həll
etməyə kömək etmiş olur. Dəyişik -
liyi inkişaf etdirmək üçün qarşı tə -
rəfə «aşağıdan» yanaşaraq müra ciət

etmək olar: «Ola bilsin ki, mən səhv
deyirəm, lakin…», «Zəhmət olmasa
mənə başa salın…» və ya «Bilmək
istərdim…». Bu şəkildə verilən sual-
lar insanların adət etdikləri sərhəd -
ləri aşmağa gətirib çıxarır, sosial
işçi nin işini xeyli yüngülləşdirir.
Belə ki, informasiyanın alınması
pro sesi üzücü olmur, daha sürətlə
cərəyan edir.

Sosial işçi – kliyent qarşılıqlı
əlaqəsində istifadə olunan sual ver -
mə üsullarında biri də dövrü suallar
adlanır. Dövrü suallar ailə terapiya -
sında daha uğurla istifadə olu nur. Bu
zaman ailənin bir üzvünə digər iki
üzvünün qarşılıqlı münasibətləri və
ya davranışına aid suallar verilməklə
ümumilikdə ailənin durumu və ailə
üzvləri arsındakı əlaqələr dəyərəln -
di rilir. Məsələn, «Ananız bacınızı
danlamaq istəyərkən atanız nə edir?»
və «Sizcə atanız kimə daha yaxındır,
qardaşınıza, yoxsa bacınıza?» və s.
Dövri suallar müxtəlif nöqteyi-nə -
zər ləri ortaya qoyur, iki nəfərin bağ -
lantıları barədə üçüncü tərəfin fikri -
nin yeni informasiya qismində çıxış
etməsi sayəsində hər bir iştirakçıya
əks-əlaqə yaratmağa imkan verir,
münasibətlər zəminində dav ranışı
istiqamələndirir.

Ehtimal sualları da sosial işçinin
işində əhəmiyyətli yer tuturlar. İn -
san lardan ideal saydıqları həll yo -
lunu təsvir etməyi xahiş etmək və
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bu nunla da onlara məqsəd yolunda
«açar» verməklə sosial işçi, eyni za -
manda, işin hansı istiqamətdə irəli -
ləyəcəyini də müəyyən edir. Onlar,
həm də, insanların məsələlərinə aid
fərziyyələrinin də üzə çıxmasına
səbəb olur. Məsələn, qəyyum ailə ilə
konfliktdə olan yeniyetmə ailəni tərk
edəcəyi barədə hədələyərkən sosial
işçi onun bu fikrini təhlil etməyə də -
vət edə bilər: «Əgər evi tərk etsəniz
sizcə nə baş verə bilər?» Bu, qəyyum
valideynlərin onun sonrakı taleyi
barədə narahat olmayacaqları barədə
yeniyetmənin qorxu və həyəcanının
üzə çıxmasına və yeniyetmə tərəfin -
dən izah olunmasına səbəb olar.
Beləliklə, ehtimal sualları aşkar etmə
funksiyası daşıyırlar.

Problem xarakterli suallar vasi tə -
silə sosial işçi kliyentin şəxsi ide ya -
larını üzə çıxarmağa nail ola bilər.
Məsələn, sosial işçinin ümidlərini itir -
miş «Biz onların siyasətlərini dəyişə
bilmərik» deyən evsiz insanlar qru -
puna verdiyi «Onlar kimdir və biz
onların siyasətləri barədə nə bili rik?»
sualı həmin insanları öz güc süz lük -
ləri üzərində düşünməyə vadar edər.

Beləliklə, sosial işçi suallar vasi -
təsi ilə problemi həm düzgün qiy mət -
 ləndirə, həm də onun həlli yolunu
tapa bilər. Düzgün verilmiş suallar
zaman itkisinin qarşısını alan, ün -
siyyət situasiyasını yaxşı istiqamətə
yönəldən professional alətlərdir. 

Cavablar da kliyentə və onun
prob leminə olan professional mara -
ğın göstəricisi olan bacarıqdır. Sosial
işçi xidmət istifadəçisi ilə qarşılıqlı
əlaqə prosesində müsbət əhəmiyyət
kəsb edən cavab növlərindən istifadə
etməlidir. Məsələn, sosial işçi, hətta
qarşı tərəf xahiş etsə belə, şərh cava -
bından çox ehtiyatla istifadə etməli -
dir. Çünki bu növ cavablar başqa sı -
nın söylədiklərini təhlil etməkdən və
eşidilənlərə yeni məna vermək dən
ibarətdir. Bu, intellektual cavabdır
və bəzən yeni başlayan sosial işçiləri
öz nəzəri biliklərini praktikada tətbiq
etməyə həvəsləndirir. 

Empatik cavablar insanlar kədərli
və ağrılı şeylər söylədikdə məq bul -
dur. Ümumiyyətlə, empatiya istə -
nilən hissi – hiddəti, kədəri, sevinci
anlamaq, başa düşməkdir. Empatik
cavab vasitəsilə sosial işçi kliyentə
və onun probleminə olan həssas lı -
ğını və onun halına yandığını ifadə
etmiş olur. Bu növ cavab konfliktli
situasiyanın həllində xüsusilə effek -
tivdir.

Təhlili cavablar vasitəsilə sosial
işçi deyilənləri detallarınadək incə -
ləyir. Bir çox hallarda belə cavablar
dinləyicinin situasiyaya aid şərhinə
və bu şərhin təsdiqinə əsaslanır.
Təhlilin ən düzgün yolu kliyentlərin
özlərini söylədiklərini təhlil etməyə
həvəsləndirməkdir. Məhz bu yolla
sosial işçi kliyentin təcrübəsini və
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yaşantılarını anlamaq imkanı qaza -
nar.

Anlayışlı cavabları yalnız yaxşı
dinləyici olan sosial işçi verə bilər.
Parafraz kliyentin söylədiklərinin
başqa sözlərlə, mənaya xələl gətir -
mədən təkrarlanmasıdır. Yəni bu
həmin sosial işçi söhbətin məz munu
üzərində vurğu edir. Parafrazın
məqsədini məlumatın dəqiqliyinin
sosial işçi tərəfindən formulirovkası
vasitəsilə yoxlanılması təşkil edir.
Bu cavab mürəkkəb hadisələr dəs -
tinə xülasə verərkən və sosial işçinin
şərh və qiymətləndirmədən uzaq
olduğunu nümayiş etdirən zaman
işlədilir. Parafrazı «Mən sizi başa
düşdüyümə görə…», «Siz düşü nür -
sünüz ki,….», «Başqa sözlə, siz
hesab edirsiniz ki,…» kimi ifadələrlə
başlamaq olar.

Əksetmə zamanı isə sosial işçi
kliyentin hisləri, yönəlişləri,
emosional halətləri üzərində dayanır.
Bu növ cavab vasitəsilə sosial işçi,
həm kliyenti məlumatının məzmunu
ilə yaşadıqları arasındakı uyğunluğu
müəyyənləşdirir, həm də kliyentə öz
emosional vəziyyətini daha dolğun
anlamağa yardım etmiş olur. Əkset -
məni «Mənə elə gəlir ki, siz...... hiss
edirsiniz» şəklində başlamaq olar.

Əks-əlaqə sosial işçinin eşitdiyini
düzgün anladığını təsdiq etmək, söy -
lənilən informasiyadan və gördüyü
emosional davranışdan asılı olma -

yaraq insanı qəbul etdiyini nümayiş
etdirmək üçün işlədilir. Məsələn, it -
kisi olan kliyent doğmasının vəfat
etdiyinə görə acıqlıdırsa, sosial işçi
belə bir emosional yaşantının normal
olduğunu söyləyir. Lakin sosial işçi
daima kliyentlə birgə əks-əlaqənin
düzgünlüyünü yoxlamalıdır.

Sosial işçi kliyentlə iş zamanı
ortaya çıxa biləcək anlama, sosio-
kultur, psixolojı və başqa tipli maneə
və çətinlikləri də nəzərə almalıdır.
Eyni zamanda, o, qeyri-adekvat din -
ləmə təhlükəsini də unutmamalıdır. 

Sosial işçinin kliyentlə işində çə -
tinlik yarada biləcək əhəmiyyətli
mə qamlardan biri sosial işçinin təc -
rü bəsiziliyi faktıdır. Məsələn, bəzən
az təcrübəli sosial işçilər kliyentlər
daha çox narahat edən məsələlər ilə
əlaqədar olaraq tədqiqi suallar ver -
mək dən çəkinirlər. Kliyentlə ünsiy -
yət zamanı bəzi cəhətlərin sosial işçi
tərəfindən izlənilməməsi sosial işçi -
nin özünü müəyyən ağrılı məqam -
lardan qorumaq tələbatından və ya
zədələyici, distresli materialın aşkar
olunmasından irəli gələn qorxudan
da doğa bilər. Aşırı sığortalanma və
susmaq çətinliklər yarada bilər. 

Əgər sosial işçi yalnız dinləmək
üzərində mərkələşirsə, təcili müda -
xilə etmirsə, yanlış təminat verirsə
və real olmayan vədlər verirsə işin
gedişatına çox böyük zərər vermiş
olur.
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Qəbulolunmaz, qeyri-leqal dav -
ra nış və yönəlişlərin mövculuğu ba -
rədə şübhələr də sosial işçinin çəkin -
məsinə səbəb ola bilər. Bu, xü su si lə,
sosial işçinin kliyentin davranı şını
monitorinq etmək məsuliyyətini
daşıdığı hallarda həssas bir məsələ
olur və özünü büruzə verə bilər.
Məsələn, kriminal işlərdə cinayətkar
davranışı tədqiq etmək və ya uşaq -
lara qayğı ilə əlaqədar onların müda -
fiəsini təmin etmək işində sosial işçi
açıq-aydın qəbul olunmaz davranış
təzahürləri aşkar etdikdə oun kli -
yent lə işində bu qəbil çətinliklər
yaranır. Belə vəziyyətlərdə bəzən
kli yent sosial işçini məxfiliyə dəvət
edir və ümid edir ki, sosial işçi hə -
min informasiya əsasında hərəkət
etməyəcəkdir. Bu səbəbdən sosial
işçi nin davranış parametrləri barədə
aydın təsəvvür olmalıdır: əgər kli -
yent informasiyanın açıqlanmasını
qəbul etmişsə, bu təqdirdə bilməlidir
ki, sosial işçi aldığı informasiyaya
əsaslanaraq işini qurmalıdır.

Kliyentlə ünsiyyət prosesində
çətinlik yaradan məsələlərdən biri də
professional terminlərdən aşırı istifa -
dədir. Bu, sosial işçi və kliyent ara -
sındakı məsafəni uzadır. Kliyentin
öz söz və ifadələrini işlətmək daha
məqbuldur. Bu kliyentə yüksək diq -
qəti və məsələyə onun baxışına olan
hörməti, bir sözlə kliyenti qəbul
etməni nümayiş etdirir.

Başqa maneələr qrupunu profes-
sional bacarıqlara malik olmayan so -
sial işçilərin münasibət və fəaliyyət -
lə ri təşkil edir. Məsələn, stereotip ləş -
dir mə müəyyən təsəvvürlər dəstini
yaradır ki, bu da kliyentin mü da fiə
reaksiyalarına səbəb olur. «İnsan
qocadırsa və ya yoxsul təbəqəyə
aiddir sə, deməli, o, həmin qrupa aid
xa  rakteristikaları daşıyır» düşünül -
mə  miş qərarını verən sosial işçi
kom   mu nikasiya prosesinə mənfi
təsir göstərir. Bir tərəfdən kliyent
aqressiv olduğu üçün ona ontoqonist
mövqe tutmaq situasiyanı kəskin ləş -
dirər. Belə vəziyyət servis iştirakçısı
üçün heç də yardım xarakteri daşı -
mır. (Brown, 1986). Başqa tərəf dən
isə cazibədar, yaxşı nitq qabiliy yəti
olan kliyentə müsbət münasibət
göstərən sosial işçi bir sıra vacib
faktorları nəzərdən qaçırır, kliyentlə
bir sıra məsələlərdə razılaşır. Bu isə
uşaq və ailə zorakılığı məsələlərində
olduqca təhlükəli bir haldır.

Sosial işçinin qiymətləndirmə
cavablarından istifadə etməsi sosial
işdə çətinlik və maneəyə səbəb olan
bir məqamdır. Çünki bu növ cavab lar
eşidilənlərin və ya söyləyən in sa nın
dəyərləndirilməsi, ittiham olunması,
qınanılmasından ibarət reaksiyalar -
dır. Dəyərləndirmə xarakteristikası
adi söhbətdə yalnız sözlü cavablarda
deyil, nitqətrafı parametrlərdə də
mövcud olur. Sosial işçi bu şəkildə
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olan cavablardan qaçmalıdır. Yaxşı
dinləyici insanları eşitdiklərinin on -
la rın dəyərləri ilə uzlaşmamasına
rəğmən qəbul etməlidir.

Şərh cavabları da müəyyən situa -
si yalarda çətinlik yarada bilər. Çün ki
bütün hallarda şərh cavabları başqa -
sının söylədiklərinə verdiyi mənanı
nəzərə almır, özü məna sırıyır.

Empatik cavabın təhlükəli tərəfi
də vardır: başqasının halına yanmaq -
la sosial işçi əslində, eyni şəraitdə
keçirə biləcəyi yaşantılara reaksiya
verir. Əsl empatiya başqalarının tə -
za hür etdiyi emosiyaları, onlar nə
də rəcədə gözlənilməz görünsələr be -
lə dinləməyi bacarmaqdır. Əgər so -
sial işçi tələsərək kliyentin emosi -
yasını adlandırsa, kliyent real yaşan -
tılarını ifadə etməkdən çəkinə bilər.
Çünki o, keçirdiyi hissləri «uy ğun»
olmadığı fikrindədir.

Sosial işçi – kliyent ünsiyyət pro -
sesində kommunikativ maneələr
sırasına anlama maneələri də da -
xildir. Bu maneə fonetik (sürətli nitq,
parazit səslər və s.), stilistik maneə -
lər şəklində ola bilər. Bəzən sosial
işsçi ilə kliyentin məntiqinin uyğun
gəlməməsi də maneəyə səbəb olur.

Sosio – mədəni fərqlər də (sosial,
siyasi, dini, etnik) sosial işçinin
kliyentlə işində ciddi əngəl törədə
bilər. Müsəlman bir qadının əri tərə -
findən zorakılığa məruz qalması
faktını gizləmək cəhdləri başqa dini

ənə nəyə mənsub olan sosial işçi
tərəfindən anlaşılmaya bilər.

Sosial işdə maneə yaradacaq
səbəblərdən biri də psixoloji təza -
hür lərdir. Bəzən sosial işçilər görüş -
dükləri kliyentlərin kömək istədik -
lərini söyləmələrinə rəğmən onun
baş tutmaması üçün hər şey etdiklə -
rini gördükdə narahat olurlar. Əksər
hallarda buna səbəb kimi utanacaq -
lıq, aşırı gözləntilər, uğursuzluq və
asılılıq hissi çıxış edir. Sosial işçi
kliyentə aid olan bu cür daxili, intim,
utanma və qorxu faktlarını ifşa et -
məli deyil. Çünki kliyentin nümayiş
etdirdiyi müqavimət və əsəb durum -
ları anlaşılandır və kliyentin keçmiş
şəxsiyyətlərarası kontaktlarının uğur -
suzluğu ilə əlaqədar ola bilər. 

Bir sıra tədqiqatlarda kommuni -
kasiya maneələri kimi həm də eşitmə
və görmə əngəlli kliyentlərlə işdə də
özünü göstərməsini qeyd edirlər. (1)

Sosial işçi ilə klyent qarşılıqlı əla -
qəsinin müsbət nəticəsi kommuni ka -
siya maneələrini dəf etmək cəhdlə rin -
dən asılıdır. Anlama, eşitmə və ya
nitq qüsurları olan kliyent lər istisna
olmaqla, kliyentlə söhbətdə hətta
təcrübəli sosial işçilər belə verbal və
qeyri-verbal şəkildə ötürü lən infor -
masi yanı yanlış şərh edə bilərlər. Bu
səşhvə yol verməmək üçün kliyentə
öz söhbətində tam sərbəstlik vermək
lazımdır. Bu deyilənləri öncədən şərh
etmək meylini aradan qaldıra bilər.
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İnsanların öz hekayətlərini özlərinə
məxsus şəkil də söyləmək imkanları
olduqda on lar təəccüb doğuracaq
dərəcədə tez həll yolu tapa bilirlər. 

Sosial işçi daima kliyentlə görüş
ses siyaları ərzində eşitdikləri və de dik -
ləri barədə düşünməli və bu əsasda
növbəti görüşü qurmalıdır. Be lə qay ğı -
keş və məhsuldar refleksi ya vasitə si lə
və etdiklərindən və dediklərindən han -
sının işə yarıdı ğını, hansının isə ya rar -
sız və ya hət ta, zərərli olduğunu təhlil
etmək yolu ilə sosial işçi professional
bacarıqlar əldə etmək imkanı qazanır.

Kliyentlə qarşılıqlı əlaqə və ün -
siy  yət işində yeni başlayan sosial iş -
çi lər üçün müəyyən praktik məslə -
hətlər mövcuddur:

•Yadda saxlayın ki, empatiya tək -
cə vəzifə borcumuzu yerinə yetirər -
kən kommunikasiya vərdişi kimi
deyil, ideal olaraq bizim gündəlik
hə yatımızın ayrılmaz hissəsidir.

• Kliyentə tam reallıqda, həm də
psixoloji səviyyədə həssaslıq gös tə -
rin. Kliyentinizin nöqteyi-nəzərini
eşitməyə çalışın.

• Öz mülahəzələrinizi və tənqidi
qeydlərinizi müəyyən vaxtadək kə -
na ra qoyun. Vəziyyəti öz kliyen -
tinizin gözləri ilə görməyə çalışın.

• Birinci söhbət zamanı kliyentin de -
 mək istədiyi əsas fikri tutmağa ça lışın.

• Kliyentin sizə sözlə və qeyri-
verbal kontekstdə çatdırmaq istədi -
yini eşitməyə çalışın.

• Kliyentin hekayətində əsas mə -
qamlara, özü də dəqiq və qısa şəkil -
də, mümkün qədər tez - tez reaksiya
verməyə çalışın.

• Kliyentin öz vəziyyətini çarəsiz
hiss etməməsi üçün çeviklik və dö -
züm təzahür etdirin.

• Kliyentin onun özü üçün vacib
və əsas olanda öz fikrini cəmləş dir -
məsi üçün empatiyadan istifadə edin.

• Kliyent üçün daha ağrılı olan
mə qamları və yaşantıları aydınlaş -
dırmağa tələsməyin.

• Empatik cavab verdikdən sonra
onun dəqiqliyinə əmin olmaq üçün
diq qətlə kliyentin reaksiyasını izlə yin.

• Kliyent üçün fikrini ən vacib
olan məqamlar üzərində mərkəzləş -
dirməyə sizin empatik reaksiyanızın
nə dərəcədə kömək etdiyini müəy -
yənləşdirin.

• Kliyent tərəfindən stress və ya
müqavimət əlamətlərini görməyə
çalışın. Bunun sizin diqqətsizliyinin
nəticəsi, yaxud da hədsiz canfəşənlı -
ğınızın nəticəsi olduğunu özünüz
müəyyənləşdirməyə cəhd edin.

• Həmişə nəzərdə tutun ki, kom-
munikasiya vərdişi olan empatiyanı
daim inkişaf etdirmək lazımdır. O,
kliyentin özünü real olaraq görmə -
sinə, daha səmərəli yolla öhdəsindən
gəlmək üçün öz prolemli situasi ya -
sını dərk etməsinə kömək göstərmək
vasitəsidir. (6)
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THE COMMUNICATIVE AND INTERACTIVE 
SKILLS IN THE SOCIAL WORK WITH CLIENTS

This article has been devoted to a very important Social Work field prob-
lem, the problem of communicative and interactive skills in the work with
clients. In this study the communicative competencies are shown as a deter-
minant part of professional competency. The authors emphazise especially
on the main important skils and their functions that provide the effectiveness
and productivity of social work with clients and through which social work-
ers gain the professional mastership in their work 

КОММУНИКАТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАВЫКИ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Данная статья посвящяна очень важной и актуальной на се год няш -
ний день проблеме в социальной работе – проблеме ком му ни кативных
и интерактивных навыков в работе с клиентами. В статье ком му ни ка -
тивная компетенция представляется как определяющая часть про фес -
сиональной компетенции социального работника. В ра боте авторы
акцентируют свое внимание на основных приемах об ще ния и взаимо -
действия, которые обеспечивают еффективность и про дуктивность со -
циальной работы и с помощью которых социальные работники при об -
ре тают профессиональное мастерство.
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İ
nsanlığın təşəkkül tapdığı və
keçdiyi həyat yolu, inkişaf
mərhələlərinin nəticəsində on -

ların müxtəlif birlikləri yaranmışdır.
İnsanlar məhz bu birliklərə daxil
olmaqla, onun həyatında iştirak et -
məklə, birgə fəaliyyət, ünsiyyət, qar -
şılıqlı münasibətlər sisteminə daxil
olmaqla bioloji varlıqdan sosial
varlığa, fərddən şəxsiyyətə çevrilir.
İn-san bir şəxsiyyət kimi qrupda
formalaşır və ya bilavasitə qrupda -
xili münasibətlər sisteminə qoşulur.

Məhşur Amerika psixoloqu A.Ad -
lerə görə insanlar daim başqalarına
bənzəməyə çalışırlar. İnsanlar yalnız
öz şəxsiyyətlərini təsdiqə deyil, so siu -
mun ayrılmaz bir hissəsi olmağa can
atırlar. Digər bir Amerika psixoloqu
Floyd Olport isə yazır: «Biz mahiy yət
etibarilə sosial varlıq olduğumuzdan,
əlbəttə, hər hansı bir işi yerinə ye ti-
rərkən başqa adamların iştirakının nə
dərəcədə səmərəli olduğu nu müəy  -
yənləşdirməliyik. Onların işti rakı
bizim davranışımıza fərqli şəkildə
təsir edə bilər. Məsələn, hər han sı bir
hərəkət üçün stimul ola bilər. Ola
bilər ki, neytral qalınsın və ya yarış
əhval-ruhiyyəsi yaratsın» (12 s.
129). 

Göründüyü kimi insanların birgə
fəaliyyəti qaçılmazdır. Lakin ekspe -
rimental tədqiqatlara əsasən sübut
olunmuşdur ki, fəaliyyət nö vündən,
işin məzmunundan, qru pun məqsə -
din dən, qrup üzvləri nin uyğunluq
dərəcəsindən, fərdi-psixoloji xüsusiy -
yətlərindən asılı olaraq birgə fəaliy -
yətin səmərəliliyi fərqli ola bilər.
Hələ vaxtilə V.Myöde müəyyənlə-
şirmişdi ki, kollektivə münasibətdə
insanlar bir-birindən fərqlənirlər və
həm də kollektiv insanların idrak sa -
həsinə az, emosional sahəyə isə daha
çox təsir göstərir.

Qrup fəaliyyətinin fəaliyyət sa hə -
sindən asılılığı da tədqiqatçıların
diqqətini cəlb etmişdir. F.Olportun
Harvard Universitetinin tələbələri ilə
apardığı eksperiment bu baxımdan
maraq kəsb edir. Təcrübə bir ümumi
və beş təcrid olunmuş otaqlarda ke -
çirilmişdir. Üzərində təcrübə apa rı -
lan tələbələr həm ümumi, həm də
təc rid olunmuş otaqlarda müxtəlif
tap şırıqları yerinə yetirilər. Tap şı rıq -
lar hərflərin pozulması, rəqəmlərin
vurulması, toplanması, müxtəlif qeyd -
lərin, əşyaların, şəkillərinin müəy yən -
 ləşdirilməsi, qədim yunan filosof la rı -
nın əsərlərindən parçaların oxunması
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və onların təhlilindən ibarət olmuş -
dur. Beləliklə, təcrid və qrup şərai -
tində duyğular, diqqət və təfəkkürün
təzahür xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
F.Olport aşağıdakı nəticələri almış -
dır: Təcrid şəraitində filosofların
əsər lərindən parçalar keyfiyyətcə da -
ha yaxşı təhlil olunmuşdur. Lakin
qrup halında təhlil zamanı sürət nis -
bətən aşağı olmuşdur. Eləcə də digər
yoxlanılan tapşırıqlarda da fərq lər
meydana çıxmışdır. Digər tədqi  qat -
çıların (V.M.Bexterev, A.V.Petrovs-
ki, Q.M.Andreyeva, V.S.Aqeev və b.)
aldıqları nəticələr göstərirdi ki, qrup
fəaliyyəti üzvlərin bilik sahəsini
genişləndirir, səhvləri düzəltmək im -
kanını artırır, onları çətinlikləri ara -
dan qaldırmaqda daha dözümlü edir.
Burada cins, təhsil, yaş, anadangəl -
mə xüsusiyyətlərlə bağlı fərqlər də
özünü göstərir. 

Qrup fəaliyyətinin səmərəlili yi -
nin öyrənilməsində K.Levinin xid -
mət ləri əvəzsizdir. O, çoxsaylı eks -
pe rimentlər vasitəsilə müxtəlif gər -
gin lik yaradan sistemlərlə şəxsiyyə -
tin davranış dinamikasını öyrənərək
müəyyənləşdirdi ki, hər bir insan
fəaliyyətinin yekununda tələbatının
ödənilməsinə can atır. Tələbatları isə
o, anadangəlmə (aclıq, susuzluq, cin -
si meyl və s.) və sosial olmaqla iki
ye rə ayırırdı. 

K.Levinə görə, bu tələbatların han -
 sınınsa ödənilməməsi, maneələrlə

üzləşməsi insanda gərginlik sistemi
yaradır, onun davranış və psixikasını
istiqamətləndirir. Əgər tələbatların
ödənilməsi dayandırılırsa və ya prob -
lemin həlli istiqaməti dəyişdirilirsə,
onda gərginlik yaranır və fərd pros-
esin tamamlanmasına cəhd göstərir.
Aktın, fəaliyyətin tamamlanması,
gərginliyin götürülməsi, insan fəa liy -
 yəti və psixikasının funksi ya sının
əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. 

K.Levinə görə, davranışın istiqa -
məti, onun vektoru daxili sistemilə
xarici təsirlərin nisbətindən asılıdır.
Əgər daxili gərginlik yüksək deyilsə,
xarici təsirlər o qədər də gərginlik
yarada bilmir. Əksinə, daxili gərgin -
lik yüksəkdirsə, ən kiçik xarici təsir
belə yüksək gərginlik yarada bilər. 

Göründüyü kimi, K.Levinin nə -
zəri baxışları sistemində daxili
amillər əsas, xarici amillər isə kö -
mək çi, yardımçı rolunu oynayır.
Tələbatların ödənilməsi yolundakı
maneə lə rin götürülməsinə cəhd
olunur. Əgər belə maneələr yoxdursa
və ya asanlıqla həll olunursa, gər gin -
lik yaranmırsa, demək inkişaf üçün
zəmin də yoxdur. Davranış məqsəd,
maneə və daxili gərginliyin nisbə tin -
dən asılı olaraq istiqamətlənir,
formalaşır. 

K.Levin ilk dəfə olaraq qrupda
psixoloji mühit və qrup dinamikasını
eksperimental metodla tədqiq etmiş -
dir. O, ilk dəfə eksperimental qruplar
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yaratmaqla qrup fəaliyyətinə təsir
edən amillərə nəzarət etməyə, izlə -
məyə müvəffəq olmuşdur. Çoxsaylı
eksperimentlərdən birində o, iki qrup
sınaq olunan uşaqları götürmüşdür.
Hər iki qrupun üzvləri 10-12 yaşlı
uşaqlar teatr maskaları hazırlamalı
idilər. Hər iki qrupda qrup rəhbəri
eksperimentatorun özü idi. Qrup -
lardan birində hər işi rəhbərliyin həll
etdiyi avtoritar, digərində isə qrup
üzvlərinin birgə məsləhətləşmələr,
bir gə qərarlar qəbul etdikləri demok -
ratik rəhbərlik üslubu tətbiq olun -
muşdu. Məlum olur ki, qruplardakı
fərqli psixoloji mühit qrup üzvləri -
nin əhvalına, qarşılıqlı müna sibət -
lərinə, daha əsası isə fəaliyyətin
səmərəliliyinə təsir göstərir. 

Növbəti mərhələdə qrupdakı mü -
hi tə digər situasiyalar da əlavə olu nur.
Yəni qrup üzvlərinə sərbəstlik veri -
lir, onların işinə müdaxilə olun mur.
Bu vəziyətdə fəaliyyətin məh sul dar -
lığı aşağı düşür. K.Levin və tələ bə -
ləri təcrübələrdən alınan nəti cə ləri
daha geniş miqyasda, cəmiy yətə
tətbiq etməyi, onların sosial və siyasi
sferaya tətbiqini mühüm sayırlar. 

K.Levindən sonra tələbələri onun
ideyalarını qrup dinamikası, liderlik,
qrup normaları, mənəvi dəyərlər,
mütəşəkkillik, kommunikasiya kimi
problemlərin dərindən tədqiqini da -
vam etdirirlər. Məsələn, L.Festinqer
K.Levinin nəzəriyyəsini inkişaf etdi -

rərək qrupda ünsiyyət və kommu-
nikasiya – idrak (koqnitiv) dissonans
nəzəriyyəsini yaratdı. Bir çox
hallarda insan şüurunda «iki bilik»
arasında ziddiyyət, fərq, dissonans
yaranır. Bu dissonansda alternetiv
seçim za manı daha cəlbedici olan
qalib gəlir. İnsan seçim etdikdən
sonra seçil mi şin doğru olduğuna
özünü inandırmağa çalışır, digərinin
isə çatışmaz lıqlarını şişirdir. Yeni
avtomobil alan şəxs ilk növbədə
onun üstünlüklərinə diqqət yetirir.
Pullarını əylən cələrə sərf edən gənc
vaxtını səmə rəli keçirdiyinə özünü
inandırmağa çalışır. 

İstənilən şəxs kommunikasiya
zamanı ətrafdakılardan onun doğru
hərəkət etməsinin təsdiqini gözləyir.
L.Festinqerə görə, bu, müxtəlif situa -
si yalarda insan davranışının hərə kət -
verici qüvvəsi rolunda çıxış edir.
Qru pun seçilməsində, kommunika -
siya əlaqələrinin qurulmasında, ref-
erent qrupların yaranmasında insan -
lar məhz bu amilləri əsas götürür.
L.Festlinqer şəxsiyyətin davranış
dinamikası və istiqamətlərində daxili
faktorlarla yanaşı subyektiv amillərə
də diqqət yetirilməsini vacib sayır. 

Psixologiyada geniş yayılmış
digər bir istiqamət isə sosiometriya
ilə bağlıdır. Onun yaradıcı C.Moreno
öz fəaliyyətinə Avstriyada başlamış,
1927-ci ildən isə ABŞ-da davam
etmişdir. C.Moreno öz fəaliyyətində
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Z.Freydə və psixoanalizə istinad
etmişdir. Uzun müddətli psixoana -
litik təcrübə onda belə bir qənaət ya -
rat mışdır ki, təcrid şəraitində, fərdi
qaydada psixoterapevtik müalicə o
qədər də səmərə vermir. 

Psixoterapevtik müalicəyə yeni
yanaşma onda belə bir inam yarat -
mışdı ki, xəstə ilə üzbəüz psixo ana -
litik müalicədənsə qrup halında işlə -
mək daha səmərəlidir. Əvəllər psixo -
terapevtlər xəstənin ağlı, hafizəsi,
iradəsi, vərdişləri üzərində işləyir,
onla rın ailədə, işdə vəziyyətlərinə,
qarşılıqlı münasibətlə rinə, qrupdakı
mövqelərinə əhəmiyyət vermirdilər.
Bununla yanaşı, məlumdur ki, bir
çox hallarda insanın qrupa adapta -
siya oluna bilməməsi, konfliktlər,
ailədə və işə münasibətlərini düzgün
qura bilməməsi məhz gərginliyin
səbəbi, mənbəyi olur. C.Morenonun
hazırladığı psixodram və sosiodram
metodu bu problemi həll etməli idi.
C.Moreno hesab edirdi ki, sosio -
metriya Z.Freydin baxışlarındakı
məhdudiyyəti aradan qaldırmalıdır.
Bununla belə, sosiometriyanın özün -
də bir sıra məhdudiyyətlər vardır.
So siometriya cəmiyyətin ictimai-
tari xi inkişafını, biopsixoloji və mə -
dəni amilləri, insanların sosial-iqti -
sadi səviyyəsini nəzərə almaq im -
kan larından uzaqdır. Göstərilən bu
amil lər isə qrupun formalaşma sı nın
mü hüm əlamətlərindəndir. 

Sosiometriyada qrupun strukturu
və dinamikasının öyrənilməsinə ge niş
yer verilir. Müasir dövrdə sosio met -
riyada qrup fəaliyyəti ilə şəxsiy yətin
qrupda davranışı arasındakı ası lılığın
öyrənilməsinin yeni texno lo gi ya və
metodları işlənib ha zırlan mışdır.
Müəy yənləşdirilmiş dir ki, sosio met -
rik statusu yüksək olan şəxs qrup
üzvləri tərəfindən daha yaxşı qə bul
edilməklə onun intellektual sə viyyəsi,
sosial-iqtisadi mövqeyi də yük  sək
olur. Onlar həmçinin qrupun qayda və
normalaranın da müəyyən ləşdirəni və
daşıyıcısı olurlar. Ma raq  lıdır ki,
«sosiometrik dostlar» (qar şılıqlı
seçim edənlər) adətən ox şar təhsilə,
şəxsi keyfiyyətlərə malik olurlar. 

Biz yuxarıda məşhur psixologiya
məktəbləri və onların tanınmış nü -
ma  yəndələrinin qrup fəaliyyəti,
şəxsiy yətlərarası münasibətləri, şəx -
siyyətin fəallığına təsiri məsələ lə -
rindən bəhs etdik. Göründüyü kimi,
problemə yanaşma fərqlidir. Lakin
burada ümumi mövqelər də vardır.
Böyük əksəriyyət qrup fəaliyyətinin
səmərəliliyinin qrup üzvlərinin uyuş -
 ma dərəcəsindən, şəxsiyyətləra ra sı
münasibətlərin qurulmasından, şəxsi
keyfiyyətlərdən, fəaliyyətin məqsə -
dindən, işin təşkilindən və s. asılı
olduğunu qeyd edirlər. 

Məlum olduğu kimi, fəaliyyət
şərai tindən asılı olaraq, işin icra sə -
viy yəsi də müxtəlif olur. Bu sakit iş
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şəraiti, kənardan müdaxilə edilmə -
yən və ya ekstremal şərait də ola bi -
lər. Normal iş şəraiti və ya gər ginlik
qrupdakı birgə fəaliyyətə müxtəlif
cür təsir göstərir. Bura eyni zamanda
qrupun funksiyası, strukturu, kəmiy -
yəti, tapşırığın mürəkkəblik dərə cə -
si, qrup üzvlərinin qar şı lıqlı asılılığı
və sairəni aid etmək olar. 

Əlbəttə, qrup fəaliyyətinə müxtə -
lif amillər təsir göstərir. Onları
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1) qrup fəaliyyətindən kənar təsirlər
(fiziki və sosial); 2) qrupdaxili
amillər (qrup normaları, şəxsiyyət -
lər arası münasibətlər və s.); 3) ob -
yektiv amillər (birgə fəaliyyət, şəxsi
keyfiyyətlər, fərdi-psixoloji xüsusiy -
yət lər, status, qiymətləndirmə me -
yar  ları, münasibətlər sistmi və s.).

Bu göstərilən keyfiyyət və xüsu -
siyyətlər qrup fəaliyyətində ictimai
faydalı amillər sayılır və qrup fəaliy -
yətinin səmərəliliyinə əsaslı təsir
göstərir. 

Psixoloji ədəbiyyatda kiçik qrup -
larda ünsiyyət vacib amillərdən biri
kimi göstərilir. Kiçik qruplarda şəx -
siyyətlərarası münasibətlərdə ünsiy -
yət koordinasiya və psixoloji tələbat -
ların ödənilməsi funksiyasını yerinə
yetirir. Rəsmi təşkil olunası qrup lar -
da ünsiyyət qrup fəaliyyətinin tən -
zim olunmuş rolunda çıxış edir. 

Qrup fəaliyyətində qrup norma la -
rının yaranması və tənzim olunması

da vacib şərtlərindəndir. Burada
vacib amillərdən biri qrupun tamlığı
hesab olunur. Qrupun tamlığı isə
üzv lərin koqnitiv, emosional, əxlaqi
vəhdətindən yaranır və qrupun də -
yərlər sistemini müəyyənləşdirir. 

Qrup normaları ideya, fikir
formasında qrup üzvlərinin şüuruna
da xil olur. Yəni qrup davranışı,
qrupdakı vəziyyət və s. izah olunur.
Qrup normalarının yaranmsası ilə
bağlı hər bir üzv öz fikir və müla -
hizələrini bildirir. Fikir ayrılıqları,
fərdi yanaşmalar birinci mərhələdə
üzə çıxarılır və ümumi rəy yaranır.
Qrupdaxili pro sesdə qrup norma la -
rının mahiy yəti, məqsədi, birgə fəa -
liyyət qaydaları və s. müəyyənləşir. 

Bundan başqa, psixoloqlar (A.V.Pet -
 rovski, İ.A.Oboturova, İ.S.Kon və b.)
təlqin, konformizm kimi xüsusiy yət -
lərin təsirini xüsusi olaraq göstərir -
lər. A.V.Petrovski konformizmə daha
çox metodoloji tərəfdən yanaşaraq
onun sosial mahiyyət daşıdığını
göstərir. Konformizm, yoxsa kollek-
tivçilik? – sualına cavab axtararkən
S.Aş, M.Şerif, R.Kraçfild və digər
məşhur psixoloqların yanaşmasını
təhlil və tənqid edərək göstərir ki,
onların fikrincə insanlar ya konfor -
mist və ya non-konformist olurlar ki,
bu da doğru deyil. A.V.Petrovski
yazır ki, insanların kollektivdə birgə
yerinə yetirdikləri ictimai faydalı
fəa liyyət onlarda kollektivdə özünü -
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təyinet mə hissi formalaşdırır və bu
neqativizm, nonkonformizm deyil. 

Göründüyü kimi, qrup fəaliyyəti,
şəxsiyyətlərarsı münasibətlərin öyrə -
nilməsində, tədqiqində, şərhində
sovet psixoloqları ilə Qərb psixo loq -
ları arasında fərqli yanaşmalar özü nü
göstərir. Bu, bir tərəfdən me to do -
logiya, ideologiya ilə, digər tərəfdən
elmi yanaşmalarla bağlıdır. Sovet
psixoloqları problemə daha çox icti-
mai, ideoloji baxımdan yanaşmışlar.
Bu baxımdan şəxsiyyətlərarası mü -
na sibətlərin fenomenologiyasında da
müxtəliflik özünü göstərir. 

Qrup fəaliyyəti və şəxsiyyət lər -
arası münasibətlərin öyrənilməsində
Azərbaycan psixoloqlarının öz yeri
və mövqeyi vardır. Ə.S.Bayramov,
Ə.Ə.Əlizadə, B.H.Əliyev, S.İ.Seyi -
dov və b. problemin ümumnəzəri,
so  sial, pedaqoji, etnopsixoloji məsə -
lə ləri ilə bağlı orijinal tədqiqatlar
aparmışlar. 

Müasir psixologiyada liderlik
prob  lemi xüsusi önəm daşıyır. Bu an -
layışın 50-dən çox tərifi mövcuddur.
ABŞ sosial psixologiyasında xü susilə
bir-birinə uyğun gəlməyən və məh -
dud «mini nəzəriyyələri» əks et di rən
müxtəlif təriflərə təsadüf olu nur. 

Burada iki cəhət diqqəti cəlb edir:
«məhdud» və «mini nəzəriyyələr».
Təbii ki, bu fikirlərlə razılaşmaq
müm  kün deyil ki, bu nəzəriyyələr
məhduddur. Bizim apardığımız təhlil

və münasibətlər də ABŞ sosial psi -
xoloqlarının tədqiqatlarının heç də
məhdud olmadığını göstərir. Eyni
zamanda Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əli -
zadə 2003-cü ildə nəşr etdirdikləri
«Sosial psixologiya»da xarici ölkə
psixoloqlarının, xüsusilə ABŞ psi -
xoloqlarının tədqiqatlarına yüksək
qiymət verirlər. 

S.İ.Seyidov bir tərəfdən ABŞ və
digər Qərb ölkələri, digər tərəfdən
keçmiş sovet psixoloqlarının (L.S.Vi -
qotski, A.N.Leontyev, S.L.Rubin -
şteyn və b.) nəzəriyyələrinə istinad
edərək qrup fəaliyyəti və şəxsiy yət -
lər arası münasibətlərlə bağlı elmi,
nəzəri fikirlər irəli sürmüşdür. Onun
fikrincə qrup fəaliyyətində ilk növ -
bə də fərdi-psixoloji xüsusiyyət lərə,
tələbat, motiv və vəzifələrə, daha
son ra isə hərəkət və əməliyyat mər -
hələsinə diqqət yetirmək lazımdır.
S.İ.Seyidova görə, qrup üzvlərinin
mənəvi-psixoloji, işgüzar mühitini,
qarşılıqlı münasibətlərini necə
qurmaları da vacib şərtlərdəndir. Bu
zaman, dörd əsas xüsusiyyətlərə:
mo tivasiya, lider, şəxsiyyətlərarası
münasibətlər və kadr seçiminə və
onların vəhdətdə götürülməsinə xü -
susi diqqət yetirilməsini zəruri sayır. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər
problemi R.İ.Əliyevin tədqiqatla rın -
da da öz əksini tapmışdır. O, dostluq
və məhəbbəti də şəxsiyyətlərarası
münasibətlərə daxil edir. R.İ.Əliyev
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şəxsiyyətlərarası rol probleminə də
diqqət yetirir. Onun fikrincə, hər bir
şəxs sosial və şəxsiyyətlərarası
rollar dan başqa qrupdaxili rolları da
yerinə yetirir. Məsələn, qrup daxilin -
də lider, rəqib, icraçı və s. rolları. 

R.İ.Əliyev yazır: «Qrupdaxili rol
qrup üzvlərinin qrupa daxil olan şəx -
sə bəslədiyi etimadın doğrulması ilə
bağlı davranışdır. Hər kəs eyni za -
man da və ardıcıl olaraq bir neçə
qrupa daxil olur. Onların hər birində
onun qrupdaxili mövqeyi fərqli ola
bilər. Bir qrupda lider olan şəxs digər
qrupda autsayder mövqeyində ola
bi lər. Hər kəsin hələ uşaqlıqdan ye -
rinə yetirdiyi qrupdaxili rol onun xa -
rakterinin formalaşmasına həll edici
təsir göstərir.»

R.İ.Əliyev insanın həyatı boyu
yerinə yetirdiyi qrupdaxili fəaliyyət
və roldan asılı olaraq onun hafizəsin -
də bir neçə «Mən» obrazının qorun -
duğunu, o obrazlardan hansının onun
psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun
gəlməsindən asılı olaraq xarakterinin
formalaşdığını göstərir. R.İ.Əliyev
şəxsiyyətlərarası münasibətlərə kol -
lektivdəki sosial-psixoloji mühitin
təsir etdiyini bildirir. Bunlarla yana -
şı, o, şəxsiyyətlərarası münasibət lə -
rin pozulması, münaqişə və s. mü -
nasibətləri də araşdırmışdır. 

Professor Ə.Ə.Əlizadə şəxsiyyət -
ləra rası münasibətlərə cinslərarası
münasibətlər kontekstindən də ya -

naş mağı zəruri sayır. Eyni zamanda
problemin etnopsixoloji yönümdə
tədqiqini vacib hesab edir. 

Qrup fəaliyyətinə qrupun struk -
turu və lideri güclü təsir göstərir. Psi -
xo loqlar göstərirlər ki, lider digər
key fiyyətlərlə yanaşı qrup üzvlərinə
təsir edə bilməli və şəxsi nüfuz sa -
hibi olmalıdır. Qrupun səmərəli fəa -
liy yəti bir tərəfdən qrupun ümumi
birliyi, digər tərəfdən liderin şəxsi
key fiyyətlərinin vəhdətindən çox
asılıdır. 

Liderin şəxsi keyfiyyətləri içəri -
sində onun diqqəti özünə cəlb edə
bilməsi, bəyənilməsi, qəbul olunma -
sı, cazibədarlığı vacib sayılır. Bu
keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən
şəxsin qrup lideri olmaq imkanları
daha genişdir. 

Psixoloqlar eyni zamanda liderli yi
iki qrupa ayırırlar: pozitiv və ne qa tiv
liderlər. Birincilər adətən qrupda
mənfi halları aradan qaldırır, on larda
özünə inam yaradır, qrup üzv lə rinin
istək və arzularını nəzərə alır, onları
öz ətrafında birləşdirir. Bu qrupa
daxil edilən liderlərin özləri də iki
qrupa ayrılır: a) güclü şəxsi və təş -
kilatçılıq qabiliyyətinə malik ol -
maqla onları öz təsir sahəsində sax -
layanlar; b) öz müsbət nümunə ləri,
sevgiləri, bacarıqları sayəsində qrup
üzvlərini öz ətrafında birləş di rən lər.
İkinci qrupa aid edilən ne qativ li -
derlər öz ətraflarına narazı qüvvələri
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toplayır, pis nümunələri ilə diqqəti cəlb
edir, qrupda parçalanma yaradırlar.

Onlar qrupdakı aqressiv emosiya -
ları gücləndirirlər. Bir çox hallarda
qrup üzvləri anti-liderə qarşı birləşir lər.
Lakin onlar olmadıqda qrupda ümu mi
qrup maraq və fəaliyyəti aşa ğı düşür. 

Qrupun lideri emosional, işgüzar
olmaqla üç qrüpa ayrılır. «Emosion-
al» lider o şəxsdir ki, ona hər kəs
müraciət edə, problemlərini danışa
bilər. o, hamıya həssaslıqla yanaşır,
prob leminin həllinə çalışır. «İşgü -
zar» liderlə işləmək rahatdır. O, işi
təşkil edir, işgüzar əlaqələr qurur, işin
müvəffəqiyyətini təmin edir. «Məlu -
matlı» liderə hər kəs onu narahat
edən sualla müraciət edir. O çox şey
bilir, istənilən məsələnin həlli yolunu
tapır, istənilən məlumatı verir. 

Bu üç komponenti özündə birləş -
dirə bilən ən yaxşı liderə rast gəlmək
nadir hallarda mümkündür. Bu ya
emosional və işgüzar və ya məlu -
matlı və işgüzar liderlərdir.

Qrupdaxili münasibətlərin inki -
şaf dinamikası qrup üzvlərinin emo-
sional sferasına güclü təsir göstərir
və bu da qrupdakı iqlim şəraitini
şərt  ləndirir. 

Beləliklə, qrupun sosial-psixoloji
mü hiti, onun sosial strukturu qrup fəa -
liy yətinə təsir etməklə onun fəa liy yə -
tin dəki müvəffəqiyyəti və uğur suz -
luğu əsaslı şəkildə müəyyən ləş dirir.
Xüsusilə pedaqoji fəaliyyətdə, peda -
qo ji prosesdə qrupdaxili müna sibət lə -
rin öyrənilməsi, nəzərə alın ma sı vacib
şərtlərdəndir və tə lim-tərbiyə işinin
müvəffəqiyyəti ondan çox asılıdır.
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье анализируется некоторые теория и мысль представитель
психологичес-кие школы об групповой деятельности. Изучение резуль -
та ты групповой деятельности, отношение личности и влияние взаим -
ный личности. Исследование показало что состояние групповой
деятель ности - слоичный многоуровневый процесс, возникновение и
проявление которого зависит от комплекса факторов; в частности, от
внешних, а также внутренних.

В этой статье на основе психологического анализа богатого эмпи -
рическое материала раскрываются основные социально психологи чес -
кого факторы обусловживоющие групповой деятельности. А также в
статье исследуются проблемы лидерство для группы, личность лидера,
формирование психологические обстановка и др. проблемы. 

THE FEATURES OF SOCIAL-PSYCHOLOGY 
GROUP ACTIVITIES

In the article are analysed theories and thoughts of different psychology
school representatives about group activities. Here is learned the productive
of group activity, relations between people and the mutual influence of per-
sonality. The author gives her view to the different social-psychology factors
which influence group activities. The problem of leadership in group, influ-
ence to the group members of private qualities of leader and workmanship,
influencing factors to the formation of psychological environment in group
has been also reflected.
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G
ənc ailələrdə ailə-nigah
münasibətlərinin forma -
laşması olduqca mürək -

kəb və ziddiyyətli prosesdir. Əksər
hallarda məhz bu mərhələdə təhrif
olunmuş münasibət, düzgün qoyul -
mamış təməl və s. kimi cəhətlər ailə -
nin möhkəmlənməsində mühüm rol
oynayır.

Məlumdur ki, gənc ailələrdə ailə-
nigah münasibətlərinin kökü onların
nigahından əvvəlki mərhələyə gedib
çıxır ki, bu mərhələdə mövcud eta lon
və stereotiplərin və amillər siste minin
təhlili olduqca vacibdir. Onları təhlil
etmədən gənc ailələrdə baş verən
kon fliktlərin aradan qaldırılmasına,
onların düzgün istiqamət lən di rilmə si -
nə nail olmaq çətindir. Gənc ailə, adın -
 dan göründüyü kimi, gənclik illərini
əhatə edir. Deməli, nigaha hazırlıq
məhz gənclik illərindən başlayır.

Gənc ailələrdə ailə-nigah münasi -
bətlərinin formalaşmasına təsir gös -
tərən amillərin öyrənilməsinə istər
İran İslam Respublikasında, istər
Azərbaycan Respublikasında, istərsə
də xarici ölkələrdə silsilə tədqiqatlar
həsr edilmişdir. Problemlə bağlı bir

cəhəti də qeyd etmək yerinə düşərdi
ki, keçmiş postsovet məkanında apa -
rılmış tədqiqatlar daha çox nəzəri-
metodoloji məsələlərin işlənməsinə,
Qərbdə və Amerikada aparılmış
tədqiqatlar isə daha çox ailə müna -
sibətlərinin psixoterapiyasının təşki -
linə yönəldilmişdir. Ona görə də
problemin obyektinə görə tədqiqat -
ları müəyyən bir sistemdə təsnif
etmək, qruplaşdırmaq çətindir. Sada -
lanan cəhətləri nəzərə alıb, gənc ailə
və onun formalaşmasına təsir gös -
tərən amillərin saf-çürük edilməsinin
əsas istiqamətlərini ayrı-ayrı elmlə -
rin öyrənmə obyektinə görə təsnif
etməyi məqsədəuyğun hesab etmi -
şik. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən ailə
münasibətlərinin öyrənilməsində
mü  hüm əhəmiyyət kəsb edən aşa -
ğıdakı istiqamətləri fərqləndirməyi
məqsədəuyğun hesab etmişik:

1. Psixologiya sahəsində aparılan
təd qiqatlar.

2. Pedaqogikada aparılan tədqi qat -
 lar.

3. Fəlsəfi tədqiqatlar.
4. Sosioloji tədqiqatlar.
5. Hüquqi tədqiqatlar.
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Qarşıya qoyulmuş təsnifat prin -
sipinə uyğun olaraq ilk növbədə
psixologiyada aparılmış tədqiqatları
diqqət mərkəzinə götürmək istərdik.
Bu tədqiqatların özü də sosial-psi -
xoloji və etnik-psixoloji istiqa mət lə -
rə bölünür. İran İslam Respublika -
sın da və Azərbaycan Respublika sın -
da problemin öyrənilməsi ilə bağlı
silsi lə tədqiqatlar aparılmışdır. İstər
ümum  psixoloji yönümdə, istər so sial-
psixoloji və etnik-psixoloji yönüm də
aparılmış bu tədqiqatlar olduqca
sanballı və elmi baxımdan dəyərli
nəzəri və eksperimental müddəalarla
zən gin dir. Ailə və şəxsiyyət, onun
for  ma laşmasına təsir göstərən amil -
lərin tədqiqində prof. Ə.S.Bay ra -
movun, Ə.Əlizadənin, B.H.Əli ye vin,
İ.A.Al lah verdiyevanın, C.A.Təh ma -
sibin, K.Şiriyevanın və başqalarının
əsərlərini xüsusi qeyd etmək lazım -
dır. Ailə hazırlığının psixoloji məsə -
lə lə rinə toxunan Ə.S.Bayramov və
Ə.Əlizadə yazır: «Ailə xoşbəxtliyi -
nin sirlərini təkcə məhəbbətlə izah
etmək bu gün çox sadəlövh görünər -
di. Adamların təxminən 30 faizi bir-
birini sevmədən ailə qururlar. Bu -
raya ilk növbədə qohum və ta nışlar,
ana və bacılar vasitəsilə yaranan
ailələr daxildir. Bir çox ailələr isə
təsadüfi tanışlıq əsasında yaranır.
Müəyyən mülahizə ilə bağlanan
nigahlara da az təsadüf olunmur» (1,
s.493).

Qeyd olunmuş fikrə münasibəti -
mizi bildirsək vurğulamaq lazımdır
ki, doğrudan da gənc ailələrdə ailə-
nigah münasibətlərinin formalaş ma -
sına təsir göstərən amillər içəri sin də
məhəbbət yeganə amil deyil. Bunu
digər tədqiqatçılar da sübut edir.
Həm çinin Ə.Əlizadənin, A.Ab baso -
vun birgə tədqiqatlarında da bu
məsələ önəmli yer tutur. Müəyyən
edilmişdir ki, gənclərin və ya gənc
ailələrdə ailə-nigah münasibətlərinin
formalaşmasında mənəvi dəyərlərin
rolu danılmazdır. Lakin fikrimizcə,
yalnız mənəvi amillər bu məsələni
tam şəkildə həll edə bilməz. Ailə-
nigah münasibətlərinin davamlılığı
və sabitliyini təmin etmək üçün onun
iqtisadi və hüquqi əsasları da ol ma -
lıdır. 

Nigahaqədərki mərhələlərdə əldə
olunmuş təcrübə, mövcud stereotip -
lər ailə-nigah münasibətlərinin möh -
kəmliyini bütövlükdə təmin etmir.
Buraya həm də nigahdan sonrakı
mərhələdə ortaya çıxan problemlər,
xüsusilə də ailədaxili münasibətlər
də ciddi təsir göstərir. Gənc ailələrdə
ailə-nigah münasibətlərinə təsir
göstərən amillər, qeyd olunduğu
kimi, olduqca çoxdur. Bu amillər ya -
l nız ümumi psixoloji səviyyə ilə
yekunlaşa bilməz. Doğrudur, burada
gənclərin dünyagörüşü, təhsili, özü -
nə və cəmiyyətə münasibəti, onun
hansı ailədə boya-başa çatması,
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eləcə də onların fərdi-psixoloji xüsu -
siy yətləri də bu prosesə əhəmiyyətli
təsir göstərə bilər. Bununla belə gənc
ailənin həyatında bir sıra məntiqi cə -
hətlər: «xırdaçılıq» etmək, heç nədən
də dava salmaq, adi uşaq hərəkət lə ri -
nə qapılmamaq üçün hər iki gəncdən
ira də qüvvəsi, dəyanət, səbr tələb edir.

Gənc ailələrdə psixoloji uyuşma -
nın səviyyələri də ailə-nigah münasi -
bətlərinə təsir göstərməyə bilməz.
Bu, fikrimizcə, başlıca amillərdən
biridir. Azərbaycan psixoloqu
İ.R.Al lah verdiyevanın apardığı təd -
qiqatda bu məsələ geniş şəkildə öz
əksini tapmışdır. Müəllif apardığı
tədqiqatda psixoloji uyuşmanın üç
şəxsiyyətini: koqnitiv, emosional,
davranış elementlərini müəyyən et -
miş dir. Müəllif yazır: «Seksual də -
yərlərin əhəmiyyətinin qiymətlən di -
rilməsində cinsi deforminizm özünü
kəskin şəkildə büruzə verir… «uyuş -
manın psixoloji səviyyəsinin təhlili
göstərir ki, müasir nigah əks qütblü
şəxsiyyət keyfiyyətlərini (dominant,
praktik, destruktiv qadın tipi, yum -
şaq, qeyri-praktik kişilərə daha yaxşı
qulluq edir) özündə əks etdirən
cütlərin ittifaqıdır»[12,s.6-7.]. İ.R.Al -
lahverdiyeva göstərir ki, uyuşmanın
sosial-psixoloji səviyyəsi gənc ailə -
nin spesifik cəhətlərini açmağa im -
kan verir. Olduqca dəyərli olan bu
tədqiqat gənc ailənin sosial-psixoloji
xüsusiyyətlərinin, eləcə də onlarda

ailə-nigah münasibətlərinin forma -
laş masında psixoloji amilləri sistem -
ləşdirməyə kömək edir. Doğru dur,
tədqiqat Rusiya Federasiyasında
aparılsa da, yəni etnik mühit, məkan
və zaman fərqi müxtəlif olsa da, əldə
olunmuş nəticələr bir sıra prob lem -
ləri həll etməyə və gənc ailələrdə
ailə-nigah münasibətlərinin psixoloji
məsələlərini, onun korreksiyası yol -
larını dəqiqləşdirməyə kömək edir.
Deməli, gənc ailələrdə ailə-nigah
mü nasibətlərinə təsir göstərən amil -
lər içərisində psixoloji uyuşmanı xü -
susi vurğulamaq lazımdır. Məhz onun
səviyyələri ailədə baş verən kon  flikt -
lərin xarakterinə təsir gös tərir. 

Problemin psixoloji aspektdən
tədqiqi göstərir ki, gənc ailələrdə ai -
lə-nigah münasibətlərinin forma laş -
 masına təsir göstərən silsilə amillər
vardır ki, onları əsasən əhə miy yət -
lilik dərəcəsinə görə aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:

1. İnam.
2. Qarşılıqlı hörmət.
3. Xoşbəxtlik haqqında təsəvvürlər.
4. Qarşılıqlı oxşamalar.
5. Ünsiyyətdə təmkinlilik.
6. Vahid varlığı bütövləşdirməyə

cəhd.
7. Bir-birini dərk edib qiy mət lən -

dirmək, qarşılıqlı anlaşma.
8. Ailənin ardıcıllarının olması.
9. Ümumi tale.
10. Vərdişlər və adətlər.
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D.Y.Rayqordskinin və D.Bey nin -
sin fikrincə, gənc ailələrdə ailə-nigah
münasibətlərinin davamlı və qarşı -
lıq lı hörmət əsasında qurulmasını
təmin edən amillərdən biri- cütlərin
biri-birinə inamıdır. Cütlərin bir-
birinə inamı onların nigahının qırıl -
maz əlaqəsi, onun təminatçısıdır.
Lakin məsələyə birtərəfli yanaşmaq
olmaz. D.Beynins yazır: «İnam
fiziki ba xım dan cütlərin bir-birinə
xəyanət etməməsinin əsas cəhət -
lərini özündə əks etdirir» [13,s.84].
Ancaq inam gənc ailədə bir-birinə
etibarın gös tə ricisi, onun özəyidir.
Bununla belə, fiziki baxımdan
inamsızlığın yaranması heç də onun
fikrən yaranmasından fərqlənmir.
Deyək ki, təmin olunmaq hissi, açıq
olmasa da, gizli şəkildə, fikrən aldat -
maya gətirib çıxara bilər. Qarşılıqlı
inam hələ yeni formalaşmış gənc
ailənin davamlılığının təməl kompo -
nentlərindən biridir. İnam həm də
psixoloji uyuşmanın əsasında durur.
Ə.S.Bayramov və Ə.Əlizadə uyuş-
manın aşağıdakı növlərini fərqlən -
dirirlər:

1. Sosial-ideoloji uyuşma.
2. Psixoloji uyuşma.
3. Psixofizioloji uyuşma [1, s.498].
Qeyd olunmalıdır ki, bu məsə -

lələr psixologiyada hələ də kifayət
qədər öyrənilməmişdir. Lakin bu -
nun la belə, psixoloji uyuşma üçün
sə ciyyəvi olan bir maraqlı xüsu siy -

yət müəyyən olunmuşdur: ərlə-arva -
dın ideya-mənəvi sərvətləri, maraq -
ları və zövqləri bir-birinə oxşar ol -
duq da, onlar bir-birinə daha çox
uyuşurlar. Halbuki bəzi temperament
və xarakter xüsusiyyətləri oxşar
olduqca, onlar bir-birinə çox vaxt çə -
tinliklə uyuşur, bəzən isə uyuşa
bilmir [1, s.498]. Ümumiyyətlə gö -
türdükdə, sosial-ideoloji uyuşma
gənc lərin, təzə ailə qurmuş cütlərin
mənəvi sərvətlərinin, əxlaqi dəyər -
lərinin, dünyagörüşünün, cəmiyyətin
dəyərlər sisteminin vahid rakursda
qiymətləndirilməsini özündə ehtiva
edir. 

Gənc ailənin davranış dərəcəsini
proqnozlaşdıran amillərdən və əhə -
miyyətli psixoloji faktlardan biri də
qarşılıqlı hörmətdir. Praktik baxım -
dan bu belə formulə edilə bilər: «Mən»
yoldaşıma və özümə qarşı hör -
mətsizlik edə bilmərəm və ya onun
arzularına qarşı çıxmama lı yam. Bir
sıra tədqiqatçılar, o cümlədən, K.Vi -
taker, B.Myager, V.Kos ta ravoy, T.Mi -
şina və başqaları hesab edirlər ki,
qar şılıqlı hörmət nsevdofaktdır və
bü tün gənc ailələrə şamil edilə bil məz.

Gənclərin nigaha hazırlanmasını
kökündən yaxşılaşdırmaq məqsədi
ilə ümumtəhsil məktəblərində istər
cinslərarası münasibətlərin etikasına
və psixologiyasına, cinsi əlaqə gigi -
yenasına, ailə hüququna dair xüsusi
məşğələlər keçilməsi, istərsə də proq -
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ramlara ədəbiyyat, biologiya fənlə -
rinə və bəzi başqa fənlərə dair mü va -
fiq mövzular daxil edilməsi bu barə -
də irəliyə atılmış addım olardı. 

Gənc ailələrdə ailə-nigah münasi -
bətlərinin formlaşmasının bir sıra
prob lemləri professor Ə.Ə.Əli za də -
nin «Cinsi dimorfizm və şəxsi qar şı -
lıqlı münasibətlərin formalaş ma sı nın
psixoloji problemləri» adlı doktorluq
dissertasiyasında geniş şəkil də tədqi -
qat obyektinə çevrilmiş dir. Müəllif
psixologiyanın müxtəlif problemlə -
ri nə aid tədqiqatlar aparsa da, kollek-
tiv daxilində şəxsiyyətlər arası müna -
si bətlər psixologiyası, xüsusilə də
müxtəlif yaş dövrlərində oğlanlarla
qızlar arasında şəxsi qar şılıqlı müna -
sibətlərin təşəkkülü və forma laş ma -
sı, bu münasibətlərə təsir göstərən
amil lərin öyrənilməsi onun yaradıcı -
lı ğının ana xəttini təşkil etmişdir [4,
s.149].

Azərbaycanda psixoloji fikrin
inkişaf tarixini tədqiq edən professor
Ə.T.Baxşəliyev əsər haqqında yazır:
«Dissertasiyada cinslərarası münasi -
bətlər, həmin münasibətlərin müx -
təlif yaş dövrlərində təzahür xüsu -
siy yətləri, valideyn və müəllimlərin
bu sahədə mövqeləri, sosial-cinsi
sta tus, dostluq və məhəbbət hissi və
başqa məsələlər haqqında geniş elmi
məlumat verilir» [4, s.149].

Şübhəsiz, bu məsələ Ə.Əlizadəyə
qədər müxtəlif yönümdə təhlil olun -

muşdur. Xüsusən də P.P.Blonski,
L.S.Vı qotski, B.C.Ananyev, A.B.Pet -
rovski, S.L.Rubinşteyn, B.V.Myasi -
şev, D.Qrinberq, V.Samur və baş -
qaları gənc ailədə bu münasibətlərin
xarakterinə toxunmuşlar. Müəllif
keçmiş təcrübəyə və bir sıra psixo -
loji məktəblərə, bu sahədəki nailiy -
yət  lə rinə istinad edərək, respublika -
mızda və keçmiş sovetlər miqya sın -
da ilk dəfə olaraq gənclər arasındakı
ailə münasibətləri ilə bağlı spesifik
mü na sibətlər şəbəkəsini müəyyən
etmiş dir. Gənclər arasındakı münasi -
bətlərin strukturu və tiplərinin əsas
xüsusiyyətləri, cinsi fərqlərin gənc -
lərin maraq və motivlərində təşək -
külünün psixoloji problemləri sis -
temli araşdırılmışdır. Müəllif bu qə -
naətə gəlir ki, cinslərarası münasi -
bətləri psixoloji baxımdan təhlil
etmək üçün onları «şəxsiyyət vasi tə -
si lə və şəxsiyyətin təzahürü kimi ay -
dınlaşdırmaq zəruridir» [6, s. 128]. 

Müəllifin fikirlərinə münasibət
bildirsək belə qənaətə gələ bilərik ki,
gənc ailələrdə nigah münasibətlə ri -
nin davamlılığı cinsi tərbiyənin
xarakterik xüsusiyyətlərindən çox
asılıdır. Bir məsələ də vurğulan -
malıdır ki, uşaqların cinsi tərbiyə sin -
də ailə mühüm rol oynayır. Uşaqlar
həyat prosesində nigah münasibətlə -
rinə, kişi və qadının, ərlə arvadın
qar şılıqlı münasibətləri və s. haq qın -
da müəyyən təsəvvür və anlayışlara
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yiyələnirlər. Qadınlıq və kişilik eta -
lonlarına və standartlarına müva fiq
olaraq, onlara müxtəlif keyfiyyətlər
aşılanır. Bu baxımdan etno psixoloji
və etnopedaqoji amillərin uşaqların
cinsi tərbiyəsində əhəmiy yətini qeyd
etmək lazımdır. Lakin bü tün bunlar
heç də uşaqların cinsi tər bi yəsinin
bütün məsələlərini, xü su si lə də onla -
rın ailə həyatına hazırlanması üçün
zəruri olan ailə həyatı nın etika sı və
psixologiyası məsə lə lərini sistem
şəkildə əhatə etmir və edə də bilməz.

Gənc ailələrdə ailə-nigah münasi -
bətlərinə təsir göstərən amillər so -
sial-psixoloji aspektdən də tədqiq
edilmişdir. B.H.Əliyev, Ə.S.Bay -
ramov, Ə.Ə.Əlizadə, R.H.Qədirova,
G.Q.Hüseynova, T.M.Musayeva,
S.Oru cova, S.Hacıyeva və başqaları
gənc ailənin formalaşmasının sosial-
psixoloji problemlərini tədqiq etmiş -
lər. Ümumiyyətlə, burada başlıca
amil şəxsiyyətlərarası münasibətlər
də ortaya çıxan problemlər diqqət
mərkəzinə gətirilir. Hesab edilir ki,
gənclərin bir-birini qavraması, sosial
persepsiya, kauzal atribusiya və s.
kimi proseslər gənc ailədə ailə-nigah
münasibətlərinin formalaşmasında
önəmli rol oynayır. Bu yönümdə
prob  lem həm də insanların qarşılıqlı
münasibətləri və ünsiyyəti konteks -
tində şərh olunur. Bu tədqiqatlarda
müəyyən edilmişdir ki, qarşılıqlı
münasibətlərin tipi və ya səviyyəsi

insanlar arasında ünsiyyətin xarakte -
rinə mühüm təsir göstərir. Gənc ailə -
lərdə ər-arvad arasındakı münasibət
qeyri-formal ünsiyyət kimi sə ciy -
yələndirilir. Sosial-psixoloqların gəl -
diyi nəticəni ümumiləşdirərək belə
bir fikir irəli sürə bilərik ki, gənc -
 lərdə ailə-nigah münasibət lə ri nin
davamlılığı onların ünsiyyət üslu -
bundan çox asılıdır. Ünsiyyət bar -
yerlərinin əmələ gəlməsi münasi bət -
lərdə baş verən anlaşılmazlıqları
aradan qaldırmağa imkan vermir.
Ər-arvadın qarşılıqlı münasibəti üçün
məqbul hesab edilən rəftar təsiri,
ünsiyyət ədası eyni qrupda möv cud
olan digər şəxslər üçün qəbul edilən
deyildir. 

Ailə-nigah məsələləri, həmçinin
gənc ailənin psixoloji xüsusiyyətləri
pedaqoji yönümdən də tədqiq edil -
mişdir. Pedaqoji yönümdə gənclərin
ailə həyatına hazırlanması, uşağın
tərbiyəsində ailənin rolu, ailə-nigah
formaları və s. kimi məsələlər, vacib
problem kimi tədqiqat obyektinə
çevrilmişdir. Azərbaycan pedaqoq -
larından A.Həsənov və Ə.Ağayev
gənc ailələrdə və ümumiyyətlə, ailə -
lərdə baş verən münasibətlərin anor -
mallığını aşağıdakı kimi səciyyələn -
dirir: «Müasir şəraitdə cəmiyyət və
dövlətin həyatında siyasi-sosial, iq -
tisadi sahədə baş verən dəyişik lik lər
ailə həyatında ciddi təsir göstərir,
ailələrdə müəyyən çətinliklər yara -
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dır. Hətta boşanmanın da sayını
artırır» [7, s. 446 ]. Müəlliflər gənc
ailənin ailə-nigah münasibətlərinə
təsir göstərən və bu münasibətləri öz
məhvərindən çıxardan amilləri qrup -
laşdırırlar. 

Pedaqoji baxımdan gənc ailələrdə
ailə-nigah münasibətlərinə təsir gös -
tə rən amillərdən biri də qısqanclıq -
dır. Doğrudan da qısqanclıq hissi
ailənin şöhrətini dağıdır, onun tam
formalaşmasına imkan vermir. Rus
pedaqoqu L.Kovalyova problemlə
bağlı yazır: «Başlıca problem qıs -
qanclıq hissini keçirməkdə və ya
keçirməməkdə deyil, onun müxtəlif
təzahür formalarına münasibətdir.
Bu həm də əxlaqi problemdir» [5,
s.160]. Hisslərini cilovlaya bilmə -
mək və mədəni davranmamaq arvadı
ərinin gözündən salır, onların birini
gərindən soyudur. Gənc ailələrdə
qısqanclığın formaları olduqca müx -
tə lifdir. Və əksər hallarda bu hiss ailə
münasibətlərini soyuqlaş dırır. Gənc
ailələr bunu nəzərə almalı, hər hansı
qısqanclığın ifrat səviyyəyə qalxıb,
xəstəliyə çevrilməsinin qarşısını al -
ma lıdırlar. 

Pedaqoji yönümdə ailə problem -
ləri N.Kazımovun, Z. Qaralovun,
Y.Bəşirovun, V.Xəlilovun, A.Abba -
so vun və başqalarının əsərlərində də
hərtərəfli araşdırılmışdır. Ailənin
praktiki psixologiyası əsərində İ.Mir -
 zəyev qeyd edir ki, bir sıra hallarda

Azərbaycan ailələrinin çoxu üçün
xarakterik olan bir cəhəti qeyd etmək
lazım gəlir. Bir sıra hallarda erkən
nigaha daxil olarkən, çox vaxt gənc
ailə cütlüklərinin öz valideynlərin -
dən maddi və mənəvi cəhətdən asılı
olmaları onların ailə məsuliyyətini
hiss etmək, birgə məqsədlərini müəy -
yənləşdirmək imkanını məhdudlaş -
dırır [10, s.30]. Doğrudan da bu amil
gənclərin ailə-nigah məsələlərinin və
onların münasibətlərinin adekvat
qurulmasına şərait yaratmır. 

Pedaqoji yönümdə aparılmış təd -
qi qatlardan danışarkən M.Həm zə ye -
vin, N.Muxtarovanın, Q.Əzimovun,
S.Quliyevin və onlarla başqa təd qi -
qatçıların adlarını çəkmək olar. Pro-
fessor S.Quliyevin tədqiqatlarını bu
sahədə uğurlu və sanballı hesab et -
mək olar. Professor S.Quliyev özü -
nün «Ailə pedaqogikasının mühüm
problemləri» əsərində yazır ki, «mə -
həbbət ilk ər-arvad dövründə mühüm
amil kimi çıxış edirsə də, sonralar
valideynlik vəzifələri, qayğıları
mey dana çıxır. Ərəb atalar sözündə
deyildiyi kimi evlənmək bir aylıq
sevinc, ömürlük qayğıdır [8,s.15].
Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki,
bəzi gənclər ailə həyatına qədəm
qoyarkən rahatlığa xüsusi əhəmiyyət
verirlər. Məhz yaşa uyğun olmayan
nigahlar belə komforta meylin nəti -
cəsidir. Ona görə də gənclər bil məli -
dirlər ki, səadəti hər kəs özü yaradır.
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Gənc ailələrdə ailə-nigah münasi -
bət lərinin formalaşmasının psixoloji,
pedaqoji və etnopsixoloji cəhətlərini
şərh edərkən müəllif bilavasitə xalq
yaradıcılığına, folklor nümunələrinə,
atalar sözlərinə, eləcə də görkəmli
şair və ədiblərin əsərlərinə istinad
etmiş, orada inikas olunmuş ailə mə -
sələlərini sistemli şəkildə və təfərrüatı
ilə təhlil etmişdir. Bu ba xımdan onun
min ailə xoşbəxtliyinin ailənin və hər
kəsin öz əlində olması fikri olduqca
maraqlı və prinsipial sə ciy yə daşıyır.

Gənc ailə və onun nigah münasi -
bətləri fəlsəfi istiqamətdə də tədqiq
edilmişdir. Prof. S.Xəlilov ailə da ya -
nıqlığının fəlsəfi cəhətlərini belə
izah edir: «Ailəni dayanıqlı edən
qadın və kişi arasında eyniyyət yox,
fərqdir. Məhəbbət özü də bu fərqin
sayəsində mümkün olur. Təsadüfi
deyildir ki, Jan Pol Sartr məhəbbəti
həm də konfliktin bir forması kimi
nəzərdən keçirir» [11, s.48].. Proble -
min fəlsəfi mexanizminə nəzər
saldıqda aydın olur ki, əslində gənc -
lərdə ailə-nigah münasibətlərinin
təşəkkülü yalnız psixoloji amillərlə
şərtlənmir. O sistem dayanıqlı olur
ki, onun elementləri (gənclər) bir-bi -
rini təkrar etmir, əksinə tamamlayır.
Prof. S.Xəlilov yazır ki, «Hər bir
var lıq daha dayanıqlı vəziyyətə keç -
məyə, özünün bütövlük, kamillik
həddinə çatmağa cəhd göstərir. Biz
bu universal meylə, şərti olaraq ta -

mamlanma məhəbbəti deyəcəyik
[11,s. 55].

Doğrudan da bir-birini tamam -
lama, bütövləşmə ailədaxili münasi -
bət lərdə harmoniyanı yaratmağa,
onun elementlərinin üst-üstə düşmə -
sinə imkan verir. Gənc ailələrdə ailə-
nigah münasibətləri virtual münasi -
bətlər və məkan daxilində baş verər -
sə, bu o deməkdir ki, həmin insanlar
bir-birini tanımır, bir-birinin müx -
təlif cəhətlərinə bələd deyillər. Bu
isə uzun sürən münasibətlər şəbə kə -
si, sabit məhəbbət əsasında yaranmış
ailə mühiti yarada bilmir. 

Gənc ailələrdə ailə-nigah müna -
sibətlərinin formalaşmasına təsir
gös tərən amillər içərisində etnomə -
dəni amillər də mühüm yer tutur.
Demək olar ki, bu amillər əksər
hallarda aparıcı mövqeyə malik olur.
Burada əsas aparıcı cəhət adət-
ənənələrdir. Hər bir xalqın adət-ənə -
nəsi tarixən təşəkkül edən nəsildən-
nəsilə verilən fəaliyyət və davranış
forması və onlara uyğun olan qayda,
təsəvvür və mənəvi sər vətlərdir.
Ailə-nigah münasibətlə rinə xalqımı -
zın qədim əcdadları olan oğuzlardan
evlənmə adət-ənənələrini həmin cə -
hətlə bağlı olan müasir adət-ənənə -
lərimizlə mü qa yisə etdikdə, söylən -
miş müla hi zənin əsas psixoloji
mahiyyəti aydın nəzərə çarpır. 

Professor Ə.S.Bayramov yazır ki,
adət-ənənəyə riayət edilməsi etnos
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və ya xalq içərisində yazılmamış
qanun şəklini alır [3, s.176]. Bir
ümumi cəhəti nəzərə almaq lazımdır
ki, gənc ailənin monolitliyini saxla-
maq, onu iqtisadi sarsıntılardan qo -
ru maq üçün qıza «cehiz» verilir.
Bəzi hallarda qıza cehiz verilmə -
yəndə bu onun ailə münasibətlərinə
təsir göstərir. Lakin bu faktın özü də

nisbidir və regional xarakter daşıyır.
Deməli, gənclərdə ailə-nigah müna -
si bətləri etnik, mədəni amillər kon -
tekstində də özünəməxsus çalarlara
malik olur. Amma həmin amillərin
çəkisi, nigahın monolitliyinə təsiri
sistemli, fərqləndirici fonda tədqiq
olunmamışdır. Hesab edirik ki, bu
amillər tədqiq olunmalıdır.

1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə.
Psixologiya. Bakı: 2003,540 s.

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə.
Sosial psixologiya. Bakı: Qapp,
2003, 365s.

3. Bayramov Ə.S. Etnik psixo lo -
giya. Bakı, 2001, s.176].

4. Baxşəliyev Ə.T. Azərbaycanda
psi xoloji fikrin inkişafı. Bakı, Maarif,
1991, 212 s. 

5. Əlizadə Ə.Ə., Abbasov A.A.
Ailə həyatının etika və psixo lo gi -
yası. Bakı: 1988, 192 s. 

6. Əlizadə Ə.Ə. Uşaq və
yeniyetmələrin cinsi tərbiyə
məsələləri. Bakı: 1986, 236 s.

7. Həsənov A., Ağayev Ə. Pe da -
qogika. Bakı: Nasir, 2007, 496 s.

8. Quliyev S. Ailə pedaqo gi ka sı -
nın mühüm problemləri. Bakı: 2005,
416 s.

9. Talıbov Y.,Talıbov E., Priver di -
yeva E., Cabbarov B. Məktəblilərin
milli mentalitet əsasında tərbiyə
edil məsi. Bakı, 2004, 174 s

10. Mirzəyev İ. Ailənin praktik psi -
xo logiyası. Bakı: Adiloğlu, 2005, 312 s.

11. Xəlilov S.S. Məhəbbət və
intel   lekt. Bakı: Nurlan 2006, 176 s.

12. Аллахвердиева И.Р. Об
уров нях совместимости в моло -
дых семьях / Тезисы докладов IV
Всесоюзной школы –семинара мо -
лодых психологов. М.: 1987, с.6-7. 

13. Психотерапия семейных от -
но шений. Самара: 2004, 70

Психолоэийа jурналы 2010, №2

Sosial psixologiya

75

Ədəbiyyat:



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНО-
БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ

В статье исследуются факторы, влияющие на формирование
семейно-брачных отношений в молодых семьях, и группируются
проведенные исследования в этой области. Автор, исходя из анализа
проведенных исследований в разных странах, приходит к такому
выводу, что на формирование семейно-брачных отношений вместе с
другими факторами влияют и этнокультурные и региональные фак -
торы. Устойчивость брака зависит от взаимопонимания и восприятия
молодых пар друг друга. 

THE FACTORS INFLUENCING TO THE FORMATION 
OF THE FAMILY-MARRIAGE RELATIONS 

IN THE YOUNG FAMILIES

In this article is dealt with the factors influencing to the formation of the
family-marriage processes in young families, and being grouped the
researches done in this point. The author proceeding from the analyses of the
researches done in various countries is coming to a conclusion that to the
formation of the family-marriage relations together with the other factors
may also influence some ethno cultural and the regional factors too. The
steadiness of a marriage is depending on the mutual understanding and per-
ception of the young pairs of each other.
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M
üasir dövrdə qadının
sosial-psixoloji adapta -
siya məsələlərinin öy  rə -

 nilməsi olduqca mürəkkəb və çox tə -
rəfli araşdırma tələb edən problem dir.
Ona görə ki, müxtəlif mədəniyyət -
lər də qadının sosial adaptasiyasına
müxtəlif amillər təsir göstərir və hə -
min amillərin təsir dərəcəsinin aydın -
 laşdırılması yalnız qadının fəa liyyət
göstərdiyi cəmiyyətin xarakterindən
asılı olmayıb, həm də müxtəlif tip
ailə münasibətlərinin öyrə nilməsi ilə
sıx bağlıdır. Bununla ya naşı qadının
sosial adaptasiyası prosesinin sosial-
psixoloji mexanizmlərinin öyrənil -
mə si üçün həm də adap tasiyanın
sosial-psixoloji adaptasiyadan fərqli
cəhətlərini dəqiq ləş dirmək lazımdır. 

Psixoloji mənbələrdə adaptasiya
prosesi həssaslığın artıb azalması
kimi diqqətə çatdırılır və psixo-fi zio -
loji proses kimi təqdim edilir. Görə -
sən adaptasiyadan fərqli olaraq so sial
adaptasiya özündə hansı cəhət ləri
əks etdirir? Sosial adaptasiya adap ta -
siyadan fərqli olaraq bir sıra mə qam -
ları özündə ehtiva edir: 1) fər din
sosial mühitə fəal və ardıcıl uy ğun -
laşması; 2) fəal və ardıcıl uyğun -
laşmasının nəticəsi.

Fəal və ardıcıl uyğunlaşma ele -
men   tinin əlaqə və münasibətləri dav -
ranışının xarakterini müəyyənləş di -
rir, eləcə də fərdi dəyərlər sistemin -
dən, məqsədlərdən və ona nail olmaq
imkanlarından asılı olur.

Adaptasiyanın fasiləsiz xarakter
daşımasına baxmayaraq onun fərdin
fəaliyyətin də təzahürlərinin dəyiş -
mə   sini cəmiyyətin sosial əhatəsi ilə
əlaqələndirirlər. Bir sıra tədqiqatçılar
(6,7) xüsusi olaraq sosial adapta si ya -
nın tiplərini müəyyən edirlər. Həmin
tiplər aşağıdakı yönümdə özünü gös -
tərir: a) sosial mühitlə fəal təsirdə olan
və onu dəyişməyə çalışan tip: b) qrup
və sərvət dəyərlərini konformist şə -
kildə qəbul edən tip. 

Sosial adaptasiya prosesi özü-öz -
lüyündə sadə proses olmayıb, müx -
tə lif sosial aspektləri özündə əks et -
di rir. Xüsusən də sosial rolların fərd
tərəfdən qəbul edilməsi sosial adap -
ta siyanın göstəricilərindən biri dir.
Bu mexanizmi açmaq üçün şəx -
siyyətin xüsusən də qadının sosiali -
za siyası prosesinə diqqət yetiril mə -
lidir. Deməli, sosial adaptasiyanın
psi xoloji mexanizmini açmaq və
onun hərtərəfli tədqiqi üçün bu ele -
ment lər tədqiq olunmalıdır.
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Qadının da kişi kimi formalaşma -
sında, şəxsiyyətə çevrilməsində, so -
sial-psixoloji adaptasiyasında ciddi
psixoloji fərqlər müəyyən edilmə di -
yin dən və ümumi konseptual yanaşma
olduğunu nəzərə alıb, sosial-psi xo -
loji adaptasiyanın tədqiqi istiqamət -
lərini müəyyən prinsiplər əsasında
qruplaşdıra bilərik. Burada əsas me -
yar sosial-psixoloji adaptasiyanın
mexanizminin açılmasında müxtəlif
komponentlərin əsas götürülməsidir.
Məhz bu cəhətdən yanaşdıqda iki
əsas istiqaməti fərqləndirə bilərik:

1) Psixoloji yönümdə aparılmış
təd qiqatlar.

2) Sosial-psixoloji yönümdə apa -
rılmış tədqiqatlar.

Təsvir etdiyimiz ardıcıllıq əsa sın -
da ilk növbədə psixoloji yönümdə apa -
 rılmış tədqiqatlara nəzər yetirmə yi
məqsədəuyğun hesab edirik. Şüb hə siz,
bu istiqamətdə aparılmış tədqi qatlar
şəxsiyyətin təşəkkül və forma laş ma sı
ilə bağlı tarixi mübahisə fo nunda təh -
 lil edilmişdir. Nəzərə çat dır maq is tər -
dik ki, bu yanaşma kon tekstində əsa -
sən genetik yanaşma əsas götü rülür.

Geniş mənada sosial-psixoloji
adap  tasiya ilə bağlı aparılmış psi xo -
loji tədqiqatları müəyyən çərçivədə
təsnif etmək çətindir. Çünki burada
həm ümumi yanaşma tərzləri, həm
də fərdi yanaşmalar olduqca çoxdur. 

Sosial-psixoloji adaptasiya prob le -
 minin öyrənilməsinin əsası bihevio -

rizmdə qoyulmuşdur. Bu nəzə riy   yə -
də əsas prinsip sınaq və səhvlər vasi -
təsilə öyrənmə və uyğunlaşma dır.
Bu nun əsası E.Torndayk tərəfin dən
qo yulmuşdur. Torndayka görə, hər
hansı hərəkət arzuolunan nəti cə yə
gəti rib çıxarırsa, onun təkrarlanma
ehti malı artır, əksinə, isə azalır (6,
s.309). Bu faktı belə başa düşmək
olar ki, hər hansı bilik vermədən və
sistemli təsirdən istifadə etmədən
qa dın və ya kişinin adaptasiyasını tə -
min etmək olar. Ancaq fikrimizə,
“tə sadüfilik” heç də həmişə lazımi
nəticəni verə bilməz. Yəni, fərd etdi yi
hərəkətin doğruluğunu və yanlış lı ğı -
nı heç dərk etmək iqtidarında olmaz.

Torndaykın nəzəriyyəsi həmin
məktəbin nümayəndələrindən biri
olan Skinner tərəfindən müəyyən
kor rektlərə məruz qalmışdır. Onun
fikrincə, hər hansı davranış tərzi heç
də həmişə təsadüfilik əsasında ya ran -
  mır. Hər hansı bir stimulun dəfə lərlə
möhkəmləndirilməsi yerinə ye ti rilən
davranış aktının məqsədə mü vafiq li -
yini, uyğunlaşmanı təmin edə bilər
(6,s.303). Skinnerin mövqeyinə gö -
rə, uşağa ilk sözün öyrədilməsinin
psi xoloji mexanizmini müxtəlif cür
izah etmək olar. Uşağın “ana” sö zü -
nü ana kimi tələffüzü valideynlərdə
müsbət reaksiya doğurur və uşağın
ananın adını söyləməsini çox böyük
sevinclə qarşılayırlar. Yəni, rəğbət -
lən dirmə möhkəmləndirməyə səbəb
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olur. Aparılmış tədqiqatlar (1,2,3,
5,7) göstərir ki, belə olan hal da vali -
deyn tərəfindən “seçici müka fatlan -
dırma” uşaqlarda düzgün ol ma  yan
reak siyanın yaranmasına şə rait yara -
dır. Uşaq elə davranış tərz lərini
yadın da saxlayır ki, bu onda sosial
möh kəmləndirməni təmin edəcək
reak siya olmur, əksinə onun göz lə di yi
nəticəyə yaxın olanı yadda sax la yır.
Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki,
uşağın adaptasiyasında yalnız tərbi -
yə təməl rolu oynamır, burada həm
də valideynlər arasındakı münasi bət -
lər, eləcədə sosial həyatın müxtəlif
aspektləri mühüm rol oynayır. Hər
hansı bir halda sosial-psixoloji adap -
ta siyanı təmin etmək üçün elə cə hət -
lər əsas götürülməlidir ki, bu fərdin
və ya ictimaiyyətin arzu etdiyi dav -
ra nışın gerçəkləşməsi ehtimalını
artırsın.

Bir mühüm cəhəti də qeyd etmək
lazımdır ki, bihevioristlərin bu ide -
ya ları sonrakı dövrlərdə inkişaf etdi -
rilmiş və psixologiyada vətəndaşlıq
hüququ qazanmışdır.

Doğrudan da sosial-psixoloji adap -
tasiyanın hansı istiqamətdə getməsi,
qadının özünü gerçəkləşdirməsi bu
və ya digər səviyyədə həm tərbiyə
sistemindən, həm də valideynlərin
mü nasibətindən çox asılıdır. Təbii ki,
uzun illər Azərbaycan qadınının so -
sial-psixoloji adaptasiyasında yaran -
mış problemlərə məhz tərbiyə

sistemi və qadın davranışının sıxış -
dı lırmasına yönəlmiş “konformist”
mü hitin möv cudluğu səbəb olmuş -
dur. Hər bir halda bihe viorst lərin bu
fikirləri hə min mexanizmi müəyyən
mə na  da açmağa kömək edir.

Qadın problemi, qadın psixo lo -
giyası psixoanalizdə də özünəməxsus
şəkildə təhlil olunur. Z.Freydin fikir -
lərinə görə, qadının sosial-psi xoloji
adaptasiyasını çətinləşdirən amil
qorxu hissidir. Onun fikrincə, bu hər
cür qorxu deyil, məhəbbətin itiril mə -
si qorxusudur ki, bu da son nəticədə
öz mövcudluğuna görə, ma zoxizmə -
özünü qurban verməyə gətirib çı xa -
rır. Mazoxizmə meyillilik başqa la rın -
dan emosional asılılığa gətirib çıxarır
ki, bu da əksər hallarda həyəcanla
mü şahidə olunur. Freydin fikrincə,
bu cür tendensiya ana dangəlmədir və
bioloji amillərlə şərt lənmişdir. 

Freydin bu müddəaları onun ardı -
cıllarından olan K.Xorni tərəfindən
başqa şəkildə izah və təhlil edilməyə
cəhd göstərilmişdir. K.Xorni yazır:
“Bi  zim fikrimizcə, bioloji amillər
de   yil, məhz mədəni amillər qadın -
ların məhəbbətini yüksək qiymət lən -
dirilməsinə və onu itirmək qorxusunun
ya ranmasına şərait yaradır” (10,
s.224). Burada K.Xorninin fikirləri
ilə razılaşmamaq olmur. Çünki, qa -
dınlar illərlə ciddi siyasi və iqtisadi
vəzifələrdən kənarlaşdırılmış vəziy -
yətdə fəaliyyət göstərmiş və onların

Психолоэийа jурналы 2010, №2

Sosial psixologiya

79



həyatı emosional səviyyədə ailə ilə
məhdudlaşdırılmışdır. Lakin bu o de -
mək deyildir ki, onlarda məsuliy yət
hissi inkişaf etməmiş və onlar işlə mə -
  mişlər. Onların iş dairəsi ailə çər çi və -
 sindən kənara çıxmamış, şəx si işgü -
zar münasibətlərdə təzahür et miş və
emosionallığa əsaslanmış dır. Başqa
bir tərəfdən isə bu situasiyada mə həb -
bət və nifrət qadın idealına çevrilmişdir.

Qadının əsas xoşbəxtliyi ərinə və
uşaqlarına münasibətdə formalaşmış
və məhəbbət real, gerçək dəyərə çev -
rilmişdir. Belə olan halda emosional
sfe radan kənarda mövcud olan hər
han sı məşğuliyyət nəinki əsas sayıl -
mış, hətta qadınların özünün şüurunda
“ikinci dərəcəlilik” qavrama konti -
un mu əmələ gəlmişdir. Onlara uy ğun
olmayan məşğuliyyətlər qadının özü
üçün axırıncı dərəcəli məşğuliy yət
kimi qavranılmışdır.

Qadın psixologiyasını dərindən
tədqiq etməyə cəhd göstərən K.Xor -
ni daha sonra yazır: “Şübhəsiz, bi zim
mədəniyyətdə əvvəlki kimi qadın -
 ların məhəbbətini qiymət ləndirmək
meyli və ondan daha çox gözləmək
istəyi mövcuddur. Məhz bu cəhət ki -
şilərə nisbətən qadınların onun itir -
mə sindən də çox qorxma sını şərt lən -
dirir (10, s.225). 

Məhəbbətin, hörmətin yeganə də -
yər kimi qiymətləndirilməsinə sə bəb
olan mədəni amillər, müasir qa dının
bir sıra cəhətlərini demək olar ki, üzə

çıxarır. Bunlardan biri yaşa münasi -
bət dir. Bu münasibət qocalmaq və
acı nəticələr haqqında təəs sü rat lar -
dan qaynaqlanır.

Məlumdur ki, qadın əsas xoş -
bəxt liyi – sevgidə və bilavasitə kişi
va sitəsilə gerçəkləşən məhəbbətdə
gör  düyündən, özünün qocalmaq qor -
xusu və sonra da kişinin ona qarşı
olan hörmətinin itirməsi ilə barışa
bilmir. K.Xorniyə görə, belə təəssü -
ratlar nəinki adaptasiyanın zəiflədir,
hətta nevrotik simptomların yaran -
ma  sına gətirib çıxarır (10, s.225). 

Əksər tədqiqatçıların (6,8,9,10)
fikrincə, bu qorxu yaşla məhdudlaş -
mır. O, qadın cəlbediciliyinin itiril -
mə sində daha da genişlənir və qadı -
nın özünə münasibətində inamsızlıq
yaradır, özünügerçəkləşdirməyə ma -
ne olur. Eləcə də bu qorxu onun psixi
həyatının sağlam prinsiplərini pozur.
Məhz bütün bunlar qısqanclığın, qa -
dınlara nifrətin əsasını qoyur. Belə
olan halda, qadın erotik sferadan kə -
nar da olan keyfiyyətləri qiymət lən -
dirmək bacarığını itirir.

Qadın yetkinlik, özünənəzarət,
müstəqillik, müdriklik kimi keyfiy -
yətləri sanki görmür. Ümumiyyətlə,
qa dında narazılıq doğuran iki əsas
prinsip neofreydistlərin əsas qayəsi
hesab olunur. Onları onu aşağıdakı
kimi qruplaşdırırlar:

Birincisi, insan münasibətlərinin
pozulduğu və məhəbbətə nail olma -
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ğın çətin olduğu mədəniyyət, ikincisi
bu mədəniyyətin yaratdığı natamam -
lıq kompleksi.

Təbii ki, qarşıya sual çıxır. Gö -
rəsən, bizim mədəniyyətdə kimlər –
qadınlar yoxsa kişilər natamamlıq
kom pleksindən əziyyət çəkirlər? Tə -
bii ki, bu suala birmənalı cavab ver -
mək çətindir. Lakin bir cəhət qeyd
olunmalıdır ki, kişilər kişi olduqları
üçün natamamlıq hissi keçirmirlər.
Qadınlar isə qeyri-şüuri olaraq müəy -
 yən dərəcədə bu kompleksdən əziy -
yət çəkirlər. 

Göründüyü kimi, qadında sosial-
sixoloji adaptasiyanı çətinləşdirən
həm bioloji, həm də mədəni amillər
olduqca çoxdur. Həmin amillərin tə-
sir dərəcəsinin müəyyənləşdiril mə si,
qadının sosial-psixoloji adapta si ya -
sı nın mexanizmini açmağa kömək
et miş olar.

Neofreydistlər xüsusən də, Q.Sal-
liven, K.Xorni və başqaları belə qə -
naətdə olmuşlar ki, insanın özünə -
ina mı bir sıra keyfiyyətlərdən, cə sa -
rət likdən, müstəqillikdən, situasiyanı
idarə etmək bacarığından və s. ası -
lıdır. 

İlk dövrlər üçün ev təsərrüfatı ilə
qadınların məşğulluğunda vacib və
məsuliyyətli iş uşaqların tərbiyəsi,
ailə qayğısına qalmaq qadının özünü
qiy mətləndirməsinin əsasını təşkil
etmişdir. İqtisadi proseslərdə qadın
özünü konstruktiv faktor kimi qav ra -

yırdı və bu onun özünüqiymətləndir -
məsinin adekvatlığına hərtərəfli təsir
göstərirdi. Lakin bu əsasın tədricən
aradan çıxması (uşaqların sayının
azalması, təsərrüfatın idarə olunma -
sında kişinin nüfuzu və s.) ilə qadın
əsas fundamental və funksional
təməlini itirdi və şəxsi ləyaqət his si
azalmağa başladı (10, s.226).

Təbii ki, bu dəyərin itirilməsi hər
şeyin itirilməsi demək deyildi. Belə
halda qadında seksual özünəinam
hələ də saxlanılırdı. Lakin bu əsas
qadın ləyaqətinin alçaldılmasında və
onun günahkar kimi tanınmasında
mühüm rol oynadı ki, bu patriarxal
cəmiyyətdə qadını günahkar simaya
çevirdi. Belə hallara erkən dövrlərdə
xristian ədəbiyyatında rast gəlinir.

Şübhəsiz, belə mədəni amillərin
təsiri altında günü bu gün də qadın
özünü bir sıra məsul işlərə hazır he -
sab etmir ki, bu da onun özünüqiy -
mət ləndirməsinin aşağı düşməsinə
səbəb olur.

Bütün bunlarla yanaşı, yəni bütün
bu itkilərlə paralel qadının emosio -
nal özünəinamı qalır. Lakin bu emo-
sional özünəinam yalnız məhəbbətlə
məhdudlaşdığından, belə mövqe çox
asan şəkildə emosional asıllığa gə ti -
rib çıxarır ki, bu da insan ləyaqətinin
alçalmasına səbəb olur. Çünki, insa -
nı sevməyəndə, ona hörmət etmə -
yəndə o artıq özünü alçalmış hesab
edir və bütün dərdlərin əsasını qoyur.
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Psixoanalizin banisi Z.Freyd qa -
dınlarda natamamlıq kompleksindən
danışarkən, təəssüflə yazır: “Unut-
maq olmaz ki, biz qadını elə təsvir
edirik ki, onun mövcudluğu yalnız
sek sual funksiyası ilə məhdudlaşır
(9). Ancaq bir cəhəti unutmaq olmaz
ki, Freydin bu nöqteyi-nəzəri əslində
çox uzağa gedib çıxır. Hər bir qadın
hər şeydən əvvəl insandır, anadır və
cəmiyyətin formalaşma sın da onun
rolu böyükdür. Onun ancaq fəaliy -
yətin bir aspekti ilə qiymət ləndirmək
yanlışlıqdır. 

Z.Freydin son tədqiqatları gös tə -
rir ki, o bioloji amil konsepsiyasından
uzaqlaşıb, mədəni amilləri artıq diq -
qət mərkəzinə gətirir. O yazır: “Bü -
tün bunlarla yanaşı, biz qadınları pas -
sivliyə məcbur edən əsaslı amilləri də
qiymətləndirməliyik. Ancaq bu
amillərin xarakteri elə də tam ay dın
de yil. Şübhəsiz, biz unutmamalı yıq
ki, qadınlıq və instiktiv həyat ara -
 sında mühüm əlaqə və münasibətlər
vardır. Özünün aqressivliyini sıxışdı -
rılması, qadınların cəmiyyətdən uzaq
saxla nıl ması və ya onlara yönəldil -
məsi, güclü mazoxist təhriklərin
yaranma sına şərait yaradır ki, bu da
dağıdıcı meyillərin erotik ma hiy -
yətdə olma sını sübut edir”(9, s.135).

Söylədiyimiz məqamların psi xo -
loji mexanizmi Freydin Edipin kom -
pleksində çox ətraflı şəkildə öz
əksini tapmışdır. Freydə görə seksual

tələblərin ödənilməsi məsələsində
oğlanlar qızlara nisbətən əlverişli
vəziyyətdə olduqlarına görə bütün
qızlar oğlan olmağı arzulayırlar. On -
lar adətən öz analarına və bacı la rına
nifrət edirlər (9, s.137). Freyd burada
B. Sounun bu mülahizəsini misal
gətirir və onu tamamilə doğru hesab
edirdi: “Əgər gənc ingilis xanımının
anasından daha çox nifrət etdiyi bir
nəfər varsa, o da onun böyük bacı sı -
dır”. Zaman keçdikcə seksual ob -
yekt lərə sahib olmaq üçün ailədə
gizli cəbhələşmə başlanır: nəticədə
qızlar ana və bacılarının, oğlanlar ata
və qardaşlarının ölümünü arzulayır -
lar. Əgər ər-arvaddan biri başqasını
sevməyə başlayırsa, onlar hətta bir-
birini öldürmək niyyətilə yaşayırlar
(4,s.48). Freydə görə, qadının sosial
adaptasiyasını çətinləşdirən amil
həzz və iztirabın təsir “balansının”
pozulmasıdır. Balansın təbii şəkildə
pozulmasından əlavə biz onu şüurlu
şəkildə pozmuş oluruq. Bu xarici
qüv vələrin – mədəniyyətin, sosial
mü hitin, gerçəkliyin öz mənafeyin -
dən irəli gəlir. İctimai tərəqqinin elə
bir mərhələsi gəlir ki, həmin balan-
sın pozulması cəmiyyətin birgəya şa -
yışı və onların fəaliyyəti üçün zəru -
rətə çevrilir. Bu zərurəti dərk etmək
bütün tələblərin ödənilməsinin qey -
ri-mümkünlüyü haqqında inamın
aşılanması ilə əlaqədardı. Qadın an -
lamalı olur ki, tələblərin ödənil mə si -
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nin də öz meyarı və hədləri vardır.
Biz heç vaxt tələblərimizi ödəyə,
sözün tam mənasında xoşbəxtliyi mi -
zi təmin edə bilmərik, digər tərəfdən
elə şeylər var ki, bizə zövq verir, la -
kin biz ondan çəkinməyə məcburuq:
normalar, amillər, rituallar, ədəb-ər -
kan qaydaları bizə istədiyimiz hər
şe yi reallaşdırmağa imkan vermir,
Bü tün bunlar birbaşa və ya dolayı
yolla qadına da aid edilə bilər. Əs lin -
də isə cəmiyyətdə həzz və ehtirasın
ödənməsi baxımdan kişilərin üstün
mövqeyi və qadınların sıxış dı rılma -
sı, cəmiyyətin əksər üzvləri tə rəfin -
dən dəstəklənməsi qadının so sial-
psixoloji adaptasiyasını çətinləşdirir.

Təbii ki, bioloji tendensiyalarda,
mədəni faktorlar arasında əlaqənin
qadınların psixologiyasına təsiri
Freyd araşdırmamışdır və yekun rəy
söylənilə bilməz. Freydin fikirlərinə
tənqidi münasibət göstərən K.Xorni
hesab edir ki, seksual təşkil və funk -
si yalardakı fərqlər psixi həyata hər -
tə rəfli təsir göstərir. Lakin belə təsi -
rin qeyri-konstruktiv olduğu ha mı
tə rəfindən qəbul edilməməlidir. Bu -
rada başlıca fərq mədəni amillərdir.
Belə ki, amerika qadını, alman qadı -
nın dan, hər ikisi isə hindistan qa dı -
nından fərqlənir. 

Tarixən funksiyaların fərqləndi -
ril məsi qadının etnik-milli adətlərə
görə fərqləndirilməsinə şərait yara -
dır. Təbii ki, bu fikirlərlə razılaşmamaq

olmaz. Ancaq bütün sadaladı ğı mız
qa dının sosial-psixoloji adap ta si ya -
sına təsir göstərdiyini söylə mək
çətin  dir. Mexanizmin hər tə rəfli açıl -
ma ması etnik və kross-mə dəni tədqi -
qatların qeyri-sistem li liyi buna söy -
ləməyə imkan verir.

Qəti olaraq belə qənaətə gələ
bilərik ki, spesifik mədəni şərait və
qadına münasibət, qadınlarda spesi -
fik keyfiyyətlər və qabiliyyətlər for -
malaşdırır ki, bu da qadının sosial-
psixoloji adaptasiyasında incə mə -
qamları araşdırmağa imkan verir.

Ümumiyyətlə götürdükdə, aparı lan
psixoloji tədqiqatlarda bu problem
sistemli araşdırılmamışdır. Apa rı lan
tədqiqatlar əksər hallarda müa sir
dövrün nəticələrinə əsaslanır, tarixi
planda problemə yanaşmır. Əslində
problemin kökünü mədəni-tarixi
inkişafda baş verən təkamüldə axtar-
maq daha düzgün olardı. 

Mədəni amillərdən danışarkən
Qərb və Şərqdə qadına münasibəti
əxlaqi fonda adekvat təhlil edən
professor S.Xəlilovun fikirlərinə
istinad etməmək olmur. O yazır:
“Şərqdə isə əxlaqi normalardan azca
da kənara çıxan amillərin üstü
açıldıqda hü quqda nəzərdə tutuldu -
ğu na nisbətən daha ağır cəza veril -
diyindən və ictimai tənbeh də hə -
qarətli olduğundan, insanlar özləri -
nin hissi və iradi zəif lik məqa mın -
dakı əməlləri gizlətmək məc bu -
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riyyətində qalır. Nəticədə pərdə ar xa sı
reallıqdan fərqli olaraq hamı zahirdə
başqa cür “ağıllı görünməyə çalışır,
cəmiyyət riyakarlaşır, əxlaqi baxım dan
kimin kim olduğu nu müəy yən ləş dir -
mək xeyli çətin olur. Beləliklə, əxlaq
məsələlərində Şərq də də in san ları ri -
ya karlığa sövq edən ictimai tənbe hin
və cəzanın əmrlə adekvat ol ma ma sı,
tərbiyəedici yox, seyredi ci ol ma sıdır
(5,s.408). Həqi qətən də müəl  lifin
fikirləri ilə razı laşmamaq olmur. 

Şərq mədəniyyətində formalaşan
bu stereotiplər hər şeydən əvvəl zəif
cinsin nümayəndəsi olan qadınlara
təsir edir və onları özünün qurbanına
çevirir. Fikrini müqayisəli şəkildə
davam etdirən, S.Xəlilov daha sonra
yazır: Bu sadəcə əxlaqi səbatsızlıq
deyil, əxlaqi pozğunluğun ifrat halı,
əsl cinayətdir və Qərbdə belə mü -
nasibətə hətta sadəcə “təşəbbüsə
görə ciddi hüquqi cəza” nəzərdə
tutulur. Bəli, bizim bəyənmədiyimiz
Qərbdə vəzifəli şəxsin tabeliyində
olan işçi yə başqa gözlə baxması,
müəllimin öz tələbəsinə müsbət qiy -
məti müqabilində təmənnalı münasi -
bət bəslə mə si halları nəinki hüquqi
məsu liy yətə cəlb olunma, hətta cə -
miy yətin özü belə adamları daşqalaq
edir və ən başlıcası, belə şey normal
insanların heç qəlbindən də keçmir;
yəni, Qərb bu məsələdə hüquq və
əxlaq adek vatlığına nail ola
bilmişdir (5, s.468).

Şərqdə də qadın günahsız olanda,
“ağlını itirən” kişidən daha çox qa -
dın olur. Məhz bu sosial ədalətsizlik,
ayrıseçkilik kişilərə bu üstün vəziy -
yətdən sui-istifadə üçün meydan
açır.

Bəs bizdə bu necədir? Hüquq öz
funksiyasını yerinə yetirə bilmədi -
yin dən və hüquqi mədəniyyət aşağı
olduğundan sırtıq münasibətlə üz lə -
şən qadın nə edəcəyini bilmir: ya
ürək ağrısı ilə təhqirlərə dözməli, ya
iş tapmağın belə çətin olduğu bir
vaxtda “üzə salıb” işdən çıxmalı, ya da
bunu ərinə, qardaşına, atasına de -
mək lə qan tökülməsinə bais olmalı -
dır. Qərbdə ən optimal sayılan məh -
kə məyə müraciət heç ağlına gəlmir.
“Kişilər” də məhz qadının bu “əlac -
sız” vəziyyətindən “özünü biabır et -
mək istəməməsindən” sui-istifadə
edirlər. 

Təbii ki, bu faktları nəzərə alma dan
onun psixoloji korreksiyasını apar -
madan gender problemlərini həll et -
mək, qadının sosial-psixoloji adaptasi -
ya sında əmələ gələn çətinliklərin ara -
dan qaldırılmasına nail olmaq olmaz.

Əksər psixoloqların (1,3,5,8,9)
fik rincə, qadının sosial-psixoloji
adap  tasiyası adekvat şəkildə həyata
keçirmək üçün ilk növbədə tərbiyə
sistemində ciddi dəyişikliklər etmək
lazımdır. Məsələn, götürək bizim
etnik-milli şəraiti. Belə bir atalar sö -
zü var: “Qızını döyməyən, dizini dö -
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yər” anlamı əslində qızın tərbi yə sin -
də buraxılmış ciddi nöqsanlardan
xəbər verir. 

Qızların, qadınların aşağılıq
kom  pleksi kimi saxlanması, onların
gələcəkdə özünü gerçəkləşdirmək
imkanlarını minimuma endirir. Cə miy -
yət isə inkişaf edir, yeni-yeni tə lə bat -
lar yaranır. Özünü aşağı qiymət lən -
dirən qızlar ekstremal situasi ya lar da,
ən azı konfliktli şəraitdə özlərini tez
itirirlər, öz sözlərini deməyi bacar -

mır lar. Nəticə isə aydındır. On ların
sosial-psixoloji adaptasiyası normal
şəkildə həyata keçmir. Cə miy yətin
və ya ayrı-ayrı şəxslərin qur banına
çevrilirlər. Bir məqam da qeyd olun -
malıdır ki, müasir dövrdə bu prob -
lem müəyyən mənada öz həllinə ya -
xın laşsa da, onun tamamilə həll
olunduğunu söyləmək çətindir. Ailə -
lərlə maariflənmə işi fikrimizcə bu
problemlərin müəyyən dərəcədə həl -
linə zəmin yarada bilər.

Ədəbiyyat:



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЖЕНЩИН

Ряд проблем социально-психологической адаптации женщин ана -
лизируется в статье. Принимая принцип генетического подхода автор
приводит бихевиористской и психо -аналитического подхода, со циаль -
но-психологической адаптации женщины в центре внимания, ана ли зи -
рует идеи К.Скиннера, З.Фрейда и К.Хонина. 

Автор приходит к такому выводу, что основные подходящие мо -
менты трудящих социально-психологической адаптации женщин это
воспитания и конформистский подход к женщине. Автор считает, что
получение образования семей и вовлечение женщин в деятельность в
различных областях общественной жизни может решить эти проблемы
частично.

SOME PROBLEMS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION OF THE WOMAN

A number of problems of the socio-psychological adaptation of the
woman is analyzed in the article. Taking the principle of genetic approach
the author brings behaviorist and psycho-analytical approach of socio-
psycho logical adaptation of woman to the center of attention, analysis
K.Skinner’s, Z.Freyd’s, K. Hornin’s ideas.

Author comes to such conclusion that basic suitable times making diffi-
cult the socio-psychological adaptation of the woman is upbringing and con-
formist approach to woman. The author considers that getting education of
families and involving of women for to activities in the different areas of the
social life can solve these problems.
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ŞAGİRD ŞƏXSİYYƏTİNİN YARADICI İNKİŞAFININ 
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Əliyeva K.R.
psixol.e.d., professor

M
üasir dövrdə yeni təhsil
paradiqamalarının tət-
biqi problemləri ilə əla -

qədar şəxsiyyətin yaradıcı inkişa fına
tələblər artır. O, çevik, məhsuldar tə -
fəkkürə, həyatın irəli sürdüyü mü -
rək kəb məsələləri həll etmək üçün
inkişaf etmiş fəal qavrayış tərzinə
malik olmalıdır. Ənənəvi təhsilin
yeni minilliyin təhsilə və yeni şəx -
siyyət tipinə verdiyi tələbləri ödəm -
məsi yeni təlim üsul və vasi tələrinin,
modellərinin işlənməsini zəruri edir.
Cəmiyyətdə gedən sürətli dəyişiklik -
lər hər bir insanın həyat tərzinə, fəa -
liyyətinə təsir edir və nəticə etibarı
ilə onun baş verən dəyişikliklərə
adek  vat cavab verməsi və uyğun laş -
ması üçün özünün yara dıcılıq poten -
sialını fəallaşdırmağa sövq edir. Ona
görə də təfəkkürün inkişafı məsə lə -
lərini təkcə ali təhsil məktəbləri de -
yil, həm də bütün psi xoloji funksi -
yaları əhatə etməyə ça lışan orta mək -
təblər də həll etmə lidir. Bununla əla -
qədar məktəblilərin intellektual fəal -
lı ğının axtarış bazası olan divergent
təfəkkürün inkişafı problemi aktual -
lıq kəsb edir. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin tədris-
təhsil sistemində divergent təfəkkü rün
formalaşması zərurətini aşkara çı xa -
ran başlıca məqam ondan ibarət dir
ki, öz yaradıcılıq fəallığını ger çək -
ləşdirə bilən şəxs davranışının əxlaqi
daxili motivlərini əsas tutur və hər
şeydən əvvəl özünün şəxsi inki şafına
meyil edir. Nəticədə ətraf mühitin
şəx siyyətə təsiri xeyli dərə cədə aza -
lır ki, bu da məktəblilərin adaptasi -
ya-dezadaptasiyası baxı mın dan ol -
duq ca böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Araşdırmalar göstərir ki, təlim
fəa liyyətinin səmərəliliyi bir çox
hal larda təlim üsullarının qeyri-tək -
mil olması ilə şərtlənir. Onların kifa -
yət qədər çevik olmaması, təlim fəa -
liy  yətinin müxtəlif şəraitlərinə uy ğun -
 laşdırılmaması nəticəsində çətin mə -
sə lələrin həlli yaradıcı üsullarla tə -
min olunmur ki, bu da uğursuz
fəaliy yətə gətirib çıxarır. Belə olan
halda həmin fəaliyyətin nəticəsi
şagirdləri təmin etmir, onlar mənəvi
tələbatları ödənilmədiyi üçün özlə -
rin dən məmnun olmurlar və nəticə
etibarı ilə qarşıya çıxar maneələrin
aradan qaldırılması mümkünsüz gö -



rünür. Bunun ardınca idrak maraqları
sönür, öyrənmək arzusu itir. Ənənəvi
təlim əsasən izahedici-illüstrativ tip
ele mentləri əhatə edir. Bu zaman müəl -
  lim problemi qoyur və onun həlli
yollarını da özü göstərir. Bu tip təhsil
sistemində meyar komponenti müəy -
yənləşdirici rol oyna yır, bilik lə  rin
məcmusu təhsilin so nuna he sab lanır,
enyi zamanda təhsil təd qiqatı, pr oses -
 sual meyllər didaktik axtarış la rın
hüdudlarından kənarda qalır. Gös tə -
rilən yanaşma nəticə ləri qabaqcadan
incəliklərinə qədər tə səv vür olunan
reproduktiv fəaliy yət əsasında təhsil
proseslərini təşkil edir. 

Fərdi inkişaf sistemində diver -
gent yanaşma vasitəsilə həyata keçi -
ri lən üsul şagirdlərin problemlərin
həllinə yönəlmiş axtarış fəaliy yə tini
təş kil edir. Məsələ ondadır ki, təlim
fəaliyyətinin belə bir əsasda qu rul -
ması şagirdi kreativ məsələ lə rin
yaratdığı problemin həllinə yönəldə -
rək onun yaradıcı potensialını səfər-
bər edir. Bu zaman qarşıda dayanan
problemi həll etmək üçün şagird
müstəqil fərziyyə irəli sürməlidir.
Fər ziyyə özlüyündə fikri axtarış
vasitəsi, problemin həlli yolu, mü -
hakimə və əqli nəticələrin üzvi bir-
liyidir. Ona görə də şəxsiyyət-inkişaf
sistemində fəal təlim üsullarının
tətbiqi şəxsiyyətin müstəqil fikir irəli
sürməsinə, onu əsaslandırmaq və sü -
but etmək bacarığına söykənir. 

Qeyd etməliyik ki, axtarış fəaliy -
yəti şagirdin fəallığını, onun intel lek -
tual potensialının aktuallaşmasını və
nəticə etibarilə problem şəraiti daha
yaxşı görmək imkanını artırır. Bu isə
öz növbəsində ənənəvi təhsil sistemi
ilə şəxsiyyət yönümlü təhsilin başlıca
fərqli cəhətlərini ortaya qoyur. Belə
ki, yeni şəxsiyyət-inki şaf sistemində
təlim elə təşkil edilir ki, biliklər əsa -
sən yaradıcı səviyyədə mənimsənilir
və burada reproduktiv mənimsəmə
çox kiçik bir yer tutur. Amma ənə nə -
vi təhsildə biliyin mənimsənilməsi
minimum yaradıcılıq elementləri
olmaq la, əsasən reproduktiv səviy yə -
də aparılır. Beləliklə də, yaradıcılıq
fəallığının təzahürü şagird tərəfindən
verilmiş hərəkət proq ramına əlavə
yeni elementləri da xil etmək, yeni
məzmun yaratmaq qabiliyəti kimi
başa düşülə bilər. Danılmaz faktdır
ki, əsasında intel lektual fəallıq daya -
nan şəxsiyyətləra ra sı qarşılıqlı təsirin
müxtəlif növləri (kooperativ, proses -
sual münaqişə) problem şərait do ğu -
rur və məsələnin müstəqil həllini tə min
edir. Bu isə fərdi inkişaf sistemində
fəal təhsil üsullarının işlənib hazırlan -
masını tələb edir. İlkin ola raq bu fəal -
lıq ət raf mühitə münasibətdə öz qa -
biliy yə tini reallaşdırmaq tələba tından
irəli gəlir və insanın hər tərəfli inki şa -
fına yardım gostərir (K.Rocers).

İnnovasiya sistemində yaradıcı
ya naşma üsulunun bəzi xüsusiy yət -
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ləri nəzərə alınmalıdır. Problem tə -
lim üsulu inkişafetdirici təlimin bir
tipidir və burada şagirdin sərbəst ax -
tarış fəaliyyəti onun əsasını təşkil edir.
Problem təlim ənənəvi tədris sis te -
mindən fərqli olaraq qarşılıqlı fəaliy -
yət sisteminin mürəkkəb növ lərini
ehtiva edir. Burada şagirdlərin öz
fəa liyyətini idarə etməsi əsas rol
oynayır. 

Təlim prosesində müəllim-şagird
münasibətlərinin mühüm cəhətlərin -
dən biri də tədrisin necə aparılması -
dır. Şübhəsiz ki, şagirdlərin yaradı -
cılıq imkanlarını aktuallaşdırmaq və
gerçəkləşdirmək üçün problem təd ris
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Problem
tədris müəllimin elə bir fəaliyyətidir
ki, bu zaman o, tədris materiallarının
şagirdlərə çatdırılmasının yol və
vasitələrini çevik surətdə dəyiş dir -
mək üçün problem təlim şərait ləri
yaradır. Yaradılmış problem şəraitdə
əsas məsələ şagirdin fəallığının və
özünüidarəetməsinin təmin edil mə -
si dir. Tədrisin keyfiyyəti burada
prob lem şəraitin səviyyəsin dən xeyli
dərəcədə asılıdır. Qeyd edilən me -
tod  da yaradılmış problem şəraitin
səviyəsi iki səciyyəvi xüsusiyyətlə
müəy yənləşir. Birincisi, sual, prob -
lem məsələ və tapşırıqların kəmiyyət
və keyfiyyətindən asılı olaraq mü -
rəkkəbliyindən. İkincisi, məsələnin
dörd müstəqil tipinin nisbətindən:
1) re p roduktiv, 2) reproduktiv-ax ta -

rış, 3) idraki-praktik, 4) yaradıcı.
Təd    risin bu istiqamətdə təşkili şa -
gird  lərin müstəqil idrak fəallığını,
problemin səviyyəsini, sualların,
prob  lemli məsələ və tapşırıqların
mü rəkkəbliyinin səciyyəvi cəhətlə ri -
nin eyni tipli olmasını müəyyən-
ləşdirir. Burada onların kəmiyyəti və
keyfiyyəti, həmçinin reproduktiv,
idraki-təcrübi, reproduktiv axtarış və
yaradıcı tapşırıqların (məsələlərin)
dörd sərbəst tipinin qarşılıqlı əlaqəsi
nəzərə alınır. 

Problem təlim zamanı əqli axtarış
mənimsənilən bilklərin və yeni
məntiqi əlaqələrin dərk olunması
həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 

Problemli təlim fərd-inkişaf sis -
temində aşağıdakı tərkibdə səmərəli
olur: sistemli tədqiqat; kommunika-
tiv-diaologiya,  diskussiya, oyun.

Yaradıcı axtarışa söykənən prob -
lemli təlim modeli mahiyyətcə şa -
gird  lərin əqli və fərdi-emosional ba -
xımdan refleksiv fəaliyyətindən
ibarətdir. Təhsilin prosessual plan -
dan keçidi aşağıdakı istiqamətlərdə
həyata keçirilir: xüsusi axtarış pro se -
duralarının tədrisi; refleksiv qavrayış
mədəniyətinin formalaşdırılması,
mə  nim səmə proseslərinin xüsusi
tədrisi; divergent konstruktiv üsulun
yeni qaydalarının tətbiqi; diskussiya
mədəniyyətinin formalaşdırılması;
oyun-tədris fəaliyyətinin fərdi-emo -
sional tərəfinin xüsusi işlənməsi
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(onun aparıcı komponentləri ilə
birlikdə); təqlid və aparıcı modelləş -
mə daxil olmaqla tədrisin gedişinin
intellektual refleksiyası. 

Divergent konstruktiv üsul üç əsas
mərhələdən ibarətdir. Birinci mər -
hələ: reflektiv müşahidə-intellektual
təcrübə refleksi, müxtəlif nöqteyi-
nə zərdən və yanaşmadan onun inter-
pre tasiyası. İkinci mərhələ: yaradıcı
təcrübəyə müraciət etmək. Bu mər -
hə lədə pedaqoq baş verənləri təhlil
etmədən, onları daha obyektiv müəy -
yənləşdirməkdə şagirdlərə kömək
edir. Bu mərhələ konkret təcrübəyə,
şəxsi aşılamaq qabiliyyətinə əsas la -
nır. Üçüncü mərhələ: həyat təcrü bə -
sinin bir qismində yaşanan hislərə
müraciət və onun ümumi mənzərəsi.
Bu zaman təhsilin və ya interpre-
tasiyanın köməyi ilə yeni orijinal
ide yaları obyektiv müəyyənləşdir -
mək imkanları yaranır. Bu cür psixo -
loji təsir sayəsində ən başlıca məsələ
yerinə yetirilir: yəni yeniliklərin
köməyi, problem vəziy yət lərin həlli
yolu ilə fənnə maraq hissi formalaşır,
emosional sahəyə təsir imkanı ya ra -
nır: mən bacarıram, mən yara dı ram.
«Tapıntı» üsulundan istifa də etməklə
daxil axtarış meyillərinin formalaş-
ması baş verir. Məhz bu tədris ti-pin -
də yaradıcı şəx siyyətin formlaşması
üzə çıxır: problemi təkbaşına (sər-
bəst) tədqiq et mək lazımdır, mə -
sələnin həllində özünü qeyri-standart

(ənənəvi olma yan) variantlarını tək -
lif etmək. Bu nun üçün şagird prob le -
mi müxtəlif tərəflərdən görməyə im kan
verən yeni-yeni faktlara əsaslanır. 

Formalaşdırıcı eksperimentdə
krea tiv məsələlər həm mürəkkəbliyə
doğru artan səviyyədə, həm də yeni
varissasiyalarda və qarşılıqlı məntiqi
əlaqələrdə qoyulur. Belə olan halda
kreativ məsələnin doğurduğu suala
bir neçə cavab vermək imkanı yara -
nır. Digər tərəfdən, praktik iş, məsə -
lə nin sərbəst qoyuluşu və həlli intel -
lektual-axtarış fəaliyyətinin səmərəli
təşkilinə geniş imkanlar açır. İdrak
fəal lığının artırılması yaradıcı fəaliy -
yəti gücləndirir. Şəxsiyyət fəal sub -
yektə çevrilərək öz potensialını
aktuallaşdırır, hər həll edilən məsələ
aktuallaşan potensialın gerçəkləş mə -
sinə və nəticədə yaradıcılıq motiva -
siyasının möhkəmlənməsinə sə bəb
olur. Divergent-tədqiqat axtarış üsu -
lu tədris prosesinin öz axarı ilə
davam etməsinə şərait yaradır. Hipo -
tez lərin müxtəlif variantlarının mü -
za  kirəsinə aludəçilik ümumi axından
sərbəst şəkildə (təkbaşına) seçilmiş
yeni informasiya vahid lə ri nin mə -
nim sənilməsinə, şagirdlər ara sında
sosial əlaqələrin möhkəmlən məsinə
səbəb olur. 

Yuxarıda göstərilənlərə uyğun
ola raq, divergent-konstruktiv üsul
vasitəsi və fərdi inkişaf sistemində
tədqiqat üsullarından istifadə edər -
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kən müxtəlif konstruktiv vərdişlərin
inkişafı üçün təhsildə aşağıdakı qay-
daların müəyyənləşdirilməsi məq sə -
 dəuy ğundur:

- Problemi formalaşdırmaq baca -
rığı - problemin qoyulşunun verbali-
za siyası. Məsələnin şərtlərinin yeni -
dən formalaşdıılması, yenidən təşkili
üsulları. Refleksiv müşahidədən kons -
 truktiv müşahidəyə keçid. 

-İntellektual fəaliyyət bloklarının
ayrılması (qərarın axtarışına və hipo -
tezlərin irəli sürülməsinə səbəb olan
çatışmayan faktların izah olunması).

-Emosional-refleksiv fəaliyyətin
mövcudluğu, «Mən» konsepsiya sı -
nın formalaşması və möhkəmlən -
məsi üçün müsbət emotiv fonun top -
lanması.

Müvafiq təsir vasitələrinin kömə -
yi ilə şagirdlərdə nəzarət hissi aşı la -
nır, divergent təfəkkürün əsas göstə -
riciləri inkişaf edir ki, bu da onlarda
kreativ qabiliyyətlərin yaranmasını
təmin edir.

Şəxsiyyətin yaradıcılıq potensia -
lının aşkar edilməsi pedaqoji fəaliy -
yətin əsas məqsədidir. Lakin bu
potensialın aşkarlanması ilkin olaraq
müəllim tərəfindən həyata keçirilir -
sə, sonradan bu prosesə elə xarakter
verilməlidir ki, subyekt özü öz ya -
radıcılıq potensialını «görə bil sin»,
onu dərk etsin və geniş im kan lara

malik olduğuna inansın. Bu, şəx sin
bugünkü vəziyyətinə aid ol du   ğu
üçün sonrakı inkişafın bü növ  rəsini
təşkil edir. İnkişafın həmin mər hə -
ləsində müəllim ən yaxşı kö məkçi
olmalıdır. Sonrakı inkişaf mərhələsi
üçün zəruri olan şərt subyektin öz
yaradıcılıq potensialını gerçəkləşdirə
biləcək real şəraitin olmasıdır. Aşkar
edilmiş, dərk edil miş potensial ger -
çəkləş di ri lə bilmir sə, onda insanın
ümidləri, özünə olan inamı qırılır,
özü nüger çəkləş dir mə baş tutmadığı
üçün fərd bir şəxsiyyət kimi yeni in -
ki şaf mər hələsinə keçə bilmir, özü -
nün gerçəksizliyi haqqında dü şün-
cə lərə dalaraq depressiya vəziy yə -
tinə düşür. Fərdin düşdüyü vəziyyət
onun şəxsiyyətinin deqrada-si ya sı na
səbəb ola bilər.

Cəmiyyət yalnız yüksək hazırlıqlı
yaradıcı mütəxəssislərin sifarişçisi
olmalı deyil, həm də həmin mütə -
xəssislərin harada və necə fayda verə
biləcəyinin qayğısına qalmalıdır.
Çünki qu rub-yaratmaq eşqilə həyata
atılan yaradıcı insanlar bir çox hal -
larda cəmiyyət tərəfindən qəbul edil -
mir. Bu baxımdan artıq mövcud olan
qaydaların «rahat lığını» poza bilə -
cək hər cür yeniliyə qarşı kollektiv
müqavimət göstərildiyi üçün ya ra -
dıcı insanlara «milli sərvət» kimi ya -
naşılmalı və diqqət göstəril mə li dir. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

В статье рассматривается инновационная модель творческого
развития личности учащегося. Указывается, что выявление возмож -
ностей формирования дивергентного мышления у учащихся может
осуществляться посредством креативных качеств, направляющих их
творческую активность, поиска путей решения проблемы, репро дук -
тивной деятельности. Авторы пришли к такому выводу, что в процессе
обучения с помощью соответствующих средств воздействия (создавая
творческие учебные мотивы) необходимо прививать учащимся чувство
контроля, развивать у них основные показатели дивергентного мыш -
ления. 
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THE MODEL OF INNOVATION OF CREATIVE
DEVELOPMENT OF PUPIL'S PERSONALITY

In the article, the model of innovation of creative development of pupil's
personality is analysed. Much attention is paid to make clear of necessity of
formation of divirgent consious in pupils, the creative qualities which can
orient their creative activity, may be realized through reproductive activity
of orientation for the solution of problems. The anthor comes to conclusion,
that pupils must be taught the sense of contolling and the main indicators of
divirgent consious must be developed in pupils with the help of certain ways
of influence as well. When these conditions are fulfilhed, the creation of cre-
ative are supplied as well. 



M
üasir dövrdə istedad və
yaradıcılıq potensialı
hər bir cəmiyyətin milli

sərvəti, onun gələcək inkişafını şərt -
ləndirən strateji potensialıdır. Qlo -
ballaşan dünyada bu potensialın
aşkar lanması, dəstəklənməsi, inkişaf
etdirilməsi və səmərəli şəkildə cə -
miy yətin xeyrinə gerçəkləşdirilməsi
hər bir dövlətin milli problemidir.
Bütün inkişaf etmiş və inkişaf et -
məkdə olan ölkələrin təhsil siyasə -
tin də bu aspekt aparıcı bir istiqamət
kimi müəyyənləşdirilmiş və yalnız
təhsil qurumlarının deyil, birbaşa
ölkə rəhbərlərinin nəzarətindədir.
İstedadlılarla bağlı işlərin elmi əsas -
larla təşkili məqsədi ilə xüsusi insti-
tutlar, laboratoriyalar, eksperimental
meydançalar təşkil edilir və tədqi -
qat lar aparılır. Bu sahədə praktiki
işlərin səmərəliliyinin artırılması
üçün isə xüsusi fondlar, birliklər,
mər kəzlər fəaliyyət göstərir, beynəl -
xalq səviyyələrdə əməkdaşlıq aparı -
lır. Bir sözlə, istedad problemi daima
dövlətlərin və cəmiyyətlərin diqqət
mərkəzində saxlanılır. 

Bu cəhətdən ölkə prezidenti tərə -
findən təsdiq edilmiş “Xüsusi isteda-
da malik olan uşaqların (gənclərin)
yaradıcılıq potensialının inkişafı üz -
rə Dövlət Proqramı (2006-2010-cu
illər)” mühüm bir addım olmuş və
onun icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyi
və digər dövlət qurumları tərəfindən
zəruri başlanğıcların təməli qoyul -
muş dur. 

Dövlət Proqramının icrası ilə
bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən gö -
rülən işlər nəticəsində istedadlı uşaq -
lar üçün təhsil şəbəkəsi geniş lən di -
rilmiş, istedadlılarla aparılan işlərin
forma və məzmunu dəyişdirilmiş,
istedadlılar bankı yaradılmışdır. İste -
dadlılarla işin təşkili istiqamətində
tədqiqatlar aparılmış, önəmli nəticə -
lər əldə edilmişdir. Eksperimental
məktəblərdə apardığımız tədqiqatlar
nəticəsində müəyyənləşdirmişik ki,
istedadlı uşaqlarla bağlı siyahıların
tərtib olunmasında müəyyən qüsur -
lara yol verilmişdir. Aydınlaşdırdıq
ki, yerlərdə “istedadlı uşaq” dedikdə,
əsasən, müxtəlif fənlər üzrə yüksək
qiymət alan şagirdlər nəzərdə tutu -
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lur. İstedadlı hesab edilən uşaqların
inkişaf səviyyəsi əsasən məktəbin,
sinfin ümumi səviyyəsi ilə ölçülür.
Bu işdə psixoloqların, zəruri infor-
masiya verə bilən digər mənbələrin
fikirləri nəzərə alınmır. Apardığımız
məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində
bu səhv yanaşma aradan qaldırıl mış -
dır. Təklif edilmişdir ki, Təhsil Na -
zirliyinin istedad bankına göndərilən
istedadlı şagirdlərin siyahısı peda -
qoji şura, məktəb psixoloqu və ya
təşkil edilmiş müəyyən bir mütəxəs -
sislər qrupu (müəllim, şagird və vali -
deynlərin də iştirakı ilə) ilə razılaş-
dırılsın. Hesab edirik ki, bu işin sis -
temli və elmi əsaslarla təşkili üçün
xüsusi və vahid test batareyaları tər -
tib edilməli və tətbiq edilmək üçün
məktəb psi xo loqlarına və ya məktəb
rəhbərliyinə göndərilməlidir. Şagird
adlarının bu siyahılara daxil edil -
məsində obyek tivlik və şəffaflıq
təmin edil məlidir.

Bundan başqa, yerlərdə müəllim,
psixoloq və məktəb rəhbərlərinin
işti rakı ilə müşavirə-seminarlar keçi -
rilmiş istedadlılarla işin təşkilinə
dair fikir mübadiləsi aparılmış və
dünya təcrübəsindən bizim təhsil
mə kanı üçün uyğun olan maraqlı
nümunələr təhlil edilmişdir.

İstedadlı uşaqların aşkarlanması,
diaqnostikası, onların təhsilinin təş -
kil edilməsi və istedadlarının inkişaf
mə sələləri olduqca aktualdır. İste -

dad lı uşaqların ətraf aləmlə müna -
sibətlərinin düzgün təşkili onlara öz
potensiallarını daha dolğun reallaş -
dır maq imkanı verir. Bu məsələ
yeni yetməlik çağı üçün daha aktual -
dır. Çünki məhz bu dövrdə uşaqlarda
özünüdərk, mənəvi inanclar, də yər -
lər, dünyagörüşü və maraqlar forma -
laşır. Uşaq istedadının tədqiqi üçün
Gilford və Torrensin yaradıcı təfək -
kü rün psixodiaqnostikası testin dən
və tədqiqat üçün hazırladığımız
digər test nümunələri uğurla tətbiq
olunmuş və etibarlı nəticələr əldə
edilmişdir. İstedadlı uşaqların fərdi
keyfiyyətlərinin və emosional du -
rum larının müəyyənləşdirilməsi üçün
Nüttenin “Tamamlanmamış cümlə -
lər” metodundan və psixo-həndəsi
test lərdən və s. metodikalardan
istifadə edilmişdir. Məlum olmuşdur
ki, uşaqların yaradıcı təfəkkürünün
Tu nik testi ilə tədqiqindən alınan
nəti cə lər, onların psixo-həndəsi test
vasitəsilə müəyyənləşdirilmiş tipləri
ilə yüksək korrelyasiya göstəricisinə
malikdir. Tədqiqatla aşkarlanmışdır
ki, bir qayda olaraq, psixo-həndəsi
test də əsas forma kimi ziqzaqı (ya ra -
dıcılıq simvolunu) seçən uşaqlar
Tunik testində də yüksək nəticələr
göstərmişlər. 

Uşaqlara peşə yönümü məsələlə -
rin də düzgün tövsiyələr verilməsi
üçün onların intellekt strukturlarının
düzgün müəyyənləşdirilməsi çox
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əhəmiyyətlidir. Bu sahədə R.Amt -
xauerin intellekt strukturu testinin
modifikasiya etdiyimiz variantları -
nın yüksək istedada malik uşaq ların
intellekt strukturunun və on ların
inkişaf səviyyəsinin müəyyənləş di -
rilməsi üçün etibarlı vasitə oldu ğu
müəyyənləşdirilmişdir. 

Tədqiqat zamanı istedadlı uşaq la -
rın idraki fəallıq proseslərinin öy -
rənil məsi məqsədi ilə tətbiq edilən
reqlamentləşdirilməmiş fəaliyyətin
spontan şərhi metodu tətbiq edilmiş
və əldə olunan məlumatlar bu uşaq -
la rın çox geniş maraq dairələrinin
olduğunu göstərmişdir. İU-ların hə -
yə canlılıq səviyyəsinin tədqiqi gös -
tərir ki, qeyri-adi kreativ təfək kürlü
şagirdlərdə həyəcanlılıq daha yük -
sək dir və bu bir çox şagirdlərdə şəx -
siyyətlərarası münasibətlərdə və
təlim fəaliyyətində xüsusilə aydın
təzahür edir. Bu, onların yaşıdları ilə
münasibətlərindəki problemlərdə və
təhsil uğursuzluqlarında da ifadə
olunur. Bu halların aradan qaldırıl -
ması, müvafiq korreksiya işlərinin
təşkili üçün psixoloq, müəllim və
valideynlərə zəruri tövsiyələr hazır -
lanmış, bu məqsədlə müvafiq tre -
ninq lərin mütəmadi keçirilməsi
məq  səd əuyğun hesab edilmişdir. 

Tədqiqatda İU-ların yaradıcılıq
potensialı, xüsusi qabiliyyətləri, ümu -
 mi intellekt səviyyələri, intellekt
strukturunun formalaşma xüsusiy -

yət ləri tədqiq edilmiş, istedadın aş -
kar lanması, dəstəklənməsi və in kişaf
etdirilərək gerçəkləşdiril məsinin
mü  hüm cəhətləri araşdırılmışdır.
Bun  dan başqa tədqiqatda yüksək
yaradıcılıq potensialına malik uşaq -
ların təliminin təşkili üçün zəruri
olan mühit amilləri də müəyyənləş -
dirilmiş və eksperimentlə təsdiqlən-
miş dir. İlk dəfə olaraq bizim tədqi -
qatlarla müəyyənləşdirilmişdir ki,
təlim prosesi İU-ların maraq, tələbat
və imkanları nəzərə alınmaqla quru-
larsa, onların yaradıcılıq potensialı
ilə akademik davamiyyəti arasında
əhəmiyyətli asılılıq müşahidə edilir.
Bu zaman asılılığın dərəcəsi təlim
prosesinin nə dərəcədə düzgün qu -
rulması barədə fikir yürütməyə im -
kan verir. İU-ların təlim prosesində
maraq, inkişaf səviyyəsi və mənim-
səmə üslubuna görə diferensial-laş -
dırma və ya fərdiləşdirmənin tətbi-
qinə ciddi zərurət var.

Aparılan tədqiqatda istedadlı
uşaq  larla işin əsasən aşağıdakı mər -
hə lələri ayırd edilmişdir: birinci
mərhələ İU-ların aşkarlanması, intel -
lekt strukturlarının müəyyənləşdi ril -
məsi, şəxsi, emosional - iradi keyfiy -
yətlərinin, ünsiyyət qabiliyyətləri nin
güclü və zəif tərəflərinin müəy yən -
ləşdirilməsi; ikinci mərhələ onla rın
dəstəklənməsi və qabiliyyət lə rinin
inki şaf etdirilməsi və şəxsiyyət key -
fiy yətlərinin formalaşması üçün
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zəruri təlim şəraitinin təmin edil -
məsi; üçüncü mərhələ onların yara -
dı cılıq potensialının cəmiyyətin xey -
rinə gerçəkləşdirilməsi üçün sağlam,
dəstəkləyici və yaradıcı fəaliyyət
mühitinin təmin edilməsi. Bu mərhə -
lələrin hər biri üçün müvafiq kom -
pleks tədbirlər müəyyənləşdirilmiş
və onların gerçəkləşdirilməsi üçün
zəruri tövsiyələr hazırlanmışdır.

İstedadlı uşaqların həssaslığı,
qeyri-konformluğu, bəzi hallarda
kom  promissizliyi sahəsində tədqi -
qat  larımız, islah müəssisələrində
olan ların qabiliyyət və yaradıcılıq
potensiallarına dair araşdırmalarımız
belə qənaətə əsas verir ki, bir çox
hal  larda qeyri-qanuni davranışlar
bəzi sahələrdə bərqərar olmuş qeyri-
qanuni və sağlam məntiqə zidd “ənə -
nə və norma”lara, qayda-qanunlara
və ya onların tətbiq prosedurala rın -
dakı uyğunsuzluqlara həssas insanla -
rın (bir çox hallarda istedadlıların)
adekvat və ya qeyri-adekvat reaksi -
yalarından qaynaqlanır. “Zonada”
olan oğlanların bəzilərində duyulan
“qürur” hissi cəmiyyətdə mövcud
olan dəyərlərin təftişinə, ümumi icti-
mai mühitin sağlamlaşdırılmasına
ciddi ehtiyacın olduğundan xəbər
verir. Elə cinayətlər və cinayətkarlar
var ki, onlar qanunlara nisbətən
“zonadakılar” tərəfindən, ictimai rə -
yə uyğun olaraq, daha kəskinliklə
rədd edilir, cəzalandırılır və ya ək -

sinə. Deməli, qəbul edilmiş qanun la -
rın və onların tətbiq qaydalarının da
psixo-mentaloji diaqnostikasına eh -
ti  yac var. Mücərrəd şəkildə qəbul və
tətbiq edilən qanunlarla, təşkil edilən
islah mühiti ilə islah fəaliyyətinin
görüntüsünü imitasiya etmək olar,
əsl islaha nail olmaq olmaz. 

İstedadın və istedadlı uşaqların
öyrənilməsi istiqamətində uzunmüd -
dətli, çoxsaylı və hərtərəfli tədqiqat -
la rın aparılması zərurəti bir reallıq dır.
Tədqiqat nəticəsində forma laş dırıl -
mış istedad konsepsiyasında mü -
rəkkəb və çoxşaxəli təzahür olan
uşaq istedadı məsələsinə kompleks
halda yanaşılmışdır. Burada istedad
amilinə qabiliyyətlər təzahürünün
kəmiyyət göstəricisi kimi deyil,
insan psixikasının sistemlilik keyfiy -
yəti kimi yanaşılmışdır. Müəy yən -
ləşdirilmişdir ki, kiçik yaş dövründə
istedadın təşəkkül dinami ka sının
xüsusiyyətləri gələcəkdə istedadlı
uşaqların həm nailiyyət səviyyəsinə,
həm də şəxsiyyət kimi formalaşma -
sı na, başqa sözlə onların bütün gələ -
cək həyatına təsir göstərir. Bu səbəb -
dən də qeyd edilmişdir ki, bəzi
yanaşmalarda olduğu kimi, yalnız
istedadı artıq təzahür etmiş uşaq larla
iş təcrübəsinə istinad edilməsi qə -
naət  bəxş hesab edilə bilməz. Bu iste -
dad fenomeninə ifrat praqmatik ya -
naşmanın təzahürüdür. Konsep siya -
da istedadın həm potensial, həm də
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gizli formalarına xüsusi diqqət yeti -
rilmiş və bu formalarla işləmək üçün
elmi cəhətdən əsaslandırılmış xüsusi
metodların vacibliyi göstəril mişdir. 

Məlumdur ki, bir çox nəzəri və
eks perimental tədqiqatlar yaradıcı -
lıq la intellektuallıq arasında qarşı lıq -
lı əlaqələrin tədqiqinə həsr edilmiş
və bu məsələyə dair fərqli münasi -
bət lər formalaşmışdır. Bizim tədqi -
qa tın nəticələri təsdiq etdi ki, orta
inkişaf səviyyəsində intellektuallıqla
kreativlik həqiqətən də eyni faktorlar
kimi çıxış edirlər. Lakin yüksək inki -
şaf səviyyəsində onlar özlərini fərqli
faktorlar kimi apararaq hər hansı bir
məsələnin həllində müxtəlif mərhə -
lələrdə və inkişaf səviy yələrinə uy-
ğun realizə olunurlar. Nəzəri və
təcrübi bilgiləri yekunlaşdıraraq belə
nəticəyə gəlmək olar ki, kreativliklə
intellekt ortoqonal fak torlardır, yəni
bir-birindən asılı deyillər və onların
opti mal təzahür şəraitləri də fərqli -
dir. Yəni, yüksək intellektual lığın və
kreativliyin daha yaxşı təzahür etdiyi
optimal şəraitlər o cümlədən testləş -
dirmə şəraiti də öz xüsusiyyətlərinə
görə bir-birlərinə diametral əksdirlər.

Uşaqlarla aparılan müxtəlif məz-
munlu çoxsaylı sınaqlar üzrə ən yük -
sək və ən aşağı nəticələrin təhlili be -
lə bir fikri təsdiqləmişdir ki, istedadlı
uşaqlar üçün səmərəli hesab edilən tə -
lim strategiyaları – məqsəd, üsul, me -
 tod və vasitələr əslində bütün uşaq la -

rın təlimi üçün ən yaxşı vasi tələrdir.
Məlumdur ki, ənənəvi təli min məz -
mu nu, əsasən, oğlanların təfəkkür
xü susiyyətlərinə, təlimin forması və
tər biyə meyarları isə qız ların psixo -
loji xüsusiyyətlərinə və davranışına
uyğunlaşdırılmışdır. Bu səbəbdən,
bir qayda olaraq, oğlanlar təlim fəa -
liyyətlərində, qızlar isə dav ranış və
inti zam üzrə davamiy yət də daha əl -
ve rişli mövqeyə - üstünlüyə malik
olurlar. İstedadlıların təlimi üçün
səmərəli hesab edilən təlim üsul  la -
rında ənənəvi təlimin hər iki prob le -
mi öz həllini tapmış olur. Milli Kuri -
kulumun tətbiqi ilə bağlı isti fadə
edilən müasir təlim strategi yalarında
təlim prosesinin prosedur qaydaları
xeyli dərəcədə sərbəstləş di rildiyin -
dən və fəal təlim üsulların dan istifa də
edildiyindən oğlanların davranış-la -
rını əsassız məhdud laş dı ran təlim
şəraiti aradan qaldırılır. Digər tərəf -
dən təlim müəllimin müəy  yən dəstək
və yönləndirici fəaliy yəti ilə müşa -
yiət edilsə də, məz munun mənim-sə -
nilməsi və inkişafetdirici fəaliyyət
şa  girdlərin özləri tərəfin dən, imkan -
la rına, ma raq və tələbat la rına uyğun
ola raq hə yata keçiril di yindən qızların
da ənə nəvi təlimdəki bir çox prob -
 lem ləri öz həllini tapır. Müəy yən
edil  mişdir ki, Milli Kuri ku lum ənə -
nə vi təlimin bir çox prob lem lə ri ni həll
etməklə yanaşı İU-la rın təlimi nin təş -
kili üçün də böyük imkanlara malikdir.
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Aparılan tədqiqatlar zamanı iste -
dadın təsnifatlaşdırılmasında, bir çox
ənənəvi nəzəri yanaşmalarda olduğu
kimi, yaradıcılıq istedadına xüsusi
bir istedad növü kimi deyil, onun
key fiyyət göstəricisi - yəni istedad -
lının fəaliyyətinin verilmiş tələblər
çərçivəsindən kənara çıxmaq meyli,
problemə müxtəlif yanaşmalar sərgi -
lə məsi, fərqli şərtlər daxilində həll
etmək marağı, iradəsi kimi yana -
şılmışdır. Məhz bu fəaliyyətin də
əsasında yaradıcılıq məhsulları hasil
olur. Tədqiqatda uşaq istedadına
yalnız qabiliyyətlər sahəsi kimi bəsit
yanaşmadan imtina edilmiş, bu uni -
kal təzahürə uşağın qabiliyyət lə ri nin,
şəxsiyyət keyfiyyətlərinin, mə nəvi
aləminin özünəməxsus vəhdəti və bu
vəhdətin kəmiyyət və keyfiy yət xü -
susiyyətləri kontekstində ya naşıl-
mış dır. 

İstedadlı uşaqlarla iş sahəsində
aparılmış nəzəri və eksperimental
tədqiqatlar əsasında formalaşdırılmış
istedadın işçi konsepsiyasında iste -
dadlı uşaqların müəyyənləşdirilməsi
fərdiləşdirilmiş kompleks identi-
fikasiya proqramı çərçivəsində apa -
rılmasının zəruriliyi əsaslandırılmış
və dəlillərlə təsdiq edilmişdir. Bu

proqram müxtəlif informasiya mən -
bələrindən istifadə edilməsini, uşa -
ğın inkişaf prosesinin kifayət qədər
uzun mərhələsinin təhlilini və psixo-
diaqnostika üçün vahid metodların
tətbiqini nəzərdə tutur. Burada ailə,
məktəb və şəxsiyyətyönümlü qarşı -
lıqlı problemlər çoxluğunda psixo -
loq, müəllim, valideynlərin rolu
təhlil edilmiş, problemlərin mənşəyi
və onların həllində zəruri olan
köməyin xarakteri barədə təhlillər
aparılmış və tövsiyələr verilmişdir.
İstedadlı uşaqlar probleminin həm
dünyada, həm də respublikamızda
ol duqca aktual olduğu nəzərə alı na -
raq onlarla işin əsas forma, metod və
variantları tədqiqatda təhlil edilmiş,
onların üstün və çatışmayan cəhət -
ləri göstərilmiş onların aradan qal dı-
rılması üçün zəruri təkliflər forma -
laşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki,
formalaşan istedad konsepsiyasını
tətbiq edən mütəxəssislərdən yeni
yanaşmalar, xüsusi hazırlıq, yüksək
peşəkarlıq səviyyəsi və şəxsi keyfiy -
yətlər tələb edir. Bu tələblərin əsas
məqsədi istedadlı uşaqların gə ləcək -
də cəmiyyətin inkişafına təkan verən
istedadlı böyüklərə çevril mələrini
təmin etməkdir.
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ИННОВАЦИЯ МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

В статье излагаются результаты исследований проведенных по
организации учебного процесса одаренных детей. Выделены следую -
щие этапы работы с одаренными детьми: выявление одаренных детей
и определение структуры их интеллекта, определение сильных и
слабых сторон их эмоциональных и волевых качеств; их поддержка и
развитие их способностей, обеспечение условий для формирования их
личностных качеств; обеспечение творческой и развивающей среды
для реализации их творческого потенциала в благо общества. Было
показано, что учебные стратегии более подходящие для одаренных
детей являются более рациональные и для всех детей. 

INNOVATION MODEL OF CREATIVE DEVELOPMENT
OF SCHOOLCHILD PERSON

In the given article the results of researches realized on the organization
of educational process of gifted children are stated. Following stages of
work with gifted children are allocated: revealing of gifted children and def-
inition of structure of their intelligence, definition strong and weaknesses of
their emotional and strong-willed qualities; their support and development
of their abilities, maintenance of conditions for formation of their personal
qualities; maintenance of the creative and developing environment for reali -
zation of their creative potential in the society blessing. It has been shown,
that educational strategy more suitable to gifted children are more rational. 
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S
on illərdə özünütəsəvvür
və onun müxtəlif dərəcələri
nəzəri və praktık baxı mın -

dan tədqiqatçı və nəzəriy yəçilərin
diq qətini cəlb etmişdir. Bununla be -
lə, onun təsiredici və formalaşdırma
amilləri bir o qədər də mükəmməl
şə kildə öyrənilməmişdir. Bu tədqiqa -
tın məqsədi Piyam Nur Universiteti
tələbələrinin özünütəsəvvüründə ana -
nın məşğuliyyəti, valideynlər arasın -
dakı mübahisələr və ayrılma, vali -
deyn lərin təhsil səviyyəsi, eyni za -
man da uşaqların ailə cəmiyyətinin
səviyyəsi kimi bəzi ailə amillərinin
rolunun araşdırılmasıdır. 

Bu tədqiqatda araşdırma obyekti
olaraq Rudsər Piyam Nur Universi -
teti humanitar elm sahələrini əhatə
edən fakültə tələbələrindən təsadüfi
formada 393 nəfərlik bir kollektiv
seçilmişdir.

Bu tədqiqatda əldə olunmuş nə -
ticələrin təhlili göstərmişdir ki, vali -
deynlər arasındakı mübahisələr, cin -
siy yət, valideynlərin ayrılması, ana -
nın məşğuliyyəti və atanın təhsili
tələ  bələrin ailə özünütəsəvvürü ilə

əhəmiyyətli dərəcədə bağlıdır. Bir
çox uşaqlarla ananın təhsili arasında
ailə özünütəsəvvürü ilə bağlı əhəmiy -
yətli əlaqə müşahidə olunmamışdır. 

Həmçinin, bir neçə funksiyalı
Regersion nəticələri göstərmişdir ki,
tələbələrin ailə özünütəsəvvürünün
proqnozlaşdırılmasında iki dəyişikli -
yin – valideyinlər arasındakı müba -
hisələr və valideyinlərin təhsilinin
da ha bariz rolu vardır və bu, əksər
hallarda valideynlərin mübahisələri
ilə bağlıdır. Bu nəticə onu göstərir ki,
ailə mübahisəsi özünütəsəvvürü
kəskin təsir altına alır.

Ailə elə bir təbii və ictimai sis-
temdir ki, insanlar istər-istəməz ona
bağlıdırlar. Ailə insanın ilkin asayiş
ocağıdır, himayə və fikir birliyinə
nail olduğu bir cəmiyyətdir. Ailənin
üzvləri arasındakı əlaqələrin ümumi
məcmusundan ibarət olan psixoloji
mühit və strukturu bu insanların hər
birinin psixoloji təzyiq, maneə,
prob  lem, depressiya, həyəcan və di -
gər xoşagəlməz hallarla üzləşdikdə
ayrıca davranış və hərəkətinin təsi -
rindən asılı olur. 
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Ölkədə gözəçarpan mədəni-icti-
mai-iqtisadi proseslərin özünü gös -
tər məsi son illərdə yeniyetmələrlə
onların valideynləri arasındakı əla -
qə lərin əvvəlki iyirmi illə müqayi sə -
də az da olsa istiqamətləndiril məsinə
səbəb olmuşdur. Valideynlə övladları
arasındakı sözlü və qeyri sözlü əla -
qələrin müəyyən olunması uşaqların
psixoloji davranışlarının normal inki -
şafı üçün ciddi maneə və mühüm ge -
cikmə amili ola bilər. İnsanın ictimai
və fərdi yaşayışında təyinedici rol
oynayan ən mühüm psixoloji anlayış -
lardan biri özünütəsəvvürdür. Psixo -
loq lar əmindir ki, valideynlərlə övlad-
ları arasındakı əlaqələr belə bir
keyfiy yətlə müəyyən olunur ki, bu
tədqiqatda da nəzərdə tutulduğu kimi,
valideynlərin təhsili və onların əlaqə
növləri övladlarının əlaqə sə viyyəsinə
və özünütəsəvvürünə təsir edə bilir -
mi. Ailə özünütəsəv vürü yeni yetmə -
nin öz valideyni ilə dia loq və qarşılıq -
lı əlaqəsindən ra zılıq və məm nunluq
səviyyəsini əks etdirir. Domen (Do -
men, 2000; 267) göstər mişdir ki,
yeniyetmənin özü nütə səvvürü ailədə
əsas yer tutur və ailə mühitindəki hər
cür xaos, ni zam  sızlıq etibarsızlıq
hisləri, aşağı mənlik hissi, həmçinin
qeyri məntiqi təsəvvürə səbəb olur. 

Tədqiqatçılar əlaqələri və qarşı -
lıqlı münasibətlərin səviyyəsini ailə
həyatında mühüm amil olaraq gös -
tər mişlər. Belə ki, ər və arvad öz qar -

şılıqlı münasibətlərində sağlam bir
ünsiyyət forması tətbiq edə bilmirlər.
Onların əlaqələri ailənin başqa üzv -
ləri ilə qarşılıqlı münasibətdə böh ra -
na səbəb olur və ziddiyyətli əlaqələrə
gətirib çıxarır. Faverz (Faverz, 1998;
534) və Bernon (Bernon, 1990)
Amerika Psixoloqlar Cəmiyyətinin
illik konvensiyasında “Ailədaxili
zid diyyətlərdə davranış formaları”
adlı bir tədqiqat məqaləsini sistemli
ideya olaraq təqdim etmişlər. Ailə-
daxili qarşılıqlı ziddiyyətlərin ənənə -
vi müşahidəsi göstərmişdir ki, ailə
mübahisələrində mənfi qarşıdurma
və kobudluqla birgə mənfi qarşı dur -
ma kimi bir neçə müxtəlif davranış
formaları özünü büruzə verir. Bu təd -
qiqat ailənin qarşıdurma forma la rı
ilə uşaqların davranış problemlərinin
əlaqəsini araşdırma obyektinə çevir -
miş dir (Park, Buriel, 1997; 146).

Feldmanın (Feldman, 1992; 227)
fikrincə, insanların və ailələrin üz -
ləşdiyi problemlər insanla onun mə -
nə vi aləmi arasındakı proseslərin
nəticəsidir. Bu əlaqələr nə qədər
müəyyən və ailə üzvlərinə uyğun ol -
sa, uşaqların şəxsiyyət və davranı -
şının inkişafına və təkamülünə də bir
o qədər kömək etmiş olar. Ailə öz
övladları ilə əlaqələr qurmaqla onun
şəxsiyyətinin formalaşmasında mü -
hüm rol oynayır, həmçinin ona həyat
reallıqlarını və ictimai prinsipləri
mənimsəməkdə kömək edir.
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Valideynlərin yeniyetmələrlə mü -
nasib emosional əlaqələri itirməsi və
ailə üzvləri arasında münasib əla qə -
lərin olmaması davranış və şəxsiy yə -
tin belə formalaşmasını durğun luğa
və problemə məruz qoyur. Skot
(Skot, 1989; 117) belə adaptasiya və
davranış əlamətini yeniyetmənin
valideyndən və ailə mühitindən razı -
lığı hesab edir və göstərir ki, sosial-
mədəni prinsip və dəyərlərin üstün
bünöv-rəsi ailə mühitidir. Yeniyetmə
emosional əminlik və etimadla qarşı -
laşdıqda onun ictimai vəzifəsi də
möhkəmlənir və rövnəqlənir.

Ailə özünütəsəvvürünün insanın
psixoloji aləminin mühüm bir his sə -
sini təşkil etməsi, onun inkişa fının sağ -
lam şəxsiyyəti formalaşdıran amil -
 lər dən biri olması və ailənin onun in -
kişafında əsas rola malik ola bilməsi
kimi vacib şərtləri nəzərə alaraq bu
tədqiqatda ailə özünü təsəv vüründə
ananın məşğuliyyəti, valideynlər
arasındakı mübahisələr və ayrılma,
valideynlərin təhsil sə viy  yəsi, eyni
zamanda uşaqların ailə cəmiyyətinin
səviyyəsi kimi bəzi ailə amillərinin
rolu araşdır-maya cəlb olunur.

Bu tədqiqatın statistik göstərici -
ləri 87-88-ci təhsil ilinin ikinci yarı-

sında Rudsər Piyam Nur Universite-
tinin humanitar elmlər fakültə sin də
təhsil alan oğlan və qız tələbə lərini
əhatə edir. Onlar 2335 nəfər qız və
665 nəfər oğlan tələbə olmaq la
birlikdə 3000 nəfər tələbə təşkil
etmişdir. Nümunə həcminin əldə
olunması üçün Morgan cədvəlindən
istifadə olunmuşdur. Çünki bunun
əsasında 390 nəfərlik nümunə sayı
nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədqiqatın
statistik nümunə qrupu təsadüfi nü -
mu nə götürmə metodu vasitəsilə -
Rudsərin Piyam Nur Universitetinin
humanitar elmlər fakültəsi tələbə lə -
rinin adlar siyahısından seçilmişdir.
Mə lumatların əldə olunması istiqa -
mə tində özünütəsəvvür sorğusundan
(SDQ) və tələbələrin valideyn mü -
bahisələri miqyasından istifadə olun -
muşdur.

Bu tədqiqatda verilənlərin təhlili
üçün statistik korrelyasiya, bir neçə
addımbaaddım funksiyalı Regersion
metodlarından və x2 qeyri parametrli
sınaqdan istifadə olunmuşdur. 

Oğlan və qız tələbələrdə ayrı-
ayrılıqda müstəqil (proqnozlaş dırı -
lan) və asılı (səbəb) dəyişikliklər ara -
sındakı korrelyasiya miqdarı 1 saylı
cəd vəldə verilmişdir:
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Cədvəl 1: Oğlan və qız tələ bə lər də
ayrı-ayrılıqda proqnozlaşdı rı lan və

səbəb dəyişikliklərinin
korrelya siyası:

* 0/01 səviyyəsində mühüm korrel ya si ya

1 saylı cədvəldə verilənlər gös tə -
rir ki, Piyam Nur Universitetinin
oğlan və qızlarında valideyn müba -
hi sələri ilə ailə özünütəsəvvürü ara -
sında korrelyasiya müşahidə olun -
muşdur ki, bu da statistik ba xımdan
dolğun (p</...) səviyyəsin dədir. Qız
və oğlan tələbələr üçün korrelyasiya
miqdarı (r = 41%), qız tələbələrdə
dis sosiasiya (r = 49%), oğlan tələ bə -
lərdə (r = 35%) olmuşdur. Uşaqların
cəmiyyəti, ananın ən aşağı dərəcəli
təhsil diplomu və ananın ən yüksək
dərəcəli təhsil diplomundan başqa
digər hallarda dolğun korrelyasiya
müşahidə olunur.

Proqnozlaşdırılan dəyişikliklər -
dən hər birinin payını təyin etmək
üçün səbəb proqnozunda addımba -
addım bir neçə funksiyalı Regersion
metodundan istifadə olunmuşdur. Bu
metodda ən yüksək proqnozlaşdırma
imkanına malik olan funksiyalar
Regersion bərabərliyi ilə daxil olu -
nur. Bu tədqiqatda yalnız valideyn
mübahisələri funksiyası ilə atanın
diplom təhsili və ən yüksək diplomu
bərabər daxil olunmuşdur.

Cədvəl 2: Valideyn mübahisələri ilə
atanın təhsil diplomu və ən yüksək

diplomu kəmiyyətinin
proqnozlaşdırılması funksiyaları
üzərində ailə özünütəsəvvürünün

Regersion variantının təhlili:

2 saylı cədvələ əsasən f nisbəti
müşahidə olunmuş (f =397/32) ad -
dım baaddım modelli Regersion təh -
lili üçün (p</ 000) səviyyəsində
statistik baxımdan dolğundur. 
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Cədvəl 3: Addımbaaddım model-
li Regersion təhlilində səbəb

funksiyasının
proqnozlaşdırılmasında (R2) ayrıca

korrelyasiya əmsalının dərəcə
modeli və miqdarının xülasəsi:

3 saylı cədvəldə müşahidə olunur
ki, ailə özünütəsəvvürünün (R2

=0/171) variantı ölkə boyu Piyam
Nur Universiteti tələbələri olmaqla
ailə mübahisələri (x1) və atanın təhsil
diplomu və ən yüksək diplomu (x2)
ən aşağı dərəcəli tərkib vasi təsilə
bildirilir.

Piyam Nur Universitetinin oğlan
və qız tələbələrində ailə özünütəsəv -
vürü səviyyəsi ilə valideyn müba hi -
sələri səviyyəsinin müqayisəsi üçün
qeyri parametrli (x2) sınağından
istifadə olunmuşdur. 

Cədvəl 4: Piyam Nur
Universitetinin oğlan və qız

tələbələrində ailə özünütəsəvvürü
səviyyəsinin 

müqayisəsi üçün (x2) sınağının
nəticələri:

Ailə özünütəsəvvürü
P < 0/1Ɛ və x2 = 8/297
4 saylı cədvəldə də müşahidə

olun duğu kimi, oğlan tələbələrin
ümumi sayının 73/6%-i müsbət və
yüksək ailə özünütəsəvvürünə malik -
dir, 21% orta səviyyədə, 5/4% zəif və
aşağı həddə malik olmuşdur. Həm -
çinin Piyam Nur Universitetinin qız
tələbələrinin 70%-i müsbət və
yüksək ailə özünütəsəvvürünə ma -
lik dir, 22/8% orta həddə, 7/2% zəif
və aşağı həddədir. Onlar arasındakı
fərq (p < 0/16) səviyyəsində dol -
ğundur. 

Cədvəl 5: Piyam Nur
Universitetinin oğlan və qız

tələbələrində valideyn
mübahisələrinin 

müqayisəsi üçün (x2) sınağının
nəticələri:

Valideyn mübahisələri
4 saylı cədvəldə də müşahidə

olunduğu kimi, oğlan tələbələrin
ümumi sayının 9/2%-i mübahisə sə -
viyyəsini yüksək qiymətləndirmiş -
lər, 14/6% bu mübahisələri orta,
76/4% isə bunu az qiymətləndirmiş -
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dir. Həmçinin qız tələbələrin 6%-i bu
mübahisələri çox dəyərləndirmiş,
13/7% orta səviyyədə və 87/7% isə
bunu az dəyərləndirmişdir. Bu fərq -
lər (p < /000) səviyyəsində dolğun -
dur.

Nəticə: Tədqiqatda əldə olunmuş
nəticələr göstərir ki, valideyn
qarşıdur maları, cinsiyyət, valideyn-
lərin ay rılması, ananın məşğuliyyəti,
ata nın ən aşağı dərəcəli təhsil diplo -
mu, onun ən yüksək dərəcəli təhsil
dip lomu kimi amillər Piyam Nur
Universiteti tələbələrinin ailə özünü -
tə səv vürü ilə sıx bağlıdır. Həmçinin
uşaq ların əhatə dairəsi, ananın ən
aşa ğı və ən yüksək dərəcəli təhsil
dip lomu ilə Piyam Nur Universiteti
tələbələ ri nin ailə özünütəsəvvürü
arasında sıx bağlılıq müşahidə olun -
mur. Əksər hallarda valideyn qarşı -
durmaları ilə ailə özünütəsəvvürü
arasında əlaqə olur. Bu əlaqə müsbət
və qeyd olunduğu kimi, dolğundur.
1 saylı cədvəl onu göstərir ki, bu
funksiya yeniyetmələrin ailə özünü -
təsəvvüründə həyati əhəmiyyətli rol
oynayır. Bu qarşıdurmaların səviy -
yəsi nə qədər az olsa, ailə özünütə -
səvvürünün təşkili də bir o qədər
daha uğurlu şəkildə formalaşar.
Qarşıdurmaların səviyyəsi özünü az
göstərməklə ailənin nizamlı və ailə
üzvlərinin əlaqələrinin qənaətbəxş
olmasını təmin edir. Eləcə də yüksək
səviyyəli ailə özünütəsəvvürü yeni -

yet mənin öz valideynləri ilə səmimi
əlaqəsini əks etdirir ki, bu da ailənin
müsbət və səmərəli funksiyasının bir
nişanəsidir. Bu nəticə Domenin
(267; 2000), həmçinin özünü təsəv -
vürün əsasının ailə olduğunu hesab
edən və ailənin funksiyasının bu pro -
sesdə mühüm rola malik olduğunu
göstərən Danlop və onun həmkar -
larının (130; 2001) fikirləri ilə səslə -
şir. Bu cədvəldən görünür ki, vali deyn
mübahisələri ilə ailə özünütəsəv vürü
arasındakı korrelyasiya miqdarı qız
tələbələrdə 0/49, oğlan tələbələrdə
isə 0/35-dir. Bu nəticə belə bir
ehtimala əsaslanır ki, ola bilər qızlar
oğlanlardan daha çox ailənin təsiri
altında olurlar. Amma oğlan yeniyet -
mələr yaşın artması və müstəqillik
tələbi hisslərinin kristallaşması ilə
tədricən ailədən uzaqlaşır, dostların
və həmyaşıdların əhatə dairəsinə
bağlanırlar. Beləliklə də, onların
üzərində valideynlərin təsiri azalır. 

Tədqiqatın digər nəticələri Piyam
Nur Universiteti tələbələrinin ailə
özü nütəsəvvüründə valideynlərin
ayrıl masının mənfi rolu ilə bağlıdır.
1 saylı cədvəldə valideynlərin ayrıl -
ması ilə oğlan tələbələrdə ailə özü -
nütəsəvvürü arasında korrelyasiya
səviyyəsi qızlardan (r = -0/84) daha
çoxdur (r = -114%). Bu da onu gös -
tərir ki, valideynlərin ayrılması oğ -
lan tələbələrin öz valideynləri ilə
səmimi və möhkəm əlaqələr qurma -
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sına daha çox ziyan vurur. Bu nəticə
boşanmanın qızlara nisbətən oğlan -
la ra korlayıcı və ziyanlı tə si ri nin
olduğunu göstərən Parişin (1989)
fikirləri ilə uyğundur. Bu tədqiqatda
həmçinin müəyyən olunmuşdur ki,
Piyam Nur Universiteti tələbələrində
ananın məşğuliyyəti ilə ailə özünütə -
səvvürü arasındakı əlaqə mənfidir.
Bu nəticə Zeygel (1959) kimi bəzi
nəzəriyyəçilərin fikirləri ilə eynidir.
Amma öz tədqiqatlarında anaları
işləyən yeniyetmələrin öz ailəsinə
daha çox bağlı olduğunu göstərən
Kornik və həmkarlarının (1983),
həmçinin Həmafmen (1992), Qold
və Andersonun (1979) fikirləri ilə
üst-üstə düşmür. Araşdırmanın bu
nəticəsi belə bir məsələni ortaya qo -
yur ki, yəqin iranlı analar öz övlad -
ları ilə qənaətbəxş və yaxşı əla qə qu ra
bilmirlər, eləcə də onların məş ğu liy -
yəti bu qarşılıqlı münasi bə tə kölgə
salır. 1 saylı cədvəldən görünür ki,
tələbələrin ailə özünütə səvvüründə
uşaqların sayının rolu yoxdur və bu -
rada heç bir əlaqə müşahidə olun -
mur. Demək olar ki, uşaqların əhatə
dairəsinin tələbələrin ailə özünütə -
səv vürünə müdaxiləsi yoxdur. Əlbət -
tə, Bosard (1960) kimi bəzi alimlərin
tədqiqatları göstərir ki, uşaqların
sayının artması uşaqla valideyn ara -
sında yaxın əlaqənin qurulmasının
qarşısını alır. Hetrinqeton (həmin
mənbəyə istinadən) bildirir ki,

çoxuşaqlı ailələrin vali deynləri öz
uşaq ları ilə münasibətlər yaratmaq
əvə zinə onları daha çox öz nəza rət -
ləri altında saxlamağa çalışırlar.
Burada isə söhbət kəskin və kobud
nəzarətdən gedir. 

Bu tədqiqatda həmçinin müəyyən
olunmuşdur ki, mükəmməl təhsilə
malik olan atalar öz övladları ilə daha
yax şı əlaqə qururlar. Amma ananın təh -
sil səviyyəsi ilə onların yeniyetmə öv -
ladlarının ailə özünü təsəvvürü ara sında
əlaqə müşahidə olunmur. Həm çi nin
atanın aşağı dip lomlu mükəmməl
təhsili ilə yeniyetmələrin ailə özü -
nütəsəv vürü arasında mənfi və dolğun
əlaqə müşahidə olunur. Bu da onu gös -
tərir ki, təhsilə malik olmamaq bu şəx -
siyyətin inki şafı prosesində mənfi rol
oynayır.

4 saylı bir neçə funksiyalı Reger -
sion cədvəli göstərir ki, iki funksiya
valideynlərin qarşıdurması ilə atanın
təhsil diplomu və ən yüksək diplomu
tələbələrin ailə özünü tə səv vürünün
proqnozlaşdırılmasında çox böyük rol
oynayır. Regersion əmə liy  yatına daxil
olan digər funksi yalar olma mış  dır və
daha az özünü büruzə ver mə imka -
nından yararlanmışdır. Bu iki funksiya
ailə özünü təsəvvür variantını cəmi
0/17 olaraq bildirir ki, bildirilən miq -
darın əksə riy yəti ailə qarşıdurmaları
ilə bağlı dır. Bu da ailədaxili qarşılıqlı
münasibət lərdə onun vacib və həyati
əhəmiy yətli rolunu təsdiq edir. Bu nə -
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ticə özünütə səv vürün təşkil edilmə -
sin də ailəni ən mühüm mənbə hesab
edən Marş (1059; 1997), Domen (267;
2000), Danlop və həmkarlarının (130;
2001) fikirləri ilə eynidir.

5 saylı cədvəl göstərir ki, Piyam
Nur Universitetinin qız və oğlan tə -
ləbələrinin ailə özünütəsəvvürü ara -
sında dolğun fərq müşahidə olu nur.
Oğlan tələbələr daha müsbət ailə
özünütəsəvvürünə malikdirlər. Oğ -
lan tələbələrin 5/4%-i, qız tələbə lərin
isə 7/2%-i aşağı ailə özünütəsəvvü -
rü nə malik olmuşlar. Bu da onu gös -
tərir ki, tələbələrin əksəriyyəti öz
vali deynləri ilə səmimi əlaqələr qur -

mağa qadir deyillər. Onların öz vali -
deynləri ilə əlaqələri usandırıcı və
xoşagəlməzdir. 

Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki,
Piyam Nur Universitetinin qız və
oğlan tələbələrində ailə mübahisələri
arasında müəyyən fərq müşahidə
olu nur və qız tələbələr öz vali deyn lə -
ri nin münasibətlərini daha müsbət
qiy mətləndirmişlər. Tədqiqatın bu
his səsinin nəticələri göstərir ki, oğ -
lan ların 9/2%-i, qızların 7/6%-i vali -
deynlərin qarşıdurmalarını çox qiy -
mət ləndirmişlər. Bu da onu göstərir
ki, onların ailələrində kəskin nizam -
sız lıq və narahatlıq hökm sürür.
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РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ СЕМЕЙНОГО
САМОПОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО

УНИВЕРСИТЕТА  РУДСЕР ПИЙАМ НУР

Данная статья посвящена определению уровня образования ро ди -
телей, отношения между родителями и в общем роли семейного фак -
тора в самопознании студентов учащихся в гуманитарной области. В
результате проведенных исследований автор приходит к мнению, что
конфликт между родителями, занятия матери и уровень образования
отца, существенным образом влияет на самопознание студентов. 

THE ROLE OF SOME FACTORS OF FAMILY 
SELF-KNOWLEDGE OF THE RUDSER PIYAM 

NUR CENTRAL UNIVERSITY’S STUDENTS

This article is devoted to determine parent’s education level, relation-
ships between parents and in general to determine the role of family factors
at self-knowledge of students who study liberal arts. As a result of research
author comes to the view that the conflict between the parents, mother’s
responsibility and father's education level had a significant influence on stu-
dents' self-knowledge.
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M
əlumdur ki, şəxsiyyətin
özünügerçəkləşdirməsi
prosesi mürəkkəb struk -

tura malikdir. Bu mürəkkəblik daha
çox özünügerçəkləşdirmənin onto -
ge netik inkişafında və onun səviy yə -
lərinin təzahüründə özünü göstərir. 

Ontogenetik inkişafda özünü ger -
çəkləşdirmə bir fenomen kimi özü nü -
 tanıma qabiliyyətinin təzahürün də,
«Mən»in qeyri «Mən»dən fərq lən di -
ril məsində, eləcə də «mənlik şüuru -
nun» ortaya çıxmasında özünü gös -
tə rir. Doğrudur, bir sıra tədqiqatçılar,
o, cümlədən G.Gellap, V.Stolin,
İ.Çesnakova R.Berns, M. Rozen-
berq, S.Kupersmit, R. Simons, M.
Kleysi və başqaları hesab edirlər ki,
özünütanımanın meydana çıx ma sı,
«Mən»in qeyri «Mən»dən fərq ləndi -
ril məsi və «mənlik şüu ru»nun for -
ma laşması «Mən»in təşəkkülü nün
ilkin elementləridir. Ancaq bu ele -
ment lərin ortaya çıxması özünü ger -
çəkləşdirmənin bəsit forması da
hesab edilə bilər. Çünki, özünüger -
çək ləşdirmənin təzahürü «Mən»in
redaktəsi sayəsində deyil, şəxsiy yə -
tin mövcud imkanlarının açılmasında
və həmin imkanların davranış teks -
tində özünü göstərməsidə daha çox

diqqəti çəkir. Uşaqlarda özünü tez-
tez göstərən və gerçəkləşən kreativ
davranış buna əyani misal ola bilər. 

Ontogenetik inkişafın sonrakı
mərhələlərində özünüdərkin, “mən -
lik şüuru”nun, refleksiyanın və özü -
nüqiymətləndirmənin daha təkmil
formalaşması özünügerçəkləşdir mə -
nin təzahürü üçün zəmin yaradır.
Məhz bu elementlərin inkişaf səviy -
yəsindən və adekvat təzahüründən
asılı olaraq özünügerçəkləşdirmənin
müxtəlif səviyyələrini məyyənləş dir -
mək mümkün olur. Məsələn, özünü
qeyri-adekvat qiymətləndirmə fo -
nun da şəxsiyyətin özünügerçəkləş -
dir məsi prosesi şəraitə passiv adap-
tasiya olmaqla, bəsit formada həyata
keçirilir. Bu faktlar onu göstərir ki,
özünügerçəkləşdirmənin müxtəlif
səviyyələri ontogenetik inkişafın ay -
rı-ayrı mərhələlərində inteqral sis -
tem lərin adekvat mexanizminin
forma laşması fonunda özünü göstərə
bilir.

Qeyd olunan məsələlərin təlim-
tərbiyə prosesində təhsil subyekt lə -
rində özünügerçəkləşdirmənin sə -
viy  yələrinin ayırd edilməsi onların
motivasiya imkanlarının üzə çıxa -
rılmasına və şəxsiyyət kimi həyatda
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özlərini təsdiq etməsinə şərait ya -
radır.

Bu nöqteyi-nəzərdən özünüger -
çək ləşdirmə fenomeninin səviyyələ -
ri nin tədqiqi insanın həyat fəaliyyətini
kompleks və sistemli şəkildə öy rən -
məyə, eləcə də onun fəaliyyətinin
istiqamətlərini müəyyən etməyə,
onda pozitiv şəxsiyyət keyfiyyət -
lərini inkişaf etdirməyə imkan verir.

İnsanın həyat fəaliyyətinin müx -
təlif sahələrində, təhsildə, peşə seçi -
mində və s. özünügerçək ləşdirmənin
səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi
ümumi psixologiyanın, şəxsiyyət
psixologiyasının nəzəri problemlə ri -
nin psixoloji praktikada, psixo tera pi -
yada, psixoloji məsləhətdə və psi xo -
loji treninqdə, əldə olunmuş nailiy -
yətlər baxımından həll edil mə sinə
optimal şərait yaradır. Bununla belə
özünügerçəkləşdirmənin səviy yə -
ləri nin ayırd edilməsi sayəsində
ümu mi psixologiyada və şəxsiyyət
psixologiyasında həllinə hələ ki,
aydınlıq gətirilməmiş inteqral sis-
tem lərin bir-biri ilə əlaqəsi ilə bağlı
bir sıra problemlərin metodoloji həl -
linə uğurla nail olmaq olar. 

Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdir -
mə sinin müxtəlif səviyyələrinin
ayırd eldilməsinin metodoloji əsasla -
rına psixologiya elminin klassik-
lərinin və müasirlərinin (F.İbrahim-
bəyov, M.M.Məhərrəmov, K.Zə ku -
yev, M.Makovelski, Ə.S.Bayramov,

Ə.Ə.Əlizadə, B.H.Əliyev, U.Ceyms,
A.Maslou, K.Rocers, Z.Freyd, K.Yunq,
İ.M.Seçenov, İ.P.Pavlov, V.M.Bex -
tereva, A.F.Lazurski, M.U.Ba  sov,
B.Q.Ananyev, P.T.Ano xin və başqa -
ları) tədqiqat işlərində rast gəlinir. 

Hələ keçən əsrin əvvəllərində
aka demik V.M.Bexterev öz əsərlə -
rin  də insanın ölümsüzlüyü barədə
mə sələ qaldırmış və hesab etmişdir
ki, bu şəxsiyyətin özünügerçəkləş -
dir  məsinin yüksək pilləsidir. Bu nun -
la yanaşı özünüger çəkləşdirmənin
özünüinkişafdan, özünütənzimdən,
özünütəkmilləşdirmədən və iradi
səy dən asılılğı məsələləri də adları
sa dalanan alimlərin əsərlərində öz
əksini tapmışdır. Bunların içərisində
özünügerçəkləşdirmənin səviy yə lə ri -
 nin ayırd edilməsinə daha yaxın kon-
sepsiya A.F.Lazurskinin fərdi fərqlər
konsepsiyasıdır(10). Müəllif özünün
fərdi fərqlər konsepsiyasında in sanın
ətraf aləmə və gerçəkliyə mü nasi bət -
lər sisteminin əsasında da yan dığını
xüsusi olaraq vurğulayır. Bu radan
belə qənaət hasil olur ki, məhz fərdi
fərqlərdən çıxış edərək özünüger -
çək ləşdirmənin səviy yə lə ri ni müəy -
yən etmək olar. Ancaq fər di fərqlər -
dən çıxış edib şəx siy yətin özü nüger -
çəkləşdirməsinin səviyyə lə ri nin ayırd
edilməsi bir sıra əlavə prob lemlər
orta ya çıxarır. Belə ki, fər di fərqlər
müxtəlifdir və bu sis tem də ümumi
kriteriyalar tapmaq çətindir. 
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Məlumdur ki, orqanizm sabit sis -
tem deyil və şəraitə uyğun olaraq öz
münasibətlərinə və adaptasiya sına
müəyyən korrektələr edir. Bu baxım -
dan M.U. Basovun (5) konsepsiyası
xüsusi maraq doğurur. M.U.Baso vun
təqdim etdiyi konsepsiyada göstərilir
ki, orqanizm mürəkkəb dinamik sis -
temdir və bu sistem iradi səy və diq -
qət tərəfindən tənzimlənir (5,s.75).
Müəllif özünügerçəkləşdirmədə şəx -
siyyətin ümumi «yönəlişliyinin» və
fəallıq dərəcəsininin xüsusi əhəmiy yət
kəsb etdiyni qeyd edir (5,s.78). Doğ   -
rudan da orqanizmin fəallıq də rə  cəsi
və ümumi yönəlişliyi özünü ger  çək -
ləş dirmənin səviyyələrinin müəy    yən
edilməsində xüsusi çəkisi vardır.
Am ma müəllif bu yönəlişliyin nədən
asılı olduğunu vurğulamır və özü nü -
gerçəkləşdirmədə fəallıq dərə cə sinin
başlıca istiqamətlərini təhlil etmir. 

Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdir -
məsinin müxtəlif səviyyələrinin nə -
zəri təhlili üçün psixologiyada möv -
cud olan müxtəlif müddəalardan və
yanaşmalardan istifadə etmək olar.
An caq ayrı-ayrı istiqamətlər proble -
min əhatə dairəsini genişlən dir di yi -
ndən, biz daha çox metodoloji baza
kimi A.Maslonun, K.Rocersin,
A.N.Leontyevin, B.H.Əliyevin,
L.İ.An sı  ferovanın, K.A.Abulxano-
va-Slavskayanın və L.A.Koros tı le -
vanın elmi yanaşmalarından istifadə
etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Özünügerçəkləşdirmənin səviy -
yə lərinin müəyyənləşdirilməsinin
metodoloji baza rolunu oynayan bir
sıra konseptual modellərdə şəxsiy -
yətin özünügerçəkləşdirməsinin sə -
viy yələrinin müəyyən edilməsinə ya -
naşmalar müxtəlifdir. Psixoloji ədə -
biyyatın təhlilindən çıxış edib onları
aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:

- Tələbatların ierarxiyası konsep -
siyası (A.Maslou);

- Şəxsiyyətə yeni baxış nə zə -
riyyəsi (B.H.Əliyev);

- Həyat texnikaları konsepsiyası
(X.Tome);

- Həyatın mənasının axtarışı nə -
zəriyəsi (V.E.Çudnovski);

- Həyat tərzi haqqında yanaşma
(F.E.Vasilyuk);

- Həyat strategiyaları (K.A.Abul -
xa nova-Slavskaya, L.A.Korostıleva);

-Yaradıcılq nəzəriyyələri (Y.A.Po na -
maryov, E.P.Varlamova, S.İ,Seyidov,
S.Y.Stepanov, Y.N.Mixaylov və b.).

Sadalanan təsnifat əsasında prob -
lemlə bağlı aparılmış (1;3;5;7;10;11; 14)
tədqiqatların nəzəri təhlilindən çıxış
edərək şəxsiyyətin özünügerçəkləş -
dir məsinin beş səviyyəsini ayırd et -
mək olar: 

1. Primitiv icra səviyyəsi;
2. Fərdi icra səviyyəsi; 
3. Sosial rollar və normaların ger -

çəkləşdirilməsi səviyyəsi;
4. Həyatın mənasının tapılması və

dəyərlərin gerçəkləşdirməsi sə viy yəsi;
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5. Özgürlük və ya kamillik səviy -
yəsi.

İlkin olaraq A.Maslounun (11)
irəli sürdüyü təlabatların ierarxik
mo   delini digər modellərlə, elcə də
in sanın həyat fəaliyyətinin əsas
sahə  lə rində özünügerçəkləşdir mənin
səviyyələri ilə müqayisə etsək görə -
rik ki, primitiv icra səviyyəsi üçün
fizioloji və təhlükəsizlik tələbatları
daha çox üstünlük təşkil edir. Yəni
primitiv icra səviyyəsində A.Mas -
lou nun təlabatların ierarxik modelini
tətbiqi göstərir ki, bu səviyyədə
insan yalnız ilkin təlabatların həyata
keçirilməsi haqqında düşünür (11).
Bu fəaliyytdə özünügercəkləşdirmə
motivi təməl təlabatların ödənmə sin -
dən uzağa getmir. Qeyd olunan tə la -
batların təminatı özünügercək ləş dir -
mənin sonrakı mərhələrin təşəkkü lü -
nə zəmin yaradır. Bu həm də insanın
öz təlabatlarına münasibətindən qay -
naqlanır. 

Fərdi icra səviyyəsində insanın
özünügerçəkləşdirməsi başqalarına
bağlılıq və məhəbbət tələbatının
ödə  nilməsi ilə səciyyəvidir. Bu sə -
viy  yədə özünügerçəkləşdirmə yalnız
situasiyaya müvafiq tələbatların
ödənilməsi kimi özünü təqdim edir
və həmin tələbatların həyata keçi ril -
məsinin stimulu olur. Yəni bu sə viy -
yədə insan özünü ona görə ger çək -
ləşdirmir ki, o bunu istəyir. Yal nız
mexaniki olaraq təlabatların ödən -

məsi prosesinin axarında özü nüger -
çəkləşdirir.

Sosial rollar və normaların ger -
çəkləşdirilməsi səviyyəsi insanın
baş qalarına özünü tanıtması və onlar
tərəfindən qiymətləndirilməsi tələ -
batı ilə sıx bağlıdır. Başqa cür deyil -
sə bu səviyyə bilavasitə sosial mü -
hitlə birbaşa əlaqədardır. İnsanlar
tərəfindən təqdir olunma, bəyənilmə
və qiymətləndirilmə sosial rolların
gerçəkləşdirilməsi səviyyəsini özün -
də ehtiva edir.

Qeyd olunğu kimi daha yüksək
və mükəmməl səviyyədə özünüger -
çəkləşdirmə həyatın mənasının tapıl -
ması və insanın malik olmağa çalış -
dığı sərvət dəyərlərinin gerçəkləş di -
rilməsindən ibarətdir. Həmin sərvət
dəyərlərinin iearxiyasında domi nat -
lıq təşkil edən dəyərin motivasiya
elementinə çevrilməsi özünügerçək -
ləş dirmənin tam həyata keçməsinə
zəmin yaradır. 

Mahiyyət və keyfiyyət baxımdan
digər səviyyələrdən fərqlənən bu
proses autentik özünügerçəkləş dir -
mə adlanır. Bu da insanın öz qabi -
liyyət və istedadını gerçəkləşdirmək
cəhdi kimi özünüaktuallaşdırma tələ -
batıdır. Belə özünügerçəkləşdirməni
özünü həsr etmə, özünü həyata ke -
çirmə adlandırmaq olar. Bəzi hallarda
özünügerçəkləşdirən şəxsiyyəti özü -
nü  ak tuallaşdıran şəxsiyyət də ad lan -
dı rırlar ki, bu zaman şəxsiyyət özü  nü -
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gerçəkləşdirmə motivinin kö mə yi ilə
öz imkanlarını aktuallaş dı rır. Bir sıra
tədqiqatçıların fik rin cə (3) belə səviy -
yə ən yüksək səviyyədir və ka mil ləş miş
şəxsiy yə tin əsas atributu dur. De məli,
özünü ger çəkləşdirərək aktuallaşdıran
şəxslərin istədiklərinə nail olduqlarını
söyləmək olar. Doğ rudur, hər bir kəs
özünü müxtəlif yön də, müxtəlif
ideyalar və məsləklər uğrunda mü -
barizəyə həsr edə və özü nütapa bilər.
Ancaq kamilləşmək yalnız özünütap-
maq deyil, öz istəklə ri nin hududların -
dan kənara çıxmaq, daha də qiq desək
metadəyərlərə nail olmaq dır.

Orta əsrlərin ilk dövrlərində
Azər baycanda və Türkiyədə mey -
dana gəlmiş sufizim, hürufilik təli -
mi nin məsləkdaşlarından olan Möv -
la nə Cəmaləddin, Nəimi, Nəsimi,
Həllac Mənsur və başqaları da bu
yüksək səviyyəyə yalnız özlərinə
məx sus dəyərlərin gerçək ləş di ril mə -
si hüdudunda nail olmamışlar. İdeala
çatdıqdan sonra həyatın mənası qal -
mır. Metadəyərlərə nail olduqda isə
yaşamağa dəyir. Yəqin buna görədir
ki, Mənsur Həllac bu məqama çatdı -
ğına inandıqdan sonra ölüm onun
üçün adiləşmiş və insanlardan onu
öldürməyi xahiş edirmiş.

Şübhəsiz özünügerçəkləşdir mə -
nin yüksək səviyyəsi öz idealına çat -
mağa inanmaqdır və kamilləş mək dir.
Təbii ki, bunu duymaq və bu hə qi -
qətə inanmaq hər kəsə nəsib olmur. 

Özünügerçəkləşdirmənin səviy -
yə lərinin tədqiqində AMEA-nın
müx  bir üzvü, prof. B.H.Əliyevin
şəx siyyətə yeni baxış nəzəriyyəsi də
mühüm rol oynayır. Müəllif yazır:
«Psixikanın yüksək səviyyəsi fərdin
öz mədəni dünyasını yaratmaqla
meydana gəlir, həmin dünyanı inikas
etdirmək zərurətindən yaranır və öz
növbəsində mədəni və təbii aləmi
yeni keyfiyyətdə dərk edilərək dəyi -
şilməsinə səbəb olur. Beləliklə insan
üçün «dünyanın mənzərəsi və obra -
zı» yaranır. İnsanın «dünyanın obra -
zı nı» necə yaratmasından asılı olaraq
onun öz «dünyasının obrazı» təşək -
kül tapır. Bu iki «obraz» arasındakı
əlaqə və asılılıq dialektik vəhdət
təşkil edrək bir-birlərini şərtləndirir»
(2,s.1). Bu konseptual mövqedən
çıxış edərək şəxsiyyətin özünü ger -
çək ləşdirməsinin səviyyələrini müəy -
yən etmək olar. Əgər dünya haq qın -
da təsəvvürləri özü haqqındakı tə -
səvvürlərə identikdirsə şəxsiyyətin
aşağı səviyyədə özüngerçəkləşdir -
mə sindən, əgər əksinədirsə yüksək
səviyyədə insanın özünügercəkləş -
dirməyə cəhdindən danşmaq olar. 

Özünügerçəkləşdirmənin müx -
təlif səviyyələrinin müəyyənləş di ril -
mə sində X.Tomenin(8) həyat texni -
kaları konsepsiyası da mühüm əhə -
miyyət kəsb edir. X.Tomenin həyat
texnikaları konsepsiyası K.Levinin
insan və onu əhatə edən dünyanın psi -
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xoloji vəhdəti müddəasına, Q.Mür -
reyin baxışlarına və davra nı şın koq -
nitiv nəzəriyyəsinə əsaslanır. Müəl li -
fin qənaətincə, insanın gündəlik həya -
tında meydana çıxan problemlərinə
reaksiya kimi altı əsas texnika möv -
cuddur ki, bunlar da uyğunlaşmanın
ümumpsixoloji sisteminə daxildir(8).

Fikrimizcə həmin texnikaları şər -
ti olaraq şəxsiyyətin özünüger çək -
ləşdirməsi səviyyələri ilə əlaqə lən -
dir mək olar. Onlardan birincisi, möv -
cud vəziyyətin konstruktiv dəyiş mə si
fonunda nailiyyətlər qazanıl ma sı na
istiqamətlənmiş hərəkətlərin məc -
mu su kimi səciyyələndirmək olar ki,
bu da iradi səylər, energetik sərf et -
mə lər, özünütənzimetmə, di gər in -
san larla birgə fəaliyyət və bir gə
yaradıcılıq sayəsində gerçəkləşir.
Birinci texnikada özünügerçəkləş -
dir mənin yüksək səviyyəsində qar şı -
ya çıxan maneələr dəf olunur. Yaxın
ətrafdakılarla qurulmuş münasi bət lə -
rin və sosial rolların adekvat gerçək -
ləşdirilməsi üçün ikinci texnika daha
məqbul sayıla bilər. Buraya peşə
sahəsində özünügercəkləşdir mə, ai -
lə də vəziyyətin institusional cəhətlə -
ri nə uyğunlaşma texnikası və s. dax-
ildir. 

Gerçəkləşdirmənin fərdi-icra sə -
viy yəsinə X.Tomenin üçüncü texni -
kası uyğun gəlir. Bu texnika fərdin
digər adamların özünəməxsusluğuna
və tələabatlarına uyğunlaşmağa isti -

qamətlənmişdir. İnsanlarla ünsiy yə tin
qurulması və qorunub saxlanıl ma sı
üçün göstərilən səyləri və qayğını
dördüncü texnikaya şamil etmək
olar. Bu texnikalar insanlar tərəfin -
dən həyatın problemli mə qam larında
istifadə olunur və həmin vəziyyət lər -
də özünügerçəkləşdir mə ni təmin
edilməsinə zəmin yaradır. Yəni bir
növ mühitlə orqanizmin balansının
sax lanmasına yönəlmiş olur. Fikri -
mizcə, bu texnikalar mü hitlə tarazlı -
ğın saxlanmasına yönəl miş adaptasi -
ya mexanizmləri kimi özünü göstərir
ki, bu da aşağı səviy yədə özünüger -
çəkləşdirmənin həyata keçirilməsinə
zəmin yaradır.

Primitiv-icra səviyyəli özünüger -
çəkləşdirməyə «vəziyyətin aksepta -
si yası», yəni situasiyanın olduğu
kimi qəbul edilməsi texnikası uyğun
gəlir. Vəziyyət fərd üçün ciddi əhə -
miy yət kəsb etmədikdə passiv reak -
siya ilə buna cavab verir. Ən yaxşı
halda vəziyyətin daha pis olanla mü -
qayisəsindən sonra müəyyən qərar -
la rın qəbul edilməsidir.

Qeyd olunduğu kimi özünü ger -
çək ləşdirmə prosesində şəxsiyyət
hə  yatın mənasının tapılmasını baş -
lıca tələbat kimi gerçəkləşdirməyə
cəhd göstərir. Şübhəsiz, hər bir insa -
nın özünügerçəkləşdirməsinin səviy -
yələri onun həyatının və dəyərlərinin
birləşdiyi mənalı həyat axtarışı ilə
qarşılıqlı əlaqədədir. Görəsən hə -
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yatın mənası yalnız mənalı həyat
axtarışındadırmı? Özünügerçəkləş -
dir mənin səviyyələri yalnız bu
prinsiplərdən asılıdır? Yoxsa başqa
bir mexanizm var? 

Aparılmış tədqiqtlar (8;9;10;11)
göstərir ki, həyatın mənasına xüsusi
psixi törəmə kimi baxmaq olar.
V.E.Çudnovski həyatın mənasının
bir sıra formal-dinamik cəhətlərini
ayırd etmişdir. Müəllif göstərir ki,
həmin formal-dinamik cəhətlər özü -
nü gerçəkləşdirmənin səviyyə lə rinə
və dərəcəsinə təsir göstərir. Onlara
fəaliyyətsizlik, süstlük, dinamika və
ierarxiya aiddir (14). Belə qənaətə
gəlmək olar ki, özünügerçəkləşdir -
mə nin səviyyəsi nə qədər yüksəkdir -
sə, onun miqyası bir o qədər böyük
olur və həyatın mənası daha az
fəaliyyətsizlik və süstlüklə ifadə
olunur. Əks asılılıq da mümkündür.
Bu müddəalardan belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, özünügerçəkləş -
dirmənin aşağı səviyyəsi həyatın
mə nası haqqında təsəvvürlərin qey -
ri-adekvat inkişaf dinamıkasından və
dəyərlərin iearxiyasında hansı dəyə -
rin aparıcı, hansının ikinci dərəcəli
olduğunu qavramasından və dərk
etməsindən çox asılıdır. 

Özünügerçəkləşdirmənin səviy -
yə lərindən danışarkən F.E.Vasilyu -
kun (7) müxtəlif həyat tərzinin tipləri
üçün stress, frustrasiya, münaqişə və
böhranların özünəməxsus xüsusiy -

yətlərini təsvir edən kateqoriyalar
sistemini də diqqətdən kənarda sax -
la maq olmaz. Müəllifin
tədqiqatlarının nəticəsi göstərir ki,
özünü ger çəkləşdirmədə ən aşağı
primitiv-icra səviyyəyə malik olan
şəxslər üçün zahirən yüngül və
daxilən sadə (infantil) həyat tərzi
xasdır. Əksinə daha yüksək səviyyə
üçün daha mü rəkkəb həyat tərzi
səciyyəvidir (7).

Özünügerçəkləşdirmənin səviy -
yə lərinin müəyyən edilməsində
K.A.Abulxanova-Slavskayanın
konsepsiyası da mühüm rol oynayır.
K.A.Abulxanova-Slavskayanın tipo -
logiyası sosial uyğunluq və təəsürat
amilləri, həmçinin problemlərin
intel lektual işlənməsi səciyyəsi nə -
zə rə alınaraq qurulmuşdur. Özü nü -
ger çəkləşdirmənin ən aşağı səviy -
yəsinə malik olan şəxslər birinci tipə
(icraçıya) yaxındır. Belə şəxslərdə
problemlərin stereotipləşdirilməsi,
problemləri aktual və perspektiv
kimi fərqləndirməyi bacarmamaları
ilə xarakterikdir. Aydın məqsədin
olmaması və passiv adaptasiya
konstruktiv qərarların qəbul
edilməsinə maneçilik törədir (4). 

K.A.Abulxanova-Slavskayanın
tipologiyasında özünügerçəkləşdir -
mə nin növbəti səviyyəsinə ikinci tip
- seyirçi tip uyğun gəlir. Bu da əvvəl -
kin dən problemləri intellektual ola -
raq işləmək bacarığı ilə fərqlənir (4). 
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Rollar və normaların sosiumda
ger çəkləşdirməsinin səviyyəsi üçün -
cü tip- təmsilçilərə (praqmatiklərə)
məxsusdur. Onlar sosial problemləri
konkret olaraq qavramağa qabil dir -
lər. Bu zaman təsəvvürlərin dəqiqliyi
onların əhəmiyyəti ilə yanaşı möv -
cud olur. Belə tiplərdə proqnozlar
situativ xarakter daşıyır. Çünki situa -
tiv uyğunlaşma onlarda tipik dav ra -
nış tərzidir. 

K.A.Abulxanova-Slavskaya görə
özünügerçəkləşdirmənin ən yüksək
səviyyəsi – həyatın mənası və sərvət
dəyərləri orientasiyalarının gerçək -
ləş  dirilməsidir. Belə səciyyə dördün -
cü tipə, K.A.Abulxanova-Slavska ya -
nın təsnifinə görə, liderə məxsusdur.
O, yüksək nəzəri səviyyədə kons -
truk tiv proqnozlaşdırmaya uyğun tə -
fəkkürə və situasiyadan asılı olaraq
qərar qəbul etmək bacarığına malik -
dir. 

Özünügerçəkləşdirmənin səviy -
yə lərinin tədqiqndən danışarkən ya -
ra dıcılıq imkanlarını və kreativ dav -
ranışın mexanizmilərini qeyd etmə -
mək olmaz. Aparılmış tədqiqatlar
(3,5,7,12) göstərir ki, insanın yara -
dıcılıq imkanlarına və fərdi təkrar -
olunmazlığına görə də şəxsiyyətin
özü nügerçəkləşdirməsinin səviy yə -
lə ri təsnif edilmişdir. Y.A.Ponamar -
yov, E.P.Varlamova, S.İ.Seyidov,
S.Y.Stepanov, K.R.Əliyeva, Y.N.Mi -
xay lova və b. fərdi özünəməxsusluq

və yaradıcı fəallığının özünügerçək -
ləşdirmədə yeni imkanlarının ortaya
çıxmasında roluna toxunmuşlar. 

E.P.Varlamova və Y.N.Mixaylova
(8) insanın həyat orientasiyalarının
dörd tipini fərdi özünəməxsusluq və
yaradıcılıq fəallığının birləşməsi üz rə
təsnif edirlər. Həyat orientasi ya ları -
nın bu tipləri şəxsiyyətin özü nü ger -
çəkləşdirməsinin irəlidə gös tə ri lən
səviyyələri ilə birbaşa əlaqədardır.
Çün ki, məhz yaradıcılıq imkanları
özü nügerçəkləşdirmənin zəruri və
ayrılmaz atributudur.

Özünügerçəkləşdirmənin ən aşa -
ğı səviyyəsi (primitiv-icra) passiv ti -
piklik kimi adlanan həyat orienta si -
ya sının istifadə olunmasına uyğun gə -
lir. Belə orientasiyalı şəxslər kor təbii
şəkildə sosial stereotiplərə ria yət
edir və kor-koranə ictimai normalara
tabe olurlar. Bir məqam qeyd olun -
ma lıdır ki, böhranlı vəziyyətlərdə
mənimsənilmiş həyat tərzinin passiv
qorunub saxlanılmasına istiqamət li -
lik daha çox üstünlük təşkil etdiyi
halda, özünügerçəkləşdirmənin aşağı
səviyyələrində psixoloji müdafiənin
primitiv formalarından (reqressiya
və başqaları) istifadə olunur. 

Özünügerçəkləşdirmənin növbəti
səviyyəsinə ümumi qəbul olunmuş
məqsəd və dəyərlərə nail olmağa
yönəlmiş səylərin istiqamətliyini əks
etdirən fəaliyyət strategiyası daha
yaxındır. Bu zaman adi həyat resurs -
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larının saxlanılmasına fəal canatma
səciyyəvidir. Sosiumda rollar və
normaların gerçəkləşdirilməsi səviy -
yəsi üçün passiv fərdilik, həyat
oriyen tasiyası uyğundur. Bu zaman
insanın özünügercəkləşdirməsinin
for malaşması təsadüfi səciyyə daşı -
yır. Fərdi özünəməxsusluq əsasən
onun səyləri ilə deyil, xarici şəraitlə
müəyyənləşir. 

Özünügerçəkləşdirmənin daha
yük sək səviyyəsində həyatın mə na sı
və dəyər orientasialarının gerçək ləş di -
rilməsində yaradıcı özünə məx sus luq
həyat strategiyası ilə birləşir ki, bu
da subyektin hər şeydən əvvəl öz hə -
yatına yaradıcı münasibətini əks
etdi rir. Dəyişən təşəbbüs həyatdakı
hadisələrin ifadə olunmuş tək rar olun -
mazlığını və onların föv qəla də li yini,
qeyri-adiliyini, özünə məx sus luğunu
şərtləndirir. Bütün bunlar isə yara dı -
cı özünüinkişaf üçün im kan yaradır.

Beləliklə, burada verilmiş məlu -
matları ümumləşdirsək belə qənatə
gələ bilərik ki, həyat fəaliyyətinin əsas
sahələrində şəxsiyyətin özünü ger -
çək ləşdirməsinin səviyyələri müx  tə -

lifdir. A.Maslouya(11) görə, özü nü -
gerçəkləşdirmənin yüksək səviy yəsi
özünüaktuallaşdırmağa, A.Anq ya la
(15) görə isə özünüinkişafa uyğun
gəlir. Fikrimizcə, özünügerçəkləşdir -
mənin ali səviyyəsi özgürlüyə yetiş -
məkdir. Bu müddəa metodoloji baza
kimi qəbul etdiyimiz A.Maslounun
(11) konsepsiyası ilə ziddiyyət təşkil
etmir. Ona görə ki, özünüaktuallaş -
dır mağın və özünügerçəkləşdir mə nin
yüksək səviyyəsinə çox nadir hal lar -
da rast gəlinir. Lakin demək ol maz
ki, insan özunu tam gerçəkləş dirə
bil  mir. E.Frommun (13) təbi rin cə
desək hər bir insan özünüger çək -
ləşdirir. Lakin bu zaman özünü ger -
çəkləşdirmənin dərəcələri və ölçüləri
müxtəlif olur. Hər bir belə ölçü özü -
nüinkişafın və özgürlüyün dərə cəsi
ilə səciyyələnir. Hesab edi rik ki, özü -
nügerçəkləşdirmənin yüksək sə viy -
yəsi kamilliyə yetiş mək, özü nü tap -
maq və özgürlüyə nail olmaq dır. Hər
bir insan özünəməxsus şəkildə «öz -
gür lüyə» çata bilər. Məhz onda əsl
özünügerçəkləşdir mədən danışmaq
olar. 
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ОБ УРОВНЕ ЛИЧНОСТИ В САМОРЕАЛИЗАЦИИ

В статье показывалось разделение уровни личности в самореали -
зации. На основе аналитического разложения систематизируется
разные уровни самореализации и считается что, самая высшая уровень
самореализации это самопознание. Но не смотря на это приводится на
центр внимании мнении об уровни самореализации в статьях А.Мас -
лова, К.Роджерсина, К.А.Абулханова-Славской, В.Г.Алиева, Б.Г.Ана -
нева, Д.А.Леонтьева, А.Н.Користев, а также других авторов. Считается
что, в самых основных отраслях уровень самореализации очень
разнообразен и интегральные системы в формализации тех уровней, а
также самосознание индивидуума имеет очень важную роль. 

ON THE LEVEL OF PERSONALITY 
IN SELF-REALIZATION

In the article is given the division of leveks of personality in self-real-
ization. On the basis of the analytical decomposition there systematized dif-
ferent levels of self-realization and consideres that the most highest level of
the realization this is the self –knowledge of course. But inspite of this the
opinions of on the level of self-realization of such scientists like A.Maslou,
K.Rodjersina, K.A.Abulkhanova-slavskiy, B.Q.Aliyev, B.Q.Ananyeva,
D.A.Leontyev, A.N/Koristev and some other can be seen vividly. And it is
considered that in themain fields of the level of self-realization are rather
different and the inteqral systems in the formation of these levels, and as
well as the self-realization of an individum have the most important role. 
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B
əşər cəmiyyətinin inkişafı
tarixində elə bir dövr ol -
ma lıdır ki, orada yaşlı

nəs lin nümayəndələri gənc nəslin
inkişaf və tərbiyəsinə, onların bir
şəxsiyyət kimi formalaşması qayğı -
sı na qalmamış olsunlar. Müxtəlif
dövr lərdə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi
bütövlükdə sosial-psixoloji xüsusiy -
yət ləri haqqında deyilən fikirlər
ümumiləşdirilərək nəsildən nəslə ve -
rilmiş və tərbiyə məktəbinə çevril miş -
dir. Bu müdrik kəlamlar, təcrübə lər
milli mənəvi dəyərlərimizi özün də
əks etdirən xalq nağıllarında, atalar
sözləri və zərb məsəllərində, bayatı -
larda, mahnılarda, nəğmələrdə, das -
tan larda və s. də öz ifadəsini ta pır.
Bu maddi və mədəniyyət xəzinsi hə -
mişə gənc nəslin tərbiyə məktəbi
olmuşdur və bu gün də ona böyük
ehtiyac vardır. Dünyanın və o cüm -
lədən Azərbaycanın görkəmli alim -
lərin pedaqoq və psixoloqları təlim-
tərbiyə işində bu xalq hikmətlərinə
geniş yer vermiş, ondan bəhrələn -
miş lər. Dünyanın tanınmış pedaqoqu
K.D.Uşinski qeyd edir ki, xalqın
müdrik fikirləri elə bir parlaq nümu -
nədir ki, onu heçnə əvəz edə bilməz.

N.D.Dobrolyubov isə deyirdi folklor
ədəbiyyatı xalqın əqidəsinin, xarak-
terinin, inamının və təbiətə baxışla rı -
nın inikasıdır. (4, s. 520). 

Azərbaycanın görkəmli ədib və
mütəfəkkirlərinin də gənc nəslin, bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında xal -
qın dəyərli fikirlərinin yüksək qiy -
mət ləndirmiş və onların yaradıcı lıqla
istifadə etmişdir.

Professor Mirzə Kazım bəy ya -
zırdı ki, “... hər xalqın tarixi ədəbi
inkişafında özünün yaradıcılıq məh -
sulu olan əfsanələrin, adət ənə nə lərin
əhəmiyyəti böyük olmuş dur... xalqın
yaratdığı folklor nümu nələri keçmi -
şin sirrini və qaranlıq məsələlərini
izah etməkdə mühüm rol oynamış -
dır... xalq idrakının məh sulu olan bu
nümunələr, onun təxəy yülü və fanta -
zi yasının zəngin qida mənbəyinə
çev rilir”.

Azərbaycanın görkəmli dramutur -
qu C.Cabbarlı xalq ədəbiyyatına
yük  sək qiymət verərək deyir ki,
“...xal  qın keçdiyi dövrləri, yas və
bay ramlarını, adət və ənənələrini,
tərzi-təfəkkürünü, bu və ya başqa bir
vəsi qə yə qarşı münasibətini...bütün
əh val-ruhiyyəsini, bütün psixologi -
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yasını, eyni zamanda onun mədəni
səviyyəsini, ədəbi istedad və bacarı -
ğını öyrənmək üçün ilk vasitə və ən
doğru bir tərcüman varsa, onun dil -
lərdə dastanlar, mahnılar, tapma ca -
lar, nağıllar və ilaxır kimi dolaşan el
ədəbiyyatıdır”. 

Azərbaycanın xalq yazıçısı Mirzə
İbrahimov qeyd edirdi ki, xalq
sənətinin keçmiş parlaq incilərinin
yeni nəsillərə çatdırmaq, həm də
mütə rəq qi cəhətdən, əsrimizin fikir
mün də ricəsi ilə aşılayaraq çatdırmaq
elmi və tərbiyəvi əhəmiyyətə malik -
dir; gənclərin sağlam, düzgün
tərbiyə almasına kömək edir, doğma
xalqa və insanlığa kömək edir. 

Azərbaycanın görkəmli ədibləri,
pedaqoq və psixoloqları, maarifpər -
vər xadimləri olan X.Şirvani, N.Gən -
cəvi, N.Tusi, İ.Nəsimi, M.Füzuli,
A.A.Ba kıxanov, M.Ş.Vazeh, M.F.Axun -
 dov, Mirzə Kazım bəy, S.Ə.Şirvani,
M.Ə.Sabir, A.Səhhət, H.Zərdabi,
A.Ş.Ta lıbzadə, R.Əfəndiyev, F.Kö -
çərli, S.M.Qənizadə, C.Məmməd -
quluzadə, C.Cabbarlı, S.Vurğun və
başqaları gənc nəslin şəxsiyyətinin
inkişaf və tərbiyəsindən danışarkən,
hər şeydən əvvəl xalqın şifahi yara -
dıcılığındakı mütərəqqi və fikir və
ideyalara əsaslanmış və çox zaman
əsərlərinin adlarını bu hikmətlərdən
götürmüşlər. 

“Vətən dili ” (I-II hissə O.A.Ce ri -
yayevski, S.Vəlibəyov), “Uşaq bağ -

çası”, “Bəsirətül ətfal ” (F.Ağa yev,
A.Şaiq, S.Axundov), “Balalara
hədiy yə” (C.Cavadlı), “Xəmsə” (Ni -
zami Gəncəvi), “Leyli və Məcnun”
(M.Füzuli), “Qonşu, qonşu olsa kor
qızı ərə gedər” (R.Əfəndiyev),
“Daldan atılan daş topuğa dəyər”,
“Yağışdan çıxdıq yoxluğa düşdük”,
“Sonra kı peşmançılıq fayda verməz”
(N.Vəzirov), “Yeyəsən qaz ətini,
görərsən ləzzətini” (Ə.Haqver di -
yev), “Yoxsulluq eyib deyil” (A.Səh -
hət), “Od gəlini” (C.Cab barlı), “Qız
qalası”, “Bulud əfsənəsi” (S.Vur -
ğun), “Arzu qız”, “Qırx qız” (M.Rə -
him), “Pəri çınqılı”, “Gülən balıq”,
“Aynalı” (S.Rəhimov), “Qan içində”
“Qızlar bulağı”, (Y.Çəmənzəminli)
digər yüzlərlə belə adlarda yazılmış
əsərləri buna misal göstərmək olar.

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcı -
lığı nümunələri tanışlıq bir daha gös -
tərir ki, dünyaya fərd kimi gələn uşa -
ğın gələcəkdə inkişaf edərək şəxsiy -
yətə çevrilməsi həmişə xalqımızın
qabaqcıl adamlarını, yaşlı nəsilləri,
ulu əcdadlarımızı düşündürmüş və
bu barədə faydalı fikirlər irəli
sürmüşlər. Bu fikirlərin xeyli hissəsi
bu gün də öz təravətini saxlamış və
psi xologiya elminin son nəailiy yət -
ləri ilə səsləşir. Tərbiyəçilərin, müəl -
lim və valideynlərin vəzifələri isə
xalqı mı zın deyim və duyum la rında
uşaq ların bir şəxsiyyət kimi forma -
laşma sına aid deyilən həmin fikirləri
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sistemləşdirib onlardan yaradıcılıqla
istifadə etməkdir. Ulu əcdadlarımız
uşaqların necə dünyaya gəlib inkişaf
etmələrini, müxtəlif yaş dövrlərində
nə kimi xüsusiyyətlərə malik olduq -
larını, gündən-günə böyüdüyü kimi
fiziki, mənəvi keyfiyyətlərə yiyələn -
mələrinində şahidi olurdular. 

Onlar görürdülər ki, uşağın bir
çox hallarda fiziki boyu, rəngi, fitri
qabiliyyəti, istedadı valideynlərinə
oxşayır. Eyni zamanda bunun əksini
də müşahidə edirdilər. Buna müvafiq
olaraq insanlar öz fikirlərini dağınıq
olsa da ifadə edirdilər: “Əsli necə dir -
sə, əsli də odur”, “Ot kökü üstündə
bütər”, “İlanın balası da ilan olar”,
“Bədəsil əsil olmaz” kimi deyimləri
buna misal göstərmək olar. Lakin
onlar ən çox uşaqların şəxsiyyətinin
formalaşmasında ictimai, sosial,
sosial mühitin, təlim-tərbiyənin rolu-
na üstünlük verərək deyirdilər:
“Adam adam sayəsində adam olar”,
“Dünya gör-götür dünyasıdır”, “Mərd
ilə gəzən hər kəs, axır ki, bir gün
dönüb mərd olar”, “Qız anadan
görmə yincə öyüd almaz”. Bu el
deyimləri bir tərəfdən uşaq şəxsiy -
yətinin formalaşdırılması işində
tərbiyəçi lə rə, valideynlərə nəzəri-
praktiki cə hət  dən yol göstərir, digər
tərəfdən milli-mənəvi dəyərləri miz -
də şəxsiy yət psixologiyasına klassik
yanaşmanın müasirliyini təsdiq edir.
Uşaq şəxsiyyətinin təşəkkül tapma -

sında və inkişafında ictimai-sosial
mühi tin, kollektivin, dost və yol -
daşın ro luna dair xalqın fikirlərinin
müəyyən etməkdən ötürü bir neçə
atalar söz lə rinə, nağıllara diqqət
yetirmək kifa yət edər “atı atın yanına
bağlasan, həm cins olmasa da həmxa -
siyyət olar”, “yaxşı yoldaş adını bəy
edər, pis yoldaş zay”, “yoldaşını
göstər sənin kim olduğunu deyim”,
“pis yoldaş adamı darda qoyar”,
“dost dosta tən gərək, tən olmasa gen
gərək”, “ata qəlbi kövrək olar”, “ana
tökəni bala yığır”, “atasını anasına
dinləməyən övlad üzəngiyə yanaş -
maz”, “oğul arxadır,qız yaraşıq dır,
ata bağbandır”, “El sevər mərd ata -
nı”, “Oğul fərsiz çıxanda, öldürər
dərd atanı”, “mərdi qova-qova na -
mərd etmək olar” və s. Bu el deyim -
lərində məna budur ki, uşaq düşdüyü
mühitdə, ailədə, dostların, yoldaş la -
rın əhatəsində şəxsiyyət kimi yetişir.
O, gördüyünü götürür. Uşağın meh -
ri ban,vətənpərvər, səmimi, mərd,
ədalətli inkişaf edib tərbiyə alması
atadan, anadan gəlir. Övlad eyni za -
man da ana-ataya səmimi olmalı hörmət
etməlidir. Belə qarşılıqlı ünsiy yət
onun bir şəxsiyyət kimi sosiali zasi -
yasına kömək edir. Belə nümunələri
minlərlə göstərmək olar. Burada
həm çinin tərbiyə edənin özünün
şəxsiyyətinin bütöv

Şəxsiyyət çox mürəkkəb sosial-
ictimai varlıqdır. Onun özünəməxsus
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psixoloji strukturu, keyfiyyətləri
möv cuddur. Milli mənlik və əxlaqi
şüur, ağıl, yüksək düşüncə tərzi, özü -
nüdərk, özünüqiymətləndirmə, özü -
nə nəzarət, saflıq, təvazökarlıq, hu -
ma nizm, ədalətlilik və s. onun əsas
keyfiyyətlərindəndir. Bu və buna
bənzər digər keyfiyyətlər haqqında
milli-mənəvi dəyərlərimizdə istəni -
lən fikirlər var ki, onlardan bu gün
də geniş istifadə olunmalıdır. Uşaq -
larda şəxsiyyət üçün xas olan əqli
keyfiyyətləri inkişaf etdirmək üçün
tərbiyəçilər nağıllarda, atalar söz lə -
rin də, bayatılarda, laylalarda, hik -
mətli ifadələrdə və digər xalq yara -
dıcılığında öz əksini tapan qiymətli
fikirləri onlarla birgə müzakirə edib
həmin ideyaların mənasını açıqlama -
lı dır. Təcrübə göstərir ki, belə
qarşılıqlı müzakirə uşaqlarda bir sıra
milli bəşəri keyfiyyətləri inkişaf
etdirir, demək olar ki, mütamadi ola -
raq onlar özləri də belə hərəkət edir -
lər. Bakının 266-cı uşaq bağçasında
keçirdiyim bir eksperimentin nəticə -
si bunu bir daha sübut etdi: uşaqlarla
aşağıdakı atalar sözlərini birgə təhlil
etdik. “Bir ağıllı beş min baş saxlar”,
“Ağıl yaşda deyil, başdadır”, “Ağıl,
ağıldan üstündür”, “Ağıllı adam
rahatlıq, ağılsızlıq narahatlıq gəti -
rər”, “Ağıllı dəm gətirər, ağılsız
qəm”, “Ağıllı adam qocalmaz, uca -
lar”, “Ağac bar gətirdikcə başını aşa -
ğı salar”, “Boş sünbül başın dik

tutar”, “Hər şey nazikliyindən, insan
qalınlığından çəkər” və s. (6, 15)
Təhlil 5-6 yaşlı uşaqlarla aparıldı.
Mən əvvəlcə bu atalar sözlərini bir
iki dəfə oxudum. Uşaqların əksəriy -
yəti həmin sözləri təkrar etdilər.
Sonra sual cavaba başladım. 5 yaşlı
Tamaraya belə bir sualla müraciət
etdim. 

Sual- Bir ağıllı beş min baş saxlar
– bax sən bunu necə başa düşürsən.
Düzdür o, əvvəlcə bir az çətinlik
çək di. Sonra dedi: 

Ağıllı olsan hər şey etmək olar.
Ağıllı adama hamı qulaq asır. Bax
mənim əmim ağıllıdır, hamı ona
hörmət edir. Mən də böyüyəndə
əmim kimi olacağam. 

Beş yaş altı aylıq Əfqan isə aşa -
ğıdakı atalar sözünü belə məna lan dı rır.

“Ağac bar gətirdikcə başın aşağı
salar” 

Cavab: Adam gərək özünü çək -
məsin. Özünü başqalarından üstün
tut masın. Lovğa olmasın. Lovğa
ada mı heç kəs istəmir. 

Gənc nəslin bir şəxsiyyət kimi
formalaşması qayğısına qalan hər bir
tərbiyəçi, valideyn milli-mənəvi də -
yərlərimizdən bu və digər vasitələr -
dən istifadə edilməlidir. Burada nü -
mu nələrin, canlı müşahidələrin, xüsu -
si ilə uşaqların həyatından gətiri lən
misalların xüsusi əhəmiyyəti var dır.
Bu istiqamətdə Azərbaycan xalq
nağıllarından da istifadə etmək olur. 
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Azərbaycan xalq nağılları ilə
tanışlıq göstərir ki, xalqın düşüncə
sahibləri vaxtı ilə ta qədimlərdən
uşaqların əqli fəaliyyətini yoxlamaq,
onları həyata düşüncəli, ağıllı, müd -
rik, qürurlu şəxsiyyət hazırlamaq
məqsədi ilə güzəran testlərindən
geniş istifadə etmişlər. “Cırtdan”,
“Məlikməmməd”, “Keçəlin məhkə -
mə si”, “Kəndli ilə padşah”, “Zəma -
nə nin hökmü”, “Analıqla yetim qız”
və digər nağılları buna misal gös -
tərmək olar. 

Cırtdan, keçəl, Məlikməmməd öz
ağılları ilə şər qüvvələrə qalib gəlir
və məqsədlərinə çatırlar. “Kəndli ilə
padşah” nağılının birgə təhlili də
uşaqlarda əqlin mahiyyətinə maraq
yaratdı. Nağılın qısa məzmunu
belədi. Bir gün padşah üç vəziri ilə
çöldə gəzərkən qoca bir bağbana rast
gəlir. Padşah bağbana üç sual verir.
Bağ ban hər üç suala müvafiq cav-
ablar verir. Padşah sualların cavab la -
rını vəzirlərdən soruşur. Onlar sual -
ların cavablarını aça bilmirlər. İşi
belə gö rən vəzirlər həmin kəndlinin
yanı nı kəsirlər, kəndli isə sualların
açılması müqabilində hərəsindən bir
torba qızıl tələb edir. Vəzirlər çarəsiz
qalıb razı oldular. Kəndli dedi: 

Əvvəl padşah məndən soruşdu: 
Deyəsən dağlara qar düşüb? –

Yəni başın ağarıbmı?
Mən dedim: “Aranı da qar basıb,

yəni saqqalım da ağarıb”. Sonra pad -

şah soruşdu: “Deyəsən uzaqlar qa -
ran lıqdır”- o demək istəyirdi ki,
gözlərin işıqdan düşüb, uzağı seçə
bilmirsən. Mən dedim. Heç yaxında
da işıq görmürəm, yəni yaxını da
yaxşı görmürəm. Üçüncü dəfə pad -
şah soruşdu: “Qoşalar necə işləyir?”-
yəni iki ayağın necə işləyir. Mən isə
dedim. Qoşalara birini də qoşmuşam
olub üç, yəni mən dedim ki, ağacla
gəzirəm. Ən axırda padşah dedi:
“Sənin yanına üç qoyun göndərə cə -
yəm, onları elə qırx ki, sənə də, öv -
lad larına da bəhs eləsin”. Mən
padşahın sözünü başa düşdüm ki, o,
sizi nəzərdə tuturdu. Mən siazən
çox lu qızıl almalıyam ki, mənə də,
övladlarıma da çatsın. Vəzirlər əhva -
latı padşaha danışdılar. Padşah isə
sizin üçünüzün də bir kəndlinin ağlı
qədər ağlı yoxdur, deyib hər üç və -
ziri işdən qovub onun yerinə kənd -
 lini özünə vəzir təyin edir. (7, 76)
Nağıl uşaqların iştirakı ilə şifahi ola -
raq bir neçə dəfə təkrarlandı. Sonra
uşaqlardan soruşdum: 

Uşaqlar siz bu nağıldan nə başa
düşdünüz? 

6 yaşlı Zakirin cavabı belə oldu. 
- Padşah düz elədi. Vəzirlər ağıllı

olsaydılar, həmin suallara cavab ve -
rərdilər. 

Ağıl hər şeydən üstündür. Malı,
pulu, şöhrəti ağılla qazanmaq olar.
Necə ki, qoca bir bağban öz ağlı ilə
xeyli qızıl əldə etdi. Mən də ağıllı
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olmağa çalışacağam. Ağıllı adam hər
şeyi bilir. 

Nağılın bu sonluqla qurtarması
ağlın insan həyatındakı rolunu bir
daha uşaqlar qarşısında nümayiş
etdirdi. 

Uşaqların psixi inkişafında nağıl -
ların rolu danılmazdır. Nağıllar uşaq
həyatı üçün zəruri təlabat kimi özünü
göstərir. Böyük pedaqoq və psixoloq
K.D.Uşinski qeyd edirdi ki, xalq na -
ğılları adamların təfəkkürünün ən
parlaq nümunəsidir və bu məsələdə
heç kəs onunla münaqişəyə girə
bilməz. Nağıllar adətən bir neçə qru -
pa bölünür: Sehrli nağıllar, məişət
nağılları, heyvanlar haqqında olan
nağıllar və s. 

Şəxsiyyətin əxlaqi, mənəvi, so -
sial-psixoloji xüsusiyyətlərindən biri
də onun mənliyini dərk etməsidir,
qürurlu, ləyaqətli, əsl vətənpərvər
olma sıdır. Müdrik insan o vaxt bütöv
bir şəxsiyyət olur ki, doğulub boya-
başa çatdığı torpağının, elinin, oba -
sının qədrini bilsin, milli təəssüb -
keşliyi olsun. Vətənini, xalqını, mil -
lə tini sevsin. Vətənin sərvətlə rinə,
dövlət atributlarına hörmətlə yanaş -
sın. Şəxsiyyətə xas olan bu əxlaqi
keyfiyyətlər uşaqlara ilk vaxtlardan
aşılanmalıdır. Təbii ki, bunun müx -
təlif yolları, tətbiqi vasitələri vardır.
Bu istifadə imkanlarından biri də
Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı
nümunələridir. Orada öz əksini tapan

müdrik kəlamlardır. Şəxsiyyətin bü -
tün əxlaqi-mənəvi, sosial-psixoloji
xü su siyyətləri vətənpərvərlik his sin -
dən keçir. 

Ulu əcdadlarımız həmişə vətəni,
doğma yurdu sevməyi, onu qoru ma -
ğı, canından əziz tutmağı tövsiyə
edib lər. Vətənpərvərlik hissi nin kök -
ləri çox dərinliyə gedib çıxır. Təcrü -
bələr göstərir ki, vətənpərvərlik hissi
o zaman möhkəm olur ki, onun
daşıyıcısı xalqın milli mənafeyini
şəxsi mənafeyindən üstün tutsun. 

Uşaq dərk etməlidir ki, “Gözsüz
yaşamaq olar, Vətənsiz yox”, “Və tə -
nə gəldim, imana gəldim”, “Vətənə
gələn dinə, imana gələr”, “Hər kəsə
öz vətəni şirindir”, “Qürbət yer cən -
nət olsa, yenə vətən yaxşıdır”, “Hər
quşa öz yuvası istidir”, “Doğma yurd
şirin olar” kimi atalar sözlərini
uşaqlarla birgə təhlil və müzakirə
etmək yolu ilə onlarda vətən pər vər -
lik hissini inkişaf etdirmək müm -
kündür. 

Sehirli nağıllar eyni zamanda
alleqorik nağıllardır. Burada çoxlu
obrazlar, qorxulu, həm də maraqlı
psixoloji anlar vardır. Bu psixoloji
gərginliklər uşaqların diqqətini özü -
nə cəlb edir. Burada həm uşaq
fikirləşir (təfəkkürün elementləri
inkişaf edir), digər tərəfdən diqqəti,
xüsusilə ixtiyarilikdən sonrakı diq -
qəti formalaşır, təxəyyülü genişlənir,
hafi zəsi möhkəmlənir, əxlaqi hissləri
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(xüsusilə astenik hissləri) təkmil -
ləşir. Sehirli nağıllarda təsvir olunan
canlılar, cansızlar əvvəlki səhnələr
qorxunc, dəhşətli görüşlər də son-
radan bir növ insanların güman, qur -
tuluş, ədalət, humanizm hərəkə tinə
çevrilirlər. Bu proseslərdə uşaqlarda
hətta düzlüyə, paklığa inam yaradır,
onları belə-belə bəşəri keyfiyyətləri
mənimsəməyə çağırır. Bax bu mə na -
da Azərbaycan nağılları uşaq la rın
psixi inkişafında xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu özünü bir neçə mənada
göstərir. Əvvala uşaq psixologiyası
çox elastik və kövrəkdir. Onu həmişə
hər hansı bir mətinlə maraqlandır -
maq mümkün olmur. Nağıllar isə
onla rın diqqətini cəlb edə bilir. Digər
tərəfdən isə onlar bu prosesdə heç bir
iradi səy etmədən nağıla sona qədər
qulaq asır, bu yolla da onların bütün
psixi xüsusiyyətləri kompleks şə kil -
də səfərbər olunur.(psixi proses ləri,
fərdi psixi xassələr, iradi emosional
hallar və s.).

Məişət nağılları reallığa daha çox
söykənir. Burada təsvir edilən hadi -
sələr, adlar konkret reallığı əks
etdirir. Uşaqlar bu yolla insan həya -
tında mühüm əhəmiyyət kəsb edən
sənət növləri ilə tanış olur, qəhrəman -
ların simasında onlarda ağıl, dü şün -
cə, təxəyyül, hisslər və digər idra ki
xü su siyyətlər inkişaf edir. Uşaqlar
məi şət nağıllarından nəticə çıxararaq
ağlın, fərasətin, tədbirli işlərin ma -

hiy yətini dərk edirlər. Özləri də bu
əxlaqi hisslərə malik olmağa çalışır -
lar. Məişət nağıllarında uşaqlar mən -
sub olduğu xalqın gündəlik həyat
tərzi ilə tanış olur, bir sıra məf hum -
lara yiyələnirlər. Onların söz ehtiyatı
artır, nitqi zənginləşir, yaşadığı mü -
hit də baş verən hadisələrdən baş çı -
xarmaq bacarığına yiyələnirlər. Uşaq -
larda bu nağıllar vasitəsilə əmə yə,
müxtəlif peşələrə maraq artır. Peşə
sahiblərinə hörmət hissi formalaşır,
xarakterləri inkişaf edir. 

Heyvanlar haqqında nağıllar
uşaq lara təbiəti sevməyi öyrədir.
Hey vanların insan həyatındakı rolu -
nu görürlər. Müxtəlif heyvanların
adlarını, yaşayış tərzlərini öyrənirlər.
Tülkü, çaqqal, canavar, dövşan, ilan,
öküz, inək, şir, pələng, ayı və digər
heyvanlar haqqında onlarda təsəvvür
yaranır. Bu da uşaqlarda təbiətə
sevgi yaradır, onların təbiət haqqında
lazımi biliklər formalaşdırır. Təcrübə
göstərir ki, uşaqlar həmin nağıllarla
tanış olduqdan sonra heyvanlara
daha çox mehriban olur, onlara yer
düzəldir, yem verir, qulluq edir. Bu
isə onlarda ekoloji tərbiyəni güclən -
dirir. Bir sözlə heyvanlar haqqında
nağıllar uşaqların psixi inkişafı ilə
yanaşı onların həyata hazırlan ma sın -
da da böyük rol oynayır. Azərbay -
canın ilk şifahi xalq yaradıcılığları
qaynar bir bulaqdır. Bu bulağın
çeşməsindən axan sular axdıqca

Психолоэийа jурналы 2010, №2

Şəxsiyyət psixologiyası

127



şəffaflaşır, təmizlənir və durulur.
Tarixin sınaqlarından keşən bu xalq
fikirləri getdikcə zənginləşmiş, qiy -
mətli sərvətlərə çevrilərək müx təlif
formalara (folklor nümunə lə rin də, di -
ni təsəvvürlərdə elmi etnoqrafik ma -
 teriallarda,tarixi sənədlərdə, mad di
və mədəniyyət abidələrində, ar xio lo ji
qazıntılarda, görkəmli tarixi şəxsiy -
yətlərin yaradıcılığında) nəsil dən
nəslə verilmişdir. Uşaq və gənc lə ri -
mizin milli ruhda formalaşma sında
böyük əhəmiyyəti olan hə min sər və -

tin öyrənilməsinə və onun ma hiy -
yətinin düzgün anlaşılmasına nail ol -
maq hər birimizin borcudur. İllər get -
dikcə, bəşəriyyət müd riklik zirvə sinə
pillələdikcə, bu psixoloji düşün cələ -
rin mahiyyəti nəinki aza lacaq, əksinə
təhsilin tərbi yənin de mok ratik ləşdiril -
məsi, hu ma nistləş diril mə si, humani -
tar  laşdı rıl ması, ye ni pe  daqoji təfəkkü -
rün for  malaşdı rıl dı ğı indiki za manda
əs rin sınaq la rın dan çıxmış xalq təc -
rü bəsinə daha çox ehtiyac du  yulur və
bundan sonra da duyu la cağdır. 

1. Bayramov Ə.Əlizadə- Psi xo lo -
gi ya, Bakı, 2003

2. Psixologiya (S.Seyidovun re -
dak torluğu ilə ), Bakı, 2008

3. Vəliyev.V- Azərbaycan folklo -
ru, Bakı, 1986

4. Mirzə Kazım bəy- Firdovsidə
İran əsatiri “Cеверное обозрение”
Санк Петербруг 1948 səh 4.

5. Azərbaycan xalq nağılları 5 cild -
 də, I və II cilddə, Bakı, 2005

6. Azərbaycan folkloru, Bakı,
2005

7. Azərbaycan nağılları, Bakı,
1976

НАРОДНЫЕ МНЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В статье излагается мнения ведущих исторических личностей о
психологической сути национально- духовных ценностей и откры вает -
ся действие этих мыслей на формирование личности ребенка на основе
конкретных фактов. Учителя и воспитатели могут широко пользо -
ваться этой статьей. 
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PEOPLE OPINION ON FORMING
THE IDENTITY OF A CHILD 

The opinions of great names of history are stated in the article on psy-
chological essence of national-intellectual values and the impacts of these
opinions toward the forming of identity of a child are explained on the basis
of specifications. Teachers and tutors can widely use the present article. 
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Н
е существует такого об -
щества, в котором все
его члены вели бы себя

в соответствии с общими норма -
тивными требованиями. Термин
«со циальное отклонение» озна -
чает поведение индивида или
группы, которое не соответствует
общепринятым нормам, в резуль -
тате чего эти нормы ими нару -
шаются. Социальные отклонения
могут принимать самые разные
формы: преступники, отшель ни -
ки, гении, аскеты, святые и т.д.

Во все времена общество пыта -
лось подавлять, устранять нежела -
тельные формы человеческой
жиз недеятельности их носителей.
Методы и средства определялись
социально-экономическими отно -
шениями, общественным созна -
нием, интересами правящей эли-
ты. Проблемы социального «зла»

всегда привлекали интерес уче -
ных.

Один индивид может иметь
отклонения в социальном пове де -
нии, другой в личностной органи -
зации, третий и в социальной сфе -
ре, и в личностной организации. 

Социальные отклонения иг -
рают в обществе двойственную,
про тиворечивую роль. Они, с од -
ной стороны, представляют угрозу
стабильности общества,а с другой
поддерживают эту стабильность.
Успешное функционирование со -
циаль ных структур можно считать
эффективным, только если обес -
печен порядок и предсказуемое
поведение членов общества. Каж -
дый должен знать, какого пове де -
ния он может ожидать от окру -
жаю щих его людей и какого пове -
дения другие члены общества
ожи дают от него самого.
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Уродливо все, что связано с пьянством.
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одно красивое качество человека и его
поведения, проявляющееся в нетрезвом виде?!
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Социальные отклонения могут
происходить в сфере индиви дуаль -
 ного поведения, они представляют
собой поступки конкретных лю -
дей, запрещаемые общественны ми
нормами. Вместе с этим в каждом
обществе много отклоняющихся
субкультур, нормы которых осуж -
даются общепринятой, доминирую -
щей моралью общества. Такие
отклонения определяются как
групповые. Отклоняющееся пове -
дение всегда оценивается с точки
зрения культуры, принятой в дан -
ном обществе. Эта оценка зак лю -
чается в том, что одни отклонения
осуждаются, а другие одобряются.
Нас в первую очередь интересуют
причины негативного поведения.

Отклоняющиеся поведение
при  обрело в последние годы мас -
совый характер и поставило проб -
лемы в центр внимания социо ло гов,
психологов, медиков, кримино ло -
гов. Сейчас усиливаются негатив -
ные поведения как-насильствен -
ная и корыстная преступность,
алкоголизация и наркотизация
населения, аморальность.

Объяснить причины, условия и
факторы, порождающие эти со -
циальные явления, стало насущ -
ной проблемой. Ее рассмотрение
предполагает поиск ответов на ряд
функциональных вопросов, среди
которых вопрос о сущности кате -

го рии «социальная норма» и об
отклонениях от нее. В стабильно
функционирующем обществе от -
вет на этот вопрос более или
менее ясен.

К основным формам девиант -
но го поведения в современных
условиях можно отнести преступ -
ность, алкоголизм, проституцию,
наркоманию, суицид. Каждая фор -
ма девиации имеет свою специ -
фику.

Можно сказать, что XIX в.
породил, а ХХ в. усугубил весьма
сложную проблему для чело ве чес -
кой цивилизации - проблему алко -
голизма. Во все времена здоровье
народа являлось важнейшим стра -
тегическим фактором. Мы полу чи -
 ли жизнь и здоровье в нас ледство
от наших предков и не имеем
морального права безрас судно
расточать их. Мы обязаны пере -
дать нашим потомкам необходи -
мый запас физического и духов -
ного здоровья. В соответствии с
предложением психолога Ю.А.Мер -
злякова все наши удовольствия
можно разделить на удовольствия
выполнения недостатка и удо воль -
ст вия избытка (3). Извест но, что
пища и вода для нас жизненно
необходимы. Если мы голодны
или нас преодолевает жажда, то
после потребления воды или пи -
щи мы испытываем удовольствие.
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Это и есть удовольствие от вос -
полнения недостатка. Однако ис -
пы тав состояние физиоло гичес -
кого комфорта, нам возможно
захочется пообщаться с друзьями,
сходить в кино, почитать книгу и
т. д. Удовлетворение таких пот -
реб ностей относится уже к
удоволь ст виям избытка.
Предаваясь удо воль ствиям
избытка, нельзя забы вать об
опасности, подстре каю щей на
этом пути человека, пос кольку
наряду с полезными могут быть и
вредные удовольствия избытка.
Самые распространенные среди
них и одновременно самые пагуб -
ные для здоровья - курение, упот -
ребление алкоголя, наркотиков и
токсических средств. Первона -
чаль ное «удовольствие» от пот -
реб ления алкоголя и наркотиков
быстро порабощает человека и
обрекает на трагический финал -
на потерю физического и психи -
ческого здоровья, на социальную
деградацию личности, на разру -
ше ние семьи, на появление непол -
ноценного потомства.

За многие тысячелетия жизни
на Земле у людей сформировался
обычай употреблять напитки,
содер жащие алкоголь. Пьют их с
разной целью, кроме одной - ник -
то из выпивающих не ставит пе -
ред собой задачу стать пьяницей, а

тем более алкоголиком. Все уве ре -
ны в знании своей «нормы» пот -
реб ления вина или более крепких
напитков, позволяющей избежать
последствий. Даже происходящая
на глазах гибель от алкоголизма
друга или близкого человека не
воспринимается как преду преж де -
ние окружающим. Человек, нахо -
дя щийся в состоянии алкогольной
эйфории, не склонен думать об
опасности, угрожающей его буду -
щему благополучию. Опьянение
мешает ему видеть себя со сторо -
ны и использовать так называемое
«доошибочное» познание, для
того чтобы избежать повторения
известных ему трагических при -
ме ров. А если, протрезвев, пью -
щий человек спохватывается, то,
как правило, с большим опозда -
нием, когда он уже не в силах по
доброй воле выбраться из омута
пьянства.

Алкогольное поведение детер -
ми нируется двумя тесно связан -
ными между собой системами – с
биологической (действие алкоголя на
организм и формирование нар ко -
ти ческого синдрома) и социаль ной,
раскрывающей нормативноцен -
ност ную сторону такого пове де -
ния. И.В.Бокий и С.В. Цыцарев
предложили классификацию веду -
щих мотивов и способов удов лет -
ворения потребностей, которые
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определяют содержательную сто -
ро ну влечения к алкоголю. Вле -
чение к алкоголю выступает как
средство:1) редукции напряжения
2) изменения аффективного сос -
тояния 3) получения удов лет во ре -
ния 4) повышения самооценки и
са моуважения 5) компенсация 6) об -
щения-коммуникации 7) ре зуль тат
подражания и научения 8) сред -
ство межличностной защиты-
манипулирования (9) 

Фактически алкоголь вошел в
нашу жизнь, став элементом со -
циаль ных ритуалов, обязательным
условием официальных церемо -
ний, праздников некоторых спосо -
бов времяпрепровождения, реше -
ния личных проблем. Однако это
социокультурная ситуация дорого
обходится обществу. Как свиде -
тель ствует статистика, большин ст во
случаев хулиганства, изнасилова -
ний при отягчающих обстоя тель -
ст вах и других преступлений свя -
заны с опьянением. Убийства,
грабежи, разбойные нападения,
на несение тяжких телесных пов -
реж дений в ряде случаев совер -
шаются лицами в нетрезвом сос -
тоянии; около 50% всех разводов
также связано с пьянством. 

Изучение различных аспектов
потребления алкоголя и его пос -
лед ствий составляет большую
сложность. По каким критериям

можно судить об алкогольной
ситуации и ее динамике? Как пра -
вило, используются три груп пы
со циологических показателей ос -
тро ты алкогольной проблемы и
масштабов распространения пьян -
ства в стране: во-первых, уровень
потребления алкоголя на душу
населения и структура потребле -
ния; во-вторых, характеристики
массового поведения, являюще -
гося следствием потребления
спиртного; в- третьих, ущерб,
при чиненный экономике и об -
щест ву пьянством.

Показатель уровня потребле -
ния алкоголя имеет смысл только
в сочетании с данными о струк ту ре
потребления. Следует учиты вать и
еще целый ряд характеристик,
например, регулярность потреб -
ления, длительность, связь с прие -
мом пищи. Важны и особенности
распределения общего объема
пот ребления алкоголя среди насе -
ления: численность и состав
пьющих, непьющих, пьющих уме -
ренно; распределения потребле -
ния алкоголя между мужчинами и
женщинами, по возрастам и
другим социально-демографи чес -
ким признакам.

Поведение при одинаковой
степени опьянения и оценки этого
поведения также существенно
различаются в социокультурных и
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этнических группах. Все пере чис -
лен ные характеристики входят в
понятие модели алкогольного
потребления.

Отклоняющееся поведение
час то служит основанием, нача -
лом существования общеприня -
тых культурных норм. Без него
было бы трудно адаптировать куль -
 туру к изменению общест венных
потребностей. Вместе с тем воп -
рос о том, в какой степени должно
быть распространено от кло няю -
щееся поведение и какие его виды
полезны, а самое главное – терпи -
мы для общества, до сих пор
практически не разрешен.

Если рассматривать любые об -
ласти человеческой деятельнос ти:
политику, управление, этику, то
нельзя вполне определенно отве -
тить на этот вопрос (например,
какие нормы лучше: воспринятые
нами республиканские культур -
ные нормы или старые монар хи -
ческие, современные нормы эти -
ке та или нормы этикета наших
отцов и дедов?). Вместе с тем не
все формы девиантного поведения
требуют столь детального ана -
лиза. Криминальное поведение,
сексуальные отклонения, алкого -
лизм и наркомания не могут
привести к появлению полезных
для общества культурных образ -
цов. Следует признать, что подав -

ляющее число социальных откло -
не ний играет деструктивную роль
в развитии общества. И только не -
которые немногочисленные откло -
 нения можно считать полезными. 

Человек не рождается алкого -
ли ком. Даже отягощённая наслед -
ст венность – это всего лишь
предпосылка. Для её реализации
необходима встреча человека и
алкоголя. Эту встречу может под -
готовить не только микросреда –
семья, ближайшее окружение, но
и макросреда – общество, его инс -
титуты, в том числе и школа. Это,
конечно, не пьянство, но чем рань -
ше ребёнок приобщается к алко -
голю, тем сильнее и устой чивее
будет у него потребность в нём.

Особенность фармако ло ги чес -
кого воздействия алкоголя на
психику заключается в том, что, с
одной стороны, он, особенно в
больших дозах, подавляет психи -
ческую активность, а с другой,
особенно в малых дозах стимули -
рует её, снимая сознательное
торможение и тем самым давая
выход подавленным желаниям и
импульсам. Процесс формирова -
ния отношений к алкоголю или,
короче, алкогольной установке
состоит в том, что знак отношения
может быть «впечатан» разными
спо собами одновременно по рознь,
в сочетаниях. К таким спо собам
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можно отнести поведен ческий ас -
пект установки, когда да же прос  тая
имитация движений (на пол нения
бокалов, произне се ния тос тов и др.)
включает целый ассо циатив ный
ряд, фиксирую щий положитель -
ный знак. Дан ный процесс может
протекать сов сем неосознанно.

Закономерности пьянства поз -
во ляют выяснить причины девиа -
ций подростка:

а) Поскольку опьянение сни -
жает переживаемое индивидом
чувство тревоги, пьянство чаще
встречается там, где больше со -
циально- напряжённых, кон флик т -
 ных ситуаций.

б) Выпивка связана со спе -
цифическими формами социаль -
ного контроля; в одних случаях
они являются ритуалом, а в других
выступает как антинормативное
поведение.

в) Основной мотив пьянства –
желание чувствовать себя и ка -
зать ся сильнее; пьяные старают ся
привлечь к себе внимание, ведут
себя агрессивно, нарушая нормы
поведения.

г) Алкоголизм часто коренится
во внутреннем конфликте – стрем -
ление личности преодолеть тяго -
тя щее его чувство зависимости.

Что способствует алкоголи за -
ции подростков? Выпивая под рос -
ток стремится погасить харак тер -

ное состояние тревожности и од -
но временно- избавиться от избы -
точного самоконтроля и зас тен -
чивости.

Важную роль играют также
стремления к экспериментиро ва -
нию и особенно нормой юношес -
кой субкультуры, в которой вы -
пив ка – признак мужественности
и взрослости, средство инициации
посвящения в сан пьющего. Имен -
но групповая выпивка являет ся
психологическим рубежом посвя -
щения в члены группы.

Стиль алкоголизации принятой
в компании, начинает воспри ни -
маться как естественный, нор -
маль ный, окончательно формируя
психологическую готовность к
некритическому восприятию алко -
гольных обычаев. Алкоголь стано -
вится нормой поведения. Со вре -
менем обнаруживается жёст кая
структура группы с тенденциями
асоциальной деятельности.

Лидирующая часть группы –
ли ца, состоящая на учёте в по ли -
ции, в инспекции по делам несо -
вершеннолетних, ранее судимых.
В результате каждый новый член
группы обречён на прохождение
«обязательной программы» начи -
наю щей с хулиганских действий и
заканчивающих рецидивами и
доставкой в медвытрезвитель и
серьёзными правонарушениями. (5)
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Завершая тему «алкогольного
образования» подчеркнём особую
ответственность семьи в форми -
ро вании алкогольной установки.
Семья может выступить и как
разоблачитель мифов. Нормы, ко -
торые она задаёт, обладают осо -
бой устойчивостью, т.к. они фик -
сируются до созревания критичес -
кой способности. Семья создаёт
(или не создаёт) запас прочности
социальных установок, необхо -
димых подростку в дальнейшей
жизни. В детской и подростковой
психологии заключение о де виант -
 ном требует осторожности, ибо:

1. Суждение о нем выносят
взрослые, в силу различных при -

чин так или иначе находящиеся в
оппозиции к детству и психо со -
циальным издержкам развития.

2. Критериями для суждения о
девиантном поведении являются
нормы и ожидания ближайшего
окружения, от которого ребенок
прямо зависим и в котором права
ребенка не соблюдаются или по -
пи раются. Хотя в формировании
девиантного поведения могут
участ вовать и психические нару -
шения или расстройства, целесо -
образно избегать односторонней
психиатризации понятия девиант -
ного поведения и связанного с
ним психиатрического этикетиро -
ва ния. 

Литература:
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YEНИYEТМЯ ALKOQOЛИЗМИ

Девиант давраныш сон илляр ярзиндя кцтляви характер дашымаьа башламыш вя
бу проблеми сосиологларын, психологларын. щякимлярин вя kriminoloqların
диггят мяркязиня гоймушдур. Щал щазырда бир гисим йенийетмяляр арасында
зораки вя тамащкар чинайяткарлыг, спиртли ичкиляря вя наркотик маддяляря
мейл, яxlaq нормаларына зидд кими негатив давранышлар артмышдыр.Алкогол
давраныш бир-бири иля сых баьлы олан ики систем иля детерминасийа олунур-
биоложи(алкоголун организмя тясири вя наркотик синдромун формалашмасы) вя
сосиал иля (беля давранышын норматив-дяйярли тяряфляриня айдынлыг эятирир).

TEENAGE ALCOHOLIZM

Deviating the behaviour has got mass character last years and has
focused attention on problems of sociologists, psychologists, physicians,
criminologists. Now amplify negative behaviour as-violent also mercenary
criminality, alcoholizm and addiction the population, immorality. The alco-
holic behaviour is determined by two systems closely connected among
themselves - with biological (action of alcohol on an organism and forma-
tion of a narcotic syndrome) and social, opening normal valuable side of
such behaviour. 



M
əlumdur ki, uzun müd -
dətli depresiya insanın
əhval-ruhiyyəsini po -

zur, onun şəxsi və peşakar imkanla rı -
nı azaldır, eləcə də vərdiş olunmuş
həyat stereotiplərindən imtina etmə -
yə, həyat planlarından kənarlaşmağa
gətirib çıxarır. Həyat əlamətlərinin
aşağı düşməsi ikinci dərəcəli depre-
siyanın ortaya çıxmasına zəmin ya -
radır və fəaliyyət uzunmüd-dətli po -
zu lur. Bu baxımdan xroniki ağrının
depresiya ilə əlaqəsinin psixoloji
təhlilinin verilməsi və onun diaq-
nostikasının aparılması müasir dövr-
də olduqca aktualdır.

Xroniki ağrının depresiya ilə əla -
qəsi çoxdan sübut olunmuşdur. C.Mur -
rey göstərir ki, hər bir halda xroniki
ağrılar zamanı depresiyanın olmasını
təbii qəbul etmək lazımdır (7). Onun
gəldiyi qənaətə görə xroniki ağrılar
bilavasitə depresiya nəticəsində or ta -
ya çıxır. S.Tvrer statistik məlu mat -
ları ümumiləşdirərək göstərir ki, xro -
niki ağrılardan əziyyət çəkən xəs tə -
lə rin demək olar ki, yarısı depresiv
xa rakterli psixi pozuntulardan əziy -
yət çəkir (10). 

Rus psixoloqu S.N. Moslovanın
(8) apardığı tədqiqatların nəticəsində

bəlli olmuşdur ki, 60% depresiya
xəs tələrində xroniki ağrılar müşahi -
də olunur. Ayrı-ayrı tədqiqatçılar
(3;5;7;8;12) isə problemi daha da
konkretləşdirirək qeyd edirlər ki,
xroniki ağrı zamanı müşahidə olu-
nan bütün hallarda depressiya üçün
yer vardır və onlar buna əsaslanır ki,
ağrı hər zaman mənfi emosional hal -
la müşahidə olunur və insanı zövq
prinsipindən mərhum edir. Bu mə -
sələdə daha çox mübahisə yaradan
məsələ depressiya və ağrının səbəb-
nəticə əlaqəsində olması və ya onlar
arasında əks əlaqənin olmasıdır. 

Aparılmış tədqiqatların təhlili
göstərir ki, depresiya ağrının birinci
dərəcəli sindromu kimi çıxış edərək,
onun xroniki formaya keçməsinə
gətirib çıxarır. Bununla belə qeyri-
tipik depresiyalar müxtəlif hallarla o,
cümlədən xroniki ağrı ilə maskalana
və fəaliyyət göstərə bilər. Qeyd
olunmalıdır ki, depressiya xəstələrdə
köməksizlik hissi yaradır və xəstənin
bütünlüklə ağrı sindromundan asılı
olmasına, özünəməxsus «faciəvi
vəziyyətə» düşməsinə gətirib çıxarır.
Obrazlı desək ağrı ilə depresiya ara -
sında özunəməxsus «əlaqə zənciri»
əmələ gəlir ki, birinin mövcudluğu
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digərinin mövcudluğunu zəruri edir.
Bu cür dərinləşmələr əksər hallarda
geniş və lokal əzələ ağrıları ilə mü -
şayiət olunur. Belə olan halda xəs -
təliyin müalicə olunması depresiv
sindromun aradan qaldırılması nəti -
cə sində mümkün olur. Bunun nəzərə
alınmaması isə xəstəliyin və depresi -
ya aktının dərinləşməsinə və xəstə -
nin vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb
olur. 

Depressiyanın və ağrının qarşı -
lıqlı əlaqəsini şərh etməyə çalışan
müx təlif nəzəriyyələr içərisində
sero tingenertik nəzəriyyə mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Həmin nəzəriy -
yənin müddəalarına görə xroniki
ağrılar və depressiya zamanı beyinin
serotingertik sistemində çatışmazlıq
meydana gəlir. Hal-hazırda bu nəzə -
riyyənin müddəaları bu sahədə möv -
cud olan bütün nəzəriyyələri üstə -
ləyir. Çünki, bu yanaşma nöqteyi-
nəzərindən sübut olub ki, xroniki
ağrıların formalaşması zamanı ağrı -
ya qarşı sistem ilə disfunksiya ara-
sın da əhəmiyyətlilik böyüyür. Təbii
ki, bu məqamda xroniki ağrı ilə
həssas ağrı arasındakı fərqli cə hət -
lərin açılmasına da ehtiyac vardır.
Həssas ağrı həmişə orqanizmdə han -
sısa orqanik vəziyyətin nəticəsi kimi
çıxış edir. Xroniki ağrı isə simptom
deyil, hansısa xəstəliyin, daha doğ -
rusu hüceyrələrin morfoloji zədələn -
məsi deyil, qavramanın və ya digər

psixi funksiyanın disfunksiyası və ya
deffektidir. 

Xəstəliyin öyrənilməsinin Bey -
nəl xalq assosiayası xroniki ağrıları o
ağrılar hesab edirlər ki, onların
sağalması 3 aydan tez olmur. Bu
tibbdə normal sayılır. Müasir dövrdə
xroniki ağrılara ayrıca götürülmüş
xəstəlik kimi yanaşaraq hesab edirlər
ki, onun əsasında somatik sferada
gedən patoloji proseslər, mərkəzi və
periferiyada gedən patoloji proseslər
durur. Xroniki ağrıların ayrılmaz
hissəsi şəxsiyyət və emosional po -
zun tudur. Bu pozuntu psixi sferada
otraya çıxan disfunksiyalar və ya
patogenetik proseslər nəticəsində
mümkün ola bilər. Bu pozuntulara
idopisik və psixogen ağrılar aid ola
bilər. Aparılmış tədqiqatların (8;9;13)
təhlili göstərir ki, psixogen xroniki
ağrılar daha geniş yayılmış və
müalicəyə və diaqnostikaya daha
çətin tabe olurlar. Müvafiq olaraq 6
aydan artıq xroniki ağrıları DSM-IV
krite riyaları ilə müəyyənləşdirir və
onun diaqnostikasını həyata keçiri -
lər. Xroniki ağrı sindromları istəni -
lən depresiyanın klinik mənzərə-
sində özünü təzahür etdirir. Xroniki
ağrı sindromları zamanı depresiya
simptomları öz aydınlığı ilə fərqlə -
nirlər. Maskalanmış depresiya simp-
tomlarının təzahürü zamanı isə
simp tomlar qeyri-tipik formaya ke 
çir və xəstəliyin kliniki mənzərəsi
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arxasında gizlənirlər. Maskalanmış
depresiya sindromları içərisində bir
sıra müəlliflər daha çox aleqsik və
sesensodepatik simptomları fərqlən -
di rir lər. Bir məsələni də qeyd etməyi
lazım bilirik ki, tipik depressiv simp-
tomlar zamanı xəstələr psixiatrların
diqqət mərkəzinə daha tez düşürlər
və onların müalicəsi və diaqnostikası
problem yaratmır. Əksinə qeyri-tipik
simptomlarla həkimə müraciət edən
xəstələrin diaqnostikası uzun müd -
dət tələb edir və onları müəyyənləş -
dirmək elə də asan olmur. Maska -
lanmış xroniki ağrılar, eləcə də so -
matik depresiyalar orqanizmin istə -
ni lən yerində özünü göstərir. Təsa -
düfü hal larda somatik ağrılar depre -
siya zamanı lokallaşır. Depres -
siyanın kli nik siptomları müxtəlif
nevroloji və somatik ağrılaşmalar
yarada biləcə yindən onun hərtərəfli
tədqiqi və yoxlanılması vacibdir.
Adətən xroniki ağrılar baş nahiyə -
sində, ürək və qarın nahiyəsində və
bel hissədə özünü göstərə bilər.
Xroniki ağrı sindromuna adi baş
ağrıları da təsir göstərə bilər. Eləcə də
gündəlik gərgin fəaliyyət, fibra mio -
logiya, psixogen kardiologiya və s.
göstərmək olar. Xroniki ağrılar adə -
tən küt və davamlı xarakterdə olur.
Bir sıra hallarda xroniki ağrılara sen-
sopatik duyğularda qoşulur. Xroniki
ağrılar xəstə tərəfindən hərtərəflı
təsvir oluna bilmir və konkret

lokallaşma imkanına malik deyil.
Xəstə adətən daha geniş ağrı məka -
nını təqdim edir ki, bu da həkim
üçün çətinlik törədir. Hətta bu ağrı
hissələri bir həkimdən digərinə
keçiddə də dəyişilə bilir. Ağrı sind -
rom ları isə heç vaxt izol yasiya
olunmur və psixopatoloji və psixo -
vegetativ xarakter daşıyır. Disstres
vəziyyəti, psixoloji konfliktin dərin -
ləşməsi, şəxsiyyət və emosional
pozuntunun dekompensasiyası de -
mək olar ki, həmişə ağrının qeneria -
li zasiyasına gətirib çıxarır. Xroniki
ağrı və depressiyaya məruz qalmış
xəstələrdə gələcək perspektivlər
azalır və ümidsüz halda həkimdən-
həki mə gedirlər ki, bu zaman əldə
olunmayan nəticə onlara daha pis tə -
sir göstərir və xəstəliyi dərinləşdirir.
Onlarla aparılmış hərtərfli yoxla-
malar diaqnostik təhlillər orqanik və
ya hər hansı bədən üzvünün funksi -
ya sının pozulmasını və ya nevroloji
pozuntunun olduğunu təsdiq etmir.
Bir sıra hallarda ağrı kəsicilərdən
istifadə olunması müvəqqəti hal
olaraq xəstənin vəziyyətini yüngül -
ləşdirsədə onun yenidən həkimə mü -
raciətinə səbəb olur. Depresiyanın
diaqnostikası psixiatiriyanı bilməyən
həkim üçün biri sıra çətinliklər ya ra -
dır. Müalicə hər hansı effekt ver mir
və xəstələr həkimi dəyişməyə məc  bur
olurlar. Depressiyanın diaq nos  tikası
üçün onun diaqnostik krite ri yalarını
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bil mək zəruridir (MKB-10). Apa rıl -
mış tədqiqatların təhlilindən çıxış
edib depressiyanın diaqnostik əlamət -
 lərini aşağıdakı kimi qruplaşdıra
bilərəik: 

Əsas əlamətələr:
• Əhval-ruhiyyənin aşağı enməsi

və kədərlilik;
• Zövq hissindən mərhum olma

və ya maraqların itməsi;
• Yüksək dərəcədə yorğunluq;
Əlavə əlamətlər:
• Diqqətin mərkəzləşməsi qa bi -

liyyətinin aşağı düşməsi;
• Özünüqiymətləndirmənin aşağı

həddi və özünə inamsızlıq;
• Günahkarlıq hissinin tez-tez

təzahür etməsi;
• Gələcəyə pessimist münasibət;
• Suisidal hərəkətlərin və fikirlə -

rin yaranması;
• Yuxunun pozulması;
• İştahanın pozulması və s;
Bir məsələni də qeyd etmək istər -

dik ki, qeyd edilən simptomlar və ya
əlamətlər yalnız depressiyalarda de -
yil, bir sıra nevroloji və psixopatolo-
ji pozuntular zamanı da müşahidə
oluna bilər. Adətən birinci üç əlamət
əsas sayılır. Əhval-ruhiyyənin aşağı
enməsi və kədərlilik, zövq hissindən
məhrum olma və ya maraqların it -
məsi, yüksək dərəcədə yorğunluq
əsas əlamət sayılır və bu əlamətlərin
mövcudluğu artıq depressiyanın ol -
ma sından xəbər verir. Əlavə əla mət -

lərin də olması bu faktın təsdiqi üçün
şərt sayılır. Diqqətin mərkəzləşməsi
qabiliyyətinin aşağı düşməsi, özü -
nüqiymətləndirmənin qeyri-adekvat -
lığı və özünə inamsızlıq, günah karlıq
hissinin tez-tez təzahür etmə si, gə -
ləcəyə pessimist münasibət, suisdal
hərəkətlərin və fikirlərin yaranması,
yuxunun pozulması, iştahanın pozul -
ması və s. kimi əlamət lərdə depres si -
yanın göstəriciləridir. Yalnız bu əla -
mət ləri bilməklə hər hansı depresi -
ya nın mövcudluğundan danışmaq
olar. Depressiyanın diaq nos  ti ka sının
müəyyənləşdirmək üçün qeyd olu-
nan üç klinik simptomu əsas götür -
mək lazımdır. Ağır depressiv vəziy -
yətlərdə isə digər dörd köməkçi
simp tom da buraya əlavə olunur.
Orta ağırlıqlı depressiyanı müəyyən -
ləşdirmək üçün birinci iki simptomu
və üç köməkçi simptomu əsas götür -
mək lazımdır. Yüngül depressiv
vəziyyəti müəyyən etmək üçün isə
birinci simptomlardan ikisi və kö -
məkçilərdən ikisi kifayət edir.
Götürülən bütün variantlarda depres -
siya iki həftədən çox davam edə
bilməz. Ümumi tibbi praktikada belə
vəziyyətlər yüngül və orta ağırlıqlı
depresiyalar kimi təqdim olunur.
Təbii ki, hüceyrələrin morfoloji
zədə lənməsi yoxdursa və psixi
proseslərin qavranılmasında deffekt
və disfunksiya müşahidə olunursa
burada depressiv xəstəlik yüngül və
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orta ağırlıqlı simptomatika kimi
nəzərdən keçirilir. Əgər depressiv
vəziyyət iki həftədən çox çəkirsə və
qısa zaman intervalları ilə tez-tez
tək rar olunursa bu zaman təkrar və
ya rekurkent dep ressiya özünü gös -
tə rir. Təkrar depresiya halları stress
situasiyaları ilə güc lənənə bilər.
Tibbi klinikada həkimlər daha çox
antitipik depresiya ilə daha çox
rastlaşırlar və depressiyanın bu növü
xroniki ağrı ilə birbaşa əlaqədardır.
Ona görə də diqqəti hər şeydən öncə
qeyri-tipik depressiv sindromlara
yönəltmək zəru ridir. A.F.Şasberq
gös tərir ki, depresiya zamanı həyə -
can yaşantıları daha tez-tez özünü
göstərir ki, bu da depressiv vəziyyə -
tin göstəricisi kimi deyil, bilavasitə
həyəcanlılığın simptomları kimi üzə
çıxır (9). Müəllifin qənaətincə, dep -
res siya zamanı həyəcan simptomları
62%-i ötüb keçir ki, bu da depresi ya -
nın klinik simptomlarını müəyyən -
ləş dir məkdə çətinlik yaradır. Xüsusi
ola raq qeyd olunmalıdır ki, qeyri-
tipik depressiv simptomla rastlaşan
pasient lər daha çox somatik şikayət -
lərlə həkimə müraciət edirlər. Onla -
rın şikayətlərinin əsasında daha çox
xroniki yorğunluq və xroniki ağrı
üstünlük təşkil edir. Bəzi hal larda isə
həssaslığın yüksəlməsi və hər şeyin
xəstələrin əsəbləşdir məsi hallarına
da rast gəlinir. Qeyri tipik depresiya
şikayətlər zamanı ağrının xroniki xa -

rakteri xəstə tərəfindən pis təsvir edi -
lən və bədənin ayrı-ayrı hissə lə rində
lokallaşan digər ağrı larla da müşa -
yiət olunur. Bu zaman daha çox yux-
unun pozulması, iştaha nın pozul ma -
sı, cinsi həvəsin azal ması, iş qabi liy -
yətinin aşağı düş məsi, qəbiz lik və
s.kimi hallarla mü şahidə olu nur.
Ancaq bütün bun ların orqanik əsas -
ları olmur. Bu da həkimi fakt qar -
şısında qoyur. Bir məqamı da qeyd
etmək lazımdır ki, depresiya zamanı
müşahidə olunan pozun tu ların əks
və ziyyəti də müşahidə olu na bilər.
Mə sələn, iştaha arta bilər, yuxu cul -
luq yüksələ bilər, eləcə də bədənin
çəkisi arta bilər və s. Bu hallarda da
qida qəbulu müsbət emosi yaların
yara dılmasının yeganə üsulu kimi çı -
xış edir. Bu fakt orqanizmdə metab-
olizmin artmasına səbəb ola bilər.
Digər tələbatalar öz adi vəziy yətini
itirir. Tipik depressiyalarda xarak te rik
cəhət iştahanın düşməsi və bədə nin
çəkisinin azal masıdır. Qeyr-tipik
depressiyalarda bunun əks mən zə -
rəsi müşahidə olunur. Şikayətlərin
xarak terinin qeyri-adi liyi və xəstəli -
yin klinik mənzərəsinin təhrif olun -
ması sıxış ma mazlığı və hər hansı
somatik xəstəliyə uyğun gəlməməsi
bu depres siyanın mas ki rovka olun muş
depresiya olduğunu güman etməyə
imkan verir. Depressiya üçün xarak-
terik olan ağrılar adətən axşamlar de -
yil, səhərlər daha fəal olur. Dep-
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ressiya zamanı yuxunun pozulması
müxtəlif simptomlarla özünü göstərə
bilər: yuxuya get mə nin pozulması,
gecə oyanma ları, yuxudan qeyri-məm -
 nunluq, gecə yuxusunun vaxtı nın
uzadılması, gün düzlərdə müşahidə
olunan hipersomniya. Tibbi təhlillərə
görə tipik depres siya üçün xarakterik
olan va cib cəhət səhər saat 5-6 radə -
lərin də oyanma və yuxuya getmənin
mum künsüz olmasıdır. Tibbi prakti -
ka da həkimlər daha çox qeyri-tipik
dep resiyanın xroniki variantları ilə
tez-tez rastlaşırlar. Tibbi DSM-IV
təs ni fatında onu «distimiya» adlan -
dı  rır lar. Əvvəlki tibbi təsnifatlarda
bu nun depresiv nevroz və ya nev ro -
tik dep ressiya adlandırırdılar. Disti -
mi yaya yüngül xroniki depresi ya ları
da aid edirlər. Belə xəstələrdə suisdal
fikirlər müşahidə olunur və sosial
deza daptasiyadan əziyyət çəkirlər.
Belə xəstələrdə iştahanın düşməsi,
xroniki yorğunluq, yuxusuzluq və s.
kimi hallar müşahidə olunur ki, bu
xəstəni psixiatırın yanına deyil, bir-
başa hə ki min yanına gətirir. Statis -
tiki gös tə ricilərə görə əhalinin 5 %-i
depressiyanın distemiya növündən
əziyyət çəkirlər. Bu pozuntu çox
nadir hallarda diaqnostika edilir və
az hallarda tam müalicə oluna bilir.
Görəsən distimiyanın diaqnostikası
üçün zə ruri kriteriyalar hansılardır?
Tibbi və psixiatirik ədəbiyyatın
təhlili gös tərir ki, distimiya – xroniki

vəziyyət olub son iki ildə əhval-ru -
hiy yənin gü nün çox hissəsində sıxış -
dırılmış vəziyyətdə olmasına deyilir.
Xroniki sıxışdırılmış əhval-ruhiyyə
heç olmazsa aşağıdakı simptomlar-
dan ikisi ilə müşahidə olunmalıdır:

• İştahanın aşağı düşməsi və ya
azalması;

• yuxunun pozulması və ya yuxu-
culluq;

• aşağı iş qabiliyyəti və ya yüksək
yorğunluq halı;

• aşağı özünü qiymətləndirmə;
• diqqətin mərkəzləşməsinin po -

zul ması və qərar qəbulunda çətinlik; 
• ümüdsüzlük hissi və s; (2)
Sadalanan simptomlar ağrı duy -

ğuları ilə demək olar ki, az hallarda
müşahidə olunur. Distimeya qeyri-
müəyyən uzun müddət davam edir və
praktik olraq bütün yaş dövrlə rin də
ortaya çıxa bilir. Bu xəstəlik bir sıra
hallarda psixotravmanın ifa də sində
özünü göstərir. Ümumiy yətlə xroniki
ağ rılarla müşahidə olunan depresi ya nın
müəyyənləşdiril məsi üçün xəs  tələrin
anamezinə xüsusi fikir ver mək la -
zım  dır. Qohum və doğ ma larda psixi
po zuntuların ol ması faktı, yaşanılan
emosional stress halları, al koqol və
narkotiklərin qəbulu, psi xotravmatik
situasiyaların çoxluğu və s. kimi hal -
lar həkimi depressi yanın əlamət ləri ə
yönəldə və onun müalicəsində müa -
sir metodlardan istifadəyə imkan
yarada bilər.
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Xəstənin ağrı duyğuları ilə onun
xəstəliyi arasındakı əlaqəni ayırd
etmək olduqca zəruridir. Bu məsə -
ləni ayrıd etməyə çalışan Dopska və
digər alimlərin elmi araşdırmaları
nəticəsində görünür ki, depressiya və
ağrının şiddəti arasında müəyyən
asılılıq var (12). Çu K.L. və başqala -
rının gəldiyi qənaətə görə ağrıdan
əziyyət çəkən xəstələrin depressi ya -
ya yoluxma ehtimalı yüksəkdir.(11).

Punca Ci. 130 nəfər xəstənin üzə -
rində apardığı elmi işin əsasında bu
nəticəyə gəlmişdir ki, PTST-lə ağrı
arasında əlaqəyə səbəb depressi ya dır.
Nakton Ferrin elmi araşdırmaları
əsasında belə nəticəyə gəlinir ki, 155
xəstənin yuxusuzluq problemi bu
xəstələrdə depressiya və ağrı əsa sında
meydana çıxmışdır (7). Eləcə də
Polşa alimi Vrodiska müəyyən et miş -
dir ki, atipik hal depresiya xəstə ləri öz
üzlərində xroniki ağrılı xəstə lə rin mi -
mikasını dəşıyırlər. Ona görə də nev -
ropatoloqlara müraciət edirlər, amma
əslində onların problemləri dep res si -
ya dır. Lonkarzet və digər alim lərin el -
mi işləri əsasında 70 ağrı dan əziyyət
çəkən xəstənin Mekkil ağrı testi və
Beck depressiya testilə yoxlamış və
alınan nəticələr göstər mişdir ki, müəy -
yən dərəcə xəstələr dep ressiyadan
əziy yət çəkir dilər. Nə qədər ağrı şid -
dətli olsa depressiya bir o qədər ağır -
dır (13). H.E. Kanzerin tədqiqatı və
elmi işləri əsasında aydın olur ki, ağrı

və depressiya müəy yən bir yerli
xəstəliklərdə orta ya çıxır. Onların
diaqnostikasına müxtəlif və yeni
üsullar lazımdır. Bu müxtəlif üsul lar -
dan biri xəstəliyin diaqnosti kası və
müalicəsinə kömək edir. Bütün bun -
lar göstərir ki, xəstə liklə depresiyanın
arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirmək
üçün müxtəlif üsullardan istifadə et -
mək lazımdır. Bu rada xəstənin uşaq -
lıq amnezinə baş vurmaq, onun tər -
biyə üsulları ilə tanış olmaq, keçmiş
təcrübəni araş dır maq, ailədə ağrıya
mü nasibəti öyrənmək və bununla da
«xəstə şəx siyyətin» formalaşması
mü hütini və şəraitini müəyyənləş dir -
mək la zım dır. Hər bir həkim bilir ki,
dep res siv sindromu olan xəstə ilə
ünsiyyət qurmaq nə qədər çətindir.
Xəstə bütün duy ğu larını və fikrini
ağrılara və xəstəliyə yönəltdiyindən
hə kim onun həyat tərzi, problemləri,
əhval-ruhiyyəsi ilə maraqlanması
xəstədə aqressiya və qıcıq yaradır. Bu
onunla əlaqə dardır ki, ağrı ilə mü -
şayiət olunan depresiya bir növ
müdafiə me xa niz mi kimi çıxış edə -
rək, xəstəni trav ma yaradan amillər -
dən: xatirə lər  dən, ağrılardan, yaşantı -
lar dan uzaq   laşdır mağa və onu giz lət -
məyə çalı şır. Bu proseduranı bilən hə -
kim depressiya zamanı səbrli ol malı,
xəstə ilə söhbət apararkən çox ehti -
yat lı olmalı, öz peşakarlığını gös tər -
mə lidir. Xəstəyə baxarkən və onunla
söh bət aparar kən onun xarici görkə -
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minə, pozala rı na, dayanma mane  ra -
sına, nitqinə, davra nışına xüsusi diq -
qət yetirməlidir ki, bu da ona depres -
siv xəstələrin giz lət diyi və dərkedə
bil mədiyi məsələlə rin diaq nosti ka sı -
na köməklik edə bilər. 

Depressiv xarakterli ağrıları olan
xəstələrin geyim tərzində boz və qara
rəngə üstünlük verməsi, saçın istə ni -
lən kimi qırxılmaması, kosme tik va -
sitələrə diqqət yetirilmə məsi, nit  qin
montonluğu, cavabların bir mə na lı lığı
və s. müşahidə olunur ki, bü tün bun -
lar həkim üçün informasi ya mənbəyi
olmalıdır. Başqa sözlə həkimə diaq -
nos tikada ən çox kömək edən vasitə
«bədənin dili» olur. Ümu miyyətlə
xronki ağrılarla müşa hidə olunan
depresiyanın təsnifa tın da müxtəlif
variantlara və müxtəlif emosional
hallara rast gəlmək olar ki, onların da
ayırd edilməsi və müəy yən kriteriya
üzrə təsnif edil məsi olduqca çətindir.

Adətən xroniki ağrılar müalicəyə
tabe olmur və bu hal xəstənin psi -
xikasında müxtəlif dəyişikliklər, o
cümlədən neqativ dəyişikliklər, dep -
res siyalar, qıcığa qarşı həssaslıq,
həyəcanlılıq, yorğunluq və halsızlıq
yarada bilir. Hər bir ağrının aradan
qaldırlması üçün ağrıkəsici preparat -
lardan və müxtəlif vasitələrdən isti -
fadə olunur. Bu vasitələrdə ağrının
aradan müvəqqəti qaldırılmasna im -
kan verir. Lakin onun yenidən baş la -
ma ehtimalının yüksəkliyi xəs tə  nin

narahatlığına və dərin psixoloji
hallar yaşamasına gətirib çıxarır. Bir
mə sələni də qeyd etmək lazımdır ki,
bir sıra hallarda xroniki ağrının ara -
dan qaldırılmasında yerli və epridral
anesteziyalardan istifadə olunur ki,
bu da xəstənin qorxu hissi keçir mə -
sinə və müəyyən təlaşlara məruz
qalma sına şərait yaradır. Çox vaxt he -
sab edirlər ki, xroniki ağrıların müalicə
olunmamasının başlıca səbəbi məhz
xəstənin psixoloji vəziyyəti və onun
gözləmə ehtimalının yüksək olması dır. 

Tədqiqatlar (25;32;56;89) gös -
tərir ki, ağrıkəsici dərmanlar xəstəyə
təyin etdikdə xüsusi ehtiyatlılıq
tədbirləri görmək lazımdır. Xəstəni
bu və ya digər proseduraya hazır la -
maq və ağrının profilaktikasını apar -
maq lazımdır. Düzgün aparılımış
psixote ra pevtik prosedura, söhbət,
ağrının səbəblərinin şərh edilməsi
xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirə
və onu ağrı haqqında düzgün infor -
masiya ilə məlumatlandıra bilər. Bu
da ağrı kəsici pereparatlara qarşı həs -
saslığın və «ustanovkanın» dəyişmə -
si nə sə bəb ola bilər.

Müşahidələr göstərir ki, tibb işçi -
lə ri humanistik mövqedən çıxış edə rək
və özlərində xəstəyə münasibə tin də
rəhmdilliyə qapılaraq onların ağrı
haq  qında müraciətlərinə hər şeydən
öncə ağrıkəsici dərmanlarla cavab
verirlər. Faktlar göstərir ki, belə hal-
larda onlarla aparılan söhbətlər, onla -
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rın dərdlərinə şərik olma və düz gün
ünsiyyət qurmaq dərman prepa rat la -
rın dan daha çox xeyir gətirə bilər.
Amma təəssüflə qeyd olunma lıdır ki,
tibb işçiləri belə məqamlarda daha
çox vəziyyətdən çıxmağa üs tün  lük
verirlər. Xəstənin diqqə tinin ağrıdan
uzaqlaşdırılması, diq qə tin daha ma -
raqlı problemlərə yö nə dilməsi də
xroniki ağrılar zamanı müəyyən effekt
verə blər. Bir sıra tədqiqatçılar hesab
edirlər ki, ağrı zamanı orqanizm
stres sə məruz qalır və bu uzun müd -
dət davam etdikdə, onun psixo fi zio -
loji vəziyyətini də yi şir və xəstənin
mühütə və fəaliy yətə adaptasiyasını
çətinləşdi rir. Bir mə sə lə də xüsusi
vurğulanmalıdır ki, xroniki ağrıların
uzun müddət müa licə olunmaması
və davam etməsi uzunmüddətli
müalicə və klinik müdaxilə tələb edir
ki, bu da dərman preparatlarından
uzu müddətli istifa dəyə gətirib çıxa -
rır. Təbii ki, bu nun da mənfi nəti cə -
ləri vardır. Xro niki ağrıları olan xəs -
tələrdə ağrı kəsici lə rin uzun müddət
qəbul edil məsi onlar da narko ma ni -
ya nın və ya tok si komaniyanın inki -
şa fına gətirib çıxa rır. Bu baxımdan
ağrıkəsicilərin təyi natında da xüsüsi
ehtiyat tədbirləri həyata keçirmək
lazımdır ki, qeyd olunan asılılıqların
yaranmasına zəmin ortaya çıxmasın. 

Kliniki müşahidələr göstərir ki,
xro niki ağrılarda yuxugətirən dər man -
 larla ehtiyatlı olmaq vacibdir. Çün ki,

xroniki ağrılar zamanı xəs tə nin psi xo -
loji və somatik vəziyyəti nəzərə alın -
malı və həmin spesifika dan çıxış
etmək zəruridir. Uzun illər boyu yu -
xu gətirən və ağrıkəsici preparatlardan
istifadə etmiş şəxslə rə birdən-birə hə -
min vərdiş və dər manları tərgit dir mək
çox yaradıcı işidir. Və bu birdən-birə
baş verə bilməz. Tranklivizatorlardan
istifa də yə keçid uzunmüddətli psixo -
tera pev tik tədbirlər tələb edir. Xəstə
hər bir halda gözlənilən dəyişikliklərə
hazır olmalı və dərmanın dəyişil mə -
sinə xəstənin reaksiyası yoxlanılma -
lıdır. Tibbi müşahidələr göstərir ki, bir
sıra hallarda xəstə uzunmüddətli
vərdişindən əl çəkə bilmir və gizli
olaraq həkimə müraciət etmədən
dərman qəbulunu davam etdirir. Bu
isə gözlənilən nəticəni alt-üst edir. 

Bütün bunlarla yanaşı stonisionar
şəraitdə xroniki xəstəlikdən əziyyət
çəkən insanlara dərman təyinatın da
ciddi nəzarət edilməlidir. Hər hansı
somatik xəstəliklə bağlı tibbi müayi -
nədə olan xəstə bir sıra psixoloji
hallar xüsusən də yuxusuzluq halları
keçirir. Yuxu hallarının pozulması
onun davranışında və ətraf aləmə
adaptasiyasında ciddi problemlər
yaradır. Bu həm də orqanizmə bələd -
ləşmədə həssaslığı artırır və xəstənin
orqanizmində baş verən hər bir
ağrıya, duyğuya xüsusi reaksiya
verməsinə və ipoxondirik münasibət
yaranmasına gətirib çıxarır. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ ХРОНИЧЕСКОГО
БОЛЯ С ДЕПРЕССИЯМИ И ЕЕ ДИАГНОСТИКА 

В статье рассматривается связь хронического боля с депрессиями, и
указываются общие пути и симптомы диагностики болезни. В статье
анализируются и систематизируются исследования, проведенные
Дж.Муррей, С.Тврерин, С.Н. Мосоловой, Н.Исмаиловым, Е.Шефие -
вой. При анализе проведенных исследований автор пришел к такому
выводу, что во всех случаях, наблюдаемых при хронической боли,
депрессия имеет место, и боль все время сопровождается отри ца тель -
ным эмоциональным состоянием и лишает человека от принципа
вкуса. 
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Автор показывает, что долговременная депрессия портит настрое -
ние человека, уменьшает личные и профессиональные возможности, а
также приводит к отказу от привычных жизненных стереотипов,
жизненных планов. Отмечается, что лечение болезни возможно лишь
при устранении депрессивных синдромов. Не должное внимание к
этому приводит к усугублению болезни и депрессивного акта и ослож -
нению состояния больного. 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS AND ITS DIAGNOSES
OF DEPRESSION WITH SOME CHRONICAL PAI

There done some psychological analysis and its diagnoses of depression
with some chronical pains, and as thedeneral ways of diaqnoses in thickness
and in its symptoms. In this article were being systematized. In this article
were being systematized the researches of I.Murriyev, S.Tvrerina,
S.N.Mosolova, N.Ismailov and E.Shafiyev. while analysing of thesis
researches the author comes to such a couclusion that when supervising the
chronical deseases there can be met for all the types of depression the pain
would always be watched with some neqative and the emotional situations,
and as well as deprive the man from the principles of deftingt. The auther
sohows that the longtime depression world of course chamge the mood of a
man, decreases private and professional possibilities, and as well as brought
to the avoiding of life plans, and refusing of their etperiences of life stereo-
types, there was mentioned that the curing deseos it is possible only when
eliminating od depressional syndromes. But never paying attention to this
deseases may bring to the deepening of depressional act and the heaviness
of the situation.
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KÖMƏKSİZLİK VƏZİYYƏTİNİN MƏHKƏMƏ-PSİXOLOJİ
EKSPERTİZASININ TƏŞKİLİ MƏSƏLƏLƏRİ

Aslanova G.M.
BDU-nun Psixologiya kafedrasının magistrantı

M
əhkəmə-psixoloji eks -
per tizasının keçirilmə -
si nin əsasını ekspertin

psixodiaqnostik fəaliyyəti təşkil edir.
Məhkəmə-istintaq orqanlarında xü -
susi psixoloji biliklərdən istifadə
etməyə tələbat o zaman yaranır ki,
onlar insanın psixi fəaliyyətinin
məh  kəmə qərarının qəbulu üçün
əhə miyyətə malik xüsusiyyətləri
haq qında onlara mümkün olan
vasitələrlə obyektiv məlumat ala
bilmirlər. Bu yalnız praktik psixoloq
tərəfindən keçirilmiş psixodiaqnos -
tik tədqiqat nəticəsində əldə edilə
bilər. Bu səbəbdən də zərərçəkmişin
köməksiz vəziyyətinin məhkəmə-
psixoloji ekspertizasının keçirilməsi
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki,
çox zaman, zərərçəkmişin köməksiz
vəziyyəti haqqında məhkəmə-istin -
taq orqanlarına mümkün olan vasi tə -
lərlə obyektiv məlumat almaq qeyri-
mümkün olur və bu zaman xüsusi
psixoloji biliklərin tətbiq edilməsinə
ehtiyac yaranır. Bu isə qeyd etdiyi -
miz kimi həyata məhkəmə-psixoloji
ekspertizası formasında keçirilir.

Psixodiaqnostika bütünlüklə psi -
xo loji diaqnozun qoyulmasının nə -
zə riyyə və praktikasından ibarətdir.

Psixodiaqnostika psixologiyanın ən
müxtəlif tətbiqi sahələrində qəbul
edilir və bu sahələrdə praktik fəaliy -
yət göstərən psixoloqların psixo -
diaq nostik fəaliyyətinin müxtəlifliyi
onların psixoloji tədqiqatın hansı
metodlarından istifadə etməsi ilə
yox, daha çox öz işlərində hansı me -
to dologiyaya istinad etmələri ilə
müəyyən edilir. Köməksizlik vəziy -
yə tinin məhkəmə-psixoloji eksperti -
zası zamanı ekspert-psixoloqun tədqi -
qatının predmeti zərərçəkmişin psixi
fəaliyyətinin struktur və dinamika -
sının hüquqi əhəmiyyətə və müəy -
yən hüquqi nəticəyə malik olan
xüsusiyyət və pozuntularıdır. 

Köməksizlik vəziyyətinin məh -
kə mə-psixoloji tədqiqatının metodo -
loji əsası davranışın və psixi fəaliy -
yətin tənziminin normasını müəyyən
etməyə sistemli-struktur yanaşmadır.
Cinayi hüquq mövqeyindən “norma”
anlayışı davranışın və ya onun əsa -
sında duran psixi fəaliyyətin tənzim -
edilmə norması kimi çıxış edir.
Tədqiq edilən zərərçəkmişlərdə mə -
lum norma müəyyən məna tərki bi nə
malikdir, onlarda müqəssirin davra -
nı şını dərk etmək və ona münasi bət -
də xüsusi hərəkətlər etmək qabi -



liyyətinin tənzimedilmə norması və s.
kimi çıxış edir. Tədqiq edilən zərər -
çəkmişdə məhz nəzərdən keçirilən
normaların olması, onun özünə qarşı
edilmiş hərəkətlərin xarakter və
əhəmiyyətini dərk etmək və ya
müqəssirə qarşı müqavimət göstər -
mək qabiliyyətinin olmasını təsdiq -
ləməyə imkan verir. Zərərçəkmişin
psixi patologiyasının onun davranı -
şı nın normal tənziminə təsir dərəcə -
sini aşkarlamaq zərurəti ilk növbədə
izahedici yanaşma, sistemli təhlil və
psixikanın strukturunun ekspert
qiymətləndirilməsini tələb edir. Sis-
temli-struktur yanaşma, öz növbə -
sin də, məhkəmə-psixoloji eksperti -
zası zamanı bir sıra metodoloji prin -
siplər vasitəsilə aşkarlanır:

1. Davranış və fəaliyyətin bəra -
bər təhlili. Köməksizlik vəziyyətinin
məhkəmə-psixoloji tədqiqinin əsas
məqsədi – sınanılan şəxsin (zərər -
çək miş) davranış və fəaliyyətinin
tənzimedilməsinin təhlili – davranış
və fəaliyyətin tənzimedilməsinin ier-
arxik strukturuna sistemli baxış tələb
edir. Davranış və fəaliyyətin təşkili -
nin bərabər təhlilinə əsasən şəxsiy -
yə tin ierarxik strukturuna da mütləq
baxmaq lazımdır. Ən geniş planda
şəxsiyyətin inteqrasiyasının, motiva -
si yanın genezinin ayrı-ayrı həlqə -
lərinə təsir edən müxtəlif səviyyələ -
ri ni ayırd etmək olar. Belə ki, insan
tərəfindən onun həyat fəaliyyətinin

başlıca motivi kimi qəbul edilən və
dərk edilən şəxsiyyətin dəyərləri,
şəxsiyyətin motivlərinin ümumi
quruluşu, onların ierarxiyası ilə birgə
konkret situativ motivasiyanın for -
ma laş ması zamanı təyinedici əhə miy -
yət daşıyır. Davranışın yüksək dərə -
cədə məzmun yox, instrumental as -
pektlərini, tipik hərəkət vasitələ ri ni
təyin edən xarakter və temperament
qərar qəbulu və məqsədin reallaş dı -
rılması mərhələlərinə təsir göstərir -
lər. Motivasiya sferasının xüsusiy -
yət lərini olduğu kimi, instrumental
təzahürləri də əks etdirən şəxsiyyət
cizgiləri şəraitdən asılı olaraq fəaliy -
yətin bu və ya digər səviyyəsini ayırd
edirlər. Şəxsiyyətin təşkilinə daha
geniş olaraq, fərdin idrak, affektiv,
iradi, fizioloji xüsu siy yət lə rinin
struk tur-dinamik təşkili kimi də bax-
maq olar. Hər bir halda mü vafiq
ekspertizada ekspert tədqi qatı za ma -
nı psixoloq tədqiq edilən zərər çək -
mi şin hərəkətlərini izah edən və
müvafiq olaraq cinayi iş üçün, məq -
sədyönlü analitik və eksperimental
tədqiqat üçün əhəmiyyətə malik olan
davranışın, fəaliyyətin, şəxsiyyətin
onu maraqlandıran sə viy yəsini ayıra
bilməlidir.

2. Şəxsi və situativ amillərin qar -
şılıqlı təsiri. Ekspert-psixoloqun təd -
qi qat obyekti hüquqi əhəmiyyətli
situasiyalarda sınanılan şəxsin psixi
fəaliyyətidir. Köməksizliyin məhkə -
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mə-psixoloji ekspertizasında çox
hallarda istintaq orqanları və məhkə -
mə ni ümumiyyətlə insan psixikası -
nın xüsusiyyətləri deyil, zərərçək mi -
şin konkret situasiyada, yəni, qanun
pozuntusu törədilən şəraitdəki fəa -
liy yəti maraqlandırır. Bu ekspertdən
psixi fəaliyyətə yalnız şəxsi amil -
lərin deyil, həmçinin müxtəlif situa-
tiv olaraq dəyişən amillərin də
təsirinin mütləq qeyd edilməsini
tələb edir. Situativ amillərin təhlili
zamanı mütləq nəzərə almaq lazım -
dır ki, onlar məhz hansı şəkildə dav -
ranışa və insanın məhkəmə istintaq
orqanlarını maraqlandıran bu və ya
digər fəaliyyətin həyata keçirməsinə
qabilliyinə təsir göstərə bilərlər.
Müasir psixologiyada davranış şəxsi
və situativ olaraq dəyişənlərin qarşı -
lıqlı təsiri kimi nəzərdən keçirilir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu təsəv -
vürlər çərçivəsində situativ amilləri
sadə olan kimi nəzərdən keçirmək
olmaz, onu şəxsiyyətin daxilinə qarşı
duran və həm də zamana görə hadi -
sə ləri qabaqlayan və insanın reak -
siya göstərdiyi stimul kimi nəzərdən
ke çir mək lazımdır. Psixoloji qarşı -
lıq lı təsir zamanı həm şəxsi dispo zi -
si ya lar, həm də situasiyanın xüsu -
siyyət ləri, hərəkət və dərk olunan
əks əlaqəni nəticəsi ilə birgə özündə
birləşdirən dövri proseslərdə dayan -
ma dan şəklini dəyişən şüur və koq -
nitiv proseslər də təmsil olunur.

Koqnitiv sxemlər koqnitiv proseslər
və məna qiymətləndirməsinin po -
zun   tu və xüsusiyyətlərini şərtlən di rən
yaş inkişafından və psixikanın müx -
təlif anomaliyalarından asılı ol du -
ğundan şəxsi dəyişənlər çərçivə sin də
insanın yaş xüsusiyyətləri və psixi
pozuntularını nəzərə almaq zəruridir.

3. Şüurla fəaliyyətin vəhdəti.
Şüur – fəaliyyətin ali tənzimləyi -
cisidir. Bu amil cinayi hüquqda əks
olunub: ekspert-psixoloq tərəfindən
tədqiq edilən hər bir hüquqi meyar
yalnız psixoloji anlayışlarda təmsil
olunmur, həm də birinci, əhatə edən
gerçəkliyi və özünü adekvat dərket -
mə qabiliyyətini, və ikinci, öz hərə -
kətlərini tam ixtiyari tənzim etmək
qabiliyyətini xarakterizə edən iki
hissədən ibarətdir. Belə ki, zə rər çək -
mişlərin ekspertizası za manı, onların
müqəssirin hərəkətlərinin xarakter
və əhəmiyyətini anlamaq qabiliyyəti
ilə yanaşı həmçinin ona qarşı dərk -
olun muş müqavimət göstərmək qa bi -
liy yətini də tədqiq etmək zəru ridir.
Bu nümunələr müvafiq məhkəmə-
psi xo loji ekspertizasının keçirilməsi
zamanı şüur və fəaliyyətin vəhdəti -
nin nəzərə alınmasının və prinsipinin
mütləqliyini göstərir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, istintaq və ya məh -
kəməni maraqlandıran situasiyada
zərərçəkmiş şəxsin özünü və ətrafı
adekvat dərk etmək qabiliyyəti po -
zulmuşsa, o zaman hərəkətlərinin
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ixtiyari tənzimi də pozulur, çünki,
hərəkət həmişə məqsədi reallaşdırır,
məqsəd isə hərəkətin qabaqcadan
görülən nəticəsinin dərk edilən
obrazıdır. Yox əgər nəzərdən keçi -
rilən situasiyada şüurun strukturları
pozulmaz qalmışsa, öz hərəkət lə -
rinin hətta tam dərki zamanı da
pozula bilən davranış və ya fəaliy -
yətin tənziminin həlqələrini ayrı-ayrı
təhlil etmək zəruridir. 

4. İnkişaf prinsipi. Kifayət qədər
aydındır ki, ekspert tədqiqatı zamanı
məhkəmə-istintaq orqanlarının sual -
larına mükəmməl cavab vermək dən
ötrü psixoloqa yalnız hüquqi əhə -
miy yətə malik situasiyada insanın
aktual psixi fəaliyyətini tədqiq et -
mək deyil, həm də insanın psixi xü -
su siyyətlərinin təşəkkülünü makro -
di namikada təhlil etmək zəruridir.
Əslində hər bir ayrı ekspertiza za -
manı insanın “psixoloji bioqrafi ya -
sını” dərindən tədqiq etmədən mü -
kəm məl ekspert tədqiqatı keçirmək
olmaz. Sınanılan şəxsin psixikasını
dinamikasında tədqiq etmək onun
sərvət meyillərinin, şəxsiyyətinin
motivasion quruluşunun, xarakter və
temperamentinin təşəkkülünü anla -
ma ğa imkan verir, onun inkişaf
səviy yəsini, ayrı-ayrı psixi proseslə -
ri nin (məna qavrayışı, hafizə, diq qət,
təfəkkür və s.) xüsusiyyətlərini
aşkarlamağa imkan verir. Həmçinin,
konkret qarışıq situasiyada psixi

fəaliyyətin “mikrodinamikasına” da
mütləq nəzər yetirmək lazımdır. Hü -
quqi əhəmiyyətli situasiyalar biran -
lıq olmurlar – onlar həmişə zamanın
dəyişkən mühit şərtləri ilə çox və ya
az müddətli aralığını əhatə edirlər.
Davranışın motivasiyasını şəxsi və
situativ amillərin kəsilməz qarşılıqlı
təsiri kimi anlama, məhkəmə və
istin taq orqanlarını maraqlandıran
za man aralığında zərərçəkmişin psi -
xi proseslərinin tam dinamika sının
təhlilinin zəruriliyini tələb edir. Çox
zaman belə dinamikanın məhz tipik -
liyi sınanılan şəxsin psixi halətini
də qiq təsnif etməyə imkan verir.
Tədqiq edilən zərərçəkmiş şəxsin
psi xi halətinin dəyişməsi, hətta,
məh  kəmə-istintaq orqanlarının müx -
təlif hüquqi əhəmiyyətli situasiya la -
ra dair suallarına müxtəlif cür cavab
verməklə nəticələnə bilər. Aydındır
ki, bu zaman ərzində insan psixikası
dəyişikliklərə məruz qalır və ekspert
praktikasının göstərdiyi kimi belə
dinamikanın variantları kifayət qə -
dər müxtəlifşəkillidir. İnkişaf prinsi -
pini belə anlama zamanı məhkə mə-
psixoloji ekspertizasında sistemli
yanaşma yalnız struktur kimi deyil,
həm də struktur-dinamik kimi göz
qabağına gəlir. 

Ekspert tədqiqatı zamanı metod -
ların seçilməsinin və tətbiq edilmə si -
nin şəraitdən asılılığı qanunauy -
ğunluğu da böyük əhəmiyyətə malik
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olub, müxtəlif formalarda təzahür
edə bilər. Burada ekspertin şəxsiy -
yəti və onun təcrübəsi, metod və
metodikaları seçmək və tətbiq etmək
səriştəsi və s. ön plana keçir. Eksper-
tin daxili inam və əqidəsinin əhə -
miy yəti isə xüsusilə böyükdür. Bir
cəhətə də diqqət yetirmək lazımdır.
Komisyon və kompleks ekspertizalar
zamanı (komisyon və kompleks
ekspertizalar köməksizlik və ziy -
yətinin müəyyənləşdirilməsi za ma nı
xüsusən tətbiq edilir) metod və me -
todikaların seçilməsinə, eləcə də
tətbiqinə bəzi sosial-psixoloji amil -
lər təsir göstərir. Bunlara kiçik qrup
effektlərini (qərar qəbulu, konform-
luq, liderlik və s.) aid etmək olar.
Metodun seçilməsi şəraiti belə kiçik
qruplarda yaranmış konflikt nəticə -
sində mürəkkəbləşə bilər ki, bu da
hər ekspertin müstəqil olaraq müx-
təlif metodlardan istifadəsinə səbəb
olar. Belə şəraitdə isə qeyri-adekvat
metodlar seçilə bilər. Bu isə şübhəsiz
ki, alınan nəticələrin mötə bərliyini
şübhə altına alır. Müvafiq ekspertiza
zamanı ekspert-psixoloq ekspert təd -
qiqatının metodlarını yu xa rıda nə zər -
 dən keçirilən prinsip lər və mü vafiq
ekspertizasının tədqiqat predmetinə
əsasən seçir.

Ekspert tədqiqatı zamanı bu və ya
digər metod ekspert-psixoloq tərə fin -
 dən ekspertiza qarşısında qoyulmuş
suallara və işin materiallarında müa -

yinə edilən şəxsi səciyyələn dirən
məlumatlara əsasən seçilir. Belə ki,
kö məksizlik vəziyyətinin eksperti za -
sı zamanı söhbət, piktoqramma, şə kil
üzrə nağıl etmək, məfhumların mü -
qayisəsi, artıq sözün istisnası, 10 söz,
Şmişek sorğusu, diqqətin öyrə nil -
məsi kimi metod və metodika lar dan
istifadə edilə bilər. Zərərçəkmi şin
şəxsiyyətinin davamlı və ya şəraitlə
şərtlənən davranış motivlərini, xarak -
ter əlamətlərini, temperament tiplə ri -
nin xüsusiyyətlərini müəy yən etmək
üçün isə TAT, Rorşax testi, Lüşer
testi, 16 faktorlu Kettel testi, MMPİ,
Ayzenkin şəxsiyyət sorğusu, Ro -
zens  veyq testi və s. istifadə edilə
bilər. Müayinə edilən zərərçəkmiş
şəxsin hüquqi əhəmiyyətli hadisə
zamanı olan emosional vəziyyətini
müəyyən etmək üçün isə Lüşer, Ror -
şarx, Rozensveyq, Ayzenk testləri,
subyektiv nəzarət səviyyəsi metodi -
kası, özünüqiymətləndirmə və iddia
səviyyəsinin öyrənilməsi metodika -
ları, “mövcud olmayan heyvan”
metodikası, Şulte, Pyeron və Koos
metodikası və söhbət metodundan
istifadə etmək olar.

Köməksizlik vəziyyətinin məh -
kə mə-psixoloji ekspertizasında tət -
biq edilən psixodiaqnostik metodlar
iki əsas xarakteristikaya – validlik və
mötəbərliyə malik olmalıdır. Kömək -
sizlik vəziyyətinin məhkəmə-psi xo -
loji və psixolo-psixiatrik eksperti za -
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ları şəraitində sınanılanlar kontin -
qenti bəzən müəyyən xüsusiyyətlərə
- psixodiaqnostik tədqiqatın validlik
və mötəbərliyini köklü şəkildə en -
dirən amillərə malik olurlar. Bura ilk
növbədə, törədilənə qarşı olan reak-
siya, bunun şərəf və ləyaqətə olan tə -
si rinə müxtəlif psixogen reaktiv
qatlaşmalar aiddir. Qeyd etmək la -
zımdır ki, ekspert-psixoloqun psixo -
di aq nos  tik fəaliyyətinin obyekti,
xüsusən də kompleks psixolo-psixia-
trik eks pertizalar çərçivəsində müx -
tə lif formalı psixi anomaliyalı (də -
yişən şərai tin mövcudluğunun məna -
sı nın qavranılmasına, düşünül məsinə,
emo  sional reaktivliklərinə, funksio -
nal vəziyyətlərinə və psixi fəaliy -
yətin digər tərəflərinə iz qoyulmuş)
şəxslər olur. Və nəhayət, psixodi-
aqnostik metodların nəticələrini təh -
rif edən aparıcı amillərdən biri sına -
nılanlarda ekspertizanın nəticə sinə
qarşı müxtəlif ustanovkaların olma -
sıdır. Psixi sağlam zərərçəkmiş şəxs
bəzən qəsdən psixi pozuntu stimul -
laş dıra bilər, bir sıra hallarda isə
əksinə, zərərçəkmiş şəxsi psixopa -
toloji yaşantılarını gizlədir. 

Məhkəmə ekspert-psixoloqla rı -
nın çoxillik iş təcrübələrinin ümumi -
ləşdirilməsi göstərir ki, psixologi ya -
nın digər tətbiqi sahələrində psi xo lo ji
konsultasiya, peşəkar seçmə zamanı
tətbiq edilən əksər metodlar məhkə -
mə ekspert psixodiaqnostik müayi -

nəsi situasiyasında kifayət qədər
validlik və mötəbərliyə malik deyil -
lər. Bu nöqteyi-nəzərdən tərkibində
sınanılanın şəxsi ustanovka və emo -
sional halətlərinin təsirini əks etdirən
qiymət şkalası olan (MMPİ-də oldu -
ğu kimi) və ya testin təşkil olunması
zamanı təhrifedici təsirlərdən qorun -
muş (Kettel sorğusu) və ya öz
universallıq və effektivliliklərini
tətbiq edildikləri bir neçə 10 illik
ərzində göstərmiş (məsələn, Rorşax
testi və ya TAT) tədqiqat metodla rın -
dan istifadə etmək daha üstün sayılır.
Psixodiaqnostik metodlar, bir qayda
ola raq, müəyyən yaş qruplarında
cinsi differensasiyanın nəzərə alın -
ması ilə də validləşirlər. Validlik və
mötəbərliyə malik metodikalar adə -
tən müəy yən yaş intervalları üçün
məlumatların təhlil və interpretasi -
ya sının müxtəlif normativlərinə ma -
lik olur lar, kişi və qadın va riantlarını
ehtiva edirlər. Bəzi metod ları yalnız
müəy yən yaş tədqiq edi lən lər kon -
tingentinə tətbiq etmək olar. Digər,
Veksler testi, Rozens veyq testi,
Kettel sorğusu və s. hər müəyyən yaş
dövrü üçün variantlara malikdirlər.
Psixodiaqnostik meto dun yalnız yaş-
cins ünvanının dəqiq bilinməsi
konkret sınanılana qarşı metodikalar
yığımının komplekt ləş di rilməsi za -
ma nı səhvlərdən qaç mağa imkan
verir. Hər bir konkret tədqiq edilən
zərərçəkmiş şəxsə münasibətdə bu
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və ya digər metodikanın tətbiq edil -
məsinin yararlılığını, onun fərdi-psi -
xoloji (o cümlədən, psixopatoloji)
xü susiyyətləri təyin edir. Müxtəlif
psixodiaqnostik metodlar tədqiq edi -
lə nin müxtəlif mürəkkəblikli fəa liy -
yətini tələb edir. Aşağı əqli inkişaf
səviyyəsinə malik, təhsili olmayan
sınanılanlar çox zaman bir çox isti -
fadə edilən metodların hətta təli ma -
tını belə anlamağa qabil olmurlar. İn -
tellekt səviyyəsinin təyin edilmə mə -
sələsi xüsusi olaraq həll olunma dığı
hallarda tədqiqat üçün elə metodika -
lar ayırmaq lazımdır ki, həm psixo -
lo qu maraqlandıran halın tədqiq
edil məsinə imkan versin, və eyni za -
manda onların icrası müayinə edilən
şəxs üçün asan olsun.

Əlbəttə, köməksizliyin təyini za -
ma nı ekspert qismində məhkəmə
eks pertizasında tətbiq edilən bütün
metodları mükəmməl olaraq idarə
edən psixoloqların olması daha ideal
olardı. Lakin praktikada ekspertizanı
təhsil keyfiyyətinə görə müxtəlif olan
ATM-də təhsil almış, müxtəlif baza
hazırlığına, ekspertizada müx təlif iş
təcrübəsinə malik psixoloqlar aparır.
Bəzi ekspertlər daha çox bir qisim
psi xodiaqnostik metodlara ina nır, di -
gər psixoloqlar isə başqa qi sim psi -
xo diaqnostik metodlara ina nır. Bu
səbəbdən də ümumi məsləhət qismin -
də demək olar ki, ekspertin yüksək
səviyyədə idarə etdiyi metod lardan az

sayda istifadə etməsi daha yaxşı dır,
nəinki, kəmiyyət ardınca qaçaraq
təsnif edilməmiş, nəticələri düzgün
işlənilməmiş və interpretasiya edil -
mə miş, ayrı təd qiqat me todlarından
istifadə etməsi. Həmişə nəzərə al maq
lazımdır ki, ekspertizanın keçiril mə si
zamanı psixoloqun yekun nə ti cələri
yalnız eksperimental-psi xo loji tədqi -
qatdan əldə edil miş məlu matlarla
cəm lənmir və həmçi nin ekspertin sə -
rən ca mında olan bü tün material lara
əsa sən sınanılan şəxsin davranış və
fəaliyyətinin la büd psixoloji təhli lini
tələb edir. Yalnız cinayət işi mate -
riallarının eks pe ri mental material lar -
la uzlaş dı rıl ması və verifi ka si yası za -
ma nı ekspert nə ti cəsini əsas lan dı rıl -
mış formulə etmək olar. 

Fikrimizcə, köməksizlik vəziyyə -
tinin məhkəmə-psixoloji ekspertizası
zamanı ekspert qarşısında aşağıdakı
suallar olmalıdır:

1. Hüquqi əhəmiyyətli kriminal
situasiyada zərərçəkmişin davra -
nışına əsaslı təsir göstərəcək fərdi-
psixi xüsusiyyətləri olubmu?

2. Hüquqi əhəmiyyətli situasiya -
da zərərçəkmişin psixi halı necə olub?

3. Hüquqi əhəmiyyətli situasiya da
öz fərdi-psixi xüsusiyyətlərindən və psi xi
vəziyyətindən asılı olaraq zə  rər çəkmiş
ona qarşı edilmiş hərə kət lə rin xarakter
və əhəmiyyətini an laya bilərdimi?

4. Hüquqi əhəmiyyətli situasi ya -
da öz fərdi-psixi xüsusiyyətlərindən
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və psixi halından asılı olaraq zərər -
çəkmiş müqəssirə qarşı müqavimət
göstərə bilərdimi?

Köməksizlik vəziyyətinin məh -
kə mə psixoloji ekspertizası qeyd
etdi yimiz kimi adətən komisyon
olaraq keçirilir. Onun keçirilməsinə
psixoloji biliyin müxtəlif sahələ rin -
dən mütəxəssislər cəlb edilir. Lakin
müsahibədə intim suallara toxunan
zaman bir neçə adamın iştirakı zərər -
çəkmişdə (xüsusilə yeniyetmə) ciddi
çətinliklər yarada bilər. Belə hallarda
məsləhətdir ki, müsahibə davranışın
xüsusiyyətləri, emosional reaksiya -
lar, onların təzahür formalarında diq -
qət verilən sərbəst söhbət şəklində
ke çirilməlidir.

Köməksizlik halı ilə bağlı apa rı -
lan məhkəmə-psixoloji ekspertiza
təcrübəsi göstərir ki, köməksiz halın
yuxarıda göstərilən hər bir meyarını
ayrı-ayrılıqda tədqiq edərək alınmış
nəticələri ümumiləşdirdikdə daha
düzgün, obyektiv və elmi cəhətdən
əsaslandırılmış nəticəyə gəlmək olar.
Əgər zərərçəkmiş müqəssirin davra -
nışında onunla yaxın (cinsi) əlaqəyə
girmək əlamətlərini duya, görə bilir -
sə, deməli, o, özünə qarşı edilmiş hə -
rəkətlərin xarakterini və mənasını
anlamaq qabiiyyətinə malikdir. Ək si -
nə, davranışın təşkilinin, ardı cıl lı ğı -
nın və hərəkətlərin məqsədyönlülü -
yü nün pozulması şəraitin başa düşül -
məməsinin əsas göstəriciləri kimi

çıxış edir. Bu da zərərçəkənə qarşı
edi l miş hərəkətlərin xarakter və əhə -
miyyətini dərk etmək qabiliy yə tinə
malik olmadığını göstərir. Ekspe r -
tizanın təyini və keçirilməsi zamanı
bu məsələyə də diqqət yetirilməlidir.
Köməksizlik vəziyyətinin məhkəmə
psixoloji ekspertizası za ma  nı həm
zərərçəkmişin, həm də mü qəs sirin
şəxsiyyəti, onların qarşı lı qlı münasi -
bətləri və hadisə şəraitin dəki davra -
nış ları ətraflı surətdə öyrə nil məlidir.
Ekspert-psixoloq zərər çək mişin psixi
fəaliyyətinin xüsusiy yət lərini baş
vermiş konkret hadisə ilə qarşılıqlı
əlaqədə təhlil etməlidir. Mə sələyə
məhz bu baxımdan yanaş dıqda zərər -
çəkənin bu və və ya digər şəxsi xüsu -
siyyətinin hadisə zamanı onun dav ra -
nışına təsirinin xarakterini müəyyən
etmək olar. Çünki insa nın davranışını
anlamaq və şərh et mək üçün törədil -
miş əməlin, hərə kə tin baş verdiyi
şəraiti təhlil etmək zəru ridir. Şəraitin
insanın davranışına verdiyi tələblərə
onun fərdi-psixoloji xüsusiyyətlə ri -
nin hansı dərəcədə uyğun olduğunu
müəyyən etmədən obyektiv nəticə
çıxarmaq olmaz. Ekspert-psixoloq bu
baxımdan zə rər çəkmişin hüquqi əhə -
miyyətli situasiyada köməksiz vəziy -
yətdə oldu ğunu müəyyənləşdirmək -
dən ötrü onun bu hadisəyə qədər olan
və hadisədən sonrakı davranış tipini
müəyyənləşdirməlidir. Cinayət işi -
nin məzmununu təşkil edən situasi -
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ya da mərkəzi yeri zərərçəkmişin
davranışının retrospektiv-psixoloji
(hüquqi əhəmiyyətli situasiyaya qə -
dər) təhlili tutur. Zərərçəkmişin baş
vermiş hadisəyə emosional reaksiya -
larının dərinliyi, hadisələrin post -
situasion (hüquqi əhəmiyətli si tuasi -
yadan sonra) dərki tədqiqat zamanı
vacib tamamlayıcı məlumat rolunu
oynaya bilər. Ekspert-psi xo loji təd -
qi qatlar idrak fəaliyyətinin hüqu qi
əhəmiyyətli situasiyada təzahür edən
və tədqiq edilənin davra nı şına təsir
göstərə bilən fərdi xüsusiy yətlərini
aşkarlamağa malikdir. İdrak fəaliy -

yə tinə tam insan şəxsiyyəti fəaliy yə -
tindən təcrid olunmuş şəkildə bax-
maq olmaz. Buna görə də tədqiqat
zamanı tədqiq edilənin dav ranışı,
fikri məsələləri həll edərkən seçdiyi,
istifadə etdiyi vasitə və üsul lar,
uğura və uğursuzluğa reaksiyası, bir
çox başqa şeylər onun psixi xü su -
siyyətləri haqda ümumi tə səv vürləri
əhəmiyyətli dərəcədə geniş lən dirir.
Əldə edilmiş məlumatların birliyi
ekspert qarşısında zərər çək mişin
şüurunda hadisənin necə əks
olunması haqqında nəticə çıxarmaq
im kanı yaradır. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ

Методологической основой судебно-психологической экспертизы
беспомощного состояния является системно-структурной подход к
установлению нормы регуляции поведения и психической деятель -
ности. Основными принципами системно-структурного подхода в су -
деб но-психологической экспертизе беспомощного состояния яв -
ляются: уровневый анализ поведения и деятельности; взаимодействие
личностных и ситуационных факторов; единство сознания и деятель -
ности; принцип развития.

PROBLEMS OF FORMING OF THE LAW-COURT
PSYCHOLOGICAL EXAMINATION 

OF THE HELPLESSNESS CONDITION

A methodological basis of judicial-psychological examination of a help-
lessness condition is system-structural the approach to an establishment of
norm of regulation of behavior and mental activity. Main principles of the
system-structural approach in judicial-psychological examination helpless-
ness conditions are: the equal analysis of the behaviour and activities; inter-
action of personal and situational factors; unity of consciousness and activ-
ity; a development principle.
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DEVİANT DAVRANIŞIN PSİXOLOCİ XÜSUSİYYƏTİ VƏ
YENİYETMƏLƏRİN HƏYATINDA ONUN ROLU

Namazova A.S.
BDU-nun psixologiya kafedrasının magistrı

D
eviant davranış cəmiy -
yət də rəsmi cəhətdən
möv   cud olan və forma la -

şan normalara uyğun olmayan insa -
nın davranış formasıdır. Deviant
dav ranış psixologiya, pedaqogika və
psixiatriyanın predmeti kimi çıxış
edir. Bu anlayışın izahı müəyyən
əlamətlərin üzə çıxmasına şərait ya -
radır. Məqsədyönlü olaraq şəxsiyyə -
tin deviant davranışının elə özünə -
məx sus xüsusiyyətlərini ayırmaq
lazımdır ki, onlar bu fenomeni digər -
lərindən fərqləndirməyə imkan verir.

1) Şəxsiyyətin deviant davranışı.
Bu ümumi qəbul olunmuş və rəsmi
cəhətdən təsdiq edilmiş sosial
normalara uyğun gəlməyən davranış
formasıdır. Başqa sözlə desək, bu
dav ranış mövcud qanunlara, qayda -
lara, ənənələrə sosial ustanov ka la ra
uyğun deyil. Deviant davranışı nor-
malardan yayınan davranış kimi izah
edərkən yadda saxlamaq lazım dır ki,
sosial normalar dəyişə bilər. Qeyd
etməliyik ki, deviant davranış
müəyyən zaman və cəmiyyət üçün
istənilən sosial normaların deyil,
məhz daha vacib normaların pozul -
ma sıdır.

2) Deviant davranış və şəxsiyyət
digər insanlar tərəfindən neqativ
qiymətləndirilir. Neqativ qiymətlən -
dir mə ictimai qınaq və sosial sank -
siya, cinayət cəzasının forması ola
bilər. Hər şeydən əvvəl sanksiya
arzuedilməz davranışın qarşısının
alınması funksiyasını yerinə yetirir.

3) Deviant davranışın əsas xüsu -
siyyəti ondan ibarətdir ki, o öz şəx -
siyyətinə və ətrafdakı insanlara real
ciddi zərbə vurur. Bu şəkildə həyat
keyfiyyətini azaldır. Bu mövcud
qaydaların pozulması, mənəvi və
maddi ziyanın vurulması, fiziki yük -
lənmə və ağrı və sağlamlığın pisləş -
məsi ilə və s. bağlı ola bilər. De viant
davranış özünün kəskin hallarında
birbaşa həyat üçün təhlükə törədə
bilər. Məs.: Suisidal davranış, zorakı
cinayət, «ağır» narkotik maddələr
qəbul etdikdə və s. Bütün bu əlamət
göstərir ki, deviant davranış dağıdıcı
xarakterə malikdir: forma sından asılı
olaraq 2 cür olur: dest ruk tiv və auto -
destruktiv.

4) Baxılan davranış ciddi tək rar -
lanan bilən davranış forması kimi
xara terizə oluna bilər. (dəfələrlə və
uzunmüddətli). Əgər 7 yaşlı uşaq



ailə dən icazəsiz olaraq böyük məb -
ləğdə evdən şirniyyat almağa pul gö -
türübsə, bu davranışın müəyyənləş di -
rilməsi, deviant davranış kimi izahı
bir o qədər də düzgün olamaz dı. Bu -
nun əksinə yeniyetmə tərəfindən sis -
te matik şüurlu oğurluq deviant dav -
ranışın başlıca formalarından biridir.
Digər bir çox yayılan misal: spirtli
içki az-az hallarda qəbul etmək bir
çox vəziyyətlərdə müm kün və hətta
xeyirli hesab olunur. Hətta bir dəfə
baş vermiş suisidal cəhd ciddi təhlü -
kə mənbəyi kimi çıxış edir və de viant
davranış kimi qiymətlən dirilə bilər.

5) Davranışının deviant kimi
təsnif oluna bilməsi üçün o şəxsiy -
yətin ümumi istiqamətlənməsi ilə
uyğunlaşdırılmalıdır: Bununla ya naşı
dav ranış qeyri-standart situa si yanın
nəti  cəsi Məs: (posttravmatik çərçi və -
də davranış), krizis situasiya sı nın
(məs: yaxın adımın itirilməsi zamanı
reaksiyalar) və s. nəticəsi olmalıdır.

6) Deviant davranışın əsas xüsu -
siyyəti ondan ibarətdir ki, o müxtəlif
sosial dezadoptasiya vəziyyətləri ilə
müşayiət olunur. Bu davranış for -
ması mütləq şəkildə insanı xəstəliyə
və ölümə gətirib çıxartmır, ancaq qa -
nunauyğun olaraq, sosial dezadap ta -
siya vəziyyətini meydana çıxarır və
gücləndirir. Dezatapdasiya vəziy yəti
öz növbəsində müstəqil şəkildə de -
viant davranışın səbəbi ola bilər.

7) Deviant davranışın sonuncu

əlaməti kimi onun individual (fərdi)
yaş və cins xüsusiyyətlərinin (fərq -
ləndirilir) müxtəlifliyidir. Deviant
davranış hər şeydən əvvəl şəxsiy yə -
tin cəmiyyətdə, sosial mühitdə xarici
mövcudluğunu ifadə edir. O daxil -
dən həddindən artıq maraqlı ola bi -
lər. Deviant davranışın eyni növü
müxtəlif insanlarda müxtəlif yaş
dövr lərində meydana çıxa bilər. İn -
sanların individual fərqləri davranış
motivlərini, ifadə formaları dinami -
kası tezliyi və s. xüsusiyyətlər əhatə
edir. Məs: deviantlığın forması, sə -
viy  yəsi deviant davranışın daha ay -
dın xarakterik əlaməti sayıla bilər.

Deviant davranış psixi fenomen -
lər arasında özünəməxsus mövqeyə
malikdir. Deviant davranış şəxsiy yə -
tin sosial-psixoloji statusunu «sosial-
izasiya dezadaptasiya-izolyasiya»
nöqteyi nəzərindən ifadə edir. Mə -
lumdur ki, ədəbiyyatda deviant dav -
ranış anlayışı «normadan yayınan
anlayışı» ilə sinonim kimi işlədilir

Deviant davranışın yaş və cins xü -
susiyyətləri bəzi mühüm məsə lə lərin
araşdırılmasında lazımlı infor ma siya
rolunu oynaya bilər. Qeyd etmək la -
zımdır ki, deviant davranış 5 yaşından
kiçik uşaqlara aid edilə bilməz, ciddi
şəkildə isə 9 yaşından yuxarı uşaq lar -
da tez-tez müşahidə oluna bilər. 5 ya -
şından əvvəl sosial norma lar haqqın -
da uşaq şüurundakı vacib infor-
masiyalar mövcud olmur, bu za-man

Психолоэийа jурналы 2010, №2

Namazova A.S.

160



özünütənzim böyüklər tərəfin dən
həyata keçirilir. Yalnız 9-10 yaş la rın -
dan başlayaraq, uşaqda sosial nor -
malara əməl etmək qabi liyyəti, ba -
carığı haqqında danışmaq müm kün  dür.
Bütün qeyd olunanlardan çı xış edə rək
deviant davranışa aşa ğı da kı, ki mi izah
vermək daha məq  sədəuy ğun dur.

Bu daha vacib sosial normalardan
uzaqlaşan, cəmiyyətin özünə və şəx -
siyyətə real zərbə vuran sosial deza -
dap tasiya ilə müşayət olunan şəxsiy -
yətin davamlı davranış formasıdır.
Bu anlayış daha çox təsviri xarakter
daşıyır və hər şeydən əvvəl deviant
davranışlı insanlarla praktiv işə isti -
qamətlənib.Hüquq sistemində de -
viant davranış adı altında hal-hazırki
zamanda cəza təhdidi ilə qadağan
olunan, hüquqi normalara zidd olan
halları başa düşülür.Fərdin davra nı -
şının hüquqi qiymətləndirilməsinin
yeganə kriteriyası onun ictimai
təhlükəlilik amilidir.

1) az ağır cinayətlər
- 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum

edilməklə cəzalandırılma
2) – orta ağırlıqda cinayətlər
- 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum

edilməklə cəzalandırılma
3) Ağır cinayətlər: - 10 ilə qədər

azadlıqdan məhrum edilməklə cəza -
lan dırılma

4) Xüsusi ağır cinayətlər: 10 il dən
artıq azadlıqdan məhrum edil mək və
ya daha ağır cəzalandırma.

Cinayətin törədilmə xarakterinə
əsasən aşağıdakı təsnifatı mövcud -
dur

1) Şəxsiyyətə qarşı törədilən ci -
na yət

2) İqtisadiyyat istiqamətində sa -
hə sində törədilən cinayətlər

3) Dövlət hakimiyyətinə qarşı
törə dilən cinayət

4) Hərbi xidmətə qarşı törədilən
ci nayətlər

5) Dünyaya qarşı törədilən cina -
yət

6) İnsan təhlükəsizliyinə qarşı tö -
rədilən cinayətlər.

Bu baxımdan da hüquqi nöqteyi
nəzərindən cinayət və vətəndaşlıq
mə sələsi kodeksi deviant davranışı -
nın müxtəlif formalarının təsnifatı dır.
Zaman keçdikcə deviant dav ra nı şın
müxtəlif yeni formaları meyda na
çıxır: reket, təşkil olunmuş cinayət -
lər, maliyyə piramidası, xakerlik və s.
Bu öz növbəsində qanunvericiliyə
müxtəlif dəyişişikliklər edilməsi ilə
müşahidə olunur.

Təsnifatı nəzərdən keçirərkən,
deviant davranışan pedaqoji yanaş -
manı da nəzərə almaq vacibdir. Pe -
daqoji yanaşma digərdərindən az
fərq ləndirilmir (əlaqəlidir). Pedaqoq -
larla əməkdaşlıq aşağıdakı daha
vacib və daha geniş yayılmış deviant
davranış haqqında danışmağa imkan
yaradır: bu məktəb dezadaptasiyası
ilə bağlı olan davranışdır. Məs:
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qaydaların pozulması, hiperaktiv
dav  ranış, aqressiv davranış, siqaret
çəkmək, xuliqanlıq, oğurluq, yalan -
çılıq və s.

Məktəblərdə sosial dezadaptasi -
yanı daha böyük miqyaslı forması
məktəblilərin bu yaş dövrlərində
müxtəlif psixoaktiv maddələrdən
istifadə olunması (məs: alkoqol,
narkotik maddələr), seksual dav -
ranış, avaraçılıq, cinayət törədilməsi
və s. kimi hallar hesab olunur. Son
dövrlərdə məktəblilərlə baxılan
serial  larda əlaqəli, kompüter oyun -
ları və dini sektalarla bağlı müxtəlif
yeni deviant davranış formaları
meydana çıxıb.

Psixoloji yanaşma deviant dav ra -
nı şın ayrı-ayrı növlərinin sosial-psi -
xoloji əlamətlərinin ayrılmasına
əsas landırılmışdır. Psixoloji yanaş -
ma çərçivəsində deviant davranışın
müxtəlif tipologiyası istifadə olunur.
Müxtəlif müəllifləri:

Məs: Y.A.Kleyberq davranışın
de viantlılığının 3 əsas qrupunu fərq -
ləndirir.

1) neqativ: (məs: narkotiklərdən
istifadə)

2) pozitiv: (məs: sosial yaradı cı lıq)
3) sosial-neytral – (məs: dilən çi -

lik)
Destruktiv davranış forması: on -

ların məqsədləri ilə əlaqədar olaraq
bağlı olaraq, formalaşa bilər. Bir hal -
da bu sosial normaların (hüquqi, mə -

nə vi etik, mədəni) pozulmasına
yönə  lən xarici destruktiv məqsədlər -
dir, hansı ki, xarici destruktiv dav -
ranışla bağlı olur.

Xarici destruktiv davranış da öz
növbəsində 2 yerə ayrılır: addiktiv
və antisosial davranış.

Addiktiv davranış – Arzu edilən
eluasiyanın əldə edilməsi və reallı q -
dan uzaqlaşmaq məqsədi ilə spesifik
aktivlik və hər hansı bir vasi tələrdən
istifadə olunmasını nəzərdə tutur.

Antisosial davranış – Hüquqa -
zidd, antisosial, mənəvi-əxlaqsız
dav  ra nış formasında, mövcud qa -
nun ları və insan hüquqlarını pozan
hərəkətlər bu anlayış altında birləşir.
Psixi normalardan kənara çıxmanın
doğurduğu davrnışla yanaşı antiso -
sial davranış təzahürləridə vardır ki,
bunlar deviant davranışın kateqori -
ya ları adlandırıla bilər. Antisosial
davranış daşıyıcıları hüquqi, sosial
mədəni, normaları pozan insanlardır.
Belə hərəkətlərin bir qismi (sosial,
mədəni normaların po zulması,
yüngül dərəcəli hüquq pozuntuları)
hüquq pozuntusu digər hissəsi isə
(cinayət qaydası ilə cəzalandırı -
lanlar) cinayi davranış adlanır. Ona
uyğun olaraq hüquqazidd və ci na -
yətkar davranış təzahürləri fərq lən -
 di rilir. Əgər şəxsin hərəkətləri ciddi
ictimai təhlükə yaratmırsa o, inzibati
hüquq qaydalarına uyğun cəzalan dı -
rılır. Onlar cərimə olunur, məcburi
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əməyəyə cəlb edilirlər. hüquq müha -
fizə orqanları deviant davranışlı
şəxsləri qarşı əsasən icbari xarakterli
inzibati həbs və pul cə ri mələri tətbiq
edirlər. hüquq mühafizə ardınca tibbi
xidmət, sosial qurumlar həmin şəx -
sin psixoloji və sosial adoptasiyas,
xroniki xəstəliklərdən müa licə olun -
ması istiqamə tin də kom  pleks tədbir -
lər gorməlidirlər. Deviant hərəkətləri
normadan kəna ra çıxmaq istiqamə -
tində dahada də rinləşdirərsə o, cina -
yət törətmiş olur. Cinayət məcəllə -
sində nəzərdə tutulmuş qaydada
məsuliyyətə cəlb edilib cəzalan dı rı -
lacaqdır.

İnsanların sosial normalardan
uzaq laşması mürəkkəb sosial psixo -
loji proses olub, müxtəlif səbblərdən
baş verir. Aqressiv istiqamətdə, sər -
vət hərisliyi və tamahkarlıq yönündə
habelə, sosial passiv istiqamətdə
insan deviant davranış nümayiş etdi -
rə bilər.

Aqressiv istiqamətli deviant dav -
ranış. Şəxsiyyət üzərində fiziki zo ra -
kılığa əsaslanan davranış tipidir.
Təhqir etmə, alçaltma, zorlama, döy -
mə, xuliqanlıq, öldürməyə cəhd,
öldürmək və s. bu qəbildən olan dav -
ranışdır. Aqressiv davranış sosial mü -
nasibətlər, şəxsiyyətlərarası qar şı lıqlı
əlaqə prossesinə daim əngəl törədir.

Tamahkarlıq məqsədilə sosial
nor malar dan uzaqlaşmaq qanun
poz ğunluğu və cinayətdir. Oğurlamaq,

qarət etmək, qanunazidd alış-ve riş
himayədarlıq, qanunsuz istiqa mətdə
dəllallıq, insanın qeyri-məq bul pul,
maddi sərvətlər, zinyət əşya ları,
qiymətli kağızlar əldə et mə yə cəhd
etməsi insanın sosial normalardan
kə nara çıxmasına zəmin yaradır.
Doğrudur hər bir normal cəmiyətdə
insanın öz maddi rifah halını yax şı -
laşdırmaq uğrunda çalışması məq -
bul dur. Sakin bu cəhtlər cəmiyyətin,
yol verdiyi həddən kənara çıxdıqda
digər insanları yaşamaq və qazan -
maq hüquqlarını pozmağa başladığı
andan artıq antisosial, deviant dav -
ranışa çevrilir.

Sosial normalardan passiv kənara
çıxma, o deməkdir ki, şəxs fəal
içtimai həyatdan uzaqlaşır, vətandaş
vəzi fələrini, insanlar öz həmvətəni,
ya xınları qarşısında borclarını yerinə
yetir məkdən yayınır. Həm şəxsi,
həmdə sosium qarşısında dayanan
problemlərin həllində iştrakdan
uzaq laşır. Belə insan işini atır, təh -
sildən uzaqlaşır avaraçılığa qur şanır,
alko qo lizm, narkomaniya, toksiko -
mani ya ilə məşğul olur.

Həyatın sosial cəhətlərinin məh -
dud laşdırılması, müəyyən mənada
da ha çox bioloji ömür sürmək, qa pa -
lı həyat tərzi, psixotrop təsirlər insa -
nın psixikasına deformasiyaedici
tısir göstərir. Bu istiqamətdə deviant
davranış nümayiş etdirilən tədricən
sosial reallıqdan uzaqlaşır, baxışla -
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rında illuziya xəstə təxəyyül təzahür -
ləri özünü göstərməyə başlayır. So -
sial passiv tip deviantı içərisində hə -
yatdan bezəni özünəqəsdə cəhd
edənlərin sayı daha çoxdur.

Sosial normalardan ənara çıxma
ilk növbədə mənfi əxlaqi tənəzzül pro -
sesindən başlayır. Şəxsiyyət deq ra -
da siyaya uğrayır, əvəlcə az-az son ra
isə aha intensiv surətdə əxlaq nor ma -
larını pozur. Əxlaqi dəyərlərə eti na -
sızlıq təkrarlandıqca insan üçün əx -
laq normalarının tənzimləyici funk -
 siyası əhəmiyyətini itirir. Tə nəz zül
dərinləşdikcə insan tədri cən hü quq
normalarını əvvəlcə yüngül formada
sonra isə daha ciddi şəkildə po zaraq
cinayətkar səviyyəsinə enir. Sosial
normalarla yaşamaqdan cina yət -
karlığa qədər şəxsiyyətin tənəzzülü -
nün uzun yolu, həyatın dibinə doğru
enmə yolu vardır. Həmin yol da so -
sial normalardan məzmunca, istiqa -
mə tinə görə, içtima təhlükəlilik
dərəcəsinə görə müxtəlif müstəvidə
qiymətləndirilə bilər. Sosial nor-
malardan kriminogen səviyyəyə
qədər kənara çıxmalar asosial dav ra -
nış kimi qiymətləndirilir, Bu zaman
fərd hələ cinayətin subyekti deyil,
sosial normaların onun tərəfindən
pozulması xırda qanun pozğunlu -
ğudur, əxlaqi kənaraçıxmalardır,
ictimai birgəyaşayış etdirən şəxslər
ictimai yerlərdə alkaqol və narkoti -
kanın təsirilə psixi pozğunluqla

müşa yiət olunan hərəkətlərə yol
verirlər. Onlar böyük içtimai təhlükə
törətməsələr də cəmiyət, sosial mü -
hit üçün narahatlıq yaradır, potensial
kriminogen subyekt kimi qiymət -
ləndirir.

Risk qrupuna daxil olan yeniyetmə
və erkən gənclik dövrünü yaşa yan -
ların davranışında deviant təza -
hürlərin ehtimalı böyükdür. Cəmiy -
yətə bu tam adaptasiya olunmamış
daxili “mən“-nin düzgün qiymət -
lədirilə bilməyən və tez-tez qeyri-
adekvat addımlar atar belə insanlar
davranışları ilə sosial normaları
pozmağa bu normaların ümumqəbul
edilmiş çərçivələrində kənara
çıxmağa meyillidirlər. Onlar keçid
döv rü nün daxili çətinlikləri ilə
yaşayırlar. Psixohormonal proseslər,
daxili “mən” konsepsiyasının yeni -
dən qu rul ması zərurəti yeniyetmənin
davra nışını risk qrupuna yaxın laş -
dıran faktordandı. Üstəlik yeniyet -
mənin davranışı üzərində sosial
nəzarət mexanizmində ziddiyyətlər
yaranır. Onlar daha yaşlılar tərəfin -
dən dav ra nışına nəzarət edilməsinə
müəllimlərin valideyinlərin göstəriş
və qada ğalarına sözsüz ıməl etməyə
razı deyillər. Nəzarətin bu formasını
uşaq nəzarəti edirlər. Özlərini belə
nəza rətdən kənarda saxlamağa
çalışırlar. Lakin hələ onlar davranışa
böyüklərə məxsus nəzarət forma la -
rına da yiyələnə bilməmişlər. Söhbət
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uğurlu in tizam, özünə nəzarət, özünə
hesa bata mükəmməl yiyələnməkdən
ge dir. Köhnədən imtina, yeninin hələ
yaranmaması yeniyetmənin davra nı -
şında qeyri-standart təzahürləri güc -
ləndirir, daxili ziddiyyətlər doğurur.

Deviant davranışı şərtləndirən
aşağıdakı amilləri fərqləndirmək
müm kündür.

1) Soaial amillər: evdə və mək -
təb dən kənar şəraitdə uşağa həm ya -
şıdlar qruplarının (qeyri-formal), kü -
çənin, sosiumun göstərdiyi xoşa -
gəlməz təsirlər sistemi.

2) Pedaqoji, psixoloji amillər:
Uşaq ların ailə tərbiyəsində yol veri -
lən qüsurlar və səhvlər, təlim-tərbi yə
müəssisələrində uşaq yeniyetmə, və
gənclərin tərbiyəsində meydana
gələn boşluqlar bu qəbildəndir.

3) Fərdi psixoloji faktorlar: Cə miy -
yətdə zidd və qeyri-sosial dav ra nı şa
təkan verən ilkin təbii psixobio lo ji
göstəricilər, şəxsi sərvət meyilləri
davranışın özünütənzim mexanizm -
ləri, fərdin sosial normalara neqtiv
mü nasibətini inkişaf etdirən psixo -
loji xüsusiyyətlər.

Cəmiyyətdə deviant davranışın
miqyasının artmasının ilkin şərtləri
sırasında sosial amillər əsas yer tu -
tur. Sosial-iqtisadi problemlər, hə ya -
tın töhvə etdiyi acı surprizlər so sial
mühitin ziyanlı ümumi dəyər lərə
zidd təsiri sosial amil kimi bu sı ra -
dadır. Fərdi – psixoloji səxsiy yət lər -

lə bağlı amillər sosial amillərlə bir -
ləşdikdə özünəhörmət, özünənə za rət
səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşür.
Amerikalı psixoloq H.Kep la nın de -
viant davranış nəzəriyyəsi belə bir
davranışla şəxsiyyət amilləri ara sın -
dakı əlaqə və qanunauy ğun luqları
müəyyənləşdirməyə imkan verir.

H.Keplan deviant davranışla özü -
nəhörmət arasında olan qarşılıqlı
əlaqələri tədqiq etmişdir. Beləki hər
bir insan cəmiyyətdə müsbət mən
ob razına can atır. Xoşagəlmək şərait
sosial mühitin mövcud normalara
zidd təsirləri isə müsbət “mən”-in for -
malaşmasına müqavimət göstərir və
eyni zamanda insanın özünəhörmət
səviyyəsini zəiflədir. Özünəhörmət
səviyyəsinin aşağı düşməsi Kep lanın
təsdiqinə görə deviant dav ra nışa yol
açır. Başqa sözlə, şəxsiy yə tin özünə -
hörmətinin aşağı səviy yəsi antinor-
mativ davranışının ən müxtəlif isti -
qamətdə təzahürünü inkişaf etdirir.
Bununla birlikdə özünəhörmət və
özünütəsdiqə can atan yeniyetmə bu -
nu məktəbdə və ailədə tapa bilmə -
dikdə qeyri-formal qruplarda özünə -
hör mətə nail olduğunu zənn edir.
Nəticədə belə özünəhörmət və özünü
təsdiq nə qədər güclənirsə, şəxsiy -
yətin deviantlaşması da bir o qədər
dərinləşir. Ümumi halda yeniyetmə
və gənclər arasında özünü qiymət -
ləndirmə məzmun və istiqamətcə
daha çox müsbət tendensiyalıdır.
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Yeniyetmənin özünütənqidi münasi -
bəti özündən razı qalmamağı, xud -
bin liyi və qeyri-təvazükarlığı dəf -
etmə  si imkan verir ki, o bir çox şəx -
siy yət qüsurlarını aradan qaldırsın,
real özünəhörmətə nail olsun. Özü -
nə tən qi din olması reallıqla arzu olu -
nanın sərhədlərini ayıra bilmə mək
xüsu siy yətləri müşahidə olunan ye -
ni yetmələr həmişə özlərini həyat da
uğursuzluğa məhkum olunmuş kimi
hiss edirlər. Onlar belə hesab edirlər
ki, şəxsiy yət lərinin səviyyəsi çox
aşa  ğıdır, bütöv şəxsiyyət kimi fəa -
liyyət göstərə bil mirlər, yalnız mənfi
xüsu siyyətlərin daşıyıcısıdır. Həm çi -
nin, onlar so sium la özləri arasında
dəyərlərə mü nasibətdə balans yarada
bil mir lər.

Özünəhörmətə təlabat duyğusu
yeniyetmə və gəncləri çoxunda xeyli
güclüdür. Bu duyğu sosial-məqbul
vasitələrlə cəmiyyət tərəfindən ödə -

nilməkdə onlar davranışın deviant for -
 malarını seçməyə meyillənir. Situa -
 siya təxminən belə bir modelə uyğun
gəlir:ailələnin, yaxud məktəbin ver -
diyi tələbləri yerinə yetirə bilmir,
yaxud yerinə yetirməyə can atmır.
Onda bu subyektlərin yeniyetmənin
şəxsiyyətinə hörmətli münasibəti
zəif ləməyə başlayır. Gərəksiz ləş  mə
hissləri ilə yaşayan yeniyetmə daim
sıxılır, əzabverici duyğular yaşayır.
Düşdüyü situasiyadan xilas olmaq
is təyən yeniyetmə davranışlarında
özünəhörmət hisslərini yüksəltmək
üçün ailəni və məktəbin tələblərinə
zidd olan, ondan fərqlənən tələblərin
hakim olduğu mühitə can atır. Belə
mühit məhz deviant davranış mühiti nə
uyğun gəlir. Yeniyetmə yeni mü hitdə
öz məqsədlərinə çatmağa çalı şır.
Sor ğular təsdiq edir ki, belə mü hit də
fəaliyyət göstərən yeniyetmə lərin fik   -
rincə onla məqsədlərinə nail olur lar.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

Сохраненные человечеством на протяжении тысяча лет как в
общенациональном, так и в планетарном масштабе моральные, куль -
турные ценности, ориентации, традиции в обществе имеют очень боль -
шое значение. Исторически существовали принятые всеми правилы и
нормы поведения. Но существуют люди, которые часто нарушая
формулировавшуюся долгое время систему поведений и поступков,
отдаляются от нее.

THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEVIANT
BEHAVOURING AND ITS ROLE IN THE LIFE 

OF TEENAGERS

In the scale of national and planetarium of humanity, preseving and
keping moral, cultural values, inclinations and traditions have great impor-
tance in sojiety. Historically, the behqvouring rules and norms accepted by
everybody have been existed. But there are some people who have been
formed very often and for a lang period of time and they disorder the system
of action and behavoring and move away of them.

The behavouring, based on the disorder of this norm is called the deviant
behavouring, as we have classified like healrhy psychology, culture, mral
andlawyul norms.
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DÖYÜŞ USTALIĞININ FORMALAŞDIRILMASININ
PSIXOLOJİ ƏSASLARI 

Şəfiyeva E.İ.,
Psixologiya elmləri doktoru 

D
öyüş ustalığının forma -
laş dırılması dedikdə, əs -
gə rin müəyyən biliklər

sisteminə yiyələnməsi, onda müva -
fiq vərdiş və bacarıqların inkişaf
etdirilməsi və şəxsiyyət kimi lazımi
keyfiyyətləri mənimsəməsi başa
düşülür.

Əsgərlərdə döyüş ustalığının for -
ma laşdırılması çoxcəhətli, mürəkkəb
bir prosesdir.

Hər hansı şüurlu fəaliyyəti və ya
ixtiyari işi yerinə yetirmək üçün in -
san müəyyən biliklərə yiyələnmə li -
dir. Biliklər necə formalaşır?

Hərbi biliklərin formalaşmasında
psixi proseslər-duyğu və qavrayış,
təsəvvür və hafizə, diqqət və təfək -
kür mühüm rol oynayır. Əsgər ko -
man dirin izahatına qulaq asır, cihaz -
larda baş verənləri müşahidə edir,
silah və hərbi texnikanı görür. Dərs -
lərdə öyrəndiyi materialı təhlil edir,
əldə olan məlumatları tutuşdurur və
ümumiləşdirir. Hərbi biliklərin for -
ma laşması silah və hərbi texnika ilə
işlədikdə, xüsusi tapşırıqları yerinə
yetirərkən, taktiki məşğələlərdə və

təlimlərdə, eləcə də digər hərbi
fəaliyyət növlərində iştirak etməklə
həyata keçirilir.

Biliklərin formalaşmasında ümu -
mən nitq və söz böyük rol oynayır.
Bilik təbiət və cəmiyyətin qanunları -
nın, eləcə də gerçəkliyin, cism və ha -
disələrin insan tərəfindən dərk
olunmasının məhsuludur.

Bilik dilin köməyi ilə yazılı və
şifahi formada möhkəmlənərək, nə -
sil dən-nəslə ötürülərək insanlar tərə -
findən mənimsənilir. Ona görə də
söz biliklərin ötürülməsində fövqə la -
də əhəmiyyət kəsb edir. Sərrast se -
çilmiş sözün köməyi ilə döyüş çü nün
ağlına, hiss və emosiyasına, eləcə də
iradəsinə təsir göstərmək olar.

Biliklərin qazanılması prosesi
əsa sən praktiki tapşırıqların həlli və
təlim zamanı mümkündür.

Təlim prosesində döyüşçünün
mə nimsədiyi bilik ciddi elmi xarak -
ter daşımaqla, müasir elmi təsəv vür -
lərə və anlayışlara da uyğun gəlmə -
lidir.

Təlim prosesində biliklərin siste -
matikliyinə nail olmaq lazımdır. Bi -

Bilik, bacarıq və vərdiş
hərbi fəaliyyətin əsasıdır



lik öyrədilən sahənin əsaslarını əhatə
etməlidir. Təlim o zaman uğurlu olur
ki, biliklər ardıcıl şəkildə mənim -
sənil sin. Bu ardıcıllıq istər bir
fənnin, is tərsə də bütövlükdə proqra -
mın öyrə nilməsi zamanı gözlənil mə -
lidir (2).

Biliklərin öyrənilməsində əsas
diqqət onların dərk olunmasına, mə -
nalandırılmasına yönəlməlidir. Dö -
yüşçünün biliyinin məzmunu kon -
kret olmalıdır. Elə etmək lazımdır ki,
döyüşçü öyrəndiyi materialı başa
düşsün, aydın təsəvvür etsin, onun
qanunauyğunluqlarını dərk etsin,
oxuduqlarını yalnız qeyd etməsin,
həm də onları izah etsin və onlardan
müəyyən nəticə çıxara bilsin. Me -
xaniki əzbərləməyə heç vaxt yol
vermək olmaz. 

Biliklərin mənimsənilməsi onun
təcrübəyə tətbiqi ilə sona çatır. Ona
görə də qayda-qanunların mənimsə -
nil məsi təcrübi tapşırıqların yerinə
yetirilməsi prosesində həyata keçiril -
məlidir. Təlim prosesində çalışmaq
lazımdır ki, döyüşçülərin aldığı bi -
lik lər, cism və hadisələri tam şəkildə
əhatə edən biliklərlə zəngin olsun.

Hər bir komandir, tabeliyində olan
əsgərlərin təlimini təşkil edərkən,
verilən biliklərin dərinliyini, həcmini
və məzmununu dəqiq təyin etməli -
dir.

Döyüşçünün biliklərə möhkəm
yi yələnməsi, müvafiq vərdiş və ba -

carıqlara tez bir zamanda sahib
olma sına şərait yaradır.

Vərdiş avtomatlaşdırılmış hərə -
kət lərdən ibarətdir. Vərdiş hərəkət lə -
rin yüksək səviyyədə mənimsənil -
məsi ilə səciyyələnir. Bu mərhələdə
hərəkətlər avtomatlaşdırılmış şə kil -
də, şüurun xüsusi nəzarəti olmadan
həyata keçirilir.

Bacarıq dedikdə yeni şəraitdə
qar şıya qoyulmuş məqsədə müvafiq
olaraq iş üsullarının seçilməsi və
həyata keçirilməsi üçün mövcud
bilik və vərdişlərin istifadə olunması
başa düşülür.

Bacarıq döyüşçünün hazırlıq sə -
viyyəsinin göstəricisidir. «Bacarıqlı
döyüşçü» ifadəsi məhz əsgərin nə zə -
ri və praktiki hazırlığının yüksək
səviyyədə olduğunu əks etdirir.

Bacarıq - döyüşçünün hərbi ha -
zırlıq zamanı bu və ya digər tapşırığı
tez və dəqiq yerinə yetirməsi qabi -
liyyətidir. Əgər əsgər seçdiyi ixtisas
sahəsində yüksək nəzəri və təcrübi
biliklərə yiyələnibsə, bu sahədə vər -
diş və bacarıqlar əldə edibsə, o öz
işinin ustası adlanır Hər bir fəaliyyət
sahəsində subyektin müəyyən vər -
diş lərə yiyələnməsi həmin işin daha
məhsuldar şəkildə cərəyan etməsinə
şərait yaradır. O cümlədən, hərbi fəa -
liyyət də istisna təşkil etmir. Əsgərin
öz ixtisasına uyğun, idarə etdiyi hər -
bi texnika və silahla iş görərkən mü -
vafiq vərdişlərə yiyələnməsi, qarşıya
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qoyulan vəzifənin yüksək səviyyədə
yerinə yetirilməsinə im kan verir.
Mə sələn, silahdan düzgün atəş aç -
ma ğa vərdiş edən döyüşçü, artıq düş -
mənlə üzləşdikdə diqqətini atəşin
düzgün açılmasına yox, daha çox
canlı qüvvəni sıradan çıxarmağa və
özünü müdafiə etməyə yönəl də -
cəkdir (4).

Dərslərin keçirilməsinin metod
və formaları, öyrənənlərin hansı ba -
carığa yiyələnməsindən, vərdişlərin
hə  min strukturda tutacağı yerdən ası -
lı dır. Məsələn, taktiki dərslərdə əsa  s ən
vərdişlər formalaşdırılır, həm çinin
əldə olunan vərdişlərdən istifadə edi -
lir. Hərəki vərdişlərdən başqa sensor
və intellektual vərdiş və ba carıqlar
da mövcuddur.

Fiziki və nizami hazırlıq dərs lə -
rin də əsasən hərəki vərdiş və baca -
rıq lar formalaşdırılır. Radioteleqra -
fist lər əsasən sensor və hərəki vərdiş
və bacarıqlarını inkişaf etdirirlər.
Hesablama texnikası ilə işləyən şəxs
intellektual vərdişlərə və bacarığa
yiyələnməlidir.

Radiolakasiya stansiyalarının ope -
ratorları öz işlərini uğurla o zaman
icra edə bilərlər ki, onlarda sensor və
hərəki vərdişlər yaxşı inkişaf etsin.

Elmi-texniki tərəqqi nəticəsində
hərəki vərdiş və bacarıqlar öz yerini
sensor və intellektual vərdişlərə ve -
rir. Müasir texnikada əsas çətinliklər
döyüşçüyə aparat və cihazların indi -

katorlarından, idarəetmə pultların -
dan gələn informasiyanı düzgün
qav  ramaq və onu düzgün açmaq,
izah etməklə əlaqədardır.

Müasir texnika ilə işləyərkən dö -
yüşçü bir sıra mürəkkəb intellektual
məsələləri həll etməlidir. Hərbi
texnika ilə işləmək üçün döyüşçüdə
sensor və intellektual vərdişlər, ba ca -
rıqlar yüksək inkişaf səviyyə sində
olmalıdır.

Hərbi texnikanın və silahların
inkişafı, qoşunların kollektiv şəkildə
idarə olunan texnika ilə təchiz olun -
ması, bir daha kollektiv hərə kətlə
bağlı vərdiş və bacarıqlara əsgərlərin
yiyələnməsini zəruri edir. Vərdiş və
bacarıqlar insanın şüurlu fəaliyyəti
nəticəsində formalaşır. Öyrənən şəxs
bilməlidir ki, nəyə görə ona bu və ya
digər hərəkəti öyrədirlər və harada,
nə vaxt bu ona lazım olacaq.

Zabitin söhbəti, tabe olanları vər -
dişlərə yiyələnməyə təhrik etməlidir.
Təcrübə göstərir ki, hətta qabiliyyətli
adamlar da öz işinin ictimai mə na sı -
nı görə bilmədikdə, yüksək nəticələri
əldə edə bilmədikdə məyus olurlar.
Nəyi isə əldə etmək üçün yalnız cəhd
göstərmək və ya istəmək kifayət
deyildir. Öyrədilən hərəkətin əsas
məzmununu, təbiətini dərindən bil -
mək lazımdır. Ona görə də dərsə baş -
lamazdan qabaq, döyüşçülər öyrə -
nəcəkləri maşının sxem və maket
əsasında idarə olunma prinsipləri,
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detal və mexanizmləri ilə tanış olma -
lıdır. Bu, əsgərlərin hərbi texnikanın
idarə olunması üsullarına yiyələn -
mə sinə şərait yaradır (1).

Təcrübəli komandirlər öz əsgər -
lə rinə müşahidə etməyi və müstəqil
olaraq edilən hərəkətləri qeydə al -
ma  ğı, müəyyən nəticələr çıxarmağı,
öz yoldaşlarının səhvlərini və uğur -
larını aşkar etməyi öyrədirlər. Vərdiş
və bacarıqların formalaşdırılmasının
əsas şərti nəticələri, bilik və hərə kət -
lərdə səhvi başa düşməkdən ibarət -
dir.

Döyüşçünün vərdiş və bacarığa
yiyələnməsi üçün onu yaradıcı işinə
görə rəğbətləndirmək lazımdır. Yaxşı
olar ki, əsgər taktiki məsələlər tərtib
etsin, onların həlli yollarını müəy -
yən  ləşdirsin, əyani vəsait hazırlasın.
Bu, yeni bacarıq və vərdişlərin for -
ma laşmasına şərait yaradır. 

Döyüşçüdə vərdiş və bacarıqların
formalaşdırılmasına öyrədilən hərə -
kə tin obrazının yaradılmasından baş -
la maq lazımdır. Bu məqsədlə ko -
man dir şərh və ya digər metodiki
üsul ların köməyi ilə hərəkətin yerinə
yetirilməsini göstərir. Təbii ki, əsgər
hə min hərəkətləri icra edərkən
müəy  yən səhvlər edəcək. Zabit hə -
min səhvləri nəzərdən qaçırmama -
lıdır. Çünki əsgərin səhvi vaxtında
aradan qaldırılmazsa, sonradan onu
islah etmək çox çətin olar. Əs gər -
lərin nizamnamə və təlimatlarda irəli

sürülən tələblərə əməl etməsi çox va -
cibdir. Çünki bəzən əsgərə elə gəlir
ki, silahı komandirin göstərdiyi kimi
tutmaq rahat deyildir. Bəzən ona
özünə rahat olan pozada silah tut maq
hətta müvəffəqiyyət də gə tirir. Lakin
təcrübə göstərir ki, bu mü vəffəqiyyət
müvəqqətidir. Sonra dan belə əsgər
yoldaşlarından geri qalır. 

Vərdiş və bacarıqların forma laş -
dırılması o zaman uğurlu ola bilər ki,
komandir öz döyüşçülərinə lazım
olan keyfiyyətləri dəqiq aşılasın.
Bundan başqa ümumi idrak imkan -
larının inkişafı qayğısına qalmaq da,
bacarıq və vərdişlərə yiyələn mə
prosesini sürətləndirir. 

Vərdiş və bacarıqları formalaş -
dır  maq üçün döyüşçünü çətin, təhlü -
kəli və mürəkkəb şəraitdə hərəkət
etməyə alışdırmaq lazımdır. Çünki
yalnız müasir döyüş şəraitinə bənzər
bir situasiyada əsgər hərbi fəaliyyət
göstərərsə, onda o, müasir müharibə
üçün gərəkli olan vərdiş və baca -
rıqlara yiyələnə bilir. 

İnsan yeni şəraitdə həmişə özü -
nün vərdişlərindən istifadə edir.
Bunlardan bəziləri yeni vərdişin ya -
ranmasına kömək edir, başqaları isə
mane olur. Bu hadisə psixo lo giyada
vərdişlərin qarşılıqlı təsiri adlanır.
Məsələn, traktorçu peşəsinə yiyə lən -
miş şəxs, tankı idarə etməkdə çətin -
lik çəkmir. Çünki əvvəlki sahə də
formalaşan vərdişlər, sonrakı sa hə də
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müəyyən vərdişlərə yiyələnməyə
köməklik göstərir. Bu hadisə vərdiş -
lə rin müsbət keçirilməsi və ya in duk -
siyası adlanır. Bəzən elə hallar olur
ki, mövcud vərdişlər yeni vər dişlərin
yaranmasına maneçilik törə dir. Belə
hal vərdişlərin mənfi keçi rilməsi və
ya interferensiyası adlanır (5). 

Bundan başqa fəaliyyət prose sin -
də məqsədin həyata keçirilməsi vər -
dişlərin səviyyəsindən asılıdır. 

Vərdişlərin yaranmasından asılı
olaraq işin strukturunda aşağıdakı
dəyişikliklər baş verir: 

1) hərəkətlərin icra üsulları dəyi şir:
a) artıq və lazımsız hərəkətlər

aradan qalxır,
b) hərəkətin icra tempi sürətlənir,
c) hərəkətlərin uyğunlaşdırılması

bacarığı meydana gəlir.
2) iş üzərində görmə nəzarəti, ki -

nestetik nəzarətlə əvəz olunur.
3) işin mərkəzi tənzimetmə üsul -

ları dəyişilir.
Diqqət iş üsullarını qavramaqdan

azad olur və əsasən şəraitin və işin
nəticəsinin üzərinə keçirilir.

Bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyə -
lənmə prosesində döyüşçünün mü -
ma risəyə müraciət etməsi, yaxud da
komandirin öz əsgərində müəyyən
vərdişi yaratmaq üçün onu müma ri -
səyə yönəltməsi vacibdir.

Mümarisə dedikdə hər hansı bir
işin icra tərzini yaxşılaşdırmaq, tək -
milləşdirmək məqsədi ilə onun dəfə -

lərlə təkrar olunması başa düşü lür.
Mümarisəni sadəcə təkrarla qa rış dır -
maq olmaz. Mümarisə zamanı tək -
rar, təshihin iştirakı ilə həyata
keçirilir. Məsələn, sərrast atəş açmaq
vərdişinə yiyələnmək üçün əsgər hə -
dəfi nişan alaraq tətiyi çəkir. Növbəti
dəfə o, atəşin nəticələrini nəzərə alır.
Silahı tuşlayarkən, tətiyi çəkərkən
elə etməyə çalışır ki, hədəfə daha
yax şı atəş açsın. Buna görə də əs -
gərlər müəyyən bacarıq və vərdişlər
formalaşdırarkən, komandir lərin
mü  ma risəyə müraciət etməsi və onu
düz gün həyata keçirməsi çox vacib -
dir (2).

Vərdiş və bacarıqların forma laş -
dı rılmasının səmərli olması üçün
onu 3 formada həyata keçirmək la -
zımdır. 

1) maddi
2) nitqlə
3) fikrən
Maddi forma dedikdə sxem, mo -

del, plan, çertyoj və sairdən istifadə
olunması başa düşülür.

Nitq forması dedikdə döyüşçü nün
yerinə yetirəcəyi əməliyyatı uca dan
əzbər danışması nəzərdə tu tu lur. Bu
formada aparılan məşq, hərəkətlərin
daha dərindən və ardıcıl şəkildə
yadda qalmasına şərait ya radır.

Fikri formada əsgər hərəkət və
hadisələrin bütün gedişini əqli plan-
da, (ideomotor məşq) formada hə -
yata keçirir. Müasir şəraitdə vərdiş
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və bacarıqların formalaşmasında
təlim cihazları və vasitələrinin rolu
böyük dür. Təlim cihazlarının kömə -
yi ilə tə  lim şəraitini döyüş şəraitinə
uy ğun laşdırmaqla, əsgərlərin yiyə -
lən  diyi bacarıq və vərdişlərin səviy -
yəsini, onların üstün və çatışmayan
cəhət lərini təyin etmək olur. Əyani
vəsaitlər də dərsin daha canlı təşkil
olunmasına kömək göstərir (3).

Döyüş texnikasının daha da mü -
rəkkəbləşməsi, bacarıq və vərdiş lə rə
yiyələnmə prosesində trenajorların
əhəmiyyətini artırmışdır (6). Vərdiş
və bacarıqlara yiyələnmə prosesində
trenajorlardan və digər texniki və -
saitlərdən istifadə etmək əsgər, çavuş
və zabitlərin döyüş və siyasi hazır -

lığının səviyyəsini artırır. Səhra, də -
niz və hava təlimləri əsgərlərdə
bacarıq və vərdişlərin formalaşma -
sında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Beləliklə, burada müxtəlif hərbi
fəaliyyət sahələrində bacarıq və
vərdişlərə yiyələnmə prosesinin və
ya formalaşdırılmasının ümumi psi -
xoloji məsələlərini bilmək vacibdir.
Təbii ki, konkret fəaliyyət sahə -
lərində vərdiş və bacarıqların forma -
laşdırılmasının spesifik xüsusiy -
yətləri var. Əgər komandir vərdiş və
bacarıqların formalaşdırılmasının
ümumi qanunauyğunluqlarına bələd
olsa, bu ona əsgərlərin döyüş
hazırlığının səviyyəsini yüksəltməyə
kö mək edər. 

Ədəbiyyat:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
БОЕВОГО МАСТЕРСТВА

В статье рассматривается роль знания, умения и навыков в фор -
мировании боевого мастерства. Раскрывая психологические основы
получения знаний подчеркивается важность умения исполь зовать их во
время боевых действий. Предполагается, что знания обо гащают уме -
ния и помогают приобретению навыков. Автор раскрывает пси хо ло -
гический механизм приобретения умений и навыков во время учений и
боевых действий. 

THE PSYCHOLOGICAL BASIS OF MILITARY 
PROFICIENCY FORMATION

The article touches the role of knowledge, skills and knacks in formation
of military practice. The importance of military skills usage during the com-
bating is emphasized by psychological bases of acquiring knowledge. It is
suggested that sound knowledge in this field enriches the skills and assist in
acquiring the knacks. The author discovers psychological mechanisms of
obtaining the skills and knacks during the training and their implementation
in military actions.



XX
əsrin sonlarında
yenidən müs tə -
qil lik qa zan mış

Azərbaycan xalqına öz suvenerliyini
qorumaq üçün dövlətin əsas atribut -
la rından biri olan güclü ordu lazım
idi. Ancaq bədnam qonşularımızın
tə cavüzü nəticəsində qondarma Dağ -
lıq Qarabağ problemi ortaya atılmış
və dövlətimiz ordu quruculuğunu
ərazi bütövlüyünü təmin etməklə
paralel həll etmək məcburiyyətində
qalmışdı. Belə şəraitdə psixoloji cə -
hətdən güclü, həmçinin yüksək ha -
zırlıqlı ordunun yaranması günün ən
vacib məsələsi kimi qarşıya çıx mış -
dı. Düşmənə cavab vermək üçün
döyüş bacarığına və vərdişlərinə
yiyələnmək, yüksək peşəkarlıq və
fiziki hazırlğa nail olmaq, möhkəm
nizam-intizama əməl etməklə yana şı,
məqamında düşməni məhv et mək,
Vətən uğrunda canından keçmə yə
hazır olmaq kimi mənəvi-psixoloji
keyfiyyətlərin əsgərlərə aşılanması
müasir dövrümüzdə xüsusi əhəmiy -
yət kəsb edir. Elə Dağlıq Qarabağ
mü naqişəsinin acı nəticələri psixolo -
giya elminin hərb sahəsində zəruri li -
yini, onun öyrənilməsinin və xid mət -

də istifadə olunmasının vacibliyini
bir daha dönə-dönə qabarıq şəkildə
nü mayiş etdirdi.

Azərbaycan Respublikasının Si -
lah lı Qüvvələrinin hərbi birləş mə ləri
kiçik hərbi qruplardan-heyət, manqa,
tağım və bölüklərdən təşkil olun muş -
 dur. Bu kiçik qrupların idarə edil -
məsində komandirin yarada bilə cəyi
və əsgərlərin inkişaf elətdirə cə yi
sosial-psixoloji iqlimin rolu əvəzsiz-
dir. Hamıya bəllidir ki, döyüşdə çox
şeyi silah və texnika həll edir. Ancaq
yaddan çıxarmaq olmaz ki, son anda
əsgər düyməni basmayınca və yaxud
tətiyi çəkməyincə, o qor xulu silah
bir dəmir yığıntısı kimi qa lacaqdır.
Kiçik hərbi qruplarda olan sosial-
psi xoloji iqlimdən asılı olaraq əsgə -
rin həmin tətiyi nə vaxt çəkmə sin -
dən, hansı istiqamətdə çək mə  sindən
asılı olaraq döyüşdə çox şey, bizim
xalq üçün vacib olan qələ bə nin taleyi
həll olunur.

Sosial-psixoloji iqlimin əsas gös -
təricilərindən biri olan mənəvi ruh
haqqında hələ min illər öncə bir çox
məlumatlar var idi. Onların çox lu ğu -
na baxmayaraq, bunu yalnız iste -
dadlı sərkərdələr layiqincə qiymət -
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lən dirə bilib, ondan istifadə etmyə
ça  lışmışlar. Buna misal olaraq məş -
hur fransız sərkərdəsi Napo leonu və
müasir Türk dövlətinin yaradıcısı
Atatürkü qeyd etmək olar. Napoleon
demişdir: «Mənəvi ruhu yüksək olan
bir əsgər bu silaha malik olmayan üç
əsgərə dəyər» (6, s.12). Beləliklə,
Napoleon mənəvi ruhun bir silah kimi
adi silahlardan üç qat üstün olmasını
vurğulayırdı. Atatür kün Çanaqqala
savaşı uğrunda söy lə diyi: «Mən sizə
vuruşmağı yox, ölməyi əmr edirəm!»
məşhur kəlamı da bu silsilədən yadda
qalandır (4, s.195). O, yalnız bu
sözlərlə silah-sursat çatışmazlığını
bəhanə edib, döyüş mövqeyini qoyub
qaçan əs gər ləri yenidən döyüşə
qaytara bil miş və Çanaqqala zəfərini
qazanmışdır. Mənəvi ruhun gizli silah
olması onun gözə görünməzliyi və
hiss olunmazlığındadır. Bununla ya -
naşı, onu insanlara məlum olan silah -
lar içərisində ən qüdrətlisi kimi də he -
sab etmək olar. Belə ki, o ən ağır
tankdan, ən uzaqvuran topdan, ən da -
ğıdıcı mərmidən də güclüdür.

Ordunun yüksək mənəvi ruhu
məğlubiyyəti qələbəyə çevirməyi
bacaran bir vasitədir. Ordu o vaxt
məğlub olmuş sayılır ki, onun düşər -
gəsində məğlubiyyət hissi baş qal -
dırır. Çünki məğlubiyyət cismani və -
ziyyət deyil, ağlın, hissin nəticəsidir. 

Mənəvi-psixoloji təminat haqqın -
da təlimatdan kiçik çıxarışa fikir

verək: «Döyüş hazırlığının ən mü -
hüm məsələsi-qoşunların mənəvi ru -
hu nun möhkəmləndirilməsidir. Qo -
şun ların mənəvi dəyanəti-intizam -
dan, döyüş ruhundan, qələbə əzmin -
dən, soyuqqanlıqdan, şəxsi qürur
his sindən, yüksək şərəf duymaqdan
toplanır» (3, s.29).

Bundan belə nəticə çıxarmaq olar
ki, sosial-psixoloji iqlimin əsas his -
səsi olan mənəvi ruh ordu üçün ölüm
və ya qalım məsələsidir. Onu nəzərə
almamaq qeyri-mümkündür. Yaxşı
təşkil olunmuş hər bir ordu öz qo -
şunlarının döyüş hazırlığını yüksək
səviyyədə saxlamalı və əgər bu
mümkündürsə, onları yaxşı silahlarla
təmin etməlidir ki, düşmən üzərində
maddi üstünlük də yaratsın. Taktiki
cəhətdən belə hesab edilir ki, qarşıya
qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün
şəxsi heyətin mövcud sayı düşmən
qoşunlarından üç dəfə çox, texnika-
silah-sursat məsələləri də kifayət
qədər artıq və müasir olmalıdır (7,
s.89). Lakin müasir müharibələrə
nəzər salarıqsa (istər Rus-Çeçen, is -
tər Sovet-Əfqanıstan, istərsə də
ABŞ-İraq), görərik ki, bu mühari -
bələrdə ən yeni, mükəmməl tanklar -
dan, təyyarələrdən, vertolyotlardan,
silahlardan istifadə olunmasına bax-
mayaraq (istifadə olunmayan yeganə
silah atom-nüvə silahı olmuşdur),
yenə də qarşya qoyulmuş məqsəd
vax tında, düzgün və tam yerinə ye ti -
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rilməmişdir. Elə müharibələr vardır
ki, onların sonunda kimin qalib, ki -
min məğlub olmasını qəti söyləmək
çətindir.

Maddi bərabərsizlik vəziyyətində
mənəvi ruhun üstünlüyü daha əhə -
miy yətlidir. Bəs bizim arzu etdiyi -
miz üstünlükləri necə qazanmaq
olar? Əlbəttə ki, bu üstünlüklərin
əldə olunması öncədən nəzərə alın -
mayan bir çox amillərdən asılıdır.
Bunlar-əla komandanlıq, möhkəm
nizam-intizam, peşəkar hazırlıq,
müa sir silah və sursat, döyüş ənə -
nələri, fiziki hazırlıq, sağlam əhval -
ruhiyyə, həqiqi vətənpərvərlik, yük -
sək şərəf və ləyaqət hissləri, yaxşı
yemək və istirahət, sədaqətlilik, qə -
ləbə əzmi, lazımi təbliğat və başqa -
larıdır. Ancaq mənəvi ruh bu amillə -
rin adi cəmi-nəticəsi deyildir, çün ki
bunlardan hər hansı birinin çatışma -
ması qalanlarının işini sarsıtmaq
qabiliyyətindədir. Məsələn, döyüşdə
yarıtmaz komandanlıq digər amil lər -
dən asılı olmayaraq, ordunun mənəvi
ruhunu tez bir müddətdə sarsıda
bilər. Orduda mənəvi ruhun zəif
olmas hərbi sursatların çatışmamaz -
lı ğından qat-qat təhlükəlidir (8,
s.170).

Dağlıq Qarabağ müharibəsindəki
uğursuzluqlarımızın və qoşun təcrü -
bəsinin təhlili göstərir ki, təlim-
tərbiyə işindəki bir çox nöqsanlar və
çatışmamazlıqlar komandir heyəti -

nin (burada yalnız zabitlər nəzərdə
tutulmur) əsgər, zabit, xidmət, döyüş
psixologiyasını bilməsi, psixolo gi ya
elminin tətbiqi sahəsindən kifayət
qə dər yararlanmaması ilə birbaşa
əlaqədardır. Hal-hazırda Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin yarandığı və
inkişaf etdiyi bir şəraitdə heç şübhə -
siz ki, müasir dövrün tələblərinə
cavab verə biləcək yeni zabit-rəhbər-
lider yetişəcəkdir. Bu zabitin nüfuzu
bir çox hallarda onun kollektivdə ya -
ranan ictimai rəyin yaradıcısı olma -
sından, hərbi xidməti səmərəli təşkil
etmək bacarığından, tabeli yində olan -
ları qarşıya qoyulan tap şı rıq ları yeri nı
yetirməyə səfərbər etmək qabi liy yə -
tindən asılı olacaqdır. 

Kiçik hərbi qruplarn idarə edil -
məsi problemini aktual edən digər
bir cəhət kiçik hərbi qrupların idarə
edilməsində komandirlərin sosial-
psi  xoloji iqlimin rolu barədə elmi-
psi xoloji ədəbiyyata zəruri biliyə eh -
ti yaclarının olmasıdır. Araşdır-malar
onu göstərir ki, respublikamızda
psixoloji ədəbiyyatda kiçik hərbi
qrupların sosial-psixoloji problem -
ləri, onların mahiyyəti, idarə olun -
ması, xarakterik əlamətləri və inkişaf
xüsusiyyətləri lazımi səviyyədə açıq -
 lanmamışdır.

Beləliklə, kiçik hərbi qrupların ida -
rə edilməsində sosial-psixoloji iq li -
min rolu mövzusu Ordumuz üçün
xüsusi aktuallıq kəsb edir. Çünki, hə -
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lə də Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olan füsunkar Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafındakı yeddi rayonumuz
düşmən tapdağı altındadır. Məkrli
qonşularımızın siyasəti bu torpaqları
zaman keçdikcə mənimsəmək və
«Böyük Ermənistan» yaratmaqdır.
Elə bunun nəticəsidir ki, onlar sülh
danışıqlarını uzadaraq, konkret bir
nəticəyə gəlmək istəmirlər. Belə olan
halda Silahlı Qüvvələrimiz Ali Baş
komandanımız, prezident İlham Əli -
yevin rəhbərliyi altında torpaq la rı -
mızı azad etməli və soydaşlarımız öz
dədə-baba yurdlarına qayıtmalı dır -
lar. Qarşıda bizi gözləyən döyüş
əmə  liyyatlarında qələbənin əldə
olun ması son anda kiçik hərbi qru-
plarda olan sosial-psixoloji iqlimdən
və onun necə idarə olunmasından da
asılı olacaqdır.

Bəs sosial-psixoloji iqlim nədir?
Onun mahiyyəti nədən ibarətdir?

Rrofessor Əkbər Bayramov bu
ha disəni belə izah edir: «Sosial-psi -
xoloji iqlim dedikdə insanın insanı
qavramasının, onların arasındakı ün -
siyyət və əlaqənin xüsusiyyətlə rin -
dən, eləcə də onları birləşdirən və ya
ayıran hisslərin qiymət və ya rəy lərin
xarakterindən təşkil olunan spesifik
bir hadisə nəzərdə tutulur» (1, s.90). 

A.V.Petrovskinin bu haqda fikri
be   lədir: «Kollektivdə şəxsiyyətləra -
ra sı münasibətlərin ən mühüm təza -
hür lərindən biri onun sosial-psixolo-

ji iqlimidir. Yaxşı sosial-psixoloji
iqlimin yaradılması vəzifəsi müəlli -
min fəaliyyəti üçün də öz əhəmiy yə -
tini saxlayır. Müəllim psixoloji pro -
sesi əlverişli emosional şəraitlə
təmin etməlidir» (10, s.163).

Əgər bu hadisənin kiçik hərbi
qruplara təsirini nəzərdən keçirsək,
onda sosial-psixoloji iqlimə belə
tərif verə bilərik: «Sosial qavrayışın
səviyyəsi və kiçik hərbi qrup üzvlə -
ri nin ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqəsinin
məmnunluq həddi ilə xarakterizə
olunan kollektivin vəziyyəti sosial-
psixoloji iqlim adlanır». Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, sosial qav -
rayış öz növbəsində hərbi kollektivin
şüur səviyyəsindən, mənəvi və ideo -
loji yetkinliyindən çox asılıdır. Qav -
rayış hərbçilərin ayrı-ayrı duy ğu ları -
nın, həyacanlarının və təəsüratlarının
cəmindən hər hansı bir hadisəyə və
ya komandirin təsirinə münasibət
gös tərməsindən əmələ gəlir və bu -
nun nəticəsində fərdi və qrup hislə ri,
rəy və əhval-ruhiyyə formalaşır. So -
sial-psixoloji iqlim fərdin və qru pun
psi xi xüsusiyyətlərinin qeyri-bə ra bər
ol ması kimi incəliklərə ma lik dir.
Mə sələn, əsgərin xoş əhvalına həm
qa baqcıl kiçik hərbi qrupda, həm də
ko mandirlərin tələb karlı ğı nın aşağı
ol duğu kollektivdə də rast gəlmək
olar.

Hərbi kollektivin həyat şəraitində
so sial-psixoloji iqlimin əhəmiyyəti
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çox böyükdür. Bu, hərbçilərin müna -
sibətlərinin, fikirlərinin, hisslərinin,
əhvalının, həyacanının, istəyinin,
ma ra ğının hakim mövqe tutan tərə -
fidir.

Hərbi qrupda mənəvi və psixolo-
ji iqlimin bünövrəsi həmin kollekti -
vin fəaliyyəti (döyüşün aparılması,
təlim, dinc xidmət dövründə, döyüş
texnikasına və silahlara qulluq edil -
məsi və s.) döyüş hazırlığı, güzəranı
və asudə vaxtında əmələ gəlir. Mə -
lumdur ki, hər bir qrup özünün rəsmi
strukturu ilə bərabər, həm də müəy -
yən qeyri-rəsmi və ya psixoloji quru -
luşa malikdir. Qrupun qeyri-rəsmi
quruluşu onun üzvlərini müəyyən
psixoloji əlamətlərə görə birləşdirən
ayrı-ayrı kiçik qruplar kimi meydana
çıxır və qarşılıqlı münasibətlərin
gün dəlik ünsiyyəti zamanı təzahür
edən müxtəlif formalarında ifadə
olunur.

Hərbi kollektivlərdə rəsmi struk -
tur ilə yanaşı sosial-psixoloji xarak -
ter daşıyan qeyri-rəsmi strukturun
ya ranması ünsiyyətin qanunauyğun
cəhətlərindən birini əks etdirir. Qey -
ri-rəsmi səviyyədə qarşılıqlı mü -
nasibətlər əsasən ictimai funk si ya -
larla müəyyən olunmur, şəxsi xarak -
ter daşıyır (9, s.172).

Şəxsi qarşılıqlı münasibət heç kəs
tərəfindən müəyyən edilmir, müva -
fiq psixoloji şəraitdə öz-özünə ya ra -
nır. Onlar yarandıqdan sonra mühüm

psixoloji reallığa çevrilir-şəxsi qar şı -
lıqlı münasibətlər simpatiya və anti -
patiyanın görünməz telləri ilə qrupa
nüfuz edərək istər hər bir hərbçinin,
istərsə də bütövlükdə qrupun fəaliy -
yətinə müəyyən təsir göstərir və mü -
vafiq psixoloji iqlim yaradır (5,
s.185).

Kiçik hərbi qrupda olan sosial-
psixoloji iqlim öz dayanıqlığı ilə
fərq lənir. Bu kollektiv fəaliyyətin
gedişi və nəticələrindən, komandirin
kollektivə təsir etmək təcrübəsindən,
müvəffəqiyyəti təmin etməsindən və
tabeliyində olanların uğursuz luğu -
nun qarşısını almaq bacarığından
asılıdır.

Sosial-psixoloji iqlimi kiçik hər bi
qruplarda xarakterizə edən başlıca
cəhətlər bunlardır: kollektivçilik,
hərbçilərin öz xidmətlərinin cə miy -
yət və Silahlı Qüvvələrin qüdrətinin
möhkəmləniəsi üçün faydalı olma -
sını başa düşməsi, xidmətə məsuliy -
yətli və yaradıcı münasibət və s.

Əgər hər bir hərbçi öz bölməsi
üçün «canfəşanlıq edir», onun qa -
baq cıllar sırasına çıxması üçün əlin -
dən gələni əsirgəmirsə və komandir
tabeliyində olanların həyat tərzini bu
istiqamətdə fəallaşdırırsa, belə kiçik
hərbi qrupda müsbət sosial-psixoloji
iqlimin yaranması tez bir zamanda
baş verəcəkdir. Aparılan tədqiqatlar
göstərir ki, kiçik hərbi qruplarda şəx -
siyyətlərarası münasibətlərin sə viy -
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yəsi bilavasitə aparılan tərbiyə işlə -
rinin nəticəsi ilə şərtlənir. Elə buna
görə də, müasir şəraitdə hərbi qru-
plarda zabit-rəhbərin rolu əvəzedil -
məz dir. Hərbi qrup nə qədər yaxşı
təşkil olunsa, orada qarşılıqlı müna -
sibətlərin rəsmi strukturu ilə qeyri-
rəsmi strukturu bir o qədər yaxın olar.
Kollektivin rəsmi və qeyri-rəsmi qrup
strukturu arasındakı ziddiy yət ləri də
aradan qaldırmaq məq sə də uyğundur.
Əgər zabit-rəhbər buna nail olarsa,
parçalanmağa baş la yan kol lek tiv
yeni dən birləşmək imkanı əldə edər.
Bu zaman həmçinin, əsgərlərin rəh -
bər heyətə münasibətini də nə zə rə
almaq lazımdır. Çox luğun qarşı sı na
qoyduqları tapşırıq ların keyfiy yət lə
yerinə yetirməsi kollektivin ida rəe -
di ci hissəsinin fəa liyyətinə verilən
qiymətdən də ası lıdır.

Kiçik hərbi qruplarda sosial-psi xo -
loji iqlimin öyrənilməsinin əsas isti -
qamətlərindən biri hərbçilər ara sında
qarşılıqlı münasibətlərin, yaran  mış
mikroqruplarda dostluq və yol daşlıq
əlaqələrinin olmasının müəy yən
edilməsidir. Aparılan təd qiqatlar onu
deməyə əsas verir ki, hər bir kiçik
qrupda mikroqruplar for malaşır. Mə -
sələn, 30 nəfərlik ta ğımda qeyri-rəs -
mi şəxsiyyət ləra ra sı münasibətlər
zəmi nində bəzən 2-3, bəzən 3-4, bə -
zən hətta 5-6 nəfərlik mikroqrup
əmələ gəlir. Bir qayda olaraq, onlar -
dan biri və ya ikisi qrupun həyatında

qabaqcıl rol oynamağa başlayır.
Mik roqrupların rolu müxtəlif cür ola
bilər. Əgər mikroqrupun psixolo gi -
yası qalan kollektivə qarşı ziddiyyət
təşkil edirsə, onda belə kollektivin
möh kəmliyi, bütövlüyü pozulur.
Əksi nə, əgər mikroqruplar bütün
kollektivin psi xologiyası ətrafında
bir-birlərinə sıx tellərlə bağlanıb lar -
sa, onda bu, kol lektivin möhkəmlən -
məsinə köməklik edir. Ona görə də,
mikroqrupların tərkibini və yönü mü -
nü diqqətlə öyrən mək hər bir ko man -
dirin borcudur. Buna görə zabit –
rəhbər kiçik hərbi qrupda real surət -
də yaranmış şəxsiyyətlərarası müna -
si bətləri bil məli, bir-birini qarşılıqlı
surətdə ta mamlayan bu qrupları bir
istiqamətə yönəltməyi bacarmalıdır.
Təcrübəli zabit-rəhbər mikroqruplar
arasında əmələ gəlmiş ziddiyyət lər -
dən hə mişə bütövlükdə kollektivin
inkişa fının hərəkətverici qüvvələri
kimi istifadə etməyi bacarır.

Kiçik hərbi qrupda tərbiyə pros-
esinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün
oradakı işgüzar münasibətlərin xa -
rak terini və məzmununu bilmək ki -
fa yət deyildir. Kiçik qruplarda so -
sial-psixoloji iqlimin öyrənilməsinin
digər istiqaməti qrup üzvləri arasın -
dakı qarşılıqlı münasibətlərin öyrə -
nil məsi və tənzim edilməsidir (11,
s.64). Əgər hərbi qrupun lideri onun
rəsmi surərtdə seçilmiş və ya təyin
edilmiş rəhbəridirsə, o möhkəm qrup
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olmaq şansına malikdir. Bəzi hallar -
da belə uyğunluq olmur və o zaman
kiçik hərbi qrupun bir sıra ayrı-ayrı,
qeyri-rəsmi qruplara parçalanması
təhlükəsi yaranır. Belə vəziyyətdə
kiçik hərbi qrupda sosial-psixoloji
iq lim bütövlükdə qeyri-rəsmi və
rəsmi liderlər arasındakı münasibət -
lərlə müəyyən olunur. Təcrübəli za -
bit-rəhbərlərin xidməti praktikası
göstərir ki, təlim və tədris prosesi
effektiv təşkil edildikdə, belə hallara
yol verilmir, əgər bu cür vəziyyətlər
baş verərsə, səmərəli vasitələrlə
operativ şəkildə onların qarşısı alınır.

Komandirlərlə əsgərlərin müna -
si bət ləri şəxsiyyətlərarası münasi -
bət lərin özünəməxsus sahəsini təşkil
edir. Bu o deməkdir ki, belə ünsiy -
yətdə onların hər ikisi-komandir də,
əsgər də şəxsiyyət kimi iştirak edir -
lər. Komandir-əsgər münasibətləri
rəs mi münasibətlərdir. Vətənimiz
Azərbaycan zabitlərə ən qiymətli nə
varsa onu-insanları, bizim gəncləri
etibar etmişdir. Komandir-əsgər qar -
şılıqlı münasibətləri hərbi nizamna -
mə lərə, qanunlara əsasən tənzimlə -
nir. Özünün bu xüsusiyyətinə görə
komandirlərin əsgərlərə münasibəti
bir çox cəhətdən əsgərlərin bir-birinə
münasibətlərinin xarakterini müəy -
yən edir. Komandir-əsgər münasi -
bətləri əlverişli olduqda, əsgərlər
arasında da münasibətlərin səmərəli
inkişafı üçün şərait yaranır. Bu isə

hərbi kollektivin formalaşması şərt -
lə rindən biridir. Kiçik hərbi qruplar-
da kollektiv rabitələrin inkişafı isə,
öz növbəsində, komandirlə əsgərlə -
rin ünsiyyətini asanlaşdırır.

Zabit-əsgər münasibətləri təlim
pro sesinin səmərəli olmasının mü -
hüm şərtlərindən birini təşkil edir.
Kiçik hərbi qruplarda sosial-psixolo-
ji iqlim birinci növbədə məhz həmin
münasibətlərlə müəyyən edilir.

Beləliklə, kiçik hərbi qrupda
müs  bət sosial-psixoloji iqlimin tə -
şək külü, onun əmələ gəlməsinə və
inkişafına qayğı göstərmək zabit-
rəh bərin başlıca vəzifəsidir. Bu işin
öhdəsindən bacarıqla gəlmək üçün
daim fəal əsgərlərin köməyinə arxa -
lanmaq, tabeliyində olanlarla səmimi
münasibətlər qurmaq lazımdır. Bu -
nun sayəsində belə hərbi qruplardan
döyüşqabliyyətli hərbi kollektivlər
əmələ gəlir ki, bu da bizə məkrli
düşmənlərimizlə gələcək döyüşlərdə
hava və su kimi lazımdır. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
özəyini təşkil edən kiçik hərbi qru-
plarda sosial-psixoloji problemləri
araşdrmaq, onların idarə olunma sı -
nın yol və vasitələrini tədqiq etməklə
yanaşı, onların ətraflı sosial-psixo -
loji təhlilini vermək və bununla da
kiçik hərbi qruplarda idarəetmənin
optimallaşdırlması yollarını müəy -
yən ləşdirmək bu günün əsas məsə lə -
lərindəndir. Kiçik hərbi qrupları da ha
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effektiv idarə etmək üçün koman dir -
lərə aşağıdakıları bilmək lazımdır:

1. Kiçik hərbi qruplarda sağlam
sosial-psixoloji iqlimin yaranmasına
maneçilik törədən amilləri, hərbçi -
lərin qarşılaşdıqları çətinlikləri yal -
nız onların təlim-tərbiyə işi ilə bağ -
lamaq olmaz. Bu həmçinin bir çox
gözəgörünməz və çox vaxt la zı mın -
ca nəzərə alınmayan digər səbəb lər -
dən də asılıdır. 

2. Mənfi sosial-psixoloji iqlimi
ya radan amillərlə mübarizə və onun
aradan qaldırılması üçün belə iqlimin
meydana çıxmasını, əsas təzahür lə -
rini tez bir zamanda aydınlaşdı raraq,
lazımı tədbirlərin görülməsi hər bir
komandirin borcudur. Bu za man
komandirin yaxşı düşünülmüş psixo -
loji profilaktika, psixoloji məsləhət
və digər üsullardan vaxtında istifadə
etməsi çox vacibdir.

3. Kiçik hərbi qruplarda yaranan
sosial-psixoloji iqlimə qrup daxili n də
olan mənəvi ab-hava, həm çi nin Si -
lahlı Qüvvələrdə baş verən sosial-si -
yasi dəyişikliklər, etnik-psixoloji xü -
 su siyyətlər də çox ciddi təsir gös tə rir.

4. Psixoloji şərait şəxsi heyətin
tər   biyəsinə effektiv təsir göstərir və
müasir şəraitdə şəxsi heyəti döyüşə
ha zırlamağın qanunauyğunluqlarını
bilmək hər bir komandir üçün çox
vacibdir.

5. Hərbi kollektivlərə səmərəli rəh -
bərlik məqsədi ilə sosial-psixoloji şə -

raitin öyrənilməsi və hərbi intizamın,
intizamı tərbiyələndirən psi xo loji
şəraitin müəyyənləşdiril mə sinin və
hərbi kollektivlərin möh kəm liyinin
müntəzəm olaraq psi xo lo ji təhlilini
aparmaq da məq sə dəuy ğundur. 

Nəticədə onu qeyd edə bilərik ki,
kiçik hərbi qrupların idarə olunması
zaman-həm dinc xidməti dövründə,
həm də döyüş tapşırğının yerinə ye -
ti rilməsinə hazırlıq və onların icrası
dövründə sosial-psixoloji iq lim
məxsusi cəhətlərə malik olur.

Həmçinin psixoloji iqlimin ya -
ran masına və təzahür istiqamətlərinə
istər mikroqruplarda, istərsə də mak -
roqruplarda şəxsiyyətlərarası mü -
nasibətlərin xüsusiyyətləri ilə yanaşı,
ümumən Silahlı Qüvvələrdə baş ve rən
sosial amillər, həmçinin hər bir
hərbçinin temperament tipi və
xarakter əlamətləri, yəni onun fərdi-
psi xo lo ji xüsusiyyətləri də ciddi təsir
gös tə rir.

Habelə, kiçik hərbi qruplarda
müs bət psixoloji iqlimin yaradılma -
sında temperament tiplərindən və
xa rakter əlamətlərindən asılı olaraq
qruplarda neqativ hadisələrin aradan
qaldırma üsulları, yol və vasitələri
fərqli olmaqla yanaşı, müəyyən tipik
cəhətlərə də malikdir. Belə tipik xü -
susiyyətlərin öyrənilməsi və onların
kiçik hərbi qrupların idarə edil mə -
sində adekvat surətdə nəzərə alın ma -
sı çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В УПРАВЛЕНИИ МЕЛКИХ  ВОИНСКИХ ГРУПП

Моральное состояние является секретным оружием. О его су щест -
вовании было известно тысячи лет назад. Но только талант ливые руко -
во дители оказались в состоянии оценить его.

Одним из факторов обуславливающих актуальность управления
мелких воинских групп является нужда командиров в необходимой
научно-психологической литературе, в которой говорится о роли
социально-психологического климата. Проведенные анализы пока зы -
вают, что в Республике имеющейся психологической литературе
социально-психологического проблемы мелких воинских групп, их
сущность управления, характерные черты и особенности развития
раскрыты на недостаточном уровне. 
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Повседневная практика подтверждает, что надежному управлению
социально-психологическим климатом способствует глубокий анализ
индивидуальных и групповых суждений и настроений.

При управлении мелкими воинскими группами, социально-пси хо -
ло гический климат имеет своеобразные черты, как для мирного вре -
мени, так и при подготовке и выполнении боевых задач.

ROLE OF THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CLIMATE 
IN MANAGEMENT FINE MILITARY GROUPS 

The moral condition is the confidential weapon. About its existence it
was known thousand years ago. But only talented heads were able to esti-
mate and use it.

One of factors causing a urgency of management fine military group is
the need of commanders in the necessary scientific – psychological litera-
ture in which it is spoken about a role of a social – psychological climate.
The lead analyses show, that in Republic in the available psychological lit-
erature social - psychological problems of fine military groups their essence
of management, characteristic features and features of development are
opened at an insufficient level.

Daily practice confirms, that the positive control of a social-psychologi-
cal climate is promoted by the deep analysis of individual and group judg-
ments and moods.

At management of fine military groups, the social-psychological climate
has original features, both for a peace time, and by preparation and perfor-
mance of fighting tasks.



D
ünya xalqları içərisində
öz mədəniyyəti, coğrafi
mövqeyi və zəngin təbii

sərvətlərinə görə seçilən Azərbaycan
xalqı daima yadelli işğalçıların,
xüsusilə bədnam qonşumuz erməni
təcəvüzkarlarının işğalına məruz
qal mışdır. İşğala məruz qalmasına
baxmayaraq Azərbaycan xalqı qa -
baq cıl elm və mədəniyyətini ya rat -
mış, dünya mədəniyyət xəzinəsini
zənginləşdirmiş və tarixə görkəmli
şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Azər bay -
can xalqı müxtəlif tarixi dövrlərdə
yaşamış və fəaliyyət göstərmiş gör -
kəmli şəxsiyyətləri olan Babək, Ca -
vanşir, Nizami, Füzuli, Xətai, A.A.Ba -
kıxanov, Q.B.Zakir, M.F.Axun  dov,
H.B.Zərdabi, M.Ə.Sabir, C.Məm -
mədquluzadə, Ü.Hacıbəyov, müasir -
lərdən Z.M.Bünyadov, Lütfüzadə,
X.S.Məmmədov və başqaları ilə fəxr
edir.

Adları qeyd olunan və olunma -
yan şəxsiyyətlər içərisində görkəmli
publisist-demokrat, təbiətşünas-dar -
vin çi alim, böyük maarifçi, uzaq gö -
rən ictimai xadim Həsən bəy Zərdabi
xüsusi yer tutur. H.B.Zərdabi şəxsiy -

yəti, onun ictimai-siyasi, elmi-peda -
qo ji və publisistik fəaliyyəti tədqi -
qat çılar tərəfindən geniş və hərtərəfli
araşdırılmışdır. Aparılmış tədqiqat -
ları sistem halında qruplaşdırsaq,
aşağıdakı mənzərənin şahidi olarıq:

-birincisi, fəlsəfi istiqamətdə. Bu
sahədə görkəmli Azərbaycan filosof -
ları H.N.Hüseynov, Z.B.Göyüşov,
Z.A.Məmmədov, İ.Ə.Rüstəmov və
baş qaları fundamental tədqiqatlar
aparmış, tədqiqatın nəticələri mə qa -
lələr və kitablar halında çap olun -
muş dur.

- publisist-filoloji istiqamətdə
təd qiqatlar aparılmışdır. Tədqi qat çı -
lardan M.Rəfilinin, M.C.Cəfərovun,
H.Qasımzadənin, K.Talıbzadənin,
S.Hüseynovun, N.Axundovun, V.Məm -
mədovun tədqiqatları təqdirəlayiq -
dir.

- H.B.Zərdabi irsi bioloji-tibbi is -
tiqamətdə də tədqiq olunmuşdur. Bu
sahədə M.Axundovun, H.Fərzəlibə -
yo vun, M.Əfəndiyevin tədqiqatları
diqqəti cəlb edir. 

- Qeyd oluduğu kimi, H.B.Zərda -
bi böyük maarifçi olaraq xalqınanın
azadlığını və firavan həyatını, elm və
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mədəniyyətinin inkişafını onun
maariflənməsində görürdü. H.B.Zər -
dabinin maarifçilik görüşləri gör -
kəmli pedaqoqlar, xüsusilə Ə.Y.Se -
yidov, Ə.Ə.Ağayev, Y.R.Talıbov və
baş qaları tərəfindən tədqiq olunmuş -
dur. 

- nəhayət, H.B.Zərdabi irsi psi xo -
loji istiqamətdə tədqiqata cəlb
olunmuşdur. Bu istiqamətdə ilk dəfə
ola raq böyük maarifçinin elmi və
pedoqoji-publisistik irsində diqqəti
cəlb edən etnopsixoloji, pedoqoji və
sosial-psixoloji məsələlər araşdırılır. 

Yuxarıda qeyd olunan H.B.Zər -
dabi irsinin tədqiqi istiqamətlərinin
nəzərdən keçirilməsi məqsədəuy -
ğundur. İlk növbədə H.B.Zərdabi
irsinin fəlsəfi istiqamətdə tədqiqinə
nəzər yetirək. Araşdırmalarımızdan
məlum olur ki, bu sahədə ilk dəfə
olaraq görkəmli Azərbaycan filoso-
fu, akademik H.N.Hüseynovun təd -
qi qatları uğurlu olmuşdur. O, «XIX
əsr Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi
fikir tarixindən» (B.., 1948) məşhur
əsərinin altıncı fəslini H.B.Zərda -
binin fəlsəfi görüşlərinə həsr et miş -
dir. 

Görkəmli filosof məlum əsərində
H.B.Zərdabinin 1837-ci il noyabr
ayı nın 12-də Bakı quberniyasının
Göy çay qəzasınını Zərdab kəndində
anadan olmasından ömrünün sonuna
qədər, yəni 1907-ci il noyabr ayının
28-nə qədərki həyatınıın, ictimai-si -

ya si, pedaqoji və publisistik fəaliy -
yətinin tarixi səlnaməsini yaratmış -
dır. Müəllif əsas mənbə kimi
H.B.Zərdabinin sevimli həyat yol -
daşı Hənifə xanım Məlikovanın
«H.B.Məlikov Zərdabinin bioqra fi -
yası»sından (Üç dəftərdən ibarət əl -
yaz ma) bacarıqla istifadə etmişdir.
Akademik H.Hüseynov H.B.Zərda -
binin dünyagörüşünün formalaşma -
sında ali təhsil aldığı Moskva şəhər
mühitinin təsirini xarakterizə edərək
yazırdı: «Moskva Universitetinin
tələbəsi Zərdabi Mos  kvanın qabaqcıl
ziyalıları ilə sıx əlaqə saxlayırdı.
Fransız sosiolist lə ri nin əsərlərinin
oxunduğu və müzakirə edildiyi yazı -
çılar dərnəyində fəal iştirak edirdi»
(5., səh, 373). Aka demikin əsərindən
məlum olur ki, H.B.Zər badi təhsilini
bitirib doğ ma vətəni Azərbaycana
qayıtdı. O, burada var gücü ilə
xalqının azadlı ğı na, maariflənmə -
sinə, elm və mədə niyyə tinin tərəqqi
etməsinə çalışırdı. Məmurların
özbaşınalığını ifşa edirdi. Qubada
işləyərkən yerli qaraguruhçular
H.B.Zərdabinin mütərəqqi fəaliyyə -
tini həzm edə bilmirdilər. Bu vəziy -
yəti müşahidə edən Hənifə xanım
yazırdı: «Bütün bunlara görə, Həsən
bəy özünə düşmənlər qazandı və
1868-ci ilin martında onun həya tına
sui-qəsd olundu…Həsən bəy ge cə öz
kabinetində ikən ona güllə atıldı.
Güllə onun başı üstündən bir neçə
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santimetr yuxarı keçib divara dəy -
di». Hənifə xanım fikrini davam
etdirərək yazırdı: «O, heç bir zaman
şəxsi həyatının qeydinə qalmamışdı.
Onun bütün fikri müsəlmanlar ara -
sın da maarifsçilik ideyalarını yay -
maq idi. Dəfələrlə bildirmişdir ki,
xalq üçün məktəb açmaq lazımdır.
Hökümət isə nəinki müsəlmanlara
mək təb açmağa imkan verirdi, hətta
müsəlmanlara müəllim olmaq qada -
ğan edilmişdi.» (yenə orada)

Bütün çətinliklərə, çar məmur la -
rına və yerli irticaçılara qarşı mərd -
liklə mübarizə aparan H.B.Zərdabi
kasıb şagirdlərə maddi yardım gös -
tər mək və əhali arasında maarifi yay -
maq məqsədi ilə, 1872-ci ildə Xey -
 riyyə cəmiyyəti yaratdı. Sonra teatr
yaratmağa təşəbbüs etdi. O, tez-tez
deyərdi: «Teatr xalqın inkişafı üçün
güclü vasitədir». Həsən bəy buna da
nail oldu. O, 1873-cü ildə ilk dəfə ola -
raq Nəcəf Bəy Vəzirovun və şagird -
 lərinin köməyi ilə M.F.Axundovun
«Hacı Qara» komediyasını tamaşaya
qoymaqla Azərbaycanın teatrının
banisi oldu.

Elm və maarif, mədəniyyətin tə -
rəq qisinə mane olanlara qarşı nik -
bin liklə deyirdi: «Xalq, nəhayət, ba -
şa düşər ki, mən onun dostuyam.
Məktəbin, teatrın xeyrini dərk edər –
əgər xalqa qəzət də verə bilsək, onun
dünyagörüşünü biz büsbütün dəyi -
şər dik». Həsən bəyin çox çətin lik -

lərdən və çalışmalardan sonra, nəha -
yət, 1875-ci ilin iyulun 22-də təsis
etdiyi «Əkinçi» qəzetinin birinci
nömrəsi işıq üzü gördü. Həsən bəy
Zərdabi yüksək nikbinliklə yazırdı: «
Qəzet, xalqın özü ilə və öz ətrafında
nə baş verdiyini büsbütün aydın
şəkildə görə bildiyi bir güzgüdür. Elə
etmək lazımdır ki, öz orqanizmi,
onun ağrıyan yerləri haqda təsəvvür
olsun və öz-özünü müalicə etməyə
vasitə tapa bilsin» (2, №7, 14 aprel
1876.)

Zərdabinin fikrincə, qəzetin məq -
sədi xalqın gözünü açmaq, xalqa elm
və mədəniyyət bəxş edən mü hüm
vasitədir. Zərdabi bir maarifçi kimi
ömrü boyu xalq təhsili uğrunda mü -
ba rizə aparırdı. O, ürək ağrısı ilə de -
yirdi: «Yadda saxlayın, xalq gələ cək -
də maariflənəcək. O, maarif lən mə
yoluna möhkəm ayaq basacaq, elmə
yiyələnəcək və yaddaşında saxlaya -
raq, tarixdən sizin tərəfiniz dən mə -
ruz qaldığı əzabları öyrənə cək, sizi
böyük əzabkeş adlandıracaq, sizi
lənətləməyəcək, ruhunuza hər zaman
rəhmət oxuyacaqlar».

Həsən bəy uşuaqların tərbiyə -
sində ictimai mühitin, tərbiyəçilərin
şagirdlərə münasibətinin mühim
əhə miyyətini qeyd edirdi. O, uşaq la -
rın təhsil və tərbiyə işini dövlət işi
hesab edirdi. Uşaqlar-yeni cəmiy yə -
tin gələcək memarlarıdırlar. Onlar
ye ni həyat quracaqllar. H.B.Zərdabi
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Azərbaycan folkloru nümunələrinin-
atalar sözləri və məsəllərinin, nağıl -
ların və s. uşaqların tərbiyəsinə təsi -
rini xüsusi qeyd etməklə ədəbiy yat
müəllimlərinin bu vasitədən geniş
istifadə etməsini tövsiyə edirdi.
Həsən bəy Zərdabi insan, cəmiyyət,
insanın tərbiyəsində ictimai mühitin
təsiri haqqında da qiymətli fikirlər
söyləmişdir. O, yazırdı: «Əgər insan
cəmiyyəti olmasa, ayrı-ayrılıqda gö -
tü rülmüş insan öz-özünə mövcud ola
bilməz.» (5., səh, 476). Deməli,
Zərdabiyə görə, insanın cəmiyyətdən
ayrı götürülməsi ağlagəlməzdir.
Aka demik H.N.Hüseynov məlum
əsərində qeyd edir ki, H.B.Zərdabi
XIX əsrin ilk azərbaycanlı təbiət -
şünası idi. O, təbiətşünaslıq səhəsin -
dəki bütün nailiyyətlərlə maraqlanır,
xü susilə də, rus alimlərinin bu sa -
hədəki kəşflərini yüksək qiymət lən -
dirirdi. Zərdabi mikrobiologiya sa -
hə sində dərin bilik nümayiş etdirə -
rək, kütlələr üçün anlamlı dildə bu
elmin əsaslarını şərh edirdi. O,
«Torpaq, su və hava» əsərində xalq
üçün anlamlı dildə kainatın yaran -
masını şərh etimişdir. Görkəmli
filosof H.N.Hüseynovun fikrincə,
Zərdabinin təbiətşünas alim kimi
fəaliy yəti təqdirəlayiqdir. 

Digər bir filosof Z.A.Məmmədov
apardığı fundamental tədqiqat işində
H.B.Zərdabinin elmi-pedoqoji, icti-
mai-siyasi və publisistik fəaliyyətini

geniş tədqiq etmiş və onun tədqi qa -
tının nəticələri «H.B.Zərdabi» (B.,
1957) adlı monoqrafiyasında şərh
olunmuşdur. Müəllifin əsəri altı
fəsildən ibarətdir. Əsərin birinci fəsli
«H.B.Zərdabinin dövrü» adlanır ki,
bu fəsildə müəllif XIX əsrin II ya rı -
sında Azərbaycandakı ictimai-siyasi
və iqtisadi həyatı xarakterizə edir,
Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə
qatılmasının iqtisadi və siyasi inkişa -
fına mütərəqqi təsirini, rus inqilabçı
demokratlarının-Gertsenin, Belins -
ki nin, Çernişevskinin və Dobrolu yu -
bovun materialist fəlsəfəsinin və rus
xalqının azadlıq hərəkatının böyük
təsiri təsvir olunmuşdur. Müəllif
əsərinin ikinci fəslində H.B.Zər da-
binin həyat və yaradıcı lığını təsvir
etmişdir. Onun qeyd etdiyi kimi,
H.B.Zərdabinin dünya gö rüşünün
formalaşmasında Moskva Dövlət
Universitetində təhsil aldığı tələbəlik
dövrü, yəni 1861-1865-ci illər xüsusi
rol oynamışdır. Filosof Z.A.Məm -
mədovun yazısından mə lum olur ki,
H.B.Zərdabinin yaradı cı lığı nəinki
fəlsəfi, habelə publisistik- qəzetçilik,
maarifçi-pedoqoji, tibbi-bioloji
istiqamətlərdə davam etmişdir. 

Z.A.Məmmədov «H.B.Zərdabi»
(B.., 1957) əsərində qeyd edir ki,
H.B.Zərdabi nəinki görkəmli maar-
ifçi, böyük müəllim, həm də alovlu
vətənpərvər idi. Müəllif məlum əsə -
rin də yazır ki, Həsən bəy Ucarda
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vəkillik xidmətindən çıxandan sonra
Bakıya qayıdır. 1906-cı ildə Zərda -
binin yaxından köməyilə Azərbay -
can müəllimlərinin qurultayı çağrılır.
Qurultayın sənədlərində onun iclasa
sədrlik etdiyi göstərilir. Qurultay
Azərbaycan müəllimləri adından
erməni müəllimlərinə müraciətnamə
qəbul edir, iki millət arasındakı qır -
ğı nın dayandırılmasını tələb edir.
Filosof Z.A.Məmmədov bu haqda
fikrini davam etdirərək yazır ki,
H.B.Zərdabinin iştirakı və rəhbərliyi
ilə təşkil edilmiş həmin müraciət na -
mədə milli ədavətin və milli qır ğının
səbəbləri göstərilir və erməni, Azər -
baycan ziyalıları bu milli qırğına
qarşı mübarizəyə çağrılır. 

H.B.Zərdabi ölüm yatağında olar -
kən yenə də xalqı unutmurdu. Son
nəfəsində ondan soruşanda ki, nə sö -
zün var? O demişdir: «Xalqın
maarifinə kömək edin!» (9. səh, 37). 

Azərbaycanın digər görkəmli
filosofları Z.B.Göyüşov, Ə.M.Əh -
mə dov, Ş.F.Məmmədov, İ.Ə.Rüstə -
mov və başqaları H.B.Zərdabinin
fəl səfi-siyasi baxışlarını təhlil etmiş
və dəyərli elmi nəticələr əldə etmiş -
lər.

Görkəmli Azərbaycan filosofu
Z.B.Göyüşov H.B.Zərdabinin fəlsəfi
baxışlarını fundamental səviyyədə
tədqiq etmiş, tədqiqatın nəticələri
na mizədlik və doktorluq dissertasi -
ya ları ilə yekunlaşmışdır. Prof.

Z.B.Gö yüşovun irihəcmli «H.B.Zər -
da binin dünyagörüşü» (B.., 1962)
əsəri böyük mütəfəkkirin fəlsəfi
dünyagörüşünün fəlsəfi təhlilinə həsr
olunmuşdur. Əsər rus dilində yazıl -
mış və nəşr olunmuşdur. Monoqrafi -
yaya giriş, beş fəsil və biblioq ra -
fiyadan ibarətdir. Əsərin birinci fəs li
Zərdabinin dünyagörüşünün forma -
laş ması məsələlərinə həsr olun  muş dur.
Müəllif Zərdabinin dün ya gö rü şü nün
formalaşmasında Azərbaycanın Ru -
si yaya birləş mə si nin tarixi əhəmiy -
yətini, rus inqilabçı demokratlarının,
xüsusilə, Be li nin ski nin, Gertsinin,
Çernişevs ki nin, habelə Rusiyanın
görkəmli təbiətşünas alimləri olan
Lomonosovun, Seçenovun, Meçni -
ko vun və Timiryazevin həyat və fəa -
liy yəti ilə yaxından tanışlığını xü susi
qeyd etmişdir. Prof. Z.B.Gö yü şov bu
fəsildə Zərdabinin ictimai-siyasi və
maarifçilik dünyagörü şü nün forma -
laşmasında öz sələfləri olan A.A.Ba -
kıxanovun, M.F.Axundovun, və
S.Ə.Şirvaninin çoxtərəfli fəaliy yə -
tin dən bəhs edir. 

Monoqrafiyanın ikinci fəslində
Zərdabinin fəlsəfi görüşləri səciy yə -
lənmişdir. Müəllif böyük maarifçinin
fəlsəfi görüşlərini şərh etmək üçün
onun təbii-elmi materializmi haq qın -
da fikirlərini sistemləşdirmiş, Zərda -
binin dərketmə haqqında görüşlərini
qruplaşdıraraq təsvir etmişdir. O,
həm çinin H.B.Zərdabinin əsərlərin -
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də dialektikanın elementlərini də
toplayaraq fəlsəfi dillə biz oxuculara
çatdırmışdır. Monoqrafiyanın üçün -
cü fəsli «H.B.Zərdabinin ictimai-
iqtisadi və sosioloji baxışları» adla -
nır. Müəllif adı çəkilən fəsli dörd
yarımfəslə bölərək Zərdabinin Azər -
baycanın kənd təsərrüfatı sahəsində,
o cümlədən kənd əməkçilərinin ağır
iqtisadi vəziyyətlərinin səbəblərini,
eləcə də H.B.Zərdabinin əsərlərində
Azərbaycanın xalq təsərrüfatının is -
tehsal sahəsindəki vəziyyəti və fəh -
lələrin ağır güzaranını izah etmişdir.
Müəllif eyni zamanda monoqrafi ya -
nın adı çəkilən yarımfəsillərində xalq
maarifinin əhəmiyyətini, H.B.Zər  da -
bi nin sosial-siyasi baxışının xa rak te -
ri ni, gələcək ideal cəmiyyət yaratmaq
haqqında təsəvvürlərini əsərlə rinə
istinadən təhlil etmişdir. 

Prof. Z.B.Göyüşov monoqrafi ya -
nın dördüncü fəslində Zərdabinin
dini baxışlarını, beşinci fəslində isə
görkəmli maarifçinin etik görüşlərini
şərh etmişdir. Əsərdə insanın mədəni
əxlaqi keyfiyyətlərinin məziyyəti və
onun tərbiyəsi haqqında fikirləri
sistemləşdirilərək şərh olunmuşdur.
Mo noqrafiyanın sonunda Zərdabi
irsini tamamilə səciyyələndirən,
həm  çinin bu zəngin irsi öyrənənlərə
kömək məqsədilə ədəbiyyat siyahısı
təqdim olunmuşdur. Prof. Z.B.Gö yü -
şo vun «Azərbaycan maarifçilərinin
etik görüşləri (XIX əsrin ikinci

yarısı)» (B.., 1960) monoqrafi ya sın -
da Azərbaycan maarifçilərinin, o
cümlədən Zərdabinin etik görüşləri
fəlsəfi baxımdan təhlil olunmuşdur.
Müəllif problemi şərh etmək üçün
əvvəlcə XIX əsrin ikinci yarasında
Azərbaycan maarifçilərinin dünya -
ba xış larının formalaşdığı tarixi şə -
raiti təhlil edərək buna zəmin ya -
randığını qeyd edir. O, eyni zamanda
Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən
dini-feodal əxlaqının tənqidini ver -
miş və Azərbaycan maarifçilə ri nin
etikasının əsas prinsiplərini izah
etmişdir. Qeyd olunan məsələlərin
şərhində Zərdabinini fikirlərinin təh -
lilinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Məsələn, prof. Z.B.Göyüşov məlum
monoqrafiyasında qeyd edir ki,
«H.B.Zərdabi qadınların maariflən -
mə sindən bəhs edərkən bunda israr
edirdi ki, ailə cəmiyyətin kiçik bir
özəyidir və bu özəkdə qadın əsas yer
tutur. Qadın ailənini bir çox başqa
işlərində olduğu kimi, uşaqların ilk
tərbiyəsində də mühüm rol oynayır.
Buna görə də ananın nadanlığı və
avamlığı eyni zamanda uşaqların
tərbiyəsinə, onların əqli inkişafına da
öz mənfi təsirini göstərir. Buna görə
də onun nəzərincə, cəmiyyət ailədə
tərbiyəyə laqeyd ola bilməz». (3.,
səh, 99-100)

H.B.Zərdabi irsini fundamental
tədqiq edərək maraqlı və dəyərli nə -
ti cələr əldə elən filosoflardn biri də
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İ.Ə.Rüstəmovdur. İ.Ə.Rüstəmov
1961-ci ildə namizədlik dissertasi -
yası, 1972-ci ildə doktorluq disserta -
si yasında Zərdabinin zəngin elmi-
kütləvi yaradıcılıq irsi əsasında
Azərbaycanın ictimai-fəlsəfi fikir
tarixin fundamental surətdə tədqiq
etmişdir. Prof.İ.Ə.Rüstəmov XIX əs -
rin II yarısında və XX əsrin əv vəl -
lərində Azərbaycanda təbii elmi fik -
rin inkişafının ümumi, həm də çox
konkret mənzərəsini təsvir edərək,
həmin dövrdə Azərbaycan təbiətşü -
nas lığınıın fəlsəfi məsələlərinin
təhli lini vermişdir. O, «H.B.Zərdabi»
(B., 1969) monoqrafiyasında gör -
kəm li Azərbaycan maarifçisi, publi -
sisti və təbiətşünas alimi H.B.Zər da -
binin həyat və fəaliyyətini, yaşadığı
mühiti, ictimai-siyasi və fəlsəfi gö -
rüş lərini yığcam şəkildə qələmə
almış dır. Müəllif eyni zamanda
böyük maarifçini, görkəmli təbiətşü -
nas alimin etik və estetik görüşlərini
onun fədakar, qorxmaz vətəndaş
qeyrəti ilə mövhumat və cəhalətə
qar şı mübarizə aparmasını «Əkinçi»
qəzetindəki çoxsaylı məqalələrinə
əsasən təhlil etmişdir.

Prof. İ.Ə.Rüstəmovun «Azərbay -
can da təbii-elmi biliyin inkişafının
fəlsəfi problemləri» (B.., 2001) mo -
noqrafiyasının dördüncü fəsli H.B.Zər -
dabinin elmi-pedoqoji, maa rifçilik
və təbiətşünaslıq sahəsindəki fəaliy -
yə tinə həsr olunmuşdur. Müəllif adı

çəkilən əsərinin «XIX əsrin II yarsı -
sın da Azərbaycan təbii-elmi və fəl -
səfi fikrinin qarşılıqlı əlaqəsi» adla -
nan fəslində H.B.Zərdabinin rus və
Avropa təbiətşünaslığı ilə əlaqəsini,
habelə H.B.Zərdabinin təbiətşünas -
lıq da materializm uğrunda mü ba ri -
zə  sini fəlsəfi təhlillə işiqlandır mış -
dır. 

H.B.Zərdabinin yaradıcılıq fəaliy -
yəti publisist-filoloji aspektdə də öy -
rənilmişdir. Azərbaycan ədəbiyya tı -
nın tanınmış simaları, ədəbiyyatşünas
alimləri M.Rəfili, M.C.Cəfərov,
K.Ta lıbzadə, S.Hüseynov, X.Məm -
mə dov, V.Məmmədov, N.Axundov
və başqaları H.Zərdabinin «Əkin çi»
qəzetindəki jürnalistik fəaliyyətini,
yazdığı məqalələrin elmi-praktik də -
yərini, janr xüsusiyyətini, üslubi xa -
rakterini, Azərbaycan dilinin, mək -
təb təliminin təkmilləşməsində rol-
unu izah etmişlər. Deyilənləri nə zərə
alaraq filoloji-publisist aspektin ət -
raflı şərhinə ehtiyac duymuruq. 

Zərdabinin elmi yaradıcılıq fəaliy -
yətinin təbii-bioloji, daha doğrusu
psi xofizioloji istiqamətdə tədqiqinin
şahidi oluruq. 

Tarixdən məlumdur ki, XIX əsrin
II yarısında geniş elmi-pedoqoji,
pub lisistik fəaliyyət göstərmiş təbiət -
şünas alim H.B.Zərdabi 1865-ci ildə
Moskva Dövlət Universitetinin fi zi -
ka-riyaziyyat fakültəsinin təbiətşü nas -
lıq bölməsini bitirərək Azərbaycana
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qayıtmış və fəaliyyətini burada təbiət -
şünas alim kimi davam et dir mişdir.

H.B.Zərdabinin yaradıcılıq fəaliy -
yəti geniş əhatəlidir. O, Azərbay can -
da ilk darvinist alim olmaqla təbiət -
şünaslığa, gigiyena, anatomiya və
fiziologiyaya dair qiymətli əsərlərin
müəllifidir. 

Azərbaycan tədqiqatçıları onun
təbiətşünaslığa dair fikirlərini tədqiq
etməyə təşəbbüs göstərmişlər. Onlar-
dan bir neçəsinin adını çəkə bilərik.
Məsələn, prof. H.Fərzəlibəylinin
«Azər  baycanda təbiət elmələrinin
inkişaf tarixindən» (1958), prof.
M.Axundov «Həsən Bəy Zərdabinin
təbiyyata aid əsərləri haqqında»
(1958), yenə onun «Azərbaycanda
bioloji fikrin inkişaf tarixindən (XI-
XIX əsrlər)» (1965), «Zamanı qa -
baq layanlar» (1989), prof. M.Əfən -
diyevin «H.B.Zərdabi Azərbaycanda
gigiyenik biliklərin banisi və təşki -
lat çısıdır» (1961) və s.

Görkəmli alimin psixofizio lo gi -
yaya dair fikirləri qismən aşağıda ad -
ları çəkilən əsərlərdə öz əksini tap -
mışdır. «Xörək yemək və su içmək»,
«Nəfəs almaq», «İnsanın bədəninin
hissələri-kəmik (sümük), ət (əzələ
mə nasında), beyin, «Həvəsi-xəmsə»,
«İnsanın doğulub törəməyi» və s.
məqalələrində, nisbətən böyük həcm -
də yazılmış «Bədəni səlamat saxla-
maq düstürül-əməlidir», «Torpaq, su
və hava» əsərlərindən bu günümüz

üçün də qiymətli olan tələbatların
sti  mullaşdırılması, tələbatların növ -
ləri, şəxsiyyəti fəaliyyətə təhrik edən
digər psixoloji amillərin xarakterinin
öyrənilməisi aşkarlanır.

H.B.Zərdabi «fikir dərəcatı» an -
layışını izah edərkən insanın psixika
və şüurunun beyinlə əlaqədarlığını,
onların beynin məhsulu olduğunu
gös tərərək, materialist alim möv qe -
yində dayandığını bir daha sübut
edir. Onun psixofiziologiyaya dair
faydalı fikirlərindən biri də ilk dəfə
olaraq Azərbaycan dilində fizioloji
terminləri ifadə etməsi olmuşdur.
Belə ki, ilk dəfə olaraq «onurğa be -
yin», «baş beyin», «böyük beyin»,
«uzun beyin», «kiçik beyin», «da -
mar» və s. anlayışların elmi əsərlər -
də ifadəsi, fikirlərin şərhində ifadə
olunması Azərbaycan fiziologiya
elmi terminologiyasının yaranması
üçün bir başlanğıc, təkan olmuşdur.

H.B.Zərdabi irsi pedoqoji isti qa -
mətdə də tədqiq olunmuşdur. Bu sa -
hə də görkəmli Azərbaycan pedaqoq -
ları Ə.Y.Seyidovun, Y.R.Talıbovun,
Ə.Ə.Ağayev və başqalarının tədqi -
qat ları diqqəti cəlb edir. Prof.Ə.Y.Se -
yidov «Azərbaycanda pedaqoji
fikrin inkişafı tarixindən» (B., 1958)
monoqrafiyasının beşinci fəslini
Zərdabinin pedaqoji görüşlərinə həsr
etmişdir. Adı çəkilən fəsildə Zərda -
bi nin həyat və fəaliyyəti haqqında
qısa məlumat verilir, onun fiziki
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tərbiyə həqqında fikirləri şərh olu nur.
Prof.Ə.Y.Seyidov yazır: «…odur ki,
sağlamlığın gözlənil məsi üçün o,
(H.B.Zərdabi-kursiv bizimdir. M.V.)
bir sıra qiymətli məsləhətlər verməyi
zəruri hesab edirdi. Məlikov öz məs -
ləhətlərində uşaq sağlamlığının göz -
lənilməsi üzərində xüsusi olaraq da -
 yanır; lakin o, öz məsləhətlərini uşaq   -
lıq dövrü ilə məhdudlaşdırmır, bö -
 yükləri də əhatə edir. Məlikov «Sağ -
 lamlığın gözlənilməsi üçün rəhbərlik»
(«Gigiyena») adlı kitabın sonunda
deyir ki, sağlam bədən hər bir şəxs
üçün böyük nemətdir. (12., səh 287)

Prof. Y.R.Talıbov və prof. Ə.Ə.Ağa -
yev H.B.Zərdabini alovlu maarifçi,
xalqının balalarıının savadlanması
uğrunda həyatını risqə qoyan fəda -
kar vətəndaş, insan şəxsiyyətinə
yük  sək qiymət verən və onun mək -
təbdə, ictimaiyyət arasında formalaş -
masını zəruri hesab edən görkəmli
pedaqoq kimi səciyyələndirirlər.

Nəhayət, H.B.Zərdabi irsini araş -
dırarkən məlum olur ki, o, sosial psi -
xo logiya etnopsixologiya və peda -
qoji psixologiyaya dair qiymətli
fikirlər söyləmişdir. Bu məqalənin
müəl lifi jurnal məqalələrində, mə ru -
zə tezislərində H.B.Zərdabinin ümu -
 mi, pedaqoji, sosial-psixologiya və
etnopsixologiyaya dair fikirlə ri nin
psixoloji təhlilini aparmışdır. 

Məlum olduğu kimi, H.B.Zərdabi
böyük maarifçi, eyni zamanda xal qı -

nın balalarının savadlanmasına çalı -
şan fədakar vətəndaş olmuşdur. O,
xalqının elm, maarif və mədəniyyəti
tarixində böyük xidmətləri olan mü -
təfəkkir kimi Azərbaycanda maa rif -
çilik ideologiyasının yaranmasında
və təbliğində əvəzsiz xidmətlər gös -
tərmişdir. Cəsarətlə qeyd etmək
lazımdır ki, maaarifçilik ideyaları
XIX əsrin II yarısından başlayaraq
ciddi surətdə Azərbaycanın bütün
hüdudlarına yayılmış və həmin ide -
yalar, bu gün də öz müasirliyini sax -
lamışdır.

Böyük maarifpərvər Azərbaycan
xalqının firavanlığını, azadlığını,
xalq lar içərisində fərqlənməsini
uzaq görənliklə qeyd edirdi. Burada
psixoloji məqamlara riayət etməyi
məsləhət bilirdi. Xalqın maariflən -
mə sində müəllimin müstəsna rolunu
yüksək qiymətləndirirdi. Müəllimlə -
rin şəxsiyyət və peşə keyfiyyətlərini
xarakterizə edərək onları fəal ol ma -
ğa çağırırdı. O, müəllimlərə müra -
ciətlə yazdığı «Açıq məktub» məqa -
ləsində müəllimlərin mətbuat oxu -
madığını tənqd etməklə, onlara irad
tutaraq yazır: «Yazın görək nə oxu -
yaq, necə oxuyaq, harada oxu yaq?
Oxumaq sizin işinizdir, Siz də, Alla -
ha şükür, az deyilsiniz ?!»

Zərdabi müəllimlərin daha çox
zəhmət bahasına böyük qayğı ilə şa -
girdlərə elm, təhsil verməsini arzu -
layır və bu sahəyə can yandırmaqla
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onların fəallığını tələb edirdi. O, bu
münasibətlə yazırdı «Bəlkə siz elə
fikir edirsiniz ki, məktəblərdə verdi -
yiniz dərslər bəsdir? Artıq lazım
deyil? İndi sel vaxtıdır. Elə gərək sel
gedib axsın ki, hər istəyən ondan içib
doya bilsin». Zərdabi adı çəkilən
məqalənin sonunda müəllimlərdən
acizanə xahiş edirdi ki, boş qalan
vaxtınızı türk balalarının savadlan -
ma sına sərf edin, qoy onlar, həm də
qeyri-türk dillərini də öyrənsinlər.
Uşaqlar savadlanarsa, onlarda milli-
özünüdərk, milli şüur formalaşar.
Be lə yanaşma Zərdabinin milli maa -
rifçilik məfkurəsinin mühüm cəhət -
lə  rindəndir. 

H.B.Zərdabinin marifçilik məf -
kurəsinin sistemli tədqiqi sübut edir
ki, Azərbaycanda maarifçilik ideo lo -
giyasının yaranması və çiçəklən məsi
ölkədə feodalizmdən kapitaliz mə
keçid dövrünə təsadüf etdi yin dən
bö yük maarifçinin fikirlərində icti-
mai-sosial, iqtisadi şərait amillərinin
təsiri müstəsna əhəmiyyət kəsb
etmişdir. 

XIX əsr Azərbaycan maarifçi -
lərinin, o cümlədən H.B.Zərdabinin
maarifçilik psixoloji konsepsiya -
sında insan, şəxsiyyət, fərdiyyət an -
la yı şı xüsusi yer tutur. Belə ki,
maarif çilər, həmçinin Zərdabi də
şəxsiy yəti bütöv, tam, inteqral key -
fiy  yətlərə məxsus varlıq kimi qəbul
edərək onların formalaşmasında,

şəx siyyətlərarası münasibətlər siste -
mi nə daxil olmasında sosial mü hitin,
ailə mühitinin, etnik amillərin, fərdi
və tipik xarakter əlamətlərinin, idrak
proseslərinin təşəkkülünün rolunu
qiymətləndirmişdir. Onun əsərlərin -
də uşaqların təlim-tərbiyəsinə, xü su -
silə mənəvi-əxlaqi və fiziki tərbi yə -
sinə, şüurun, o cümlədən milli
mənlik şüurunun formalaşmasına
diqqət yetirilmişdir. 

H.B.Zərdabi irsində ümumi psi -
xo logiya məsələlərinə də toxunul -
muş dur. Belə ki, böyük təbiətşünas
alim dünyanın maddi olduğunu, heç
bir ilahi qüvvədən yaranmadığını
israrla söyləyirdi. O, eyni zamanda
üzvü aləmdəki inkişaf və dəyişmə -
lərin səbəblərini düzgün izah edirdi.
Bunula da, o, dünyanın dərk olun -
masını, bu prosesdə hissi və məntiqi
idrakın əvəzsiz rolunu xüsusi olaraq
göstərirdi. Zərdabi məqalələrində
yazırdı ki, dünyanın dərk edilə bi l -
məsinə şübhə edənlər insan ağlının
qüdrətinə, onun qabiliyyətinə və
baca rığına inanmayanlardır. Zərdabi
21 iyul 1977-ci il tarixdə 15 saylı
«Əkinçi» qəzetindəki məqaləisndə
yazırdı: «Ağıl ilə hər bir şeyin səbə -
bini axtarıb və bu tövr ilə elmlər bina
edib su ilə maşınlar, külək ilə dəyir -
man, su buğu ilə atəş ərradəsi, gə -
misi və qeyrə işlədib, hətta göydə
olan günün istisi ilə maşınlar bina
edir. Pəs ağıl və elm ilə insan tamam
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dünyanı təsərrüf edə bilir.» (2., səh,
411)

Zərdabi hissi idrakı bütün idrak
prosesinin başlanğıcı və əsası hesab
etmişdir. Onun fikirlərini araşdırar -
kən məlum olur ki, hiss üzvlərsiz in -
san dünyanı dərk edə bilməz və onun
ağlı heç dərəcəsində olar. Zər dabi
gerçək aləmin dərk olunmasında
hissi idrakın roluna həsr etdiyi «Hə -
vasi –xəmsə» adlı məqaləsində yaz -
mış dır: «İnsan ətrafında olan şeyləri
və dünya ilə olan münasibətini həva -
si-xəmsə vasitəsilə dərk edir. Həva -
si-xəmsənin əvvəlincisi quv ve yi-bə -
si rədir ki, gözlərin vasitəsilə, ikincisi
quvveyi-səmiyədir ki, qulaq ların
vasi təsilə, üçüncüsü quvveyi-cam-
madir ki, burun vasitəsilə, dör dün -
cüsü quvveyi zaiqədir ki, dil vasi tə -
silə və beşincisi quvveyi-lami sədir
ki, bədənin dərisi vasitəsilə dərk
olunurlar.(2., səh, 321)

Təbiətşünas alim H.B.Zərdabi
hiss üzvləri vasitəsilə dünyadakı
şey lərin bu duyğu orqanlarına təsir
etdiyini siqnallar yolu ilə beynə axıb
gəldiyini, beyin vasitəsilə isə tənzim
və təhlil etdiyini, şeylər haqqında
doğru bilik hasil olduğunu göstərir -
di. O, əsərlərində bir neçə dəfə qeyd
etmişdir ki, duyğularımız xarici
aləmdəki şeylərin surətləridir. Onun
fikrincə, hisslərimiz idrakımızda çox
böyük rol oynasa da, hələ idrak üçün
kifayət deyildir, bunun üçün ağıl,

təfəkkür lazımdır. Zərdabi fikrini da -
ha aydın açıqlamaq üçün həyatı mis-
alla izah edir. O, yerin kürə şək lin də
olmasını, səsin saniyədə 340 xan
arşın yol getməsini, zəlzələni, yağış
və qarın yağmasının səbəblərini
buna nümunə gətirib göstərir ki, biz
buları bilavasitə duyğularımızla dərk
edə bilmirik, lakin ağlımızın kö məyi
ilə bunların mahiyyətini dərk edirik.
H.B.Zərdabinin bu fikri psixologiya -
da qəbul edilmiş bir tezislə-təfək kü -
rün başqa psixi proseslərə nisbə tən
daha geniş əhatəyə, imkana malik
olması xüsusiyyəti ilə üst-üstə düşür.

Deyilənləri əsas tutaraq qeyd edə
bilərik ki, Zərdabinin elmi, publisis -
tik irsi Azərbaycanda elmin, maari -
fin, təhsilin və publisistikanın inki -
şafına səbəb oldu. Qeyd olunduğu
kimi, H.B.Zərdabinin elmi irsində
başqa elm sahələri ilə yanaşı, ümum -
psixoloji məsələlərə də rast gəlirik.
Bu problemə daha geniş və funda-
mental halda öyrənməyə ciddi ehti -
yac vardır. 

H.B.Zərdabi maarifçilik, vəkillik
və publisistlik fəaliyyətində Azərbay -
can xalqının özünəməxsus xüsusiy -
yətlərinin nəzərə alınmasını zəruri
he sab edirdi. O, yazılarını Azərbay -
can oxucusunun başa düşəcəyi dildə
yazırdı və çalışırdı ki, Azərbaycan
dilinin tədris olunduğu məktəblər
olsun, uşaqlara dərsləri öz dillərində
öyrətsinlər. Həsənbəy çarizmin hansı
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iş yerində, Tiflis Mərzləşdirici pala -
tasında, yenicə təşkil edilmiş quber -
ni ya idarəsində, habelə Qubada
məhkəmə katibliyində işləyəndə, bir
sözlə hər yerdə zorakılıqla, əda lət -
sizliklə, soyğunçuluqla qarşılaşmış
və öz məqsədinə nail olmadan, fik -
rinin doğru olduğunu sübut edə
bilmədən oradan getməli olmuşdur.
Həsənbəy Zərdabi gördüklərinə əsa -
sən başa düşmüşdür ki, çar mə mur la -
rının ay rı-ayrı cinayətinə qarşı deyil,
çariz min bütün usuli-idarəsinə qarşı
mü ba rizə aparmaq lazımdır. O, bu
məqsədə çatmaq üçün Azərbaycan
xal qının öz içərisindən mədəni qüv -
vələrin, təhsilli kadrlaın hazırlan ma -
sını zəruri hesab edirdi. Buna gö rə
də, Azərbaycan dilində məktəblərin
açılmasını, öz xalqına bağlı, mill
dərki, milli şüuru olan müəllimlərin
hazırlanmasını vacib hesab edirdi.
Onun fikrincə, milli kökə bağ lı
müəl limlər uşaqların milli xüsu -
siyyətlərini bil dikləri üçün on ların
təhsilinə can yan dıracaq, tə lim-tər -
biyə prosesində etnopsixoloji xüsu -
siy yətləri nəzərə alacaqlar. O,
dərslərində Azərbaycan yazıçılarının
əsərlərinə müraciət edirdi. Məsələn,
o, sinifdən və mək dəbdənkənar işi
M.F.Axundovun ye nicə çapdan çı -
xan «Hacı Qara» ko mediyası ilə təş -
kil edirdi. 

Həsən bəy irsinin görkəmli təd qi -
qat çısı prof. Ə.Y.Seyidov yazır: «Özü -

nün ilk demokratik qəzeti olan «Əkin -
çi» nin birinci nömrəsində Həsənbəy
yazırdı ki, həmrəylik ol madan cəmiy -
yə tin heç bir fəaliyyəti bərkiyib möh -
kəmlənə bilməz; mü səl man qardaşları
yığıb, yurdsuz-yuva sız qalan və yox -
sul olan uşaq ları oxut maq üçün zama -
nın ruhuna uyğun məktəblər açılma -
lıdır. Bizim dövrümüzdə elmsiz ya -
şamaq olmaz; xüsusilə bizim qon şular
elmə yiyə lənərək günü-gündən irəliyə
gedir və mal-mülkümüzün sahibi
olur lar. Belə olduqda nə etmək lazım -
dır? Heç kəs mənim çağırışımla
getmir, göstəri rəm, görmürlər; deyi -
rəm anla mırlar; nəhayət mən belə bir
qərara gəldim ki, daha bərkdən çağır -
maq lazımdır; başqa çıxış yolu yox-
dur. Mümkün deyil ki, mənim çağırı -
şımı eşidənlər dən bir nəfəri də məni
başa düş mə sin» (12., səh, 270)

Görkəmli maarifçi H.B.Zərdabi
azərbaycanlı qızların təhsil almasına
xüsusi diqqət yetirir, qız məktəb lə -
rinin açılmasını vacib sayırdı. O,
eyni zamanda qızların oğlanlarla bir -
gə təhsili prosesinə xüsusi əhə miy yət
verərək bunu uşaqların təlim-tər bi -
yəsinin vacib şərti kimi qəbul edirdi.
Bununla da, H.B.Zərdabi XIX əsrin
sonu və XX əsrin əvvəl lə rində Azər -
baycanda gender siyasəti nin əsasını
qoyanlardan biri kimi tarixə düş müş -
dür.

H.B.Zərdabi milli təəssübkeşlik
göstərərək «Bədəni salamat saxla -
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maq düstüruləməlidir», «Elmi-hey -
va  nat dan», «Həvəsi-xəmsə», «Sü -
mük, ət, be yin», «Torpaq, su və
hava», və s. elmi əsərlərində,
«Kaspi», «Həyat» və xüsusən də
«Əkinçi» qə zetlə rin dəki çap etdir -
diyi elmi və pub lisistik məqa lələ -
rində etnopsi xo loji məsə lələrə diqqət
yetirmişdir.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə
alaraq, qeyd etməliyik ki, heç şüb -
həsiz, H.B.Zərdabinin maarifçilik,
publisistik fəaliyyəti, habelə elmi-
kütləvi irsi milli zəminə söykə nərək
şəxsiyyət, fəaliyyət, qrup, etnik psi -
xo logiya, ümumi, uşaq, yaş və pe -
daqoji psixologiya elmlərinin tə şək -
külünə əsaslı zəmin yarat mış dır. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ
ГАСАН БЕКА ЗАРДАБИ

В статье рассказывается о выдающемся азербайджанском прос -
ветителе, ученом в области естествознания Гасан беке Зардаби. В
результате анализа общественно-политической, научно-педагоги -
ческой и популярно-публи-цистической деятельности исследуются его
психологические взгляды. Автор также указывает на огромную
ценность наследия Г.Б.Зардаби, в изучении которого выделяются
различные аспекты исследования: философский, публицистическо-
филологический, биолого-медицинский педагогический, и наконец,
психологический. В статье представлены существенные факты твор -
ческого наследия великого мыслителя, а также имеется психо ло -
гический анализ вышеуказанных подходов исследования его деятель -
ности.

ASPECTS OF MAIN INVESTIGATION HASAN BEY
ZARDABI’S HERITAGE

In this article notable Azerbaijani educations, naturalist Hasan bey Zard-
abi was commented for his psychological looks on the basis of his socio-
political, scentific-pedagogical and mass-publicity activities. In the article
the author acknowledges the richness of Hasan bey Zardabi’s heritage. This
also notes that this rich heritage has been investigated in philosophic, publi-
cist-philological, biological-medical, pedagogical and at last in psychologi-
cal directions. In the article research work of representatives mentioned are
reviewed, therir thoughts are commented on and psychologically analyzed.
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