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П
ри усвоении худо жест -
венной литературы про -
 является субъек тив ность

восприятия. Следует отметить,
что восприятие художественной
литературы зависит не только от
характера текста и его образов, но
и от самого субъекта. Восприни -
мают не глаза и уши, а конкрет -
ный живой человек. Поэтому в
восприятии всегда сказываются
особенности личности человека.
Этот феномен восприятия был
изучен многими исследователями
мира. Субъективность восприятия
изучали как зарубежные, так и
азербайджанские ученые, которые
провели многократные экспери -
менты, глубоко исследовали
субъек  тивность восприятия и оп -
ределили его психологические
механизмы. Это такие ученые как
Б.Г.Алиев, А.С.Байрамов, А.А.Али -
 заде, П.Фресс, Ж.Пиаже, С.Л.Ру -
бинштейн, У.Найссер, А.Р.Лурия,

А.Д.Логивенко, Г.И.Лернер, Дж.Гиб -
сон, С.А.Гельфанд, Л.С.Вы гот -
ский и другие. Нужно отметить,
что основные исследования, пос -
вя щенные субъективности вос -
приятия, носят общепсихо ло ги чес -
кий характер. Редко встречаются
конкретные исследования по этому
вопросу. Субъективность вос прия -
тия определяется инди ви дуально-
психологическими свой ст вами и
прошлым опытом чело века.

А.Бегби продемонстрировал
значение прошлого опыта для вос -
приятия в экспериментах с деть ми
из Мексики и из США. Он пред ва -
рительно подобрал пары карти -
нок, которые включали в себя
одну сцену из мексиканский жиз -
ни и одну из североамериканской.
Затем он показал их детям с по -
мощью стереоскоп, который поз -
воляет проецировать в течение
короткого отрезка времени на сет -
чатки двух глаз разные картинки.
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Таким образом, мозг получал
одновременно сложные сигналы
двух типов, которые он не мог
объединить: в таких случаях бла -
годаря феномену избирательного
внимания и субъективности вос -
прия тия мозг воспринимает толь -
ко один из сигналов (1,с.312).

А.Бегби отметил, что при од -
новременном предъявлении таких
двух объектов, как, например,
изображения тореадора и игрока в
бейсбол, мексиканские ребята
чаще видели только первый из
них, североамериканские - второй.
Мозг каждого улавливал наиболее
привычный образ с учетом окру -
жаю щего среды и прошлого опы та.
По нашему мнению, то же самое
происходит во время восприятия
художественной литературы. Если
сказать конкретно, то восприятие
чего-то зависит от субъективности
индивида и его прошлого опыта.

Исследованию субъективности
восприятия также посвящены фун -
 даментальные работы (пер сеп тив -
ная организация Ч.Осгуда, прош -
лый опыт и организация К.Готщ -
тальлда, установка и восприятие
Е.Сийпола и другие).

Проведенные исследования
показывают, что огромную роль в
субъективности восприятия иг -
рают знание человека, его пред -
шествующий опыт, его прошлая

практика. Например, если вам
предъявить ряд незнакомых фи -
гур, то уже на первых фазах вос -
приятия вы постарайтесь найти
какие-то эталоны, с помощью
которых можно было бы оха рак те -
ризовать воспринимаемый объект.
В процессе восприятия, для того
чтобы классифицировать то, что
воспринимаете, вы будете выдви -
гать и проверять гипотезы о
принадлежности объекта к той
или иной категории предметов.
Таким образом, при восприятии
активизируется прошлый опыт.
Поэтому один и тот же предмет
может по-разному восприни мать -
ся различными людьми.

Психологи приходят к такому
выводу, что знания и опыт ока -
зывают значительное влияние на
точность и ясность восприятия.
Например, не узнавая при вос -
прия тии иностранного языка
мало знакомые слова, мы, тем не
менее, безошибочно разбираем
родную речь даже тогда, когда
слова произносятся невнятно.

Субъективность и содержание
восприятия определяется и пос -
тав ленной перед человеком зада -
чей, и мотивами его деятельности,
его интересами и направ лен -
ностью.

Существенное место в субъек -
тивности восприятия занимают
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установки и эмоции, которые
могут изменить содержание вос -
приятия. Эти проблемы изучали
Н.Узнадзе, Л.С.Выготский, З.Фрейд,
А.Р.Лурия и другие. 

Надо заметить, что вопрос о
роли представлений, а также
субъективности в восприятии ху -
дожественной литературы имеет
не только теоретическое, но и
практическое значение. От его
решения зависит, нужно или нет
обучать читателей умению пра -
вильно представлять себе образы
произведения. Субъективность
вос приятия также зависит от мно -
годетальности и сложности худо -
жественной литературы.

Все исследователи процесса
восприятия отмечают его уров не -
вость. Если в общепсихо ло ги чес -
ких работах этот принцип харак -
теризует протекание самого про -
цес са в различных звеньях нерв ной
системы, то в большинстве работ
по восприятию речевого сооб ще -
ния он связывается, главным обра -
зом, с последовательностью обра -
ботки речевых сигналов по уров -
ням языковой иерархии. 

В процессе восприятия у каж -
дого читателя возникают его соб -
ст венные, личностно-значимые,
ассоциации на текст и его эле мен -
ты. Конечно, «тот факт, что одно и
то же произведение по-разному

воспринимается разными людьми,
не может быть объяснен исклю чи -
тельно индивидуальными психо -
ло ги ческими особенностями ре -
ци пиентов. Важное место здесь
принадлежит исторической си -
туации, традициям национальной
культуры и т.д., иначе говоря –
социально-историческим пред по -
сылкам» (2,с.105).

Художественная литература
отличается от любых других текс -
тов и речевых сообщений тем, что
писатель говорит с читателем
художественными образами, т.е.
выразительными, которые не
только сообщают нечто, но и
должны воздействовать на чувства
читателя. Казалось бы, нельзя
сомневаться в том, что у читателя
должны возникнуть представ ле -
ния, соответствующие этим обра -
зам. Читательские представления
совершенно субъективны и не
отражают образов произведения.
Писатель стремится создать об -
разы, которые найдут свое место в
сердце читателя. Для этого он так
подбирает слова, чтобы читатель
воспринял образное содержание
слов, перешел от их общего зна -
чения к конкретным представ ле -
ниям. Так, например, метафора
«ветер целует парус» (Шекспир)
представляется нелепостью, если
читатель опирается при ее пони -
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мании только на общие значения
слов, так как общее значение сло ва
«ветер» и «целует» несовместимы
друг с другом. Но когда мы вспо -
минаем о легком бризе, который
слегка, нежно прикасается к пару -
су и легко его шевелит, то стано -
вится понятна выразительность
этой фразы. Про такой ветер уже
можно сказать, что он «целует
парус».

Проведенные исследования по -
ка зывают, что основанием для
утверждения полной субъектив -
ности, возникающих у читателей
представлений, являются три не -
верно истолковываемых факта:

1. У некоторых читателей мо -
гут возникать представления, не
соответствующие тексту произ ве -
де ния. Большая часть действи -
тель но субъективных, не соответ -
ст вующих тексту читательских
представлений объясняется неуме -
нием многих читателей правильно
воспринимать текст.

2. Возникновение даже у чи та -
телей, умеющих анализировать
художественный текст, индиви -
дуальных, личностных представ -
ле ний, прямо не соответствующих
тексту. Экспериментальные иссле -
дования восприятия поэзии и по
восприятию художественной про -
зы установили: действительно,
такие представления возникают

(при чтении прозы очень редко,
при чтении поэзии – чаще). Но
они вторичны, возникают в связи с
представлениями, непосред ст вен -
но вызванными самим текстом
произведений. Непосредственные,
первичные читательские пред -
став ления соответствуют содер -
жа нию текста. Они и являются
основными и необходимыми для
восприятия литературы. Вторич -
ные же представления – это уже
личные воспоминания читателей,
которые связывают воспринятое с
личностью читателя. Возник но ве -
ние их не дает основания отрицать
существенную роль первичных
читательских представлений для
восприятия художественного текс та.

3. Представления, возни каю -
щие при чтении художественного
текста. 

Итак, рассмотрение всех трех
фактов, которые используются не -
которыми психологами и лите ра -
туроведами для полной субъек -
тив ности читательских представ -
ле ний, показывает, что они не
дают основания для подобной
теории. Данные проведенных
исследований доказывают об рат -
ное: читательские представления
являются единственной формой,
способом усвоения читателями
образов текста, отражением их в
мозгу читателей. По самой своей
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сущности и назначению они долж -
ны соответствовать тексту, т.е.
быть объективными. Возникно -
вение таких представлений пред -
по лагает умение анализировать
художественный текст. Поэтому у
людей, не владеющих им, могут
возникать субъективные, не соот -
ветствующие образам текста
первичные представления.

Однако поскольку образы текс та
воссоздаются на основе индиви -
дуального, в той или иной мере
раз личного опыта читателей, чи -
тательские представления имеют
индивидуальный, субъек тив ный
оттенок. Он может быть почти
незаметным, когда у читателей
опыт в отношении изображаемого
предмета почти одинаков, и может
быть более заметным при более
резких различиях в опыте чита -
телей. Например, у всех людей
представление об образе Анны
Карениной имеет объективное
содержание, обусловленное текс -
том романа. Все представляют ее
красивой, обаятельной, стройной,
и никто не вообразит себе ее
безобразной и некрасивой. И все
же у каждого есть что-то свое в
представлении об ее красоте. Дос -
таточно сослаться на ил люс тра -
ции различных художников к
роману. Особенно резко отличают ся
иллюстрации, сделанные к этому

роману иностранными худож ни -
ками, у которых опыт более далек
от образов романа. Так, в одном из
французских переводов этого ро -
мана художник изобразил Анну
Каренину сухощавой францу жен -
кой в кокошнике и сарафане.

Мера индивидуального, субъек -
тивного в читательских представ -
ле ниях зависит не только от осо -
бен ностей личного опыта читате -
лей, но и от самих литературных
произведений, от замысла писа -
теля и поэта. Одни более жестко и
полно определяют объективное
со держание читательских пред -
став лений, другие – дают боль -
ший простор для проявления ин -
ди  видуального, субъективного в
этих представлениях. Иначе го во ря,
мера субъективного, инди видуаль -
ного в читательских пред став ле -
ниях объективно обуслов ле на
особенностями художествен ного
текста. Таким образом, чита тель -
ские первичные представления,
предопределяемые текстом, есть
субъективные образы объек тив -
ного содержания художественного
текста. Объективное их содер жа -
ние является средством познания
образов текста, а индиви дуаль -
ный, субъективный момент в них
обуславливает живость и ин -
тимность переживания этих обра -
зов.
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Возникающие ассоциации с эти ми
основными первичными пред став -
лениями побочные вторичные пред -
ставления (личные воспо ми на ния)
обыч но содействуют более ин тим -
ному переживанию образов тек ста.

Художественная литература не -
сет в себе огромный развиваю щий
и воспитательный потенциал: при -
общает ребенка к духовному опыту
человечества, развивает его ум,
облагораживает чувства. Чем глуб -
же и полнее воспринято чита телем
то или иное произведение, тем
больше воздействие на лич ность
оно оказывает. Поэтому в качестве
одной из ведущих задач обучения
чтению программа выд ви  гает за да -
чу обучения восприя тию художест -
венного произведе ния. Изучение
субъективности восприятия было
результатом мно гократного педаго -
ги ческого исследования.

Выдающийся ученый К.Д.Ушин -
ский одну из важнейших задач
шко   лы видел в том, чтобы «при -
учить дитя к разумной беседе с
книгой». Чтобы решить данную
за  дачу учителю необходимо соз -
дать благоприятные условия для
ра  боты над содержанием, раз бо ром
и усвоением прочитанного на ос -
но ве разнообразных видов ра бо ты. 

По мнению О.И.Колесниковой,
уроки чтения в начальных клас -
сах, помимо утилитарных целей

дидактического и воспитатель -
ного планов, призваны решать
проб лему, связанную с адекват -
ным восприятием детьми произ ве -
дений искусства слова. «Технику
восприятия нужно учить», считает
А.А.Леонтьев, основатель теории
речевой деятельности.

Достаточно часто дети, читая
художественное произведение,
вос принимают изображенное не -
точно и даже неверно, потому что,
на уроках чтения учитель целе -
направленно не работает над раз -
витием способностей, связанных с
художественной рецепцией. 

М.С.Соловейчик утверждает,
что способность к образному ана -
лизу художественного произ ве -
дения сама собой не формируется.
А если она отсутствует, то чита тель
воспринимает лишь основ ные
поступки героев, следит за хо дом
сюжета и пропускает в произве де -
нии все, что его за труд няет. Такой
способ чтения закрепляется у
детей и сохра няется даже в зрелом
возрасте. Продолжая мысль
М.С.Соловейчик, О.И.Ни ки фо ро -
ва пишет, что при дефектном ме -
ханизме восприятия читатели из
подлинно художественного произ -
ведения усваивают лишь его
сюжет ную схему и абстрактные,
схематические представления об
его образах, то есть примерно то
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же, что из малохудожественных
книг (3, с.35). Поэтому М.С.Со ло -
вей чик, соглашаясь с А.А. Леон ть е -
 вым, говорит о необходимости
учить детей «обдумывающему»
восприятию, умению размышлять
над книгой, а значит, о человеке и
о жизни в целом. О важности
обучения учащихся восприятию
художественного произведения
пишут и другие известные мето -
дисты, такие как М.С.Васильева,
М.И.Оморокова, Н.Н.Свет лов ская.
Адекватное восприятие фор ми -
рует ся в процессе анализа про из -
ведения, который должен быть
совместным (учителя и ученики)
раздумьем вслух, что со временем
позволит развиться естественной
потребности самому разобраться в
прочитанном. По мнению мето -
дистов А.И.Шпун то ва и Е.И.Ива -
ни ной, анализ произ ведения дол -
жен быть направлен на выявление
его идейного содер жания, той ос -
новной мысли, кото рую стре мится
донести автор до своего читателя,
на выявление художественной
ценности произ ве дения. 

Итак, над проблемой пол но -
ценного восприятия художест вен -
ного произведения работали и
рабо тают многие известные уче -
ные, психологи, методисты. Среди
них Г.Н.Кудина, З.Н.Новлянская,
Т.Г.Ромзаева, М.С.Соловейчик,

М.Р.Львов, О.В.Сосновская. Од на -
ко в настоящее время проблема
полноценного восприятия худо -
жест венного произведения яв ляет -
 ся недостаточно изученной, так
как не создано единой клас си -
фикации уровней восприятия,
мне ния ученых разделились отно -
сительно терминологии, коли чест ва
уровней восприятия, умений,
которыми должен обладать ученик
на каждом из уровней. Кроме того,
позиции исследователей и мето -
дистов расходятся по поводу того,
когда начинать обучать детей
пониманию авторской позиции,
овладение которой предполагает
полноценное восприятие худо -
жественного произведения. 

Анализируя состояние мето ди -
ки чтения художественных произ -
ве дений в школе начало XX в.,
С.П.Редозубов писал: «Следует
заметить, что «бережное отно ше -
ние» к художественному произ ве -
дению привело некоторых мето -
дис тов и учителей начала XX в.
отказу от активного вмешатель ст ва
в процесс восприятия детьми
художественных образов и от
образовательно-воспитательной
работы на уроках чтения» (4,с.23).
В период комплексных программ
появилась тенденция рассмат ри -
вать литературу, как иллюстра цию
к наблюдаемому в жизни явле -
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нию. Позднее предлагалось «твор -
ческое чтение», в котором преоб -
ла дающими стали не чтение и
анализ произведения, а раз лич ные
творческие работы над материа -
лом чтения. (4, с.94).

Забота о полноценном худо -
жест венном развитии новых поко -
лений была свойственна нашей
школе с первых лет её сущест во -
ва ния. Но сегодня, пожалуй, осо -
бен но остро осознается всей на -
шим обществом необходимость
того, что бы каждый растущий
человек приобрел не насыщаемую
потребность в «присвоении» ве -
ли ких духовных ценностей чело -
ве чества и был способен к само -
стоятельному творческому обще -
нию с искусством (5, с.74). 

В современной методике при
восприятии художественного про -
из ведения принято говорить не о
правильном, а о полноценном
восприятии, так как художест вен -
ное произведение допускает воз -
можность различных трактовок.
Как уже было указано выше, под
полноценным восприятием пони -
мается способность читателя
сопе реживать героям и автору
произведения, видеть динамику
эмо ций, размышлять над моти ва ми,
обстоятельствами, последст вия ми
поступков персонажей, оценивать
героев произведения, определять

авторскую позицию, осваивать идею
произведения. Полноценное вос -
приятие худо жест венного про из -
ведения харак те ризуется наличием
эстетичес ких оценок и личностным
отно ше нием детей к прочитанному,
пони манием не только логической
стороны произведения, но и вос -
приятием его образной и эмоцио -
нальной стороны.

Однако способность к образ -
ному анализу художественного
текста сама собою не форми ру ет ся.
Об этом писала О.И.Ни ки форова:
«Способность непосред ст вен ного
образного и эмоцио нального вос -
приятия литературно-художест -
вен ных произведений не является
элементарной и прирожденной»
(6, с.17). Поэтому нужно учить
детей «обдумывающему» вос -
прия тию, учению размышлять над
книгой, а значит о человеке и о
жизни в целом. 

В 70-е годы XX в. прак ти чес кую
методику анализа художест вен -
ного произведения разра ба тывали
последователи К.Д.Ушин ского,
Н.Ф.Бунаков и Д.И.Тихо ми ров.

Основываясь на литера ту ро вед -
ческих закономерностях пос трое ния
художественного про из ве де ния, на
психологии восприя тия худо жест -
венного произве де ния младшими
школьниками, а также на собст вен -
но методи чес ких поло же ниях о
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чтении худо жест венного произве -
де ния в на чальных клас сах, совре -
менная мето дика чтения выделяет
три этапа работы над художест вен -
ным текстом: первич ный синтез,
ана  лиз, вторичный син тез. При
этом ведущей дея тель  ностью у уче -
ни ков под руко вод ст вом учителя
является анализ про изведения. Он
должен стать центральным звеном
урока клас сно го чтения. Ему пред -
шест вует первичный синтез про из -
веде ния, который склады вается из
подго то вительной работы, пер вич -
ного вос приятия текста и про верки
пер вич ного восприятия (или пер -
вичного анализа). Орга низацию ра -
боты по осмыслению литера тур -
ного произ ведения М.С.Ва  сильева,
М.И Омо ро кова, Н.Н.Светловская
предста ви ли в схеме, в основу ко-
то рой положены законы восприя тия
про изведения, психологичес кие
осо бенности его понимания деть ми
с учетом целей и средств обучения. 

Таким образом, обобщая все
сказанное, мы приходим к сле -
дующим выводам: 

- Проведенные исследования по -
казывают, что субъективность вос -
приятия, прежде всего, выте кает из
прошлого опыта, уста новки, бес -
соз нательного умозак лю чения ин -
ди  вида, из явления апперцепции;

- На субъективность восприя -
тия оказывает влияние комплекс

факторов. Среди них можно отме -
тить индивидуально-психо ло ги -
ческие особенности человека или
учащегося, их темперамент, свой -
ства характера и персеп тив ная
защита, а также система вос пи -
тания, факторы мотивации и т.д.

- Проведенные исследования
по ка зывают, что в восприятии ху -
до жест  венной литературы субъек -
 тив ность определяется не только
индиви дуаль но-психоло ги че ски -
ми свойст ва ми человека, но и текс -
 ту рой, ори гинальностью, прие ма -
ми худо жест венного изоб ражения
са мого текста, отно ше нием писа -
те ля к созданному им герою, а так -
же оперативностью восприятия. 

- Анализы показывают, что
вопрос о субъективности вос прия -
тия систематически не изучен и в
психологическом направлении, и в
других направлениях. Вообще, в
нашей республике очень мало
исследований в этой области;

- Определено, что возникнове ние
субъективности в восприятии свя за -
но с порождением категории об ра за
под воздействием и фило ге не ти чес -
ких, и онтогенетических фак то ров;

- Субъективность восприятия
на ряду с этими факторами еще ха рак -
теризуется характером и спе ци фи -
ческими свойствами дру гих пси хи -
 ческих процессов, в том числе мыш -
 ления, воображения и творчест ва.
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BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN QAVRANILMASININ
SUBYEKTİVLİYİ

Məqalə bədii ədəbiyyatın qavranılmasını subyektivliyinin tədqiqinə həsr
olunmuşdur. Məqalədə müəllif bədii ədəbiyyatın qavranılmasında özünü
gös  tərən subyektiv psixoloji amilləri təsnif edir, subyektivliyin bədii qav ra -
yı şa təsir istiqamətlərini və mexanizimini aydınlaşdırır, bu sahədə aparılmış
təd qi qatları təhlil edir. Müəllif belə qənaətə gəlir ki, qavrayışını subyektiv li -
yi ontogenetik amillərin təsiri ilə fərdin keçmiş təcrübəsindən qaynaqlanır.

THE SUBJECTIVITY OF THE PERCEPTION 
OF FICTION (IMAGINATIVE LITERATUR)

The article is devoted to the research into subjectivity of the perception
of fiction. The article portrays the subjective psychological features that
emerge in the perception of original fiction, expounds the mechanism and
the direction of the influence of subjectivity to the fiction perception and
reviews researches conducted in this field. The author drew a conclusion
that the subjectivity of perception is affected by the influence of the ontoge-
netic factors and the person’s preceding experience.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra -
 sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol № 8).
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T
ədqiqatın mahiyyətini və
başlıca istiqamətini aşkar -
lamaq üçün ilk növbədə

araş  dırmada mərkəzi yer tutan təfək -
kürün tənqidilik keyfiyyətinin yerinə
yetirdiyi funksiyalar və tənqidiliyin
struk turu haqqında araşdırmalar
apar malıyıq. Məlumdur ki, istənilən
psixi xüsusiyyətin, o cümlədən tə -
fək kürün tənqidilik keyfiyyəti onun
funksiyalarının, strukturasının və
mən şəyinin müəyyən edilməsi ilə
bağlıdır. Ona görə də əvvəlcə tənqi -
dilik keyfiyyətinin funksiyalarını
qeyd edək, nəzəri planda onun struk -
turunu müəyyən etdikdən sonra isə
axırda əqlin bu keyfiyyətinin genetik
modeli haqqında məlumat verərik.

Psixoloji ədəbiyyatlarda [1, səh.153]
təfəkkürün tənqidilik keyfiyyətinin
insanın psixi fəaliyyətində üç mü -
hüm funksiyanı yerinə yetirməsi
qeyd olunur:

1. Qiymətləndirmə funksiyası
2. Tənzimetmə funksiyası
3. İnitsiasiya funksiyası
Təfəkkürün tənqidiliyinin qiy -

mət ləndirmə funksiyası, insanın dərk
etdiyi fikirləri, faktları, aldığı mə lu -
matları, fərziyyələri, eləcə də öz fikir
və mülahizələrini yoxlamasında və
qiymətləndirməsində özünü göstərir.
Tənzimetmə funksiyası isə şəxsiy yə -
tin idrak obyektlərindəki, mühakimə
və fikirlərdəki uyğunsuzluqları,
ziddiyyəti axtarıb tapmaqda, onların
mey dana gəlməsinin səbəb və şərai -
tini araşdıra bilməkdə, aşkar etmək -
də və səhvləri düzəltməkdə ifadə
olunur. 

Təfəkkürün tənqidiliyi, təbiətən in -
san təfəkkürünün ziddiyyətli ol ması
ilə bağlıdır. Belə ki, insanın həyat
fəaliyyəti prosesində mənimsədiyi
bilik, bacarıq və vərdişləri mühafizə
et mək, saxlamaqla, onlara əməl et -
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məklə, onların şəklini dəyişdirmək
ara sında daima mübarizə gedir. Fi -
kir ləşməyi bacarmaq, düşünməyə,
mü hakimə yürütməyə qabil olmaq
təkcə bu və ya digər tapşırığın, prob -
lemin, məsələnin tələbi ilə keçmiş
bilikləri, həm də lazımi bilikləri yada
salmaq, hafizədə canlandırmaq he sab
edilə bilməz; həm də qarşıya çı xan
kon kret məsələyə uyğun gəl mə yən,
hət ta ona müəyyən qədər maneçilik
edən biliklərdən (yaxud biliklər
sistemindən) əl götürməyi, onu rədd
et mə yi bacarmağı da tələb edir. Çox
za man təşəkkül etmiş, vərdiş halına
keçmiş iş üslubu, hərəkət tərzi, fəaliy -
yət üsulu məsələnin həllində yeni
yollar axtarıb tapmağa maneçilik
törədir. Məhz belə anlarda insan
təfək kü rü nün tənqidiliyi zəruridir.
Tənqidi dü şün cə sayəsində insan belə
formalaş mış iş üsulundan, fikir tər -
zindən, fəaliyyət qaydasından əl çəkə
bilir [2, səh.37]. 

Biz belə hesab edirik ki, tənqidi
təfəkkürün qeyd olunan qiymət lən -
dirmə və tənzimetmə funksiyalarını
yaradıcı təfəkkürdə, təxəyyüllə əla -
qəli şəkildə daha yaxşı müşahidə et -
mək olar. Prof.B.H.Əliyev və onun
əməkdaşları [3, səh. 7] yaradıcı tə -
fək kürün xüsusiyyətləri haqqında
yazır: “Yaradıcı təfəkkür hər şeydən
əvvəl plastikdir. Kreativ adamlar
baş qa adamlara nisbətən müəyyən
bir məsələnin həllində kompleks

variantlar təklif edə bilərlər. Halbuki
adi adamlar bir və ya bir neçə variant
təqdim edirlər. Yaradıcı təfəkkür
hərəkətlidir. Bu tip təfəkkürə malik
adamlar problemin bir aspektindən
digərinə keçdikdə heç bir çətinlik
çək mirlər. Sadə dillə desək vahid
nöqteyi-nəzərdən uzaqdırlar. Ən
nəhayət yaradıcı təfəkkür orijinaldır.
Bu təfəkkür tipli adamlar məsələnin
həllində gözlənilməzlik (evrika, in -
sayt), universallıq və ilkin olmayan
modellərin yaradılmasına üstünlük
verirlər (Gilford, 1967). Berron
(1958) isə göstərir ki, yaradıcı şəx -
siy yət problemli situasiyanın həl lin -
də bir neçə variant tapa bilər”.

Yaradıcı təfəkkür və yaxud ya -
radıcı şəxsiyyətin psixoloji portreti
ilə bağlı yuxarıda deyilən fikir bir
daha bizə belə bir fikir irəli sürməyə
əsas verir ki, məhz bu tip insanlar
tənqidilik hesabına əvvəl mənimsə -
dikləri bilik, bacarıq və vərdiş lər dən,
formalaşmış iş üslubundan, stereotip
fikirləşmədən istədikləri an ixtiyari
olaraq əl çəkə bilir və yeni surətlər
yarada bilirlər. Prof.B.H.Əliyev və
onun əməkdaşları qeyd edirlər ki,
kreativlik şəxsiyyətin inkişafının
əsas faktorlarından olub, onun möv -
cud stereotiplərdən imtina etməsinin,
dinamik dəyişilməyə hazırlığının
əsasını təşkil edir [3, səh.8]. Deməli,
insanın “mövcud stereotiplərdən
imtina etməsini” təmin edən psixi
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qüvvələrdən biri təfəkkürün tənqidi -
liyi xüsusiyyətidir. 

Təfəkkürün tənqidiliyinin yerinə
ye tirdiyi üçüncü initsiasiya funksi -
ya sı, Azərbaycan psixologiya mək tə -
bi  nin görkəmli nümayəndəsi
prof.Ə.S.Bay  ramovun apardığı eks -
pe rimental tədqiqatlar nəticəsində
müəyyən edilmişdir. Onun yazdığına
görə əqli fəaliyyətin initsiasiya funk -
siyası, əqli fəaliyyətlə perseptiv (ya -
xud da mnemik) fəaliyyətin qovşa -
ğında daha aydın şəkildə görsənir.
Təfəkkür psixologiyasına daxil edi -
lən initsiasiya anlayışı, etnoqrafiya-
da ona verilən mənadan fərqlənir.
Etnoqrafiya və etnopsixologiyada
müəy yən sosial qrup daxilində in -
san  ların yeni inkişaf mərhələsinə
keçid mənasının ifadə edir. Məsələn,
oğlan və qızın kişi və ya qadın statu -
sunu əldə etməsi və yeni sosial qrupa
daxil edilməsi kimi başa düşü lür.
Psixologiyada təfəkkürün initsia -
siyası dedikdə, fikri fəaliyyətin “do -
ğulması” yaranması anı nəzərdə
tutu lur. Müasir dövrdə təfəkkür psi -
xologiyasında əqli fəaliyyətin init -
sia siyasının iki müxtəlif forması
ayırd edilir. Əqli məsələlərin həlli ilə
bağlı qərar qəbulu, kənardan verilən
təklif vasitəsilə (məsələn, eksperi -
mentator) və müstəqil olaraq həll et -
mək yolu ilə. Belə bir öz-özünə ya -
ran ma təfəkkür aktının geniş planda
tədqiqi üçün ideal şəraitdir.

Əqli fəaliyyətin initsiasiya prob -
le minin həll olunması, nəticə etibarı
ilə insanın perseptiv fəaliyyətdən,
əq li fəaliyyətə keçidini təyin etmək
üçün əlverişlidir. Bu məsələ həm
kifayət qədər mürəkkəb, həm də ma -
raqlıdır. Məsələnin maraqlı tərəfi
onunla bağlıdır ki, onun həll olun -
ması produktiv proseslərin motiva si ya
əsaslarını aydınlaşdırır, mürəkkəb li -
yi isə fikri fəaliyyətin initsisasiyası
probleminin öyrənilməsi üçün ənə -
nəvi eksperimental metodların ya -
rarlı olmaması ilə bağlıdır.

Ə.S.Bayramovun apardığı uzun -
müd dətli tədqiqatlar göstərir ki,
təfək  kürün tənqidiliyi, əqli fəaliy yə -
tin initsisasiyası prosesində olduqca
mühüm, hətta müəyyənedici rol oy -
nayır. Təsbit olunmuş ustanovka
kimi formalaşan idraki ziddiyyəti
qeydə alan və bu ziddiyyəti həll et -
mə yə hazır olan tənqidi təfəkkür, bir
növ perseptiv fəaliyyətdən əqli fəaliy -
yətə keçidi təmin edən “rele” funk -
siyasını yerinə yetirir [2, səh. 154].
Prof.Ə.S.Bayramov öz fikrini N.Elia -
vın təcrübəsi əsasında izah edir.
Yoxlanılan şəxsə iki müxtəlif heka -
yədən kiçik bir hissəni oxumağı
təklif edirlər. Birinci hekayədə Bal -
zakın edam haqqında novellasının
kiçik bir hissəsi təqdim olunur. İkinci
isə Kalderonun meşədə mey mun  ları
öldürən qırmızıdərililər haq qında
olan hekayənin bir hissəsi idi. Eks pe -
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rimentin şərtinə görə birinci heka yə -
nin sonunda təlimatçı dərhal “Sə hi -
 fəni çevirin. Sizə səhifəni çe vir mək
təklif olunur, Tez yeni səhi fəyə keçin
komandaları verməlidir.” Eksperi -
men  tin fərziyyəsinə görə yox lanılan
hekayələr arasındakı mə na, məntiq
fərqini duymalıdılar. Lakin nəticələr
göstərdi ki, yoxlanılanların əksəriy -
yəti hekayələr arasındakı uy ğun suz -
luğu dərhal qeydə ala bil mə di lər.
Onlar buna hekayənin dəfə lər l ə oxu -
duqdan sonra nail oldular. N.Elia va
bu halı insanın obyektivləş dirmə aktı
ilə əlaqələndirirdi. Ə.S.Bay ra mov
insanlarda obyekti va siya aktı nın
fərqli olmasını tənqidilik keyfiyyəti ilə
izah edirdi [1, səh.155]. İkinci parça -
nın oxunuşunda, birinci hissədə işə
düşən perseptiv fəaliyyət davam edir,
obyektivasiya baş vermir və fikri fəa -
liyyətdə initsiasiya baş vermir. Bu sə -
bəbdən də parçalar ara sındakı uy ğun -
suzluq dərhal qeydə alınmır. Tə fək -
kürün tənqidiliyinin ge netik mo deli
haqqında qeyd olu nur ki, onto ge  ne -
zin ilk vaxtlarında o endogen əsaslı
mexanizmə malikdir. Ə.S.Bay  ramov
tənqidi təfəkkürün üç səviy yə sini
göstərir: 1) “yaranan, törəyən” tən qi -
dilik 2) tənqidiliyin təsdiqedici səviy -
yəsi 3) tənqidiliyin təsbitedici səviy -
yəsi. Bunların hər biri haqqında son -
ra kı fəsildə daha geniş məlumat ver -
mə yi nəzərdə tutduğumuz üçün, yal  nız
adlarını qeyd etməklə kifayətlənirik.

Tədqiqat zamanı qarşımızda
duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün təfəkkürün tənqidiliyi keyfiy -
yətinin strukturu haqqında məlu mat
verməyi vacib hesab edirik. Təfək -
kürün tənqidiliyinə təsbit olunmuş
ustanovka kimi baxdıqda biz onun
srtukturunu təhlil edə bilərik. Təfək -
kürün tənqidiliyi üç komponentli
struktura, koqnitiv, affektiv və dav -
ranış elementlərindən ibarətdir.
Tənqidi təfəkkürün koqnitiv kompo-
nenti idraki ziddiyyətdə, yəni sub -
yek tin qəbul etdiyi informasiyalarla,
onun malik olduğu təcrübə, məlumat
arasındakı uyğunsuzluqda özünü
göstərir. Tənqidi təfəkkürün affek-
tiv-hissi komponenti isə şübhə hissi
şəklində təzahür edir və koqnitiv
elementlə möhkəmləndirilir. Tənqi -
dilik keyfiyyətinin aktuallaşdırılması
özü ilə şübhə hissini oyadan koqnitiv
elementin, yəni məntiqi ziddiyyətin
olduğu halda mümkün olur. Şübhə
hissi, yəni affekti komponent şüura
məntiqi ziddiyyətin mövcudluğunu
təqdim etməklə bir növ psixikanın
müxtəlif “mərtəbələri” arasında özü -
nəməxsus körpü rolunu oynayır. 

Psixologiyada idrak fəliyyətində,
məsələn təfəkkürlə hiss arasında
funksional-genetik əlaqənin möv -
cud luğunu təsdiq edən emosional
təfəkkür (Q.Mayer), affektiv təfək -
kür (T.Ribo), autik təfəkkür (E.Bley -
ler) kimi müxtəlif analyışlar vardır
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(Ə.Ə.Əlizadə, 2004). L.S.Rubinş -
teyn “Psixologiya haqqında düşün -
cə lər” əsərində yazır: ”Emosional
olan əslində…həmişə nəinki emosio -
nal, həm də intellektual momentləri
əhatə edir, necə ki, intellektual
proses, adətən, bu və ya digər dərə -
cədə emosional momentləri əhatə
edir. Göründüyü kimi, burada söhbət
heç də təfəkkürlə emosiyanın qarşı -
lıqlı əlaqədə olması haqqında deyil.
Vur ğu lanır ki, real proses kimi təfək -
kürün özü elə intellektual və emosio -
nal olanın, emosiya isə emosional və
intellektual olanın vəhdətindən
ibarətdir. Psixoloji ədəbiyyatlarda
göstərilir ki, 50-ci illərdə S.L.Ru -
binşteyn təfəkkür psixologiyası sa -
hə sində apardığı fundamental araş -
dır malarında problemli təlimin psi -
xo loji mexanizmlərini açıqlayaraq
göstərdi ki, təfəkkür adətən problem
və ya sualdan, heyrətdən və şübhə -
dən, ziddiyyətdən başlayır [4,
səh.142]. Şəxsiyyətin fikri prosesə
cəlb olunması bu problem situasiya
ilə şərtlənir. Tənqidi təfəkkürün
üçüncü struktur komponenti olan
davranışın təzahürü isə insanlarda
yaş, cins xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq müxtəlif səviyyələrdə, lakin
asanlıqla müşahidə oluna bilən şə -
kildə özünü göstərir. S.L.Rubinş teyn
təfəkkür prosesini mahiyyət etibarı
ilə yeni olanın axtarılması və kəşf
olunması kimi səciyyələn dirmişdir.

Yuxarıda qeyd etdikləri miz bir daha
sübut edir ki, tənqidi təfəkkürün
struk  turunun affektiv kom ponen -
tində şübhə hissi böyük rol oynayır
və fərdin təfəküründə tənqidilik key -
fiyyətinin təzahüründə əsas yer tutur.
Şübhə hissinin tənqidi təfəkkürün
mərkəzində dayanması məsələsi hələ
vaxtı ilə Rene Dekartın fəlsəfi mək -
təbinin kredosu olan “Hər şeyə şüb hə
ilə yanaş! – Budur hə qi qətin me ya rı”
fikrində, Azər baycan fəlsəfi-ro man -
tik şerinin görkəmli nü ma yən dəsi
Hü seyn Cavidin aşağı dakı mis rala -
rında belə verilir [5, səh. 367]:

Şübhədir hər həqiqətin anası,
Şübhədir əhli-hikmətin babası,
Şübhə artarsa həm yəqin artar,
Mərifət nuru şübhədən parlar.
Səhvinizdən ta ki doğsun 

şübhələr,
Həp seçilsin haqqi batil,

xeyrü-şər.

Ümumiyyətlə, klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nüma yən -
dələri N.Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Fü zu -
li, X.Şirvani, M.Ə.Sabir, M.F.Axun-
dov, H.Cavid, Ü.Hacıbəyov, filo sof -
lardan N.Tusi, Ə.Bəhmənyar, Şiha -
bəddin Sührəverdinin əsərləri, eləcə
də şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri
Azərbaycan psixoloji fikir tarixi
üçün, o cümlədən təfəkkürün tənqi -
di lik konsepsiyasının təşəkkül qay -
na ğı kim tədqiq oluna bilər. 
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Bu baxımdan biz hesab edirik ki,
Azərbaycan psixologiyasında təfək -
kürün tənqidiliyi konsepsiyasının
təşəkkülünü tarixi planda nəzərdən
keçirsək, şərti surətdə onun üç mər -
hələsini fərqləndirə bilərik:

- Birinci mərhələ lap qədim za -
man lardan başlayaraq, XVIII əsrin
əvvəllərinə qədərki dövr; 

- İkinci mərhələ XVIII əsrdən,
XX əsrin 60-cı illərinə qədərki dövrü
əhatə edir; 

- Üçüncü mərhələ isə prof.Ə.S.Bay -
ramovun tədqiqatları ilə başlayır və
müasir dövrə qədər davam edir. 

Bir məsələni qeyd etmək istərdim
ki, ikinci mərhələ Azərbaycan psi xo -
loji fikir tarixi bütövlükdə Azər bay -
can maarifçilərinin əsərlərində öz
ək sini tapır. N.T.Rzayeva “Azərbaycan
maarifçiliyinin psixoloji konsepsi y -
ası” adlı namizədlik dissertasiya sın -
da qeyd edir ki, orta əsrlərdə Azər -
baycan psixologiyasında xüsusi ak -
tuallıq kəsb edən ağıl anlamı maa rif -
çilikdə geniş mənada tədqiq olun -
muşdur. Azərbaycan maarifçilərinin
maraqlı psixopedaqoji təhlil üsulu
var idi. Onlar psixoloji məsələni bir
qayda olaraq pedaqoji aspektdə
ayırd edir və araşdırırdılar. Azərbay -
can psixologiyası üçün özünəməxsus
xüsusiyyətlərdən biri budur ki, XX
əsrin ortalarına kimi o əsasən maarif -
çiliyin təkində əmələ gəlmiş və in ki -
şaf etmişdir. Ona görə də biz belə he sab

edirik ki, Azərbaycan maarifçilərinin
yaradıcılığı Azərbaycan psixoloji
fikir tarixində xüsusi yer tutur və ona
görə də tədqiqatlar aparılarkən onu
yadda saxlamaq lazımdır. Demək
olar ki, Azərbaycan pedaqoji psi xo -
logiyası məhz maarifçilik təkində
əmələ gəlmiş və inkişaf etmişdir. 

Amma, onu da qeyd etmək la -
zım dır ki, son illərdə respublika mız -
da psixologiya tarixi ilə bağlı nəşr
olunan kitablarda orta əsrlər maarif -
çilərinin yaradıcılığının psixoloji
aspektləri ilə bağlı heç bir fikirə yer
verilməmişdir. Biz hesab edirik ki,
bu problem onunla bağlıdır ki, psi -
xo loji fikir və ideyalar çox vaxt
fəlsəfi, bədii və pedaqoji fikirlərlə,
ide yalarla qarışıq salınması ucbatın -
dan psixologiya tarixçiləri onları
ayırd edə bilməmişlər. Digər tərəf -
dən psi xo logiyanın XIX əsrin sonu -
na qədər fəlsəfi elm sayılması, onun
bədii ədə biyyat, fəlsəfə və incəsənə -
tin tərkibində çıxış etməsi özü də
psixoloji ideyaların fəlsəfi ideya və
fikirlərlə qarışıq salınmasına səbəb
olmuşdur. Fikrimizi, prof. Ə.Ə.Əli -
zadənin “İdrak prosesləri və hisslər”
adlı əsərindən gətirdiyimiz iqtibasla
izah edək. O, yazır: “1909-cu ildə
da hi Ü.Hacıbəyovun Azərbaycan
mət buatında “kəşf yolu ilə öyrənmə”
adlı konsepsiyası çap olundu. Sonra -
dan XX əsrin 90-cı illərində C.Bru -
nerin “kəşf yolu ilə öyrənmə”
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nəzəriy yəsi formalaşdı. Azərbaycan
psixoloji fikir tarixi üçün böyük əhə -
miyyətə malik olan bu fakt Q.Lefu-
ransuaya, Amerika pedaqoji psixo lo -
giyasının müəllifinə məlum səbəblər
ucbatından bəlli deyildi, bəlli olsay -
dı, o, şübhəsiz ki, Ü.Hacıbəyovu bu
ide  yanın ilk müəllifi kimi dəyər lən -
dirərdi”. 

Bu baxımdan Erix Frommun bir
fikri maraqlıdır. O, yazır ki Sokrat,
Platon, Aristotel özlərinin insan xoş -
bəxtliyi və ruhu sahəsindəki axta rış -
la  rında ağlın nüfuzuna arxalanırdılar.

Onlar insanı tədqiqatın başlıca
predmeti sayırdılar. “Onların fəlsəfi
və etik traktatlarında eyni zamanda
psi xoloji məsələlər də araşdırılırdı”.
Erix Fromm bunu antik ənənə adlan -
dıraraq göstərir ki, sonrakı dövrlər -
də, məsələn, intibah dövründə bu
ənənələr davam etdirilmişdir. Maar-
ifçilik dövründə isə özünün yüksək
zirvəsinə çatmışdı. Dünya psixoloji
fikri üçün səciyyəvi olan bu cəhət
Azərbaycan psixoloji fikrinin inki -
şafı prosesində də özünün aydın ifa -
dəsini tapmışdır” [4, səh.25]. 

Ədəbiyyat:
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ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА КРИТИЧНОСТИ
МЫШЛЕНИЯ

Систематическое исследование проявлений критичности мышления
позволило выявить три главных его функций как, оценочная, регуляр -
ная и инициация мыслительной деятельности. В психологии под ини -
циацией мышления подразумевается момент «включения», или «спон -
танного» зарождения мыслительной деятельности. Решение проблемы
инициации мыслительной деятельности означает в конечном счете
определение тех психологических условий, при которых происходит
переход от перцептивной деятельности к мыслительной.

Так же, критичность мышления имеет трехкомпонентную струк -
туру, раскрытие которой сопряжено с определением её когнитивного,
аффективного-чувственного и поведенческого элементов.

FUNCTION AND STRUCTURE 
OF THINKING CRITICALITY

Systematical research of displays of thinking criticality allowed to reveal
it’s three main functions such as, estimation, regular and initiation of intel-
lectual activity. Initiation of thinking in psychology considers the moment of
“switching” or “spontaneous” origination of intellectual activity. The solu-
tion of the problem of initiation of intellectual activity ultimately means
determination of such psychological terms under which the transfer of per-
ceptive activity into thinking happens.

As well as, thinking criticality has ternary structure, the reveal of which
depends on the determination of it’s cognitive, affective and sensory and
behavioral elements. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra -
 sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol № 8).

Rəyçi C.A.Təhmasib, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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SAMBOÇULARIN FƏALİYYƏTİNİN PSİXOLOJİ 
TƏMİNİNİN INTEQRATİV  MODELİNİN 

STRATLAŞDIRILMIŞ TƏSVİRI
Abdullayev Y.B.

Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının baş müəllimi
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ierarxik struktur, psixoloji uyушma, konstruktiv model

Ключевые слова: cамбист, спорт, физический, тактический,
психомотор, иерархический структур, психологическая

совместимость конструктивная модель 
Keywords: Sambo-wrestler, sports, physical, tactical, the psychomotor,
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S
amboçuların təlim-məşq
prosesinin səmərəliliyini
hərtərəfli hazırlığa yiyələn -

mədən artırmaq mümkün deyil. Bu
baxımdan demək olar ki, samboda
praktiki olaraq bütün xüsusi hazırlıq
üsulları inteqrativ xarakter daşıyır və
onların hazırlıq altsistemlərində (tex -
niki, taktiki, fiziki və psixoloji) öz
ünvanları var [1]. D.İ.Nesterovskiyə
görə [2,3] inteqrativ hazırlıqda tə -
lim-məşq prosesinə müxtəlif istiqa -
mət li kompleks yanaşma deyil, bir-
biri ilə üzvü surətdə bağlı altstruk -
turların çoxsəviyyəli sistemi kimi
bax maq lazımdır. 

Məqalədə samboçunun idman
fəa liyyətinin ierarxik strukturunun
stratlaşdıdılmış təsviri verilərək, onun
əsasında ümumi hazırlığının formal
modeli olan «samboçunun ümumi -
ləş miş portreti» işlənib hazırlanmış dır.

Kompyuter sistemində formalaş dı -
rılan konstruktiv model, sambo çu -
nun idman fəaliyyətinin identifika si -
yasında və onun əsasında ekspert
məsləhətlərinin verilməsində əsas
rol oynaya bilər [4,5]. Belə ki, məşq -
çinin fərdi təcrübəyə əsaslanmış
intuitiv biliyi obyektiv kəmiyyət
infor masiyası ilə tamamlanır. Belə
formal ierarxik struktur interaktiv
ekspert sisteminin verilənlər bazası -
nın strukturunu da şərtləndirir.

Samboçunun fəaliyyətini model -
ləşdirmək üçün ilk addım onun ier-
arxik strukturunun informasiya təhli -
li dir. Şək.1-də «samboçunun ümumi -
ləş miş portretinin» stratlaşdırılmış
təs viri əks edilmişdir. 1-ci strat olan
psi xoloji strat, xüsusi təsiredici im ka -
na malikdir. Çoxsəviyyəli ierarxik
sistemlərin [6] geniş istifadə olunan
stratlaşdırılmış, laylaşmış və eşalon -



laş dırılmış təsvirlərindən birincisi
baxılan məsələ üçün daha adekvatdır.
İerar xik sistemin stratlaşdırılmış təs vi -
ri aşağıdakı xüsusiyyətlərə ma likdir:

• Stratlaşdırılmış təsvir eyni sis -
temə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən
yanaşma olduğundan, sistem
fəaliyyətində müxtəlif stratlarda
təsvir cəhətləri bir-biri ilə əla qə si
olmadığından, bir strat səviyyə -
sində olan qanunauyğunluqlar
və prinsiplər digərindən doğ -
mur və buna görə də digərində
də inikas edilə bilməz. 

• Müxtəlif stratlarda sistemin fəa -
liyyət şərtləri arasında asimmet -
rik asılılıq mövcuddur. Belə ki,
hər hansı bir strat səviyyəsində
sistemin fəaliyyətinə qoyulan
məhdudiyyət tələbləri, aşağı
stratlardakı fəaliyyətə qoyulan
şərt kimi çıxış edir. Real proses -
lərin gedişi yuxarı stratlardakı
şərtlərlə təyin edilir. Bu isə öz
növbəsində aşağı stratların
işinin düzgünlüyü şərtini zəruri
edir. Bu informasiya isə əks
əlaqə vasitəsi ilə daha yuxarı
stratlara göndərilir.

• Hər bir stratın özünəməxsus ter -
minlər, konsepsiyalar və prin -
siplər dəsti vardır. Hər hansı bir
stra tın obyektinə aşağı stratda
daha ətraflı baxılır, ünsür uyğun
dəstə çevrilir, verilən stratın alt -
sistemi aşağı stratın sistemi olur. 

• Sistemin anlaşılması ardıcıl ola -
raq bir stratdan digərinə keç -
mək lə artır. 

İerarxiya ilə nə qədər aşağı eni -
rik sə, bir o qədər də sistemin açılışı
aşkarlanır, və nə qədər yuxarı strata
qalxırıqsa, sistemin mənası və
dəyərlənməsi artır.

Verilənlər bazasının bir nüsxəsi
olan Х:=<P, PG, FG, ТХG, ТKG>-
nin ierarxik strukturu «samboçunun
ümumiləşmiş portretinin» tərkibini
əks etdirir. Harada ki,

P –pasport verilənləri;
Bu bloka aşağıdakılar daxildir:

• soyadı, adı, atasının adı;
• təvəllüdü;
• məşğul olduğu müddət,
• idman nəticələri;
• idman dərəcələri və s.
PG –psixoloji göstəricilər. Bu öz

növbəsində mürəkkəb quruluşa ma -
likdir. 

PG :=<PP, PV, PX>, burada PP
özü vektor olub samboçunun cari
vəziyyətinə uyğun psixoloji
prosesləri əks etdirir.

Psixoloji proseslər öz növbəsində 
• idrak;
• emosional;
• iradi proseslərdən ibarətdir.
Hər bir prosesin kəmiyyət göstə -

ri ciləri xüsusi psixotestlər vasitəsi
hə yata keçirilir, psixotestlər avto ma -
tik olaraq və yaxud istifadəçinin
istəyi ilə fərdi seçilir. 

Психолоэийа jурналы 2010, №3

Abdullayev Y.B.

22



Rejimdə təyin edilir.
PV – psixoloji vəziyyətlər özlü -

yündə aşağıdakı üç hissəyə bölünür:
• normal psixiki vəziyyətlər;
• çətin psixiki vəziyyətlər;
• psixikanın xüsusi vəziyyətləri.
və PX –psixoloji xassələr. 
Bu bölməyə aşağıdakılar daxil dir:
• xarakter;
• temperament;
• qabiliyyət.
FG (fiziki göstəricilər):= < xüsusi

biliklər /fiziki keyfiyyətlər>;
Fiziki keyfiyyətlər çoxsahəli qu -

ruluş ünsürləri ilə yaradılan sürət lər -
dir. Fiziki keyfiyyətlər haqqındakı
təsəvvürlərin tərkibinə ayrı-ayrı ün -
sür lərin quruluşca differensasiyası,
əzələlərin gərginliyi və zəifliyi,
tənəffüs fəaliyyətinin dərinliyi və
davamlılığı daxildir [1].

TXG (texniki qabiliyyətlər):      
=< xüsusi biliklər /bacarıq / vərdiş -

lər>;
TKG (taktiki göstəricilər): 
=< situasiyanın qavran ması/və -

zifənin rasional həlli/ psixomotor
real laşma>.

Sadalanan komponentlərin hər
biri ayrılıqda həm ierarxik struktura
malik olmaqla yanaşı, həm də müx-
təlif şkala tipinə aid olan göstəricilər
kompleksidir. 

«Samboçunun ümumiləşmiş port -
retinin» interaktiv sistemdə konstruk-
tiv olaraq formalaşdırılması ierar xik

strukturuna daxil olan göstərici lə rin
eyni bir dilə gətirilib əks edil mə si,
qeyri-səlis çoxluqlar nəzə riy yə sin -
dən [7] istifadə etməklə müm kün dür.
Bunu, hər bir göstəriciyə adek vat
üsuldan istifadə etməklə qiy mət lən -
dir mək məqsədə uyğundur: 

• ədədlərlə ölçülən göstəricilərin
fa zifikasiya proseduru vasitəsi
ilə 

• nizam şkalasını miqyaslamaqla
• ekspert qiymətlənmə vasitəsi ilə

qeyri-səlis çoxluğun mənsubiy -
yət funksiyasını qurmaqla.

Stratlaşdırılmış təsvirə daxil olan
göstəricilərə uyğun olaraq ölçmələr
dörd səviyyədə aparılmalıdır, bu da
nominal, orijinal, interval və ölçmə-
münasibətli ola bilər.

Nominal səviyyədə əlamətə d ve -
rilir, və ya eyni ədədlər mənimsədi -
lir, məsələn. Taktika növü olan hü -
cuma 1, əks-hücuma 0 və müdafiəyə
şərti olaraq -1 mənimsədilir.

Orijinal səviyyədə əlamətin ifa -
də  liliyinə görə obyektlər ranqlaş dı rı -
lır. Məsələn, proqnozlaşdırılan nəti -
cə yə görə məşqçi tərəfindən idman -
çıların ranqlaşdırılması. İnterval
səviy yəsində obyektlərarası fərqlilik
kəmiyyəti təyin edilir.

Münasibətlər səviyyəsində isə
kə miyyətlərin münasibət eyniliyi
aşkarlanır.

Müxtəlif səviyyələrdə müxtəlif
riyazi üsullardan istifadə edilir. Bu
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parametrik və ya qeyri-parametrik
statistika, səlis və ya qeyri-səlis ri -
yaziyyat üsulları və s. ola bilər.

«Samboçunun ümumiləşmiş port -
retinin» real zaman miqyasında inte -
raktiv olaraq realizasiyası xüsusi bu
məqsəd üçün hazırlanmış kompleks
proq ramlar vasitəsi ilə həyata keçiri -
lir. 

Bu proqramlar əsasən iki qrupa
bölünür:

• «samboçunun ümumiləşmiş port -
retini» formalaşdıran subproq -
ramlar;

• «samboçunun ümumiləşmiş port -
retini» qrafik əks etdirən sub-
proqramlar.

Birinci qrupu təşkil edən subpro-
qramlar iki formada işləyir.

• aprior olaraq ekspertlər tərəfin -
dən təyin edilmiş göstəricilərə
və onların ardıcıllığına görə;

• istifadəçinin marağı və təcrü bə -
si əsasında.

Qrafik obrazda əks olunan «sam-
boçunun ümumiləşmiş portretinin»
müəyyən düyünlərini kompüter siça nı
vasitəsi ilə uyğun olaraq ədədi qiy -
mətləri əldə etmək mümkündür.

Belə inikasın daha bir xüsusiy -
yəti, hər bir strata uyğun obrazın əks
etdirilməsidir.

Beləliklə, ümumi inteqrativ psi -
xo loji komponentin rolunun həm
key fiyyət, həm də kəmiyyətcə qiy -
mətləndirilməsi, təlim-məşq
proseslərinin səmərələşdirilməsi
üçün ya ra dılan kompyuter məsləhət
sistemində protokollar vasitəsi ilə
izahat verməklə yəqinliyi təmin
etmək im kanını təmin edir. 
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Şəkil 1. Samboçunun fəaliyyətinin 
stratlaşdırılmış təsviri

Şəkil 2. Samboçunun fəaliyyətinin 
stratlaşdırılmasının tətbiqləri  



Şək. 2-də Samboçunun fəaliyyə -
tinin stratlaşdırılmasının tətbiqləri
təsvir edilmişdir. İlk növbədə idman
fəaliyyətin ierarxik sistem təsviri
onun identifikasiyası üçün əsasdır.
Sistemin təsvir formalarına uyğun
ola raq identifikasiya məsələsi
struktur və funksional olaraq iki
hissəyə bölünür.

Növbəti əhəmiyyətli tətbiqi sahə
idman fəaliyyətindəki differensasiya
problemi ilə bağlıdır. Fəaliyyət
struk turu differensasiyası müxtəlif
fərdlərin deyil, eyni fərdin müxtəlif
situasiyalardakı fərqliliyinin tədqi qi -
nə yönəlmişdir. Məsələn, samboçu -
nun təlim-məşq prosesindəki fəaliy -
yət strukturu yarış qabağı fəaliyyət
strukturu ilə müqayisə edilir. Digər
problem isə müxtəlif qrup sambo -
çuların fəaliyyət strukturları arasın -
da kı fərqliliyin öyrənilməsi proble -
mi dir. Məsələn, müəyyən yaş qrup -
la rının fəaliyyət strukturları arasın -
dakı psixoloji fərqliliyin tədqiqi.

İdmançı fəaliyyətinin stratlaş dı -
rılmış təsviri proqnozlaşdırma üçün
informasiya mənbəyi olaraq həm
stratdaxili göstəricilər, həm də
stratlararası qanunauyğunluqlar sta-
tistik proqnozlaşdırma üçün əsas ola
bilər. Məsələn, psixoloji strata daxil
olan temperament ilə digər psixoloji
gös tərici aqressivlik dərəcəsinin
uyuşması fəaliyyətin nəticəliyinin

proq nostik əhəmiyyətli göstəricisi -
dir. Di gər tərəfdən isə müxtəlif strat -
ların göstəriciləri olan dözüm lülük
və taktiki göstəricilər arasındakı
əlaqə nəticəliliyin əsası ola bilər.

Proqnozlaşdırma özü isə verilmə
müddətinə görə uzun müddətli, və ya
qısa müddətli ola bilər. Qısa müd -
dətli proqnozlar məşqçinin cari
təlim-məşq proseslərinin proqramın -
dakı fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə
alınması üçün əsasdırsa, uzun müd -
dətli proqnozlar ümumi təlim-məşq
proqramlarının qiymətləndirilməsi
üçün əsas ola bilər.

Beləliklə demək olar ki, idman
fəaliyyətindəki bir-biri ilə üzvü
surətdə bağlı aktual məsələlərin həlli
istiqamətində idmançının, o cüm -
lədən samboçunun fəaliyyət struktu -
runun stratlaşdırılması perspektivli
addımlardan biridir.

Elmi yeniliyi-samboçunun idman
fəaliyyətinin ierarxik strukturunun
frontal təsviri olan (ümumiləşmiş
portret) nəzəri əhəmiyyətli strat lar -
arası qanunauyğunluqların aşkarlan -
ması məsələsi üçün əsas ola bilər.

Praktiki əhəmiyyəti - sambo -
çunun fəaliyyətinin stratlaşdırılması,
onun fəaliyyətinin identifikasiyası,
müxtəlif vəziyyətlərin differensasi -
ya sı probleminin həlli ilə idman nəti -
cələrinin proqnozlaşdırılması ki mi
xü susi əhəmiyyətə malikdir.
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СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ 
ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМБИСТА 

Статья посвящена анализу иерархической структуры деятельности
самбиста, где для описания многоуровневой структуры деятельности
применен стратифицированный подход. Каждый страт соответствует
следующим основным блокам: психологическому, физическому,
техническому и тактическому. Особенно выделяется психологический
страт, который играет организационную роль в учебно-тренировочном
процессе самбистов. 



THE STRATIFIED DESCRIPTION OF INTEGRATED 
MODELS PSYCHOLOGICAL MAINTENANCE

OF ACTIVITY SAMBISTS

Article is devoted the analysis of hierarchical structure of activity sam-
bists where the stratified approach is applied to the description of multilevel
structure of activity. Everyone strat corresponds to following mainframes:
psychological, physical, technical and tactical. It is especially allocated
psychological strat which plays an organizational role in training process
sambists. 
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A
na olmaq arzusu – ictimai
və psixoloji təcrübə lər dən
qaynaqlanır. Hamiləlik pro -

sesində təkcə embrion dəyi şik  liyə uğ -
ra mır, eyni zamanda ha mi lə qadının
orqanizmi istər fiziki, istərsə də psi -
xo loi baxımdan müəy yən dəyişikliyə
uğrayır. Həqiqətən də qadın hamiləlik
dövrünün hər mərhələ sin də özünəməx -
sus hissi ya şantılar ke çi rir. Bu hisslərə
misal ola raq təşviş, zehndə idraki
ziddiy yətlərin əmələ gəl məsi, ananın
embrio nun sağlamlığı üçün nigaran -
çılıq keçirməsi, hamiləlik dövründə qa -
 dının düçar olduğu ağrıları misal gös -
tə rə bilərik. Uşağın dünyaya gəl mə si -
nin ilk dövrlərində də qadın ha miləlik
dövründə keçirdiyi psixoloji
gərginliyin təsiri altında olur. Obraz lı
şəkildə desək qadın bu dövrdə xüsusi
psi xoloji mərhələlərdən keçir [1,
səh.67].

Hamiləlik dövrü psixoloji nöq te -
yi-nəzərdən “inkişafda böhran” he -

sab olunur. Hamiləlik həyatın digər
mərhələləri ilə müqayisədə özü nə -
məx sus təzahür xüsusiyyətlərinə ma -
likdir. Məhşur tədqiqatçı Eriskon
onu böhran mərhələləri adlandırır. Ha -
 miləlikdəki böhran xarakter əvvəlki
mərhələlərlə qarşılıqlı əkslik təşkil
edir ki, bu prosesdə yeni çıxış yolla -
rının tapılmasına çalışılır[2, səh. 69].

Hamiləlik qadın həyatında bir
böhran olmasına baxmayaraq, Deviç
(1945) hamiləliyi qadının ən ülvi və
böyük arzusu hesab edir. Özünü
tanıma və həqiqət özəlliyi ilə bir çox
qa dınlar həyatı kəşf etmənin yeni
yollarını qazanırlar. Hamiləlik
dövründə baş verən dəyişikliklər o,
cümlədən embrionun daxildən
hərəkət etməsi bu hissi daha da
artırır ki, artıq bu anaya bətnində
gəzdirdiyinin öz parçası olduğunu və
onun həqiqətən mövcudluğunu
dəqiq şəkildə dərk etməsinə imkan
verir[ 3, səh.111 ]. 
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Həmçinin əgər qadın ilk hami lə li -
yində doğumdan sonra uşağını
itirmişsə ikinci hamiləliyi dövründə
də uşağını itirməkdən daha çox
qorxar. Əgər bu baş verərsə o, halda
onu gü nahkarlıq hissi bürüyəcək və
özünü “pis” bir ana kimi dərk edə -
cək. 2-ci üç aylıqda qadınların qapa -
lılıq hisləri onların tənha olmağa
meylindən xəbər verir. Bu hislərin ən
yüksək nöqtəsi 3-cü üçaylıqda baş
verir və hamiləliyin sonunadək
olduğu kimi davam edir [4, səh.130].

Üçüncü üçaylıqda qadınlar do -
ğum prosesi, uşağın cinsi və sağlam
və ya ölü olma ehtimalı barəsində
na rahatlıq hissləri keçirirlər. Hamilə -
li yin sonuncu həftələrində bu sıxıntı
daha da artır. Doğum və onun ma -
hiyyəti qadının imkanı xaricindədir.
Uşağın doğulma məkanı və zamanı,
doğum ağrılarının öhdəsindən necə
gəlmək və ya necə bir uşaqla qarşı -
laşacağı hadisəsi qadınları çox nara-
hat edir. Bu dövrdə , xüsusilə də
hamiləliyin ilk aylarında qadınların
üzləşdiyi fəsadların aradan qaldrıl -
ma sına yardım edən amillərdən biri
qadının özünüdərk hissinin inkişaf
dərəcəsi ilə bağlıdır[ 5, səh.40 ] . 

Tibb aləmində ananın orqaniz mi -
nin sağlamlıq dərəcəsini müəyyən
et mək məqsədilə, müxtəlif bədən
üzvlərinin lazımi funksiyanı yerinə
yetirib, yetirməməsinə diqqət yetir -
mə yin vacib olduğunu qeyd edirlər.

Ananın zehni sağlamlığının dərəcə -
sini müəyyən etmək üçün onun hə -
ya tı vəzifəsini hansı səviyyədə icra
etməsini müəyyənləşdirmək vacib
amildir . Bundan başqa insan özünü
və başqalarını dərk etmək qabiliy yə -
tinə malik olur. İnsanın özünüdərk
etmək qabiliyyətinə malik olması
şəxsiyyətin inkişafında çox mühüm
amildir. Bu baxımdan “Mən” anla -
yışı çox mürəkkəb məna kəsb edir.
Hissi amil “Mən” məfhumunu bir
növ əksetdirmə funksiyasını yerinə
yetirir. Fərdin özünüqiymətləndirmə
zamanı hansı hissləri keçirdiyi və bu
prosesdə dərketmə amilinin və özü -
nə inamının səviyyəsini müəy yən -
ləşdirmə imkanı yaradır [5, səh.40] .

Bu istiqamətdə aparılmış tədqi -
qat larda “Mən” anlayışı fərdin sabit
fikir və arzuları ilə izah olunur. Bu
isə fərdin özü və başqaları ilə
münasibətdə əldə etdiyi məlumatların
tə si ri altında meydana çıxır. Bununla
yanaşı “Mən” anlayışı həm də özü -
nün bacarıq və özünəməxsus xüsu -
siyyətlərin fərdin təsəvvürləri ilə
əlaqəli olması mühit, cəmiyyət və
özünü dəyərləndirməsi onun arzu və
istəklərindən ibarətdir[ 6, səh.180].

Hər hansı iki nəfərin “Mən” an la -
yışı oxşar və ya eyni deyildir. Çünki
bu anlayışa müraciət meyarları
standartdır və hər hansı bir şəxs bu
metod lardan istifadə etməklə dünya
ilə təmasa girir. “Mən” haqqında
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nəzəriyyə əsasən bir fərdi mükəm -
məl tanıma və onun davranışlarını
də qiq şəkildə öncədən görmək onun
mənəvi meyarları çərçivəsində
“Mən”-ə müraciət etmədən qeyri-
mümkündür. Bu məqsədə çatmaq
önəmli biri olmaq və ya onu əhatə
edən dünyanı dərk etmək fərdin ba -
xışı nöqteyi nəzərinə və dünya gö -
rüşünə görə özündən asılıdır. Bunun
ilkin əsasını diqqətə layiq olmaq
təşkil edir [ 6, səh.180). 

“Mən” anlayışı psixologiya el -
min də müxtəlif aspektlərdən təhlil
olunmuşdur. Bu məsələləri təhlil
etməyə çalışan Azərbaycan psixolo-
qu professor Ə.S. Bayramov “Mən -
lik şüuru”nu aşağıdakı kimi səciyyə -
ləndirir: “Mənlik şüuru insanın özü -
nü şəxsiyyət kimi tanıması və dərk
etməsi prosesidir. Mənlik şüuru de -
dikdə insanın özünün qabiliyyət lə -
rinə, fikir və hisslərinə, davranış və
fəaliyyətinin, motivlərinə şüurlu mü -
na sibəti nəzərdə tutulur” [7, səh.180].

Müəllifin fikrincə, “mənlik şüu -
runun” əsas əlamətləri aşağıdakı lar -
dan ibarətdir: insan özünü bütün ət raf
aləmdən, yeni “Mən ”i, “qeyri-mən
”dən ayırır, özünün fiziki, psixi və
mənəvi keyfiyyətlərini qiymət lən -
dirir və dərk edir, psixi həyatın bü tün
cəhətlərinə şüurlu münasibət bəslə -
məyə çalışır.

Məlumdur ki , özünüdərketmənin
mərkəzi elementini, onun nüvəsini

“Mən” təşkil edir. “Mən” anlayışı ilk
dəfə psixologiyada U.Ceyms tərə fin -
dən formulə edilmişdir. U.Ceyms
qlobal “Mən”i (self ) iki təşkil
elementdən – “Mən dərkedən [7]” və
“Mən – obyekt”dən ( Me ) ibarət ol -
du ğunu göstərmişdir [8, səh. 20].

Özünüdərketmə mahiyyəti eti ba -
ri lə “mənlik şüuru”nun elementi he -
sab edilə bilər. Təbii ki, belə yanaş -
ma tərzi alternativsiz variant kimi qə -
 bul edilə bilməz. Çünki, bizim tək  lif
etdiyimiz ideya empirik və analtik
təhlilə istinad edir. Problemin daha
dərindən öyrənilməsi üçün uzun -
müddətli eksperimental tədqi qat ların
aparılması zəruridir [7, səh.180].

Özünüdərketmənin genezisini
araşdırarkən mühüm konstruktiv
möv qeni nəzərdən qaçırmaq olmaz .
Bu mövqe özünüdərketmənin gene -
zi sinə şəxsiyyət yanaşmasıdır. Məş -
hur Ukrayna psixoloqu P.R.Çamata
göstərir ki, özünüdərkin inkişafı şəx -
siyyət inkişafı ilə sıx bağlıdır. Onun
fikrincə, özünüdərketmənin təşək kü -
lü və formalaşması aşağıdakı amillə rin
təsiri nəticəsində baş verir: a) şəx -
 siyyətin onu əhatə edən ger çək liyi
dərk etməsi təlabatı; b) xarici ger -
çək liyə və özünə bələd olmaq tə la -
batı; c) müstəqilliyə, avtono mi ya ya
meylilik. Təbii ki, buradan belə bir
nəticə çıxarmaq olar ki, insan öz
təbiəti etibarı ilə özünüdərketməyə
meylidir və son məqsəd onun ger -
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çək ləşdirilməsidir. Lakin buradan
belə bir səhv əqli nəticə çıxarıl ma -
lıdır ki, özünüdərketmə bioloji
təlabatdır və fərdi şəkildə insan ona
nail ola bilər [8 ,səh. 15].

Tədqiqatçı Darli Bum belə hesab
edir ki, insanın reaksiyaları onun
davranışı zamanı meydana çıxır.
Bum fərz edir ki, bizim daxili aləmin
göstəriciləri olduğu mövzularla ya
əlaqə zəif, ya da şübhə doğurur. Biz
his lərimizi dərk etmək üçün davra -
nışlarımızı müşahidəyə arxalanırıq.
Bunun şəxsi təcrübələri ilə bağlı
teoremləri və tədqiqatları təsdiq
olunmuşdur [9, səh.70].

Özünüdərketmə çoxcəhətli bir
proses olduğu üçün ona birtərəfli şə -
kildə öyrənmək olmaz. Hətta bəzi
tədqiqatçılar [8] özünüdərketməyə
aktiv “mənlik şüuru” kimi də baxır -
lar. İrəlidə qeyd etdiyimiz kimi,
özünüdərketmə “mənlik şüuru” ilə
eyniləşdirilir və ya qarışdırılır. Belə
olan halda özünüdərketmə müstəqil
psixi fenomen olmaq etibarilə öz
var lığını itirir. Əgər qadın əvvəlki
hamiləliyində özünü düzgün şəkildə
dərk etməmişsə, onun ardınca gələ -
cək dəki özünün ən mükəmməl ana -
lıq rolunu icra edə bilməz. Belə
olduq da qadın ilk hamiləliyində han -
sı hislərə sahibdir? Özündən tam şə -
kildə xəbərdar olmuşmu? Bu özünü
dərk etmə hamiləlik dönəmindən
əvvəl olub, ya hamiləlik dönəmində?

Və bundan başqa bu qəbildən olan
təyinedici suallar da vardır. 

Rafman (2004) bir qrup qadın -
larda hamiləlikdən əvvəl və sonra
olan qarşılıqlı ziddiyyətlərin xüsu siy -
 yət lə ri ni araşdırmaq məqsədi ilə təd -
qiqat apardı. Yoxlanınanlar 42 nə fər
qadın idi və üçüncü hamiləlik döv -
 rünün üçüncü ayını başa vurur dular.
Onların bəziləri isə ilk dəfə ana olur -
dular. Tədqiqat obyekti kimi seçi lən -
lərin orta yaşı (25) idi və müxtəlif so -
sial statuslarına malik idilər. Nəticə -
lər dən bəzisi göstəriri ki o qrup qa dın -
lar ki evlilik qarşılıqlı ziddiyyətləri,
təhrik qəbul etmə, evdar lıqdan özünü
uzaq laş dırma kimi məsələlərdəki ca -
vabları yüksək qiyməti kəsb ediblər,
ha miləlikdən sonra qəmginlik və yüksək
iztirab hissini göstərirlər [2, səh.68 ]. 

Varena (2002) vasitəsi ilə ha mi lə -
lik dövründə və hamiləlikdən əvvəl
təsəvvürün rabitəsini araşdırma məq -
sədi ilə tədqiqat aparıldı. Tədqiqatda
Rocerzin özünədərk öyrənmək üçun
istifadə etdiyi testdən, özünüqiy mət -
ləndirmə testindən informasiyaların
analizi və təhlili üçün Piyerson
həmrəylik şkalasından, t parametrik
yox la masından istifadə olundu. Apa -
rılan tədqiqat göstərdi ki özünədərk
və hamiləlik arasında mənalı rabitə
var. Özünədərk ilə qadının hamilə li -
yin dən əvvəl və hamiləliyi dövründə
kəs kin fərqlər özünü büruzə verir
[10, səh.38].
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Alfred Gordon (1998) göstərir ki,
özünüdərk etməsində problemləri
olan hamilə qadınlarda təbii doğum -
dan qorxma halı yaranır. Bu halda ha -
milə qadının doğumu qeysər kə si yi ilə
ola bilər. Təbii doğuma qarşı özü nü -
dərk etməsinin inkişaf etdirilməsi
üçün düzgün planlaşdırılmış yanaş -
ma nın yaradılması zəruridir. Bu isə öz
növbəsində bu prosesdə ortaya çı xa
bilə cək neqativ halların aradan qaldı -
rıl  masına şərait yarada bilər [9, səh.47].

Psixoloji ədəbiyyatın təhlili və apar -
dığımız tədqiqata əsaslanaraq belə
nəticəyə gəlirik ki, hamiləliyin ilk
döv ründə ananın özünüdərk et məsi

za manın keçirdiyi psixoloji hal lar iki
baxımdan əhəmiyyətli he sab edilir.
Birincisi, fərdin öz nöq te yi-nəzəri,
digəri isə ictimai nöqteyi-nəzəri ba -
xımından. Belə ki ana ilk hami ləliyi
vaxtında öz daxili aləmi ilə tanışlığı,
özünü tanıma, yeni şəraitə uyğun laş -
ma daxili aləmində yaranan prob -
lem lərin aradan qaldırılması vasitə -
silə öz şəxsiyyətinin tam şəkildə
inkişaf etməsinə nail olur. Beləliklə
də kamil insan kimi formalaşmış bir
şəxs olaraq hamilə qadın ana rolunu
daha yaxşı səviyyədə dərk edərək,
cəmiyyətə sağlam bir övlad bəxş
etməyə qadir olur. 

Ədəbiyyat:



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ

САМОПОЗНАНИЯ НА ПЕРВЫХ МЕСЯЦАХ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН

Желание быть матерью возникает из общественно-бытового и пси -
хо логического опытов. Во время беременности подвергается изме не -
нию не только эмбрион, но и организм беременной женщины как с фи -
зической, так и психологической точек зрения. Женщина в этот период
проходит через особенные психологические этапы. Кроме этого, че ло -
век способен к самопознанию и познанию понятия оценки. Спо соб -
ность человека к самопознанию очень важный фактор. Понятие «Своё»
подразумевает очень сложный смысл и включает в себя такие важные
факторы как два чувства и познание.

INVESTIGATION OF THE PREVIOUS STUDIES
IN THE FIELD OF SELF-CONSEPT OF PREGNANT 

WOMEN AT THE FIRST PREGNANCY 

All studied show that tendency to have a child arises from complex
resources of biological, social, cultural and inner psychological experiences.
In the process pregnancy, not only the chrysalis changes but also the mother
is a subject for the physical and psychological changes. In this period, the
woman passes mental special stages. In addition, every person has the self-
perception and the self -evaluation capacity."Self" is one of the complex
concepts in this case and in the pregnancy period, mother tries to achieve a
self-perception.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsının elmi şu ra -
sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol №8).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru
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Н
овейшая история Азер -
бай джана харак те ри зует -
ся сложными, полными

драматизма событиями. С одной
стороны, ее характеризует высо кая
мобильность внутренних про цес -
сов, открытость общества для но -
во введений и реконструкций, с
дру гой – страна подвергается тя же -
лым испытаниям. Прежде все го,
это Армяно-Азер байджан ский кон -
фликт вокруг Нагорного Карабаха,
активно влияющий на все сферы
жизни общества. Все события,
про исходящие в обществе, так или
иначе, рассматриваются через приз -
му Карабахских событий. При

этом на восприятие текущих со -
бы тий связанных с конфликтом
оказывают влияние негативные
стереотипы и чувства, предвзятые
мнения, отрицательные оценки и
установки, которые конфлик тую -
щие стороны испытывают друг к
другу. Наряду с другими фак то ра -
ми большую роль в формировании
выше указанных структур играет
прошлый опыт. На основе прош -
лого опыта человек формирует
систему отношений к текущим со -
бы тиям. Именно о свойствах сис -
темы связей и отношений говорят
часто в том случае, если речь идет
о какой-либо определенной "точке
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зрения" , идентичности или "уста -
новке". [1] Система отношений в
психологии характеризуется как
сфера психического, охватываю щая
единичные образования чувст вен -
но воспринимаемого, которые за -
ни мают в ней определенное мес -
то, имеют свое направление и
свою величину. Каждая такая сис -
тема имеет свою индиви дуаль ную
структуру, которая может быть
более или менее плотной и ус -
тойчивой. Сложившаяся система
отношений есть продукт как нахо -
дящихся во взаимодействии друг с
другом образов восприятия, так и
работы памяти и эмоций. В дан -
ной статье представлены резуль та -
ты исследования влияния па мя ти и
эмоции на отношение к Армяно-
азербайджанскому конфликту во -
круг Нагорного Карабаха. 

Теоретическая основа иссле до -
вания:

Система отношений к опре де -
лённым процессам в обществе
тесно связана с эмоциями. Эмоция
руководит мыслительной и физи -
ческой активностью индивида, на -
правляет ее в определенное русло.
Эмоция регулирует или, вернее
сказать, фильтрует наше вос прия -
тие. [2] Когда эмоция возникает
как отклик на конкретный мен -
тальный образ, будь то символ,
понятие или мысль, можно гово -

рить о возникновении связи меж -
ду чувством и мыслью, или об аф -
фек тивно-когнитивной структуре.
У взрослого человека эмоции очень
часто связаны с менталь ны ми об -
разами, и потому представляется
необходимым акцентировать вни -
мание на этом тезисе: регулярное
возникновение определенной эмо -
ции в ответ на определенный
образ в конце концов приводит к
формированию аффективно-ког -
ни тивной структуры. Эмоции - это
дифференцированная оценка раз -
ных ситуаций. В отличие от эмо -
ционального тона, который дает
обобщенную оценку (нравится -
не нравится, приятно - неприят -
но), эмоции более тонко пока зы -
вают значение той или иной си -
туации. [ 3] Оценка ситуации либо
отдельных элементов ситуа ции
происходит на основе прошлого
опыта. Одним из свойств эмоций
считается их способность долгое
время храниться в памяти. В связи
с этим выделяют особый вид па -
мяти - эмоциональный. Эмоцио -
нальная память выражается в
запоминании и воспроизведении
чувств. Вспоминая прошлые со -
бы тия нашей жизни, мы не только
воспроизводим зрительные обра -
зы людей и обстановки, слова,
произносившиеся нашими собе -
сед никами, мысли, вызванные в
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нас этими словами; иногда при
таких воспоминаниях в нас ожи -
вают и пережитые раньше чувст ва.
Как правило, люди хорошо помнят
те события своей прошлой жизни,
которые вызвали у них сильную
эмоциональную реакцию. Хра ня -
щаяся в памяти информация, свя -
занная с определенной эмоцией,
активируется и становится более
доступной и как результат легче
перерабатывается вновь посту паю -
щая информация, соответствую -
щая актуальному эмоциональному
состоянию испытуемого. [4] Од -
нако сама память не ест нечто од -
но родное не структу ри ро ван ное.
Чтобы внести ясность в этот воп -
рос здесь следует более подробно
остановиться на некоторых совре -
менных подходах к проблеме изу -
чения памяти. [5] Для нас особый
интерес представляют теорети чес -
 кие положения, сформу лиро ван -
 ные в теории памяти предло жен -
ной Тульвингом (Tulving, 1972,
1983,1986,1989а, b). Он разделил
память на два типа: эпизоди чес -
кую и семантическую. Такое раз -
де  ление весьма важно, так как
позволяет высветить новые ориен -
тиры для ориентации иссле до ва -
ний и теоретических разработок.
Остановимся более подробно на
этих типах памяти. Эпизодическая
память получает и хранит инфор -

мацию о датированных по вре ме -
ни эпизодах или событиях, а так -
же о связях между этими события -
ми. Можно сказать, что эти
события являются своеобразными
«автобиографическими вехами» в
последовательной цепочке авто -
биографической памяти. Эпизо ди -
ческая память подвержена изме -
нениям или потерям информации,
но она важна, поскольку состав -
ляет основу для опознания собы -
тий, людей и мест, встречавшихся
в прошлом. Этим воспоминаниям
во многом не хватает формальной
структуры, которую мы приме няем
ко всякой другой информации,
особенно хранящейся в семан ти -
ческой памяти. Семантическая
память – это память на слова,
понятия, правила и абстрактные
идеи. Согласно Тульвингу – это
умственный тезаурус, который
организует знания человека о сло -
вах и других вербальных сим во -
лах, их значениях и референциях,
о связях между ними и о правилах,
формулах и алгоритмах мани пу ли -
рования этими символами, по ня -
тиями и отношениями. Сог лас но
Андерсону эпизодическая и
семантическая информация вклю -
че ны в декларативную память.
Декларативная память обеспечи -
вает ясный и доступный отчет о
прошлом индивидуальном опыте.
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Память на события и факты вк лю -
чает запоминание слов, лиц и т.д.
Декларативное знание включает
фиксацию индивидуального опы -
та, чувства «знакомства» с ним,
информацию о том, когда и где
происходили хранящиеся в памя -
ти события, и возможность внут -
реннего воспроизведения их в
форме воспоминаний. Чтобы сде -
лать всю эту информацию доступ -
ной, люди используют язык. Мы
пользуемся словами даже для
того, чтобы классифицировать
предметы или события, которые
никогда прежде не были объектом
нашего чувственного опыта и не
осознавались нами. [6] 

Резюмируя можно сказать, что
память как динамическая система,
реализуя накопленные и отоб ран -
ные образцы социального поведе -
ния, функционирует в значении
источника параметров обществен -
ного порядка, является архивом
прошлого, и активной сетью се лек -
  ции и накопления инфор ма ции. В
ситуациях социальной не ста биль -
ности в обществе, выз ванной сов -
ре менными изменениями, источ -
ником параметров порядка стано -
вятся образцы поведения в прош -
лом. При этом включенные в
структуру декларативной памяти
элементы эпизодической памяти
хранят информацию о личном

опыте и позволяют путешест во -
вать назад в личном времени.
Семан тическая память позволяет
нам ассимилировать знание и
информацию в общем смысле.
Однако на то, как человек воспри -
нимает и относится к событиям,
влияет также и то, насколько он
лично вовлечен в события. Эф -
фект самореференции связан с тем
фактом, что люди имеют тен ден -
цию лучше помнить информацию,
которая имеет к ним непосредст -
венное отношение. Участники
событий демонстрируют более
детальную и долговременную па -
мять на эти события. 

Исходя из проведенного ана -
лиза в контексте нашего иссле до -
вания можно сформулировать не -
сколько вопросов. Во – первых, как
будет влиять активизация эмоцио -
нальной памяти и эмоций, связан -
ных с конфликтом на отно шение к
Армяно-азербай джан скому кон -
флик ту вокруг Нагор ного Кара ба -
ха? Во-вторых, будет ли активи за -
ция структур декла ра тивной памя -
ти обнаруживать себя, изменяя
сис тему отношений к участникам
этого конфликта?  В-третьих, как
на отношения влияет эффект само -
ре ференции или фе номен непос -
ред ственного участия в событиях?

Экспериментальное иссле до -
вание и обсуждение результатов:
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Для ответа на поставленные
воп  росы было предпринято экспе -
ри ментальное исследование. Учи ты -
 вая стоящие перед исследова нием
задачи, в качестве методики было
выбрано структурированное
интервью.

В исследовании приняли учас -
тие в общей сложности 40 человек
в возрасте от 18 до 35 лет. Из них –
20 – участники событий, а 20 лю -
ди, не участвовавшие в собы тиях
Нагорно-Карабахского кон фликта. 

На первом этапе перед иссле -
дованием стояла задача выявить
текущее отношение к Армяно-
азербайджанскому конфликту во -
круг Нагорного Карабаха. С этой
целью был разработан опросник,
включающий ряд вопросов на -
прав ленных на обнаружение отно -
шения к странам участникам
конфликта, а также различным
странам активно участвующим в
урегулировании этого конфликта.
Ответ на каждый вопрос оцени -
вался по 7 бальной шкале ( от ми -
нимума 1 означает – «нет никакой
вины», до максимума 7- «во всём
виновата»). Для обработки полу -
чен ных данных использовался
час тотный анализ. Ниже приве де -
ны некоторые результаты иссле до -
вания. Отвечая на следующие
вопросы: « Как Вы считаете, в ка -
кой степени нижеуказанные стра -

ны виновны в возникновении Ар -
мяно-Азербайджанского, Нагорно
– Карабахского конфликта?» и
«Как Вы считаете, в какой степени
нижеуказанные страны виновны в
том, что этот конфликт до сих пор
не урегулирован?» респонденты
должны были оценить по 7 баль -
ной шкале свое отношение к Азер -
байджану, Армении, России и США.

Как видно из рис. 1, 5 рес пон -
ден тов из десяти считают, что
Россия виновата во всём, 4 рес -
пон дента считают, что виновна в
некоторой степени. Также из рис.
1 видно, что 7 респондентов из 10
считают Армению виновной во
всём, а 2 респондента считают
виновной до некоторой степени.
При этом, что интересно до не -
которой степени виновным в воз -
ник новении Нагорно-Кара бах ско го
конфликта 10 респондентов счи -
тают Азербайджан. США 6 рес пон -
дентов считают вовсе неви нов ны -
ми, а 3 респондента счи тают ви -
нов ными до некоторой степени 

Рисунок 1. Число выборов по
странам в ответ на вопрос: «Как

Психолоэийа jурналы 2010, №3

Кадырова Р.Г., Исаева П.Т.

38



Вы считаете, в какой степени
нижеуказанные (Азербайджан,
Ар мения, Россия, США) страны
виновны в возникновении Ар мя -
но-Азербайджанского, Нагорно –
Карабахского конфликта?» 

При ответе на второй вопрос
картина несколько изменяется (см.
рис. 2). Если вина Росси, ее нега -
тивная роль в этом вопросе не
вызывает сомнения у боль шин -
ства респондентов, то США также
рассматриваются как до неко то -
рой степени виноватые в затяги -
вании процесса урегулирования.
При этом большинство респон -
дентов считают Азербайджан не
виновным в том, что конфликт не
урегулирован. 

Рисунок 2. Число выборов по
странам в ответ на вопрос: «Как
Вы считаете, в какой степени
нижеуказанные страны виновны в
том, что этот конфликт до сих пор
не урегулирован?». 

На втором этапе исследования
стояла задача выяснить, как вли -
яют переживаемые человеком
эмо ции на отношения. Здесь до
предъявления вопросов, исполь -

зуемых в первой части интервью
респондентам были показаны
фотографии, запечатлевшие раз ру -
 шительные последствия Кара бах -
ской войны. Вызванные эмо цио -
нально нагруженными зри тель -
ными образами переживания за -
ме рялись с помощью шкалы эмо -
ционального состояния. 

Ниже представлены фотог ра -
фии, использованные в процессе
исследования.

Как показал сравнительный
анализ рис. 1 и рис. 3 вызванные
демонстрацией фотографий пере -
жи вания повлияли на оценку Ка -
рабахского конфликта. Прежде
всего, это касается Армении. Все
респонденты в этом случае пол -
ностью видят вину за Арменией.
Отношение же к Азербайджану
стало более позитивным. Ответ
«не виновен» встречается в 9 слу -
чаях из 10, а ответ до некоторой
сте пени виновен уже упоминается
всего 1 раза, тогда как в случае ин -
тервью без фотографий этот ва риант
выбрали все 10 рес пон ден тов. 
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Рисунок 3. Число выборов по
странам в ответ на вопрос: «Как Вы
считаете, в какой степени ниже ука -
занные страны виновны в возник -
но вении Армяно-Азербай джан ско го,
Нагорно – Карабах ско го кон флик та?»
(после предъяв ления фотографий). 

Демонстрация фотографий
так же повлияла на отношение к
США, которые оцениваются более
негативно – 7 ответа «виновна во
всём», тогда как без фотографий –
ответов «виновна во всём» нет
вообще. При этом отношении к
Рос сии осталось неизменным.

Рисунок 4. Число выборов по
странам в ответ на вопрос: «Как
Вы считаете, в какой степени ни -
жеуказанные страны виновны в
том, что этот конфликт до сих пор
не урегулирован?» (после предъ -
яв  ления фотографий). 

Очень схожие несколько менее
выраженные изменения вызвал
показ фотографий и при ответе на
второй вопрос (см. рис.2 и рис.4).

Резюмируя можно конста ти ро -
вать, что эмоциональные пере жи ва -
ния влияют на восприятие событий,
изменяя отношение к ним. Однако

встает вопрос как эти переживания
будут обнаруживать себя у людей
непосредственно участвовавших в
конфликте, па мять которых хранит
информацию о пережитой трагедии
и тех кто не был непосредственным
участ ником память которых скорее
носит декларативный характер.

Чтобы решить эту задачу, на
третьем этапе работа проводилась
с вынужденными переселенцами
и беженцами. Ниже представлены
результаты опроса. Как видно из
рис.5, наблюдается усиление вины
в конфликте со стороны России.
Та же картина наблюдается и в
вопросе урегулирования. 

Рисунок 5. Число выборов по
странам в ответ на вопрос для вы -
нужденных переселенцев и бе -
жен цев: «Как Вы считаете, в какой
степени нижеуказанные страны
виновны в возникновении Армя -
но-Азербайджанского, Нагорно –
Карабахского конфликта? 
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Рисунок 6. Число выборов по
странам в ответ на вопрос для
вынужденных переселенцев и бе -
женцев: «Как Вы считаете, в какой
степени нижеуказанные страны
виновны в том, что этот конфликт
до сих пор не урегулирован?»

Наблюдается усиление вины
Россия, а также США в затяги ва -
нии урегулирования конфликта.
Представляет интерес и тот факт,
что участники событий вину Азер -
  байджана и Армении в уре гу ли ро -
вании конфликта недооценивают.

Заключение
Полученные в ходе иссле до ва -

ния результаты свидетельствуют о
том, что в ситуации конфликта
переживаемые человеком негатив -
ные эмоции влияют на восприятие
текущих событий, усиливая нега -

тивную роль и вину противной
стороны, как в возникновении, так
и урегулировании конфликта. С
другой стороны, респонденты
склоны констатировать свою не
виновность в возникновении кон -
фликта и в целом отношение к
своей группе становится более
позитивным. Исследование также
показало, что непосредственные
участники конфликта, в нашем
случае Армения и Азербайджан,
ретроспективно оцениваются
участ никами событий, вынуж ден -
ными переселенцами и бежен ца -
ми как менее виновные в кон флик -
те и их роль в урегули ро ва нии рас -
сматривается как нез на чительная,
по сравнению с теми, кто не
участвовал в событиях. 
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HAFİZƏNİN SOSİAL-PSIXOLOJİ TƏDQİQİNƏ DAİR

Azərbaycanın yeni tarixi mürəkkəb, dramatizm ilə dolu hadisələrlə xa -
rak terizə olunur. İlk öncə, bu cəmiyyətin bütün sahələrinə təsir göstərən
Dağlıq-Qarabağ ətrafında yaranmış Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir.
Cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələr Qarabağ hadisələrinin prizmasından
baxılır nəzərdən keçirilir. Digər tərəfdən münaqişənin həlli insanların bu
münaqişəyə necə münasibət göstərməklərindən asılı olacaq. Məqalədə
insanların Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan-Azərbaycan münaqişasinə
münasibətini təyin edən psixoloji faktorlara nəzər salınır. Affektiv-koqnitiv
strukturun və hafizənin müxtəlif növlərinin, həmçinin özünüreferensiya
effektinin bu münaqişəyə yönəliş və münasibətə olan təsiri araşdırılır.

ABOUT ONE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 
RESEARCH OF MEMORY

The new history of Azerbaijan is characterized by complicated and dra-
matic events. First of all, it is Armenian - Azerbaijani conflict around
Nagorno-Karabakh that actively impacts all spheres of the society. 

All events, occurring in the society are considered through prism of
Karabakh events. On the other side, the solution of the conflict will depend
on how people treat this conflict. Article points out some psychological fac-
tors that shape people's attitude toward Armenia-Azerbaijani conflict around
Nagorno-Karabakh. This article is an attempt to present the results of
research on the effects of different types of memory and self-reference effect
on relation and attitude of people toward Armenia-Azerbaijani conflict
around Nagorno-Karabakh.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsının elmi şu ra -
sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol №8).

Rəyçi K.R.Əliyeva, psixologiya elmləri doktoru, professor
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M
ürəkkəb hadisələrlə zən -
gin olan tarixi inkişafın
elmi təhlilini verərkən,

obyektiv olaraq,dövlət başçısının
dövləti qoruyub saxlamaq məharəti,
onun ölkəni inkişaf etdirmək strate -
giyasına münasibəti bildirilir. Bu gün
də əvvəlki dövrlərə nisbətən qat-qat
mürəkkəbləşən,qloballaşan dünyada
hər hansı bir dövlətin fəaliyyətinə,
onun inkişaf dinamika sına dövlət
başçısının fəaliyyəti prizmasından
baxılır.Çünki dövlət başçısı dövlətin
qarantıdır.

Lider və dövlət, lider və inkişaf –
bunlar sıx vəhdət təşkil edir.Tarixi
in ki şafın bütün mərhələləri sübut
edir ki, lideri olmayan dövlət heç

vaxt tərəqqi edə,heç vaxt tanına ,
üzləşdiyi taleyüklü problemləri həll
edə bilməz. Dünyanın inkişaf tarixi
buna əyani sübutdur. Bu gün qlobal -
laşan dünyada ən məşhur siyasətçi -
lər, psixoloqlar, proqnozlaşdırıcılar
şəxsiyyətin təntənəsi faktorunu müa -
sir dövrün ən aparıcı inkişaf
amillərindən sayırlar.

Tarixi liderliyin psixologiyası
mə sələsi ən qədim və eyni zamanda
müasir tədqiqat sahəsidir.Tarixdə mü -
hüm iz qoyan, siyasi transformasi ya -
ların səbəbkarı olan, proqressiv dəyi -
şikliklər yaradan şəxsiyyətlər həmişə
böyük maraq doğurub. Siyasi lider -
liyin öyrənilməsində onun motivləri -
nin aşılanması, mənəvi və intellek -
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tual aspektlərinin, mənəvi dəyərləri -
nin və ən əsas strategiyasının öyrə -
nil mə si böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bu baxımdan Ümummilli lider Hey -
dər Əliyevin strategiyası və qoyulan
məqsədlərə çatması yolu siyasi lider-
liyin nadir nümunəsidir.

AMEA-nın müxbir üzvü, profes -
sor B.H.Əliyev haqlı olaraq yazır:
«Azər baycanın 1988-2003-cü illər -
də ki siyasi həyatına nəzər salanda ilk
olaraq belə təəssürat yaranır ki, hə -
min dövrdə kifayət qədər siyasi
liderliyə iddialı və ya müəyyən qrup
tərəfndən siyasi lider kimi qəbul edi lən
insanlar olmuşdur.Lakin so sial-psi -
xoloji təhlil göstərir ki, qeyd et di yi -
miz meyarlara cavab verə biləcək,
hə qiqətən ümummilli liderə çevril miş
bir siyasətçi-vətəndaş var - Heydər
Əliyev! Azərbaycançılıq ideyası ətra -
fında xalqın birliyini təmin etmiş mil -
li dövlətçiliyin varisi - ümummilli li -
der dahi Heydər Əliyev!» [1, с. 6-7]

Böyük əksəriyyətin və ya ha mı -
nın gerçək olduğunu zənn etdiyi nin
yanlış olduğunu qabaqcadan duy-
maq, onun qarşısını alaraq cəmiyyəti
ağır bəladan, faciədən qurtarmaq,
ümumini səfərbər edib ardınca sona
qədər aparmaq və onları öz ideya la -
rı nın daşıyıcısına çevirmək ümum-
milli liderin tarixi missiyasıdır.Heç
kimin görə bilmədiyini görmək, aş -
kar etmək və buna uyğun qərarlar
qəbul edib qətiyyətlə həyata keçir -

mək dahi tarixi şəxsiyyətə xas bir
keyfiyyətdir. Tarix və tarixdə şəxsiy -
yətin rolundan danışarkən iki cəhəti
nəzərə almaq lazımdır. Birincisi, şə -
rait və onun tələbini, ikincisi, şəx siy -
yəti və onun şəxsi keyfiyyətlərini.Bu
baxımdan XX-XXI əsrin ən gör -
kəmli siyasətçilərindən biri, müd rik
ümum milli lider Heydər Əliyevin
psixoloji portretinin təhlili böyük
elmi əhəmiyyət kəsb edir.Tarixi
faktlar əsasında aparılan sosial-psi -
xoloji araşdırmalar Azərbaycan tari -
xində şəxsiyyətin tarixi şəxsiyyətə
çevri lərək tarixin axarını dəyişdir -
mə sinin mexanizm və qanunauy ğun -
luqlarını müəyyənləşdirməyə imkan
verir. [2,s.3-4]

Siyasi liderlərin fəaliyyətində, si -
yasi iradəsində elə fenomenal mə -
qam lar özünü göstərir ki, onların
fəa liyyəti və siyasi təfəkkürü ayrı-
ayrı xalqlar, siyasi liderlər üçün əsas
olur, nümunəyə çevrilirlər.Bu ba -
xım dan ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev öz psixoloji keyfiyyətləri və
siyasi təfəkkürü ilə liderlər arasında
müstəsna bir yer tutur.İlk növbədə
ona görə ki, onun psixoloji keyfiy -
yətlərini siyasi fəaliyyəti tamam -
layır. Fəaliyyətinin nəticələri ümum -
bəşəri əhəmiyyət kəsb edir. M.Ve -
berin sözləri ilə desək,o, xarizmatik
tipli liderlərdəndir.

Fəlsəfə elmləri doktoru, profes -
sor S.S.Xəlilov yazır: «Heydər Əli -
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yev milli ideologiyamızın əsas prin -
siplərini müəyyənləşdirməklə bəra -
bər, onların həyata keçirilməsinə
şəx sən özü nəzarət edir ki,bu da
onun dövlət başçısı olmaqdan əlavə,
bir milli lider kimi üzərinə götür dü yü
missiyaya necə böyük məsuliyyətlə
yanaşdığına nəzarət edir. Siyasi
liderliklə milli liderlik keyfiyyətləri -
nin bir şəxsdə birləşməsi, əlbəttə,
unikal haldır. Məhz bu cəhət Azər -
bay canda keçid dövrləri üçün bir
qay da olaraq səciyyəvi olan siyasi və
iqtisadi islahatlarla milli ənənəçilik
arasında uyğunsuzluqlar və qarşı dur -
malardan xilas olmağa, milli və
ümumbəşəri dəyərlərin vəhdətinə
nail olmağa imkan vermişdir». [ 3, s.
87]

Bu gün keçən əsrin təbəddülatla -
rına nəzər yetirdikdə görürük ki,
Hey dər Əliyevin bütün siyasi fəaliy -
yəti, psixoloji keyfiyyətləri zəmanə -
mizi ifadə edən, onun daşıyıcısına
çev rilən əzəmətli abidədir. Özü də
bu digərlərinə bənzəməyən qeyri-
adi, fenomenal abidədir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
möhkəmlənməsi, dünyada nüfuz qa -
zan ması, inkişafı və tərəqqisi Azər -
baycan xalqının böyük oğlu,müdrik
rəhbər,dahi şəxsiyyət, ümummilli
lider, dünya diplomatiyasının kori -
feyi, millət atası Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin gərgin siyasi fəaliyyətini
təsdiqləyən faktlardandır. Xalqı mı -

zın ötən əsrdə yetişdirdiyi böyük
şəx siyyət olan Heydər Əliyev siyasi
fəaliyyətinin bütün mərhələlərində
Vətənə, xalqa, torpağa sonsuz mə -
həb bət və səadət hissi ilə, qurub-ya -
ratmaq amalı ilə yaşamış,hər zaman
mil li ideallara bağlı olmuşdur.
Ümum  milli liderimiz bütün zəngin və
mənalı həyatı boyu daim xal qı nı, Və -
tənini düşünmüş, Azərbaycanın ən
çətin məqamlarında onu üzləşdiyi
faciə lərdən, çətinliklərdən xilas et mək
üçün misilsiz fədakarlıqlar gös tərmiş,
təbiətin bəxş etdiyi bir çox fitri
keyfiyyətlər sayəsində tarixi hadisə -
lərin inkişaf məcrasını qabaqcadan
müəyyən edə bilmişdir. Heydər Əli yev
dühası milli tarix üçün böyük əhə -
 miyyət daşıyan qərarlar qəbul edi lən
za man əsl vətənpərvər mövqeyi tutmuş,
özünün siyasi ba ca rığı sayə sində Azər -
baycanı vətəndaş müha ri bəsi təhlükə -
sindən, ictimai-siyasi böh randan xilas
etmiş, xalqın qəlbində sa baha inam
hissi yaratmağı bacarmışdır.

Dahi şəxsiyyətin həyatını və
siyasi fəaliyyətini öyrənmək Heydər
Əliyev ideologiyası ilə silahlanmaq
deməkdir. Heydər Əliyevin bioqra fi -
yası və siyasi fəaliyyətində qə tiy yət -
lilik və müdriklik güclüdür. 

Şəxsiyyətin siması əməli ilə bağ -
lıdır. «Mən ömrümün qalan hissəsini
xalqıma bağışlayıram» - deyən bu
bö yük insanın bütün həyatı və fəa -
liyyəti ideal bir məqsədə-müstəqillik
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əldə etmiş Azərbaycan dövlətinin
tən tənəsinə, Azərbaycan xalqının
maddi rifahının və güzəranının yax -
şılaşmasına, ölkədəki sabitliyin qo -
ru nub saxlanmasına həsr edilmişdir.
Ümummilli liderimiz hələ Azərbay -
cana birinci rəhbərliyi dövründə
böyük təzyiqlərlə üzləşsə də,heç bir
riskdən çəkinməyərək əzmkar fəa -
liyyəti ilə xalqda tarixi keçmişi,milli
kimliyi,dili,mədəniyyəti,milli adət-
ənənələri və düşüncə sistemi barədə
dolğun təsəvvürləri formalaşdıra bil -
mişdir. Heydər Əliyev fenomeninin
Azərbaycana uzun müddətli rəhbər -
liyinin ən sanballı göstöricisi də
məhz Azərbaycançılıq məfkurə sinin,
milli ruhun hədsiz yüksəlməsi, milli
özünüdərkin inkişafı, xalqın tarixi
yaddaşının özünə qaytarılması kimi
fundamental prinsiplər əsasında mil -
li dövlətçilik arzularının və hisslə ri -
nin güclənməsi real siyasi amilə
çevrilmişdir.

Heydər Əliyev böyük dövlət xa -
dimi, mütəfəkkir tarixi şəxsiyyət dir.
Ulu öndərin zəngin düşüncələrinə
bələd olmağa qabil olan hər kəs onun
təfəkkürünün məntiqi gücünə,fəlsəfi
fikrinin dərinliyinə, mühakimə ləri -
nin mükəmməlliyinə, problemlərə
tarixi - məntiqi - psixoloji yanaşma
tərzinə heyran qalmaya bilməz.

Ümummilli lider Heydər Əliye -
vin özünəməxsus zəngin dövlətçilik
fəlsəfəsi müstəqil Azərbaycanın bu -

günki və gələcək uğurlarının əvəz -
edil məz və tükənməz rəhni, böyük
quruculuq məktəbidir.

Dahi lider Heydər Əliyev haki -
miy yətə özünügerçəkləşdirmək üçün
gəlməmişdir. O, sözün ən yüksək və
ali mənasında öz ölkəsinin alovlu
və tənpərvər vətəndaşı idi. Əsl siya -
sətçi kimi o, real düşüncəyə malik si -
yasətçilərdəndir. Azərbaycanın mə -
na feyi onun üçün ən ali müqəddəs
məqsəd olmuş və bu məqsədi nami -
nə onun siyasi iradəsi istənilən zir və -
ni fəth etmək qüdrətin də olmuşdur.

Ümummilli lider Heydər Əliye -
vin müasir dövrümüzün ən görkəmli
dövlət xadimlərindən, liderlərindən
birinə çevrilməsi yalnız onun xarak -
terinə xas olan şəxsi keyfiyyətləri,
özü nüdərketməsi, özünüadekvat qiy -
mətləndirməsi, intellektual bacarığı,
şəxsi fikirlərində,dərketmədə təfək -
kür çevikliyi ilə deyil,həm də özü -
nün şəxsi intellektual bacarıq la rın -
dan, aldığı tərbiyə və təlimdən lazım
gələndə istifadə etmək qabiliyyətini
özündə əks etdirən bacarığa malik
olması ilə bağlı idi.

Ümummilli liderin psixoloji port -
retinin yaradılmasında onun məsu -
liy yət hissinin hansı səviyyədə inki -
şaf etməsinə, insanları inandırmaq
bacarıqlarına da xüsusi diqqət yetir -
mək lazımdır.

Ümummilli lider Heydər Əli ye -
vin psixoloji portretini yaratmaq
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üçün onun bioqrafiyasına, siyasi fəa -
liy yətinə, keçdiyi tarixi yola nəzər
salmaq lazımdır. Çünki, siyasi
liderlərin psixoloji xüsusiyyətlərini
öyrən mək üçün əksər tədqiqatçılar
bioqrafik metoddan istifadə edirlər.

Heydər Əliyevin bioqrafiyasına, fəa -
liyyətinə diqqət yetirəndə onun şəx siy -
yətində formalaşmış əxlaqi cəhət lə ri üç
istiqamətdə nəzərdən keçirmək olar:

1. Əxlaq normaları: cəmiyyət tə -
rə findən kənarlaşdırılmaq – fərdi
tələblər verilməsi kimi, fərdin ictimai -
liyinə müraciət edilməsi, onun dav -
ra nışının tənzim edilməsi kimi;

2. Əxlaqi mənlik şüuru: fərdin
icti mai tələblərinə daxili münasibəti,
bu tələbləri dərk edib qiy mət lən dir -
məsi, onları öz niyyətləri ilə tutuş -
durması kimi;

3. Əxlaqi hərəkət,əməl: öz niyyət
və məqsədlərinin ictimai formalara
uyğun və ya onların ziddinə olaraq
öz davranışlarında, hərəkətlərində
həyata keçirilməsi kimi. 

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin
avtobioqrafiyasının zənginliyi, uzun -
 müd dətli siyasi fəaliyyət və bu fəa -
liyyətin dinamik dəyişilməsi, yük -
 səlişi onun şəxsiyyətinin psixo loji
xarakteristikasının verilməsini ol -
duq ca çətinləşdirir.. 

Dahi insan Heydər Əliyevin
bioqrafiyasının bəzi anlarını qısa
şəkildə nəzərdən keçirsək, görəcəyik
ki, şəxsiyyətin formalaşması və onun

yüksəlişi üçün vacib olan əxlaqi və
mənəvi azadlıq əslində Heydər Əli -
yev şəxsiyyətinin xarakterik xüsu -
siy yətlərindəndir. Onun davranış
tərzi, siyasi fəaliyyəti, bütünlüklə
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün
dövrlər məhz bu prinsiplər üzərində
qurulmuşdur. Bu cəhət sübut edir ki,
mənəvi azadlıq və əxlaqi paklıq fərdi
davranışın, biliyin qavranılmasını
müəy yən edərkən cəmiyyətin tələb -
ləri ilə öz niyyətləri arasında şüurlu
surətdə ahəngdar uyğunluq yaran -
ması şəklində özünü gerçəkləşdirir.

Ümummilli liderimiz Heydər
Əli yevin siyasi-psixoloji xüsusiyyət -
lə rinin əks olunmuş bioqrafiyası
əslin də onun siyasi həyatının xalqın
həyatının tərkib hissəsi kimi bir-
birindən fərqlənmir.Onun bioqrafi -
yası xalqın tarixi ilə bağlı şərəfli bio-
qrafiyadan, siyasi təcrübi mərhə lə -
lərdən ayrı götürülə bilməz. 

Heydər Əliyevin psixoloji portre-
tini yaratmağın çətinliklərinə bax-
mayaraq, bunu etmək bizim vətən -
daşlıq borcumuzdur. Çünki Heydər
Əliyev insanların psixologiyasını,
ümu miyyətlə, psixologiya elmini də -
rindən bilən bir şəxsiyyət idi. Əqi də -
sindən geri çəkilməyən, gələcəyi
görən bu insan mübarizə meydanına
girəndə riskə getməkdən qorxmayıb,
təhlükələrə daim hazır olub.

Heydər Əliyevin hissiyyat və
düşüncələrində xeyirxahlıq üstünlük
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təşkil edirdi. «Mənə qarşı mətbuatda
böhtanlar yağdıran insanların hamı -
sını bağışlayıram» - deyən dahi şəx -
siy yət fərdiyyətçiliyə xas olan hər
cür xırdaçılıqdan, kin və qisasçı -
lıqdan uzaq olub. Ona şöhrətpə rəst -
lik yad olub.

Heydər Əliyev güclü intuisiya
qabiliyyətinə, güclü təfəkkürə, dərin
intellektə malik bir şəxsiyyət olub.
Siyasi arenada gözlənilməyən anda
qəfil siyasi gedişlər etməsi onun
risk li, prinsipial və mübariz insan
olmasını sübut edir.Heydər Əliyev
dövlətçiliyi qorumaq uğrunda daxili
və xarici düşmənlərlə mübarizə apa -
rır, məsələləri çox kəskin şəkildə
irəli sürür, lakin şəxsi məsələlərə
dair heç bir şeyi mübahisəyə daxil
etmir,məsələlərə dövlətçilik nöqteyi-
nəzərindən yanaşır və buna görə də
heç kəs onun tənqidinin kəskin li-
yin dən incimirdi. О, görüşdüyü
adam lara diqqətlə qulaq asır, söhbə -
tin əsas mövzusunu tutmağa səy edir,
ən kiçik nüansları belə nəzər dən
qaçırmırdı. Bu da onun insanları diq -
qətlə dinləmək bacarığından irəli gə -
lir di. İnsanlar Heydər Əliyevi sevir -
di lər, ona çox inanırdılar. Bir dəfə
çağı rışına Prezident aparatı qarşısın -
da insanlar dəniz kimi dalğalandı.
Bir dəfə səfərbərlik əmrinə on min -
lərlə Vətən oğlu müntəzir dayandı.
Xalq onun güclü iradəsinə,dərin zə -
ka sına, ən əsası Vətənə olan sevgi -

sinə inanıb ona arxa dururdu. «Xalq-
Heydər Əliyev», «Heydər Əliyev -
Xalq» məşhur fikri də buradan
yaranıb.O, heç kəsin qəlbinə toxun-
murdu. Adamlar onun səmimiliyini,
düzlüyünü hiss edirdilər.

Heydər Əliyev çox gözəl natiq
idi. O, Azərbaycan dilini çox sevirdi,
baxmayaraq ki, tutduğu vəzifələrlə
əlaqədar rus dilindən daha çox istifa -
də etmişdi. Ulu öndərin nitqi çox
səlis, aydın, ardıcıl və mənalı idi.Bu
şəxsiyyətin bütün zənginliyinin, hər -
tərəfliliyinin sözlə təsvirini canlan -
dır maq çətindir. Çünki söz Heydər
Əliyevin ən böyük silahı idi. Heydər
Əliyevin çox gözəl ünsiyyət mədə -
niyyəti var idi. O, dinləməyi və
dinlətməyi çox böyük psixoloji
incəliklərlə bacarırdı. Heydər Əliyev
bütün psixoloji təsir üsullarını bilirdi
və onlardan yeri gəldikcə, çox böyük
psixoloji səriştəliklə istifadə edirdi.
Məsələn, böyük iclas salonlarında
yaşına və səhhətində olan prob -
lemlərə baxmayaraq, nitqini ayaq
üstə və xüsusi ciddi görkəmdə etmə -
si bir çox incə psixoloji mətləblərdən
xə bər verirdi.

Ulu öndər nəinki natiq-diplomat,
həm də tükü-tükdən seçən psixoloq-
siyasətçi kimi tanınmışdır. Xalqın,
ölkənin hər bir vətəndaşının eşitdiyi
sözün məhz ona müraciətlə deyildiyi
kimi başa düşməsi səviyyəsində
danış maq hər kəsin hünəri deyil.
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Onda hər kəsin ağrı-acısını seçmək
qabiliyyəti olmaqla yanaşı, həm də
şəx siyyətin əhvalında ən kiçik dəyiş -
mə hallarını, insanların daxili dün -
yasını duymaq bacarığı vardı.Bu ulu
öndərin fenomenal şəxsiyyət oldu -
ğu nun bariz göstəricilərindən biridir.

Heydər Əliyev yüksək mədəniy -
yətli şəxsiyyət idi. Onun incəsənət
xadimləri ilə görüşlərində onlara
ayrı-ayrılıqda diqqət göstərməsi,
Azər baycan incəsənəti və mədəniy -
yətinə yüksək qayğısı onun incə
zövq lü bir insan olduğunu sübut edir.

Heydər Əliyev həqiqət naminə,
ideya naminə həyatda xalq səadəti nin
təmin olunması uğrunda müba rizə

aparan qabil bir şəxsiyyət idi. Onun
qəlbində Vətən hissi onun bü tün
hisslərindən üstün və müqəddəs idi.
Biz necə yaşamağı,necə işlə məyi,
ünsiyyət mədəniyyətini, Vətə ni,
torpa ğı sevməyi və onun uğrunda
mübarizə aparmağı Azərbaycan xal -
qı nın böyük oğlu,görkəmli siyasət çi,
ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu
Əliyevdən öyrənməliyik. Döv lət çi li -
yimizin və şəxsi həyatımızın daha da
möhkəmləndirilməsində, nümunəvi
olmasında Heydər Əliyevin psixoloji
məktəbinin, ideologiyasının öyrə -
nilməsi vacib olan xəzinədir. Bu xə zi -
nəni hamıya, xüsusən də gənc nəs lə
çatdırmaq hava və su qədər lazımdır.

Ədəbiyyat:



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА

Фактор личности лидера и его роль в развитие общества и госу -
дарства неоценима. Анализ личности лидера способствует выявлению
механизма развития и управления государством. Исторический опыт
показывает, что достижения многих государств в тех или иных облас -
тях были связаны именно с заслугой лидера перед родиной. Одним из
таких общепризнанных лидеров современной эпохи, по мнению
большинства маститых политиков мира, является национальный лидер
Азербайджана Г.А.Алиев. В статье проводится глубокий психоло ги чес -
кий анализ личности и деятельности великого сына Азербайджанского
народа Г.А.Алиева, дается его целостный и полноценный психоло -
гический портрет и образ лидера- политика.

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 
OF THE NATIONAL LEADER

The factor of the leader’s personality and leader’s role in development
of a society and the state is invaluable. The analysis of the leader’s person-
ality promotes revealing of the mechanism of development and government.
Historical experience shows, that the achievements of many states have been
connected with the merit of the leader in front of his nature land. One of
these universally recognized leaders’s of the modern epoch, in opinion of the
majority of venerable politicians of the world, is the national leader of Azer-
baijan - H. Aliyev. In the article the profound psychological analysis of the
personality and activity of the great son of Azerbaijanian people H.A.Aliyev
is made, the complete and valuable portrait and image of the leader- politi-
cian is given. The deep psychological analises of the personality and activity. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1).
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N
əzərə almaq lazımdır ki,
hər bir etnosun və ya hər
bir xalqın millət kimi

formalaşması, yəni onda milli özünü -
dər  kin təşəkkülü və formalaşması
özü  nəməxsus cəhətlərə malik ol maq -
 la yanaşı müxtəlif sosial, iqtisadi, so -
sial-psixoloji, eləcə də etnik psixolji
amillərin təsiri ilə baş verir və hər bir
xalqda bu cəhətlər məxsusi şəkildə
özü nü göstərir. Burada milli özü nü -
dər kin formalaşmasına təsir edən
amil lər sistemi müxtəlif səviy yə lər də
və bəzən başqa-başqa istiqamət lər də

təsir göstərir və bu da ayrı-ayrı
hallarda fərqli nəticələrə gətirib
çıxarır. Xalqımızın tarixi inkişafında
bir ne çə cəhətə diqqət yetirsək, onda
milli özünüdərkin formalaşmasına,
xalqın vahid bir millət kimi təşək kü -
lünə çox ciddi mənfi təsir göstərən
bəzi amillər asanlıqla aşkar edilə
bilər. 

Azərbaycanın xanlıqlar dövrünü
və xanlıqlar arasında olan müba ri zə -
ləri xatırlamaq kifayət edər. Həmin
dövrdə məlum olduğu kimi, bütöv
xalq ayrı-ayrı bölgələrə parçalanmış -
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dı və bölgələr, yəni xanlıqlar
arasında mübarizə gedirdi, bir xanlıq
digə rini özünə tabe etmək, bəzən də
həmin xanlığı məhv etmək cəhdi
nəin ki xalqın bir vahid millət kimi
for malaşmasına, onlar arasında mehri -
ban münasibətlərin yaranmasına çox
ciddi əngəl törədirdi, həm də xalqın
etnik birliyinin təşəkkülünə, son
nəticədə həmin xalqın vahid millət
kimi formalaşmasına sadəcə olaraq
xələl gətirmirdi, ən başlıcası ciddi
surətdə mane olurdu. 

Başqa bir mühüm amili də nə zər -
dən qaçırmaq olmaz. Bu da etnosa,
xalqa məxsus vahid vətən torpa ğı -
nın, yəni vahid məmləkətin olma sı -
dır. Bu cəhətdən məsələyə yanaşdıq -
da tarixən Azərbaycan xalqının
məmləkətinə, torpaqlarına göz dikən
xalqlar, dövlətlər çox olmuş və hə -
min torpaqları ələ keçirmək, əsas
etnosu ordan sıxışdırb çıxarmağa,
onun torpaqlarına, başqa sözlə Vətə -
ni nə sahib olmağa çalışan qonşu
döv lətlər, xalqlar çox olmuş və on la -
rın bu istəyindən xalqımız çox bəla -
lar görmüş. Yalnız bir tarixi faktı xa -
tırlamaq yerinə düşərdi, bu da XIX
əsrdə rus-iran müharibələridir. Hə -
min müharibələr nəticəsində Azər -
baycan parçalanmış – yəni Şimali
Azərbaycan əraziləri rus imperi ya sı -
nın nəzarətinə keçmiş, Cənubi Azər -
baycan isə İran dövlətinin tərkibinə
daxil edilmişdir. Nəticədə xalq, et -

nos parçalanmış, onun nəinki ərazisi
bölünmüş, həm də xalqı bölünmüş
və müxtəlif ictimai-iqtisadi, sosial-
psixoloji mühitdə yaşamağa məcbur
edilmişdir. Belə bir parçalanma
nəinki xalqın etnik-mədəni inkişa -
fına, ilk növbədə isə onun etnik
psixoloji xü susiyyətlərinə çox ciddi
ziyan vurmuş, onun nəinki vahid bir
millət ki mi, hətta vahid bir xalq kimi
inki şafına, tərəqqisinə də çox ciddi
əngəl törətmişdir. Nəticədə xalqımız
öz milli birliyini itirmiş, ərazi bütöv -
lüyünü itirmiş, müxtəlif ictimai-iqti-
sadi, sosial-psixoloji şəraitlərdə ya -
şa maq məcburiyyətində qalmış və
beləliklə onun vahid bir xalq, vahid
bir millət kimi formalaşması müm -
kün olmamışdır. Həmin proses
sonrakı tarixi dövrlərdə də müxtəlif
ictimai-siyasi amillərin təsiri ilə
davam etmişdir. Yalnız bir fakta
diqqət yetir mək kifayətdir ki, xalqın
etnik milli birliyinə nə dərəcədə
xələl gətirildiyi aydın olsun. Bu
cəhət ilk növbədə xalqın tərkibinə
müxtəlif etnosların daxil edilməsin -
də, həm də etnoslararası münasibət -
lərin qəsdən qızışdırılmasında özünü
aydın surətdə göstərmişdir. Belə ki,
erməni etno sunun istər Çar Rusiyası
döv rün də, istərsə də sovetlər dövrün -
də Azərbaycanın müxtəlif bölgələ -
rində yerləşdirilməsi, nəinki ölkənin
ərazi sini parçalamaq üçün şərait
yarat mış, həm də etnoslararası
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münasibətlərin qızışdırılmasına zə -
min və şərait yarat mışdır. Bu cəhət
bir çox böyük dövlətlərin siyasə-
tində: “parçala, hökm sür” ideya -
sının əsas yer tutması ilə bağlıdır.
Xüsusən də çox millətli, çoxsaylı
böyük əraziləri zəbt etmiş dövlətlə -
rin siyasətində bu cəhət daha aydın
surətdə özünü biruzə verir. Təsadüfi
deyildir ki, bir çox böyük dövlətlərin
siyasətində bu cəhət bu və ya digər
xalqa, etnosa təsir etmək, onu təzyiq
altında saxlamaq vasitəsi kimi çıxış
edir. Bir etnosun arxasında durub
onu xoşu gəlməyən, o qədər də
etibar etmədiyi etnosa qarşı yönəlt -
mək, onların daxili ziddiyətini
güclən dirmək, bunun üçün səbəb və
vasitələr tapmaq, məsələn ərazi
iddiası, iqtisadi və siyasi hegemon -
luq, idarəetmə sistemində xüsusi yer
tutmaq, mədəni və elmi tərəqqini
təmin etmək və s. kimi amillər ön
plana çəkilir və “işə daha yararlı”,
“daha çox xidmət göstərən”, “daha
sadiq” olan etnosa və ya xalqa digər
bəzən də əsas, yəni yerli etnos və
xalqlara nisbətən üstünlük vermək
meylində, cəhdində özünü aydın
surətdə göstərir. Burada dini yaxınlıq
amilləri də az rol oynamır. Bütün bu
cəhətlər vahid bir ölkə daxilində
etnoslararası münasibətlərə çox
ciddi təsir göstərir və bəzən bu və ya
digər etnosun nəinki qonşu etnos -
lara, hətta eyni ölkə daxilində

yaşayan etnosların bir-birinə müna -
si bətinə ciddi xələl gətirir və etnos -
lararası konfliktlər üçün real zəmin
yaradır.

Son (XX və XXI) əsrlərdə ermə -
ni lərlə azərbaycanlılar arasında bir
neçə dəfə özünü kəskin surətdə bü ru -
zə verən etnik konfliktlər buna əyani
sübutdur. İstər XX əsrin əvvəllərində
(1905-1908), istər 1918-1920-ci
illər  də, istərsə də 1980-1990-cı və
ondan sonrakı illərdə er mə ni etnosu -
nun azərbaycanlılara qar şı apardığı
gizli və açıq mübarizələr, onların dö -
nə-dönə azərbaycanlılara qarşı soy -
qrımlar törətməsi öz mexanizminə
görə etnik-psixoloji konfliktlərin
aydın təzahürləridir və nəzərdən
qaçırmaq olmaz ki, həmin etnik
konfliktlər əsasən kənar qüvvələrin
təsiri ilə etnosun psixologiyasına
müvafiq tərzdə təşkil edilir. Belə bir
təşkil edilmə həm etnosun psixoloji
xüsu siy yətləri, həm də iddiaları ilə
bila vasitə əlaqədardır. Bu cəhətdən
məsə ləyə yanaşdıqda bizim xalqda
milli özünüdərkin və milli şüurun
forma laş ması bir sıra spesifik xüsu -
siy  yət lə rə malikdir ki, onların içəri -
sin də həm müsbət, həm də mənfi
çalarlı cə hətlər özünü aydın surətdə
gös tə rir. Nəzərdən qaçırmaq olmaz
ki, xalqın malik olduğu etnik-psixo -
loji xüsusiyyətlər həmişə kənar qüv -
və  lər, əsasən də qonşu etnoslar,
xüsu  sən formalaşmış dövlətlər tərə -
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findən dərindən öyrənilir və onlar -
dan öz mənafeləri naminə necə
istifadə et mək olar sualına dəqiq
cavab ta pılır. Nəticədə bizim etnik
psixoloji xüsu siyyətlərimizə (hər
kəsə tez inanmaq, sözündə, verdiyi
vədlərdə etibar lılıq, insani münasi -
bətlərdə xəyanətin (bu xalqlararası
münasibətlərə də aiddir) yol veril -
məzliyini ağıla gətirməmək, bəzən
lazımınca düşünülməmiş, yəni
əsaslan dırılmamış qərarların asanlıq -
la qəbulu, öz şəxsi mənafeyini üstün
tutmaq, ayrı-ayrı hallarda ümumən
xalqın, millətin mənafeyini lazımın -
ca nəzə rə almamaq, emosiyalara
qapılmaq və s. kimi xüsusiyyətlər
etnik-psi xo loji xüsusiyyət kimi
təzahür edir.

Lakin bir mühüm cəhət nəzərdən
qaçırılmamalıdır ki, ümumən
millətin, xalqın milli özünüdərkinin
formalaşmasında başlıca, yəni əsas
amillər məcmusu vardır ki, onlardan
biri, yaxud bu və ya digəri olmasa
milli özünüdərkin, yəni tam for ma -
laşmış vahid millətin mövcudlu -
ğundan bəhs etmək düzgün deyildir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, geniş və
məxsusi mənada millət “insanların
tarixi birliyi; ümumi əraziyə, ümumi
ədəbi dilə, ümumi iqtisadi və mənəvi
həyat birliyinə malik böyük insan
qrupudur. Millətdən əvvəl insanların
qəbilə, tayfa (etnik qrup), xalq birlik
formaları olmuş və tarixi inkişaf

prosesində bunlardan biri digərini
əvəzləmişdir” (1, səh.564)

Deməli, millətin həyatında, onun
başqa millətlərə münasibətində etnik
(dil, mənəvi keyfiyyətlər və məişət
stereotipləri, adət-ənənələr) xüsusiy -
yətlər mühüm rol oynayır, ancaq bu
xüsusiyyətlər bioloji müqəddəratın
təzahürü deyil, sosial inkişafın
məhsuludur. Müxtəlif etnik qrupların
formalaşmış vahid millət çərçivəsin -
də uzun müddət birgə həyat sürməsi
və fəaliyyət göstərməsi yeni etnik
(mi lli) birliyin yaranmasına gətirib
çıxa rır. Burada əvvəlki tarixi birlik -
lər dən gələn bəzi cəhətlərin element -
lərini (bəzi ünsürlərini) izləmək
mümkün dür, ancaq onlar da nə qədər
sabit ol sa lar belə, dəyişməz deyillər.
Beləlik lə, millət öz mahiyyətinə görə
ictimai- tarixi hadisədir. Göründüyü
ki mi, millətin tarixən təşəkkülü çox
mü rəkkəb inkişaf yolu keçmişdir,
başqa sözlə millətin formalaşması
bir sıra mühüm ictimai-tarixi şəraitin
yaranması ilə əlaqədar olmuşdur.
Belə ki, kapitalist münasibətləri feoda -
lizmə xas olan iqtisadi dağınıqlığı
aradan qal dır mış, əmtəə tədavülünü
inkişaf et dir miş, kiçik yerli bazarları
vahid, ümu mi bazar halında birləş dir -
miş, bu nunla da millətin əla mət lə -
rindən biri olan iqtisadi həyat birliyi
yaran mış dır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, insan -
ların istehsal, iqtisadi əlaqələri
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müəy  yən ərazidə baş verir. Ərazi
ümu miliyi olmadan vahid istehsal
pro sesi, insanların milli birliyi də ola
bilməz. Millətin iqtisadi, siyasi və
mədəni əlaqələrinin inkişafı, isteh sa -
lın ictimailəşməsi eyni zamanda
xalqa məxsus yerli dialektlərin vahid
milli dilə çevrilməsinə şərait yaratdı;
bu proses həm də eyni ərazidə yaşa -
yan və eyni dildə danışan insanların
mənəvi həyatında, mədəniyyəti, psi -
xo logiyası və şüurunda millətə xas
ümumi əlamətlərin təşəkkülünə sə -
bəb oldu. 

Bütün bu əlamətləri aydın surətdə
dərk etmək xalqda milli özünüdərkin
formalaşdığının başlıca təzahürlə ri -
dir. Xalqın öz torpağını, yəni və tə ni ni,
öz dilini, öz xalqına məxsus adət-ənə -
nələri, psixoloji xüsusiyyətləri aydın
dərk etməsi, bu sahədə özünün fikri
və əməli fəaliyyətini gücləndir məsi
xalqın milli özünüdərkinin formalaş -
masının mühüm göstəricilə ri dir. 

Lakin hər bir millətin formalaşma -
sı, təşəkkülü üçün zəruri olan
ictimai-tarixi şərait bir sıra fərqli xü -
su siy yətlərə malikdir. Həmin fərqli
xü susiyyətlər daha qabarıq şəkildə
xal qın mənəvi dünyasında, etnik psi -
xo loji xüsusiyyətlərində özünü
büruzə verir. 

Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,
etnik yaxınlığı olan xalq və tayfa la -
rın (etnik qrupların) mövcudluğu
millətin birləşməsini asanlaşdırır.

Lakin bu cəhətləri bəzi tədqiqatçılar
mütləq şərt hesab etmirlər. Bu cəhət -
dən eyni zamanda tayfanın, xalqların
və millətin etnik xüsusiyyətlərini bir-
birinə bağlayan genetik xəttin möv -
cud luğu da mütləq hesab edilmir. Bu
mənada faktiki olaraq millət hemo-
gen olmur. Bütün millətlər müxtəlif
tayfalardan, bəziləri isə müxtəlif
xalq lardan yaranıb. Buna misal ola -
raq amerikan millətini gətirirlər.
Yəni amerikan milləti nəinki müxtə -
lif etnik qruplardan, hətta müxtəlif
irqlərdən əmələ gəlib. Bu cəhətləri
qeyd edən tətqiqatçılar millət anlayı -
şına irqi birliyi daxil etmirlər.

Tətqiqatçılar millət anlayışında
həmçinin dini və dövlət birliyini də
başlıca amil kimi götürmürlər. Bu
müddəanı əsaslandırmaq üçün belə
fakta istinad edirlər ki, dünyada eyni
dinə inanan müxtəlif millətlər var və
əksinə, millətlər var ki, onların bir
qismi fərqli din mənsubiyyətinə ma -
lik dir. Həmçinin, bəzən müəyyən
əra zidə bir neçə müxtəlif millətlər
yaşayır, eyni zamanda elə millətlər
var ki, onların milli dövlətləri yox-
dur. Lakin bütün bu qeyd edilən cə -
hətlər məsələnin nisbətən xüsusi
tərə fidir, yəni ümumi qanunauyğun -
luqdan istisna edilən, məxsusi şəkil -
də özünü büruzə verən tərəfləridir.
Məsələnin başlıca cəhətlərini, yəni
əsas tərəflərini T.Q.Stefanenko belə
ifadə etmişdir: (15.)
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“Formalaşmış millət qabarıq
şəkildə ifadə olunan “iqtisadi
əlamətə” malikdir. İqtisadi həyat bir-
liyinin yaranması üçün müəyyən
ərazinin mövcudluğu zəruridir, eyni
zamanda mövcud ərazi millətin
yaranması üçün şərt olduğundan,
sonradan millətin əlaməti kimi çıxış
edir. Millətin birləşmə prosesində
müxtəlif üsul lar  la ümumi ədəbi dil
yaranır ki, sonra dan ədəbi dil milli
əlaqələrin təsirli va si tə sinə çevrilir.
Eyni dildə danışan, eyni iqtisadiy -
yata və əraziyə malik olan insanların
uzun müddət birgə yaşaması əsasın -
da həm də mənəvi həyat birliyi ya -
ranır. Məxsusi idealogiyanın təm sil -
çisi olan marksizm-leninizm baniləri
bunu millətin inkişafı üçün vacib
hesab edir, ancaq düşmən sinif lə rin -
dən ibarət olan millətin mədəniyyəti
və psixologiyası arasın da olan
ziddiyəti xüsusi vurğu la yır lar və
belə hesab edirlər ki, eyni ölkə daxi -
lində müxtəlif ictimai məf ku rə və
psixologiyaya sahib iki millət var,
ancaq bu iki müxtəlif millət-siniflər
bir millətin içindədir. Eyni zamanda
psixologiyanın milli xüsu siy yətləri
qanunauyğun olaraq millətin etnik-
psixoloji xüsusiyyəti de məkdir.
İqtisadi əlaqələrin, ərazinin, dilin
birliyi, həmçinin bəzi ümumi adət-
ənənələr, mədəniyyətin və psi xo -
logiyanın milli xüsusiyyətləri milli
şüurun, milli özünüdərkin ya ran -

masına gətirib çıxarır. Milli şüur və
milli özünüdərk millətin mövcudlu -
ğunun və inkişafının vacib şərtlə rin -
dəndir. Belə bir halda millət sa də cə
obyektiv bir əlaqə kimi yox, həm də
etnik birliyə, milli dilə, əraziyə,
mədəniyyətə bağlılığına, başqa mil -
lətlərə müəyyən münasibətə, milli
qürur hissini özündə əks etdirən və
milli şüur anlayışının daha geniş mə -
na sına əsaslanan əlaqə kimi çıxış
edir. Millətin fəallığı böyük bir öl -
çüdə milli şüurun, başqa sözlə milli
özünüdərkin səviyyəsi və xüsusiy -
yəti ilə müəyyənləşir”.

Müxtəlif millətlərin formalaşma
prosesi, yəni milli özünüdərk iqtisa-
di, siyasi, etnik əlamətlərin qarşılıqlı
münasibəti və tarixi mərhələnin
xüsu siyyəti ilə müəyyən olunur. Bəzi
hallarda millətin təşəkkületmə pro -
sesi və mövcudluq şərtləri bir-birini
tamalayaraq, eyni zamanda baş verir.
Belə ki, ilk Avropa millətləri eyni
dilə, əraziyə, etnik əlamətlərə malik
olan artıq formalaşmış çoxsaylı xalq -
ların əsasında böyüyürdü ki, bu əla -
mətlər millətin formalaşmasının şərti
kimi çıxış edirdi. Digər hallarda
millətlər, hətta yaranma şərtlərinin
möv cud olmadığı bir halda, öz təşək -
kü lünü əldə edə bilirdi. Belə ki, bir
sıra Afrika və Asiya ölkələrində mil -
lət lər, xüsusən də müxtəlif dillərə,
mədəniyyətlərə və iqtisadi əlaqələrə
malik olan tayfa və xalqlardan ibarət
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müstəmləkə bölgüsü nəticəsində
tarixən formalaşan ərazilərdə yaşa -
yan millətin istilasından sonra azad -
lıq hərəkətı zamanında forma laş mış -
dır və onlar həmin ölkələrin iqtisadi
birliyinin, mədəni və siyasi inkişafı -
nın formasına çevrilmişdir.

Eyni zamanda nəzərdə tutmaq la -
zımdır ki, millətin yaranması heç də
bütün dünya xalqlarının inkişafının
universal mərhələsi deyildir. Bir çox
azsaylı xalqlar, tayfalar böyük mil -
lət lərlə birləşir, hakim millətin qayda
və qanunlarını, bəzən hətta etnik xü -
susiyyətlərini mənimsəyir, ona uyğun
davranmağa, rəftar etməyə çalışır, bu
cəhət dəyişən şəraitə adaptasiya
forması kimi özünü büruzə verir. 

Millətin və onun etnik xüsusiy -
yət lərdə tutduğu yerin və rolun ma -
hiyyətini düzgün dərk etmək üçün,
bir-birinə bağlı, ancaq eyni olmayan
“millət” və “milliyət” kimi anlayış la -
rı ayırmaq vacibdir. “Milliyət” anla -
yı şı etnik birliyi ifadə edərək, yalnız
millətin və xalqın bir faktoru kimi
çıxış edir və ona görə də “millət” an -
layışı ilə müqayisədə daha dar an -
lam da istifadə olunur. Mövcud anla -
yış ların fərqləndirilməsi bu və ya
digər millətlə eyni milliyətdən olan,
ancaq eyni ərazidə yaşamayan insan-
lar qrupunun “nədən mövcud millə -
tin təmsilçisi deyillər?” – sua lının
cavablandırılmasına yardımçı olur və
beləliklə sosializm şərtlə rin də millət

və yaxud xalqın milli mənsubiyyətini
qoruyaraq, öz sosial ma hiyyətini kö -
kündən dəyişməsi məsə ləsi aydınla şır.

Keçmiş Sovetlər İttifaqının ya -
ran ması və təşəkkülü ilə əlaqədar
ola raq Sovet ideoloqları milli özünü -
dərk və milli tərəqqiyə münasibətləri
yeni çalarda, yeni məzmunda izah
etməyə başladılar. Millətləri və milli
dövlətləri kapitalist və sosialist
ictimai quruluşlarına uyğun olaraq
böl məyə və izah etməyə başladılar.
Sovet mütəxəssislərinin qənaətincə
sosializm şəraitində millətin ilkin
əlamətləri sosialist və beynəlmiləl
həyatla müəyyənləşən yeni məzmun
və xüsusiyyət qazanır. Sosialist mil -
lətlərin inkişafının, onların sosial-
siyasi və məfkurə birliyinin əsasında
iqtisadi həyatın həqiqi birliyi durur,
çoxmillətli dövlətlərdə isə bütün
millətlərin zəhmətkeşləri ümumi
ma raq ətrafında birləşir. Sosialist
millətlərin mövcudluğunun şərti
olan ərazi birliyi də yeni keyfiyyətə
malik olur. Milli respublikaların sər -
hədləri, məsələn SSRİ-də, artıq öz
keçmiş mahiyyətini itirərək, bölün -
məyə aparmır. Millətlərin arasında
daimi və hərtərəfli ünsiyyət yaranır,
millətlər sovet xalqının ümumi var -
lığı olan bütün SSRİ ərazisini mən -
tiqli istifadə etməyə çalışır. Sosial-
izm bütün milli dillərin inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradır. Öz dili ilə
yanaşı SSRİ-də millətlərarası ünsiy -
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yət dili olan rus dilinin öyrənilməsi
isə məzmunca sosialist, formaca mil -
li mədəniyyətlərin zənginləşməsini
gücləndirir. İqtisadi, sosial və siyasi
birlik əsasında sosialist millətlərin
mədəniyyətlərində beynəlmiləl xü -
su siyyətlər inkişaf edir, milli mə də -
niy yətlər arasında yaxınlaşma baş
verir. Bütün bu məsələlərlə əlaqədar
olaraq B.H.Əliyevin (9), A.Q.Zdra -
vo mıslovun (13), M.A.Morozovun
(19), Ə.F.Daşdəmirovun (20), M.İ.Klu -
çenkonun (21) tədqiqatları xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. 

Sovet dövrünün milli məsələlərə
yanaşma tərzini ideoloji cəhətdən
əsaslandıran bu müddəalar sadəcə
ola raq kənara atıla, yaxud diqqətdən
qaçırıla bilməz. Çünki sosial şəraitin
dəyişilməsində millətlərin inkişafı -
na, tərəqqisinə, o cümlədən milli
özü nüdərkinə təsir edən, onu istiqa -
mətləndirən başlıca cəhətlər öz əksi -
ni tapır. Elə buna görə də, sosialist
millətləri anlayışı ortalığa atılır, hər
bir xalqın, etnosun, xüsusən də
millətin milli özünüdərkindən çox,
ümumən bir çox milləti bir haki miy -
yət altında birləşdirən bu və ya digər
hakim millətin özünüdərkindən, icti -
mai tərəqqisindən söhbət gedir. Bu
cəhət bütün millətlərə eyni dərəcədə
şamil edilir. Ona görə də sovet təd -
qiqatçıları ideologiyanı əsas götü rə -
rək xüsusi olaraq qeyd edirlər ki,
bütün sosial-iqtisadi, siyasi, mənəvi

həyatda baş verən inqilabi dəyişik -
liklər sosializm şəraitində yeni sosia -
list milli şüurun yaranmasına gətirib
çıxarır. İnkişaf etmiş sosialist cəmiy -
yətində intensiv olaraq millətlərin
yaxınlaşmasının və yüksəlişinin va -
hid prosesi baş verir. Həqiqi yüksəliş
milli ayrıseçkilik yollarında yox,
bey nəlmiləl iqtisadiyyat, vahid siya -
sət və məfkurə, həmçinin sosialist
millətlərin mənəvi simasında və
mədəniyyətində beynəlmiləl xüsu -
siy  yətlərin formalaşması əsasında
baş verir. Ona görə də millətlərin
yük səlişi onların yaxınlaşmasına,
yaxınlaşması isə yüksəlişin güclən -
dirilməsinə gətirib çıxarır. Əlbəttə bu
müddəanı müəyyən mənada qəbul
etmək olar. Lakin nəzərdən qaçırmaq
olmaz ki, hər bir xalqın inkişaf yolu
özünəməxsus cəhətlərə malik olur.
Yəni eyni proses eyni şəkildə və eyni
səviyyədə bütün xalqların milli
inkişafında və milli özünüdərkində
özünü biruzə vermir. 

Bir cəhəti də tədqiqatçılar (Stefa-
nenko...) xüsusi olaraq qeyd edirlər
ki, ümumdünya tarixi ilk növbədə
xalqların mənəvi, dini, intellektual,
ikinci növbədə isə siaysi, texniki-
iqtisadi mübarizəsindən ibarətdir.
Mənəvi cəhətdən inkişaf etməyən,
la zımi dərəcədə intellektual (əqli)
mə dəniyyətə, milli fərdiyyətçilik
his sinə sahib olmayan, qarşısında
duran tarixi məqsədləri yetərincə
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anlamayan bir xalq öz iç dünyasını
qoruma, özünəməxsus sivilizasiyanı
qurma və tarixi millət olma qabi liy -
yətini itirmiş olur. Başqa sözlə xal -
qın özünüdərk səviyyəsi formalaş -
ma dan milli özünüdərkin təşəkkülü
və inkişafı da mümkün olmur, yəni
lazımi səviyyəyə yüksələ bilmir.
Tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edir -
lər ki, müasir dövrdə bunu unutma -
maq xüsusən vacibdir, çünki ətra fı -
mız dakı dünya getdikcə vahidləşir –
həyat tərzi, geyimlər, xasiyyət və
adətlər müxtəlif xalqlarda və yer kü -
rə sinin müxtəlif yerlərində eyniləş -
məyə başlayır. Ancaq, eyni zamanda
milli baxışlar, mədəni ənənələr, şüur
tipləri nəinki sönür, hətta dərinləşir,
mürəkkəbləşir və insanlarda həyəcan
yaradır. Bu gün də 100 il bundan
öncə olduğu kimi bəşəriyyət beynəl -
miləl eynilikdən uzaqdadır, sabah isə
bu günkündən də daha uzaqda ola
bilər. Müxtəlif sivilizasiyaların mə -
nə vi toqquşması ilə səciyyələnən
şərt lərdə bizim mənəvi-milli dəyər -
lə ri mizin dərk edilməsini dərinləş -
dirmək zəruridir və bu dəyərlər
etnoqrafik zəminə və universal etnik
psixoloji din ənənələrinə bağlan ma -
malıdır.

İstər sosial, istərsə də etnik-
psixoloji, eləcə də tarixi tədqiqatlar
millətin yaranmasını, bu və ya digər
xalqda milli özünüdərkin təşək kü lü -
nü mürəkkəb amillər sisteminin təsi -

rilə baş verdiyini xüsusi olaraq qeyd
etmişlər. Bu cəhətdən aşağıdakı mü -
lahizə çox xarakterikdir: “Milli bir -
lik – mədəni-tarixi birliklər içində ən
bütöv və konkret birlikdir ki, o mak-
simal sayda ümumi əlamətlərə (et -
nik, dil, din, mədəniyyət, ərazi,
dövlət) malik olan insanları birləş -
dirir. Ayrı-ayrılıqda tək fərdin
planetdə yaşayan insan kütləsi ilə
bilavasitə heç bir mənəvi, dil və din
bağlılığı olmadığından, onun üçün
millət gerçəkliyi və mövcudluğu ən
yaxın insanlar birliyinə çevrilir ki,
bu birlik canlı olaraq bütün ümum -
dünya və universal mənəvi dəyərləri
özündə əks etdirir. Gerçək və çox -
xalqlı bəşəriyyətə hər birimiz öz
vətə nimizdən ayrı daxil ola bilmərik,
yalnız və yalnız milli özünütəyin və
ya müəyyənetmə üsulu ilə buna nail
ola bilərik. Bu mənada haqlı olaraq
qeyd edilir ki, millət çox mürəkkəb
inteqrasiyalı, başqa sözlə mürəkkəb
strukturlu mədəni-tarixi fenomen
olduğu üçün, demək ki, nisbətən gec
yaranan ictimai quruluşdur. Bu
quruluş sosial həyatın təbii-kosmo -
loji şərtlərini, mənimsənilən və
cəmiy yət tərəfindən inkişaf etdirilən
dini-mədəni ənənələr növünü, özü -
nə məxsus sivilizasiyanın yaradılma -
sında digər xalqlarla, dövlətlərlə,
mədə niy yətlərlə mübarizəni və
yaxud əməkdaşlığı müəyyən edən
mövcud xalqın tarixi alın yazısının
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xüsusiy yətlərini özündə əks etdirən
əsas faktorların qarşılıqlı təsiri nəti -
cəsində yaranmışdır”. (22)

Təbii-kosmoloji faktor ilk növ bə -
də millətin təbii substratının forma -
laşmasına vacib təsir göstərir, bunu
qəbilə və ya xalq birliyi adlandırmaq
olar. Bir-birinə sıx bağlı olan “mil -
lət” və “milliyət” anlayışlarını bizim
sinonim adlandırmağımızın əsasları
var, ciddi fəlsəfi mənada bu anla yış -
ları seçmək vacibdir. Xalq millətin
etnik əsasıdır. Xalq anlayışı obyektiv
olaraq müəyyən irq çərçi vəsində
mövcud sosial birliyin təmsilçilərinə
aid fizioloji, bədən-ruh növ lərinin
psixiki cəhətdən deterministik olaraq
xüsusiyyətlərini şərtləndirir. Millət
isə sırf təbii, tarixdən əvvəl əmələ
gələn irqdən və təbii-tarixi xalq
gerçəkliyindən fərqli olaraq ictimai-
mədəni fərddir, yəni – “böyük ailə”
olan insanların fərdi-mənəvi birliyi -
dir. Millət həqiqət üçün birgə hə -
yəcanlanan, əməkdaşlıq edən, oxşar
həyat tərzi sürən, birgə öyrənən daha
geniş və doğma insanlar birliyi
yaran masının şərti və nümunəsidir.
İnsanların fərdi-mənəvi birliyi müəy -
yən mənada onların şüurunun məh -
suludur. Məhz mövcud xalqın şüurlu
olaraq doğma torpaqda, doğma dil
vasitəsilə, vətənin müqəddəs ocaq -
ları ətrafında bir araya gəlməsi, öz
ənənəvi mədəni dəyərlərini dərk
etməsi, eyni tarixi alın yazısı və

ümumi tarixi məqsədlər məcrasında
birləşməsi, millətin mənəvi orqaniz -
mi ni yaradır. Deməli, millətin təşək -
külü və formalaşması mürəkkəb
sosial proses olub bir sıra amillər
silsiləsinin hansı istiqamətdə və necə
təsir etməsindən asılıdır. Yəni millət
– xalqların inkişafının keyfiyyətcə
yeni mərhələsidir. Millətin xalq-
etnoqrafik şərtlərində əmələ gəlməsi
özünəməxsus mənəviyata malik
fərdiyyətçiliyin rasional və ağılasığ -
maz yaranma aktıdır. Bu yaranma
aktını S.N.Bulqakov haqlı olaraq
yeni insanın dünyaya gəlməsinə
bənzətmişdir. Ancaq sonrakı milli
evolusiya heç bir vəchlə özünə xas
ayrılmaz şərtləri inkar etmir və etmə -
yəcək. Milli evolusiyanın vəzifəsi
dinin və mədəniyyətin birliyi, xalqın
tarixi özünəməxsusluğunu və
tarixdəki yerini dərk etmə hesabına
insanların qan və mənəvi qohumlu -
ğu nu təkmilləşdirməkdən ibarətdir.
Xalqın millət olmaq üçün keçdiyi
inkişaf yolu qəbilə-yerlilik ünsürü -
nün ali tarix həyatını dərk edən
mənəvi-mədəni qüvvəyə çevrilməsi -
dir. Bu yolda milli mənəviyyatın
etno genetik təmayülləri inkar edil -
mir, basdırılmır, ancaq qorunur, mü -
rəkkəbləşir, incəlir, ona görə ki, xalq
– millətin dərinliklərindən gələn
həyat enerjisinin, qədim əsatirlərin
və yaradıcılığa təkan verən əsasların
qoruyucusudur. Bu mənada forma -
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laş mış millət xalqdan çox yüksək
səviyyədə durur. Millətlə müqayisə -
də xalqın gələcək haqqında düşün cə -
ləri daha sadədir, bəsitdir. Milli olan
isə daha mürəkkəbdir, təbəqəlidir,
hə rə kətlidir, məzmunludur, ziddiy -
yət   li dir və müqayisə olunmayacaq
dərəcədə şəxsidir, ictimai şüurdan
daha çox asılıdır, ona görə də milli
olan zərif və kövrəkdir və öz xal -
qının möhkəmləndirici əlaqəsinə
ehtiyac duymaqdadır. 

Adətən millət dedikdə biz ölkə -
nin bütün əhalisini nəzərdə tuturuq
və ölkənin ənənəvi mədəniyyətini
daşıyan hər kəsə milli mənsubiyyəti
şamil edirik. Xalq dedikdə isə biz
millətin əksəriyyətini nəzərdə tutu-
ruq, ancaq hakim və iqtidar qruplarla
xalqı eyniləşdirmək, hətta bu qrup -
ların təmsilçiləri orta statistik xalq
kütləsi ilə müqayisədə milli mədə -
niy yətə daha çox bağlı olsalar belə
nisbətən çətindir. Aydındır ki, hüquqi
və sosial-siyasi baxımından istənilən
insan mövcud ölkənin vətədaşlığını
qəbul edərək, kifayət qədər bərabər
haqlarla istənilən xalqın üzvü ola
bilər, ancaq bu cür formal üsulla xal -
qın milliliyinə malik olma imkan sız -
dır. Bunun üçün mövcud milli mü -
hitdə doğulmasan belə, ən azın dan
milli mədəniyyətin ruhuna uyğun
olaraq tərbiyə almalısan. Millətin
özünüdərki üçün bu amil çox mü -
hüm rol oynayır. Təsadüfi deyil dir

ki, adi danışıq dilində belə böyü mək -
də olan gənc nəslin milli ruhda tər -
biyə edilməsi milli özünüdərk üçün
çox vacib sayılır. Respubli ka mı zın
psixoloqlarından Ə.S.Bay ra mo vun
(2), Ə.Ə.Əlizadənin (7), R.H.Qə di -
rovanın (5), G.Q.Hüseyno va nın
(12), R,Əliyevin və başqa la-rının
tədqiqatları və həmin prob le min
müəyyən cəhətlərinə həsr olun muş
əsərləri bu cəhətdən xüsusi əhəmiy -
yət kəsb edir.

Qarşıya sual çıxır: nədən təbii-
kosmoloji şərtlər millətin (şəkillən -
mə sinə) təbii surətdə formalaşma -
sına bir o qədər təsir göstərmir,
nəinki xalqın?; Odur ki, iki bir-birinə
sıx bağlı olan anlayışları ayırma -
ğımız bu sualın cavabına aydınlıq
gətirir. Bu şərtlər, birincisi “landşaft
ruhunun” (Valter Şubart) və coğrafi
göstəricilərin vasitəsi ilə, ikincisi,
etnogenetik inkişafın qanunauyğun -
luğu hesabına xalqın təşəkkül tap -
masına təsir göstərir. Bu şərtlər
özündən asılı olmayaraq mövcud
xalqın üzvlərinin mənəvi tiplərinin
oxşarlığını, həyatın çətin anlarında
təbii olaraq instinktiv reaksiyaların
üst-üstə düşməsini, dəyərlərin seçi -
min də simpatiya və antipatiyalarını,
“yabançıları” və “özününkiləri” tanı -
ma qabiliyyətini müəyyən edir.
Çünki milli ruhun formalaşması və
həmin millətin övladlarının dav ra nı -
şı və rəftarında təzahürü milli özü nü -
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dərkin formalaşmasının əsas göstəri -
cisidir. 

Dünyagörüşünün, tarixi mövcud -
lu ğun və milli yaradıcılığın milli
üslubu ilk öncə həm də xalqın mə -
nimsədiyi dini ənənələrin xüsusiy -
yət ləri ilə müəyyən olunur. Din
xalqın əqli və mənəvi səviyyəsini
forma laş dırır (şəkilləndirir), onun
mədəni yaradıcılıq ruhunu və
təfəkkürünü fərdiləşdirir, millətin
şüurunu alovlandırır. Ancaq özünə -
məx sus keyfiyyətə malik dini-icti -
mai təcrübə zəmininə əsaslanan
müəy yən dini ibadətlə sıx əlaqədə
yaradılan mə də niy yət, yalnız möv -
cud xalqın instin ktiv-psixoloji tər -
zinə uyğunluğu nə ti cəsində ayrılmaz
milli xüsusiy yət qazana bilər. Təbii
etnogenetik qüv vələrin əvvəlcədən
hazırladığı sosial zəmində mədəniy -
yət əsaslarının kök atması, ayrılmaz
şəkildə böyüməsi və məhsul gətir -
məsi yalnız bu cür müm kündür. 

Milli cəmiyyətin mənəvi əsas la rı -
nın formalaşmasında tarixi məqamın
zərurəti məhz buradan qaynaqlanır.
Nə vaxt ki, xalqın ruhu gərəkli inam
və mənəvi dəyərlər tələb edir, bu
tələbləri özünün gizli arzuları ilə
tutuşdurur, onda tarix həyat yara dı cı -
lığının mədəni əsaslarını sınağa çə -
kir və xalq-psixoloji axtarışının va -
sitəsinə çevrilir, ondan öncə isə ya -
ranan mənəvi ənənələr və onları təm -
sil edən missionerlər özlərinə yeni

etnik, həyati fəal sosial subyektləri
cəlb edir. 

Demək ki, mədəni-tarixi prosesin
real subyektləri şəxsi dini, mədəni,
etnik bağlara malik olmayan, “biz-
hissiyat”, “biz-şüur” canlı anlayışlar -
dan məhrum olan formal, uzaqlaşmış
insan birlikləri yox, yalnız millət -
lərdir, xalqlardır və milli orqa nizm -
lərdən ibarət konkret ittifaq lardır. 

Millət tarixdə ilk növbədə mə də -
ni-yaradıcı faktordur. Xalq sosial
həyatın təbii gücünü və mənəvi əqli
düşüncəsini özündə cəmləşdirən
xəlitə kimi yaranaraq, milli birlik və
milli qismətin dərk edilməsi mərhə -
ləsinə özünün ziyalı təmsilçiləri
tərəfindən gətirilərək, xalq şəxsi-bir-
lik orqanizminə çevrilir və öz iradəsi
ilə tarixi güclərin şüursuz oyunlarına
qarşı durur. Bu mənəvi aspektdə mil -
li birliklər tarixi təfəkkürün daşıyı cı -
sı olur. Ayrı-ayrı xalqların fəaliyyəti
olmadan dini ənənələrin, ümum dün -
ya tarixi əlaqələrin və bəşəri mədəni
həyatın universal kontekstinin möv -
cudluğu ağılasığmaz və imkansızdır.
Mahiyyət etibarilə insan həyatı, din
və mədəniyyət xalqdan uzaq, mil -
lilikdən xaric, konkret mədəni tarixi
fərdiyyətçiliklə əlaqəsi olmadan
yaran mış heç nəyə malik deyildir.
Və nəticə olaraq, insani, insana xas
olan mənəviyyat həmişə millidir,
insaniyyətsizlik isə hər zaman qeyri-
millidir.
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Millətlər mahiyyətcə bütöv, kon -
kret-gerçək, orijinal-mədəni həyatı
üzrə öz dəyərini bilən insanlardan
ibarətdir. Digər insanlardan seçilən,
müqayisəsiz mənəviyyata və bəra -
bər dürüstlüyə malik olan “absolyut
tip”lərə bənzəyərək, milli orqanizm -
lər də şübhəsiz ki, özünəməxsus xü -
su siyyətlərə və bərabərdürüstlüyə
malik olan insanlar birliyindən iba -
rət dir ki, bu birlik ağuşuna aldığı
dərk edilməyən bir varlıqla hər cür
təfəkkürün və həyatın Vahid İlkya -
radıcısına doğru yüksəlməyi ba carır.

Milli birliyin bu cür qavranması
şəxsiyyətin mənəvi öyrənmə üsulla -
rını onun təbiəti dərk etməsi ilə əla -
qələndirmək imkanı yaradır. Bu əla -
qə ləndirməni V.M.Borisov özünün
məşhur “Milli dirçəliş və milli-şəx -
siyyət” məqaləsində həyata keçir -
miş dir. Bu məqalədə o, tam haqlı
olaraq diqqəti belə bir məqama
çəkmişdir ki, ayrı-ayrılıqda bir
şəxsiy yətin həyatında elə bir konkret
an olmamışdır ki, o an onun özünü
əks etdirməsin, eləcə də xalqın istə -
nilən tarixi vəziyyəti onun şəxsi
mövcudluğunun bütövlüyünü tükən -
dirmir. Xalqın fərdiyyətçiliyinin
mis tik açı lış masının ayrı-ayrı mər hə -
lələri kəs kin şəkildə bir-birinə zidd
ola bilər, belə bir hal insanın şəxsi
həyatında da baş verir. Bu yolda bö -
yük enmə lər də var, ancaq nə qədər
ki xalqın içində milli birlik şüuru

canlıdır, ən dərin uçurumlardan belə
yenidən yüksəlmək mümkündür. 

Millətlər xalqın tarixi hesabına
ya ranmır, ancaq millət-şəxsiyyət
xal qın tarixində özünü gerçəkləş di -
rir. Başqa sözlə desək, xalq öz
tarixində Tanrı təfəkkürünü Tanrının
özü üçün gerçəkləşdirir.

Yaddaşını itirmiş insan tam də -
yərli həyatdan məhrum olduğu kimi,
xalq da özünün tarixi alın yazısını,
ali yaradıcı təyinatını, özünün dini
ocaqlarını, müqəddəs yerlərini və
ənənəvi, vətəndaşlıq, dövlətçilik və
hökmdarlıq ideallarını aydın dərk
etmədən normal yaşaya bilməz. Ən
başlıcası onun milli özünüdərki
müm kün olmaz, yəni xalqda milli
özünüdərk inkişaf etmədən onun
millət kimi formalaşması da müm -
kün deyildir. Bütün bu məsələləri el -
mi-nəzəri planda rus tədqiqatçıları
Ю.В.Ставропольский (14), А.Ко -
зинг  (18), Д.Ж.Тернер (16), Э.Эрик -
 сон (17) və başqaları müxtəlif
aspekt lərdə araşdırmışlar.

Yuxarıda deyilənlər belə bir fikirə
gətirib çıxarır ki, milli əsas özünün
həyati, mənəvi və mədəni mahiy yə -
tinə görə insan mövcudluğunun ilk -
 də rəcəli, yəni başlıca şərtidir. Ya ran -
masına, inkişaf etməsinə, cə miy yətin
mədəni və dini şüuru ilə sıx əlaqədə
olmasına baxmayaraq, millət hər
zaman daha geniş əhatə etmə qabi -
liyyətinə malikdir, tarixi hüdudları
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olan milli məfkurəyə nisbətən o daha
canlıdır, sirrlidir, məhrəmlidir, öz
mənəviyyatını özü törədəndir.

Beləliklə millət mənəvi bir var -
lıq dır, o sadəcə olaraq xalqın psi xo -
lo giyası ilə dərin bağlara malik de -
yil, eyni zamanda millətin tərkibində
olan şəxsiyyətlərin mədəni və tarixi
yaradıcılğı vasitəsi ilə müəyyən
etnik və dini ənənələrin mənəvi ener-
jisini toplayan və obyektivləşdirən
ruhla da eyni bağlara malikdir. Ona
görə də xalqda milli ruh formalaş -

madan həmin xalqda milliözünüdərk
də lazımınca inkişaf edə bilməz, yəni
o xalqın daxili münasibətlər sistemi-
ni ümummilli inkişafa yönəltmək də
çətinlik törədir.

Məqalədə milli özünüdərkin for -
malaşmasını şərtləndirən etnik-psi -
xo  loji və sosial-psixoloji amillə rin
tə sir xüsusiyyətləri, başlıca təza hür -
ləri, müsbət və neqativ cəhətləri
tarixi və müasir faktların təhlili
əsasında müasir şəraitin tələblərinə
uyğun olaraq şərh edilmişdir.
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ОБ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРАХ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ

В статье на основе анализа социально-психологической, этнопсихо -
ло гической и философской литературы раскрываются особенности
формирования национального самопознания азербайджанского народа.
При этом особое внимание уделяется таким факторам как: развитие
единого национального языка, единой национальной культуры, общей
территориальной целостности, общей экономической связи, а также
общей этнической особенности, в частности общеэтнические тра ди -
ции и стереотипы.

Особо акцентируется роли в формировании национального са мо -
сознания таких факторов как: уровни национально-духовной культуры,
уровни сознания и национально-культурного развития, уровни
проявления национально-культурной цивилизации этноса. В статье на
основе анализа конкретного исторического материала раскрываются
этно-психологические особенности указанных факторов в становлении
национального самосознания Азербайджанского народа: отчасти
излагаются и особенности тех социально-исторических и этно-пси -
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хологических факторов, которые негативно повлияли на формирования
данного процесса. 

MAIN SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS 
SERVING FOR THE FORMATION 

OF NATIONAL SELF CONSCIOUSNESS

The article deals with the characteristic features of the formation of the
national self consciousness of the Azerbaijani people on the basis of the
social-psychological, ethno-physiological and philosophical literature.
Within these terms special attention is paid to such factors as development
of unique national language, unique national culture, common territorial
integrity, common economic relations, as well as common ethnic features,
especially common traditions and stereotypes. 

The role of such factors as level of national spiritual culture, level of
national cultural development and level of appearance of national cultural
civilization of the ethnos are highlighted. The ethno-psychological features
are revealed on the basis of the concrete historical material in the formation
of national consciousness of the Azerbaijani people. The features of the
socio-historical and ethno-psychological factors which negatively impact on
the above mention process is also highlighted in the article. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra -
 sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol № 1).

Rəyçi B.H.Əliyev, AMEA-nыn mцxbir цzvц
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Sосиал-психоложи иглим ня -
дир? Онун мащиййяти ня -
дян ибарятдир?

Professor Яkbяr Байрамов бу
щадисяни беля изащ едир: «Сосиал-пси -
холожи иглим дедикдя инсанын инсаны
гаврамасынын, онларын арасындакы
цнсиййят вя ялагянин хцсусиййят ля -
риндян, еляъя дя онлары бирляшдирян
вя йа айыран щисслярин, гиймят вя йа
ряйлярин характериндян тяшкил олу -
нан спесифик бир щадися нязярдя
тутулур» [1, 90].

Яэяр бу щадисянин кичик щярби
груплара тясирини нязярдян кечир -
сяк, онда сосиал-психоложи иглимя
беля тяриф веря билярик: «Сосиал гав -
ра йышын сявиййяси вя кичик щярби

груп цзвляринин цнсиййят вя гар шы -
лыглы ялагясинин мямнуnлуг щядди
иля характеризя олунан коллективин
вязиййяти сосиал-психоложи иглим ад -
ла ныр». Ону да гейд етмяк лазым -
дыр ки, сосиал гаврайыш юз нюв бя -
синдя щярби коллективин шцур сявий -
йя синдян, мяняви вя идеоложи йет -
кинлийиндян чох асылыдыр. Гаврайыш
щярбчилярин айры-айры дуйьуларынын,
щяйаъанларынын вя тяясsцратларынын
ъяминдян щяр щансы бир щадисяйя вя
йа командирин яmrиня мцнасибят
эюстярмясиндян ямяля эялир вя бу -
нун нятиъясиндя фярди вя груп щис -
ляри, ряй вя ящвал-рущиййя форма ла -
шыр. Сосиал-психоложи иглим фярдиn вя
групун психи хцсусиййятляринин гей -



ри-бярабяр олмасы кими инъя лик ляря
маликдир. Мясялян, ясэярин хош
ящвалына щям габагъыл кичик щярби
групда, щям дя командирлярин тя -
лябкарлыьынын ашаьы олдуьу коллек -
тивдя дя раст эялмяк олар.

Щярби коллективин щяйат шяраи -
тин дя vя fяaliyyяtindя сосиал-пси хо -
ложи иглимин ящямиййяти чох бюйцк -
дцр. Kiçik hərbi qruplarda sosial-
psixoloji iqlimin optimallaşdırilması
bütün kateqoriyadan olan zabit-
rəhbərlərin başlıca vəzifələrindəndir.
Кичик hяrbi групларda sosial-psixo -
loji iqlimin optimallaşdırilması üçün
zabit-rəhbər bir neçə amili nəzərə
almalıdır. Bunlardan birincisi və
yəqin ki, ən vacibi liderliklə bağlıdır.
Liderlik məfhumunun məğzi nədən
ibarətdir?

Sistematik nöqteyi nəzərdən,
«liderlik» məfhumuna təşkilatın
müx təlif hissələrini (alt sistemlərini)
birləşdirən bağlayıcı proseslərdən
biri gözüylə baxa bilərik. Liderliyə,
müəyyən şərtlər əsasında müəyyən
şəxsi və qrup məqsədlərini həyata
ke çir mək üçün bir kimsənin baş qa la -
rının fəaliyyətlərinə təsir etməsi və
bu fəaliyyətləri istiqamətləndirməsi
prosesi kimi də tərif verilə bilər. Baş -
qa sözlə, liderlik, onun gördüyü
işlərlə bağlı bir prosesdir. Lider isə
baş qalarını müəyyən məqsəd istiqa -
mətində davranmağa təhrik edən bir
şəxsdir və ya bir qrup insanın, öz şəx -

si və qrup məqsədlərini həyata ke -
çirmək üçün əmr və təlimat əsa sında
davrandıqları şəxs liderdir. Liderlik
prosesinin əsasını, bir şəx sin başqa -
la rına təsir etmə qabiliyyəti təşkil
edir» [2, 135]. Liderlik prosesini be -
lə ifadə etmək olar: Liderlik = lider +
arxasınca gedənlər + şərtlər. Yəni li -
der lik prosesi, lider, arxasınca ge dən -
 lər və şərtlər arasındakı əla qə lərdən
formalaşan mürəkkəb bir prosesdir.

Psixoloji ədəbiyyatın təhlili əsa -
sında liderliyin üç funksiyası müəy -
yən edilmişdir:

a) liderin təşkilatçılıq funksiyası;
b) liderin informasiya funksiyası;
c) liderin sosializasiya funksi ya sı.
Təşkilatçılıq funksiyası onda ifa -

də olunur ki, lider qrupun məqsədini
müəyyən edir, qərar qəbulunu, ak -
tual və perspektiv məqsədlərin
yerinə yetirilməsi yollarını, üsul və
vasitə lə rinin planlaşdırılmasını təklif
edir, rol və vəzifə bölgüsü aparır,
qrup üzvlərini konkret işlərə təhrik
edir, onların birgə fəaliyyət səylərini
əlaqələndirir və s. Qrup fəaliyyətinin
səmərəli olması naminə, bir tərəf -
dən, zəruri informasiyanın toplanıl -
ması, işlənməsi və hifz edilməsi, di -
gər tərəfdən, onların qrup üzvlərinə
vaxtında verilməsi informasiya funk -
siyasının əsas cəhətini təşkil edir.
Sosializasiya funksiyası isə liderin
müəyyən keyfiyyətləri formalaş dır -
maq və tərbiyə etmək məqsədilə qrup
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üzvlərinə göstərdiyi təsirləri əks
etdirir [3, 226]. 

Rəhbərlik və liderlik müxtəlif
sosial-psixoloji fenomenlərdir. So -
sial psixologiyada rəhbər işçi və li -
der arasındakı fərqlər müəyyən
olunmuşdur:

1. Rəhbərlik rəsmi əsasda mey -
dana çıxan, müxtəlif sosial təşkilat
və təsisatlarda məqsədyönlü xarakter
daşıyan sosial prosesdir. Liderlik isə
qrupdaxili şəxsiyyətlərarası münasi -
bətlər əsasında qapalı və gizli surət -
də əmələ gələn prosesdir. O, təşki -
latın əsasən psixoloji səviyyəsini əks
etdirir. Əgər rəhbər işçi rəsmi
surətdə təyin olunursa, lider qeyri-
rəsmi surətdə irəli sürülür.

2. Rəhbərlik makromühitin əsas
tələbat və mənafeyinə müvafiq ola -
raq formalaşdırılır və həyata keçir-
ilir; o, qrupda işlərin vəziyyəti və
onun fəaliyyətinin nəticələri üçün
qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Liderlik isə gizli bir proses kimi qrup
və onun üzvlərinin tələbat və mə n -
afeyinə müvafiq surətdə meydana
çıxır və mövcud olur; o, qrupun fəa -
liyyəti üçün hüquqi cəhətdən heç bir
şəxsi məsuliyyət daşımır.

3. Rəhbərlik daha çox stabil xa -
rakter daşıyır, onun sahəsi son dərə -
cə genişdir; müəyyən subordinasiya
və reqlament daxilində makromü hit -
lə əlaqə saxlayır. Rəhbər işçi başqa
təşkilatlarda öz qrupunu təmsil edir

və onun həmin qruplarla münasi bə -
tini şərtləndirən məsələləri həll edir.
Liderlik isə daha çox dinamikdir,
şəx siyyətlərarası münasibətlərin for -
malaşması xüsusiyyətlərindən köklü
surətdə asılıdır; liderin təsir sahəsi əsa -
sən mikromühit səviyyəsi ilə- qrup -
daxili münasibətlərlə məhdudlaşır.

4. Rəhbər işçiyə qanunla müəy -
yən hüquq və səlahiyyət verilir. Li -
der isə qanunla müəyyən edimiş
sanksiyalar sisteminə malik deyildir.

5. Rəhbər işçi tərəfindən bu və ya
digər məsələyə dair qərar qəbulu
pro sesi mürəkkəbdir və əsasən vasi -
təli xarakter daşıyır. O, böyük infor-
masiya sistemi kanallarına malikdir
və qərar qəbulu zamanı öz səlahiy -
yətlərini aşağı pillə işçilərinə həvalə
edə bilər. Lider isə qrup tərəfindən
qərarın qəbul edilməsinə təsir gös -
tərir və onda daha çox bilavasitə işti -
rak edir. O, müəyyən bir informa si -
ya nı qeyri-rəsmi rabitə kanalları
sistemi ilə əldə edir [4, 94].

Liderliyin müxtəlif fərziyyələri
mövcuddur. E.Aronson, T.Uilson və
R.Eykertin qeyd etdikləri kimi, bu
nəzəriyyələr eyni vaxtda diqqəti li -
de rin şəxsi xassələrinə, onun ardı cıl -
lığının xarakteristikalarına, eləcə də
liderin fəaliyyət göstərdiyi situa si  ya -
nın xüsusiyyətlərinə cəlb edir lər. On -
la rın fikrincə, bu nəzə riy yə lər çər  çi -
vəsində Fred Fidlerin liderliyin situa -
siya nəzəriyyəsi daha məşhur dur. 
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E.Aronson, T.Uilson və R.Eykert
liderliyin situasiya nəzəriyyəsini təh -
lil edərkən onun əsas paradiqma -
larını aşağıdakı kimi açıqlayırlar:

1. F.Fidlerə görə, liderliyin effek-
tliyi liderin bir tərəfdən işin keyfiy -
yətlə görülməsi, digər tərəfdən isə
işçilərin hissləri və qarşılıqlı münasi -
bətləri ilə nə dərəcədə maraqlanma -
sın dan asılıdır. Liderliyin səmə rə lili yi,
F.Fidlerə görə, həm də liderin qru pa
hansı səviyyədə nəzarət et məsi və öz
təsirlərini qrupda necə reallaşdırıl -
ması ilə şərtlənir.

2. F.Fidler bu ölçülərlə liderin iki
tipini fərqləndirir. Tapşırıq yönümlü
lider başlıca olaraq işin keyfiyyəti ilə
maraqlanır, işçilərin qarşılıqlı müna -
sibətlərini isə qədərincə dəyər lən dir -
mir. Qarşılıqlı münasibətlər yönümlü
lider isə, əksinə, ilk növbədə, işçi lə -
rin qarşılıqlı münasibətləri ilə ma -
raq lanır.

3. Liderliyin bu iki tipindən hansı
daha yaxşıdır? F.Fidlerin qənaətinə
görə, bu tiplərin hər hansı biri öz-
özlüyündə o biri tipdən səmərəli de -
yil. Onların səmərəliliyi situasiyanın
xüsusiyyətlərindən, hər şeydən öncə,
liderin qrupa nəzarət etməsindən və
qrup üzvlərinə onun təsirinin səviy -
yə sindən asılıdır. Nəzarət yüksək
olanda birinci tip liderlik daha səmə -
rəli olur. Orta səviyyəli nəzarət şərai -
tində ikinci tip lider uğurla fəaliyyət
göstərir [5, 324].

Liderlik avtoritar, demokratik və
liberal kimi üç tipə bölünür. Avtori-
tar lider kiçik qrupun fəaliyyəti ilə
bağlı qərarı özü qəbul edir, görü lə -
cək işin əmrini də özü verir. Həm çi -
nin, mükafatlandırma və cəzalandırma
tədbirlərini o, özü müəyyənləş di rir.
Beləliklə, kiçik qrupun fəaliyyətində
verdikləri əmr, təlimat və cəzalarla
iştirak edən liderlər «avtoritar» ad -
lan dırılırlar.

Demokratik lider, adından gö rün -
düyü kimi, daha demokratik möv qe də
durur. O, qərar qəbul edərkən, kiçik
qrupun bütün şəxsi heyətinin iştirakı
və maraqlarını nəzərə alır. Beləliklə,
demokratik lider öz səlahiyyətlərini
sərt təzyiq etmədən təmin edir.

Liberal liderin rəhbərlikdə rolu
azdır. O, əmri qrup üzvlərinin sualla -
rına cavab verməklə həyata keçirir.
Qrupun bütün üzvlərinin idarə edil -
məsi onların öz öhdəsinə bura xıl mış -
dır. 

Beləliklə, bu tip liderlərdən ən
yax şısı və cəlbedicisi demokratik li -
der sayılmalıdır. Ancaq hərbi xidmə tin
spesifik xüsusiyyətlərini və ordunun
əsas prinsipi olan vahid ko mandirliyi
nəzərə aldıqda, kiçik hər bi qruplarda
liderin avtoritar olması daha məq sə -
dəuyğun sayılmalıdır. Bir şərtlə ki,
avtoritar lider qərar qəbul edərkən,
şəxsi heyətin rəyini və əhval-ruhiy -
yəsini nəzərə alsın. Ona görə də,
«reallığa doğru istiqamətlənmiş»
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liderlik tərzini tapmaqla, zabit-rəh -
bər kiçik hərbi qrupların idarə edil -
məsini optimallaşdırır, beləliklə,
kollektivdə sağlam sosial-psixoloji
iqlim yaranması üçün münbit zəmin
yaratmış olur [6, 88]. 

Kiçik hərbi qrupa daxil olan hərbi
qulluqçular bir-birlərinə qarşı müs -
bət və ya mənfi münaibət bəslə yə -
rək, müxtəlif mövqelərdə olurlar. Bu
və ya digər səbəblərdən onlar mikro-
qruplara bölünürlər. Bununla yanaşı,
hər bir kiçik hərbi qrupun öz qeyri-
rəsmi lideri olur.

Lider rolunda başqalarına təsir
göstərməyi, onları fəaliyyətə təhrik
etməyi bacaran əsgərlər çıxış edir.
Lider özünün işgüzar və şəxsi key -
fiy yətləri, ünsiyyətə girmək, adam -
larla əlaqə yaratmaq qabiliyyəti ilə
fərqlənir. O, məhz bu xüsusiyyətlər
hesabına insanların psixologiyasına
təsir göstərə bilir.

Zabit-rəhbər çox vaxt belə hesab
edir ki, əsgərlər arasında lider ancaq
hərbi təlim və intizam əlaçıları, kiçik
komandirlər-çavuşlar ola bilərlər.
Hərbi təlim və intizam əlaçıları, ki -
çik komandirlər kiçik hərbi qrupun
həyatında mühüm rol oynayırlar.
Lakin onlar heç də həmişə kollekti -
vin liderinə çevrilə bilmirlər. Dö yüş -
çülər bir-birinin şəxsi keyfiyyət ləri -
nə diqqət yetirirlər. Onlar insanlarda
yüksək qiymətləndirdikləri, lakin
yoldaşlarının çoxunda və özlə rində

görmədikləri bu keyfiyyətləri məhz
zabit-rəhbərlərin «adi» hesab etdik -
ləri sıravi əsgərlərdə görürlər: tədri -
cən onlarla hesablaşmağa, onla rın
sözü ilə oturub-durmağa, hətta özlə -
rini bu və ya digər dərəcədə on la ra
oxşatmağa başlayırlar. Beləliklə də,
«adi» sıravi əsgər qeyri-rəsmi liderə
çevrilir.

Zabit-rəhbərlə qeyri-rəsmi lider
arasında düzgün münasibətin yara -
dıl ması kичик щярби групларда со -
сиал-психоложи иглимin optimallaş dı -
rilması planında son dərəcə mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Kollektivin
idarə edilməsində bu mühüm psixo -
loji amil zabit-rəhbər tərəfindən zə -
ruri surətdə nəzərə alınmalıdır. Bu -
nun üçün o, kичик hərbi qruplarda
real surətdə formalaşmış şəx siy yət -
lərarası münasibətləri diqqətlə öy -
rənməli, qeyri-rəsmi liderlərin ya -
ran  ması şəraitini təhlil etməli və on -
la rın fəaliyyətini kollektivin həyatı
ilə üzvi surətdə əlaqələndir məlidir.
Bu işin gedişində kiçik hərbi qulluq-
da olan mikroqrupların liderləri
təyin edilir və onların məqsəd ləri
müəyyən olunur. 

Kiçik hərbi qruplarda sosial-psi -
xoloji iqlimin möhkəmləndirilməsini
kortəbii deyil, mütəşəkkil həyata ke -
çirmək üçün zabit-rəhbərin qeyd
edilən cəhətləri bilməsi zəruridir:

- səxsi heyətin fəaliyyətində müa -
sir döyüşün təhlükəlilik, qəfillik,
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qeyri-müəyyənlik, yenilik kimi amil -
lərdən (yəni döyüş şəraitinin psixo -
loji amillərindən) əmələ gələn psixo -
loji gərginliyi idarə etmək;

- psixi möhkəmliyin səviyyəsini
qiymətləndirmək, yəni şəxsi heyətin
vəziyyətinin nəticəsinə qiymət vermək. 

Beləliklə, məhz bu psixoloji pro -
sesə əsaslanaraq, zabit-rəhbər yaran -
mış mikroqrupları yaxınlaşdırıb, va -
hid kollektiv yaradar və həmin
kollektivdə sağlam, dolğun, mükəm -
məl sosial-psixoloji iqlimin forma -
laş masına nail ola bilər.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
hal-hazırda Azərbaycan Ordusunda
xidmət edən əsgər kontinqentinin
əsas hissəsinin uşaqlıq dövrü siyasi,
iqtisadi və mənəvi həyatda köklü də -
yişikliklər baş verdiyi dövrə dü şüb.
Köhnə dəyərlərin dağıldığı, yenilərin
isə hələ tam yaranmadığı həmin
illərdə ictimai şüurda, mənəviyyatda
baş verən təlatümlər, heç şübhəsiz
ki, onların xarakterində, həyat və dü -
şüncə tərzində öz izlərini qoyub. Cə -
miyyətin potensial əsgərlərinin hərbi
xidmətlə bağlı məruz qaldıqları ən
amansız psixoloji təsir də elə mülki
həyatdan-bəzi kütləvi informasiya
vasitələrinin ordu həyatı, hərbi xidmət
barədə yazdıqları yalanlardan gəlir. 

Əlbəttə, birdən-birə ailəsindən,
dostlarından, vərdiş etdiyi həyat tər -
zindən, elektron informasiya şəbəkə -
sinin təlqin etdiyi virtual dünyadan,

artıq formalaşmış fəaliyyət ritmin -
dən ayrılıb, yeni mühütə düşən gənc -
lərin hərbi xidmətin ilk dövründə
(buna ordu mühitinə uyğunlaşma
döv rü də deyirlər) hərbi hissədən
çöldə qalan həyat üçün darıxmaları
təbiidir. Özü də bu, sırf psixoloji xa -
rakter daşıyan problem deyil, çünki
burada sosioloji amillərin də rolu
vardır. Axı insan bir şəxsiyyət kimi
ailədə, cəmiyyətdə tərbiyə olunur.
Bunu ulu öndərimiz Heydər Əliyev
də çixişlarının birində qeyd etmişdir:
«Gənclərin orduda xidmət üçün
tərbi yələndirilməsi bizim əsas vəzi -
fə  lə rimizdən biri olmalıdır və bu
vəzifə ləri biz ardıcıl surətdə həyata
keçirməliyik». O, gəncliyin tərbiyəsi
ilə bağlı müəllimlər, tərbiyəçilər və
pe daqoji ictimaiyyət qarşısında mü -
hüm tələblər qoyurdu. Xüsusi olaraq
vur ğu layırdı ki, «valideynlər öz öv -
lad larını tərbiyə edərkən onlara ver -
dik ləri nəsihətlər içərisində ən birin -
ci nəsihət, ən birinci valideyn tap -
şırığı oğlunun orduda xidmət et məsi
olmalıdır. Hər bir gəncin ordu ya get -
məsi onun evində bayrama çevril mə -
lidir» [7, 468].

Beləliklə, kiçik hərbi qruplarda
sosial-psixoloji iqlimin optimallaş dı -
rılması üçün zabit-rəhbərin aşağıda -
kı lara əməl etməsi məqsədəuyğun
sayılmalıdır:

1. Zabit-rəhbər kiçik hərbi qrup -
lar da real surətdə formalaşmış şəx -
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siyyətlərarası münasibətləri diqqətlə
öyrənməli, qeyri-rəsmi liderlərin ya -
ranması şəraitini təhlil etməli və on -
ların fəaliyyətini kollektivin həya tı
ilə üzvi surətdə əlaqələndirməlidir.
Komandirlə qeyri-rəsmi liderlər ara -
sında düzgün münasibətin ya ra dıl -
ma sı kiçik hərbi qrupda sosial-psi xo -
loji iqlimin optimallaşdırilması pla -
nında son dərəcə mühüm əhə miy yət
kəsb etdiyindən bu mühüm psi xoloji
amilin nəzərə alınması zəruridir. Bu
işin gedişində zabit-rəhbər kiçik
hərbi qruplarda olan mikroqrupların
liderlərini vaxtında müəyyən edərək,
fəaliyyətlərini lazımi istiqamətə yö -
nəlt məsi məqsədəuyğundur.

2. Sağlam sosial-psixoloji iqlimin
olduğu kiçik hərbi qruplarda dostluq,
yoldaşlıq, qayğıkeşlik və digər

müsbət keyfiyyətlər üstünlük təşkil
et miş dir. 

3. Zabit-rəhbərin intizam təc rü -
bə  sində həvəsləndirmə üsulundan
mü təmadi, məcburetmə üsulundan
lazımı vaxtlarda istifadə etməsi məq -
sədəuyğundur. Tətbiq edilən həvəs -
lən dirmələr müsbət sosial-psixoloji iq -
li min yaranmasına kömək lik edir. Bu -
nu zabit-rəhbər nəzərə almalı və gün -
dəlik fəaliyyətində istifadə etməlidir.

4. Düzgün, ədalətli və vaxtında tət -
 biq olunan məcburetmə üsulları kiçik
hərbi qruplarda xidmət edən hərbi
qulluqçuların nizam-intizamının
yüksəl məsinə səbəb olur və bu zaman
za bit-rəhbərin kiçik hərbi qrup larda
xidmət edən hərbi qulluqçuların
xarak terini və şəxsi psixi xüsu siy -
yətlərini nəzərə alması va cibdir.
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ЛИДЕРСТВО КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В МАЛЫХ ВОИНСКИХ ГРУППАХ

Состояние коллектива, которое характеризуется уровнем социаль -
ного восприятия и мерой удовлетворенности его членами различными
сторонами общения и взаимодействия, называется социально-пси хо ло -
гическим климатом.

Социально-психологический климат имеет большое значение в уп -
рав лении малыми воинскими группами. В деле оптимизации со циаль -
но-психологического климата в малых воинских группах ли дерство
имеет большое значение, существует несколько разно вид нос тей
лидеров. Офицеру-воспитателью необходимо учитывать отно ше ния,
как с официальными лидерами, так и неформальными лиде рами в ма -
лых воинских группах.

LEADERSHIP FACTOR IN OPTIMIZING OF SMALL
MILITARY GROUPS OF THE SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL

CLIMATE

The condition of collective which is characterised by level of social per-
ception and a measure of satisfaction of its members the various parties of
dialogue and interaction is called as a socially-psychological climate.

The socially-psychological climate is of great importance in strengthening
of small military groups. In business strengthening of small military groups’
leadership is of great importance. There are some versions of leaders. It is
necessary for officer-tutor to consider relations, as with official leaders, and
informal leaders in small military groups.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra -
 sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol № 1).

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqogoji elmlər doktoru, professor 
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VALİDEYNLƏRİN BOŞANMASININ UŞAĞA TƏSİRİNİN
PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ

Əlizadə S.H.
BDU-nun Psixologiya kafedrasının magistrantı

E-mail:sabina88.az@hotmail.com

Açar sözlər: Boşanma, ər-arvad cütlükləri, ailə, psixoloji travma,
pozulmuş nigah, konfliktli münasibətlər, krizisli dövr, yaş dinamikası,

təkrar nigah, ailə dəyərləri.
Ключевые слова: Развод, супружеские пары, семья, психологическая

травма, расторгнутый брак, кризисный период, возростная
динамика, повторный брак, семейные ценности.

Keywords: Divorce, couple, family, psychological scar, dissolved 
marriage,  crisis period, age-specific dynamics, remarry, family values.

M
üasir dövrümüzdə bo -
şanmaların sayının
getdikcə artması müşa -

hidə olunmaqdadır. Bu zaman istər
ər-ar vad cütlükləri, istərsə də onların
uşaq ları psixoloji travmaya məruz
qa lırlar. Lakin boşanma valideynlər -
dən daha çox uşaqlara mənfi təsir
gös tərir və bir sıra psixoloji prob -
lemlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Bu təsirlərin sırasına onun təhlü kə -
sizlik ocağı olan ailənin dağılmaq
qorxusu, valideynlərindən biri ilə
ayrılmaq məcburiyyəti və s. qeyd
etmək olar.

Aydın olduğu kimi, valideynlərin
boşanması uşaq üçün faciəyə çevrilir
və onların boşanması ilə heç cür
razılaşa bilmirlər. Boşanma özü də
mürəkkəb prosesdir və özündə bir
neçə mərhələni ehtiva etmiş olur. Bu

mərhələlərin hər biri özünün spesifik
xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur.
Bu baxımdan tədqiqatçı Krossun bo -
şanmanın təsvirini üçün verdiyi aşa -
ğı dakı modeli maraq kəsb edir. [1,
s.479]

1. İnkar mərhələsi.İlkin olaraq baş
verən reallıq inkar olunur, insan
ətrafında baş verən hadisələri qəbul
etmək istəmir.Adətən insan uzun
müddət birlikdə yaşadığı, münasibət
qurduğu, hisslərini paylaşdığı insan -
la münasibətlərinin sona yetməsilə
barışmaqları isə çətin olur. Lakin bə -
zi hallarda isə təskinlik üçün tərəflər
özlərində belə əminlik yaratmağa
cəhd göstərirlər: “Yaxşı ki bo şan -
dım”, “Nəhayət ki qurtuldum”, və s.

2. Qəzəblilik mərhələsi. Bu mər -
hə lədə tərəflərin birində yaranan ürək
ağrısı qəzəbliliklə kompensasiya



olu nur. Tərəflərin birinin baş verən -
lərlə barışa bilməməyi onda bir sıra
tipik davranış formaları yaratmış
olur ki, bunun sırasına valideynlərin
uşaqlarını öz tərəflərinə çəkmək istə -
məsi, digər valideyn haqqında mən fi
uydurulmuş obrazı yaratmağa cəhd
etməsini göstərmək olar.

3. Danışıqlar mərhələsi. Bu mər -
hə ləni ən çətin mərhələ adlandırmaq
olar. Çünki tərəflər əvvəlki münasi -
bət lərini bərpa etmək üçün cəhd gös -
tə rirlər, pozulmuş nigahın bərpa olun -
masına ümid edirlər. Buna görə də
bir-birinə qarşı manipulyasiyalar edə -
rək çoxlu sayda bəhanələrlə ünsiy yət də
olmağa çalışırlar. Səyləri alınmadıq -
da isə bir çox hallarda öz məqsədlə -
rini həyata keçirmək üçün ətrafda -
kıların, böyüklərin, valideynlərin
təzyiqindən istifadə etməyə çalışırlar
ki, öz məqsədlərinə nail ola bilsinlər.

4. Depresiya mərhələsi. Danışıq -
lar, cəhdlər, aqressivlik heç bir nəticə
vermədikdə, əhval-ruhiyyə aşağı
düşür, insan özünü uğursuz hiss edir,
özünüqiymətləndirmə aşağı düşür, o,
insanlardan uzaqlaşmağa başlayır,
ətrafdakılara inamı, etibarı itir. Bü -
tün bunlar da insanda depresiyanın
yaranmasına səbəb olur.

5. Adaptasiya mərhələsi. Burada
məqsəd artıq dəyişmiş həyat şəraiti -
nə uyğunlaşmaqdan ibarətdir. Adap -
tasiya mərhələsi xüsusilə natamam
ailədə olan uşaqlar üçün daha vacib-

dir hesab olunur. Çünki uşaq artıq
valideynlərinin yeni münasibətlər
sisteminə alışmalıdır ki, o, travmaya
az məruz qalsın.

Bütün bu mərhələləri uşaq öz va li -
deynləri ilə, onların hiss və həyə -
canları ilə birgə yaşayır və bəzən də
boşanmış valideynlərin arasında ya -
şa nan mənfi yüklü hadisələrin birbaşa
təsirinə də məhz uşaq məruz qalır və
özünü baş verənlərin günah karı kimi
görməyə başlayır. Bir məsələni də
qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda
valideynlər özlərinin daxili boşanmaq
istəklərini uşaqlarına daha yaxşı
olması üçün, onların psixi travma
almamaları üçün etdiklərini qələmə
verirlər. Bütün bunlar uşaqda özünü
günahkarlandırma hissinin artmasına
səbəb olur ki, bu da onun psixi
inkişafına mənfi təsir göstərmiş olur.

Boşanma faktı uşaq üçün o qədər
faciəvi haldır ki, valideynlərinin
uzun müddət davam edən konfliktli
mü nasibətləri olduğu halda belə, on -
lar bunun nəticəsi kimi də vali deyn -
lərinin boşanmasına razı ol mur lar.

Əksər hallarda boşanma uşaqlar -
da baş verənlərə inanmamaq kimi
özünü müdafiə sistemi yaratmış olur.
Bunun üçün uşaq həmin mühitdən
uzaqlaşmağa çalışır ki, sanki bu
problemlərdən qurtulmuş olsun.

Valideyn boşanma addımını atar -
kən bilməlidir ki, boşanma uşaq
üçün böhranlı dövrdür. Buna görə də
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hər bir valideyn həmin dövrdə uşa -
ğına qarşı daha diqqətli olmalı, onu
ba şa düşməyə çalışmalıdır. Uşaqda
ən çox hallarda böhran dövrü ona
gö rə yaranmış olur ki, uşaq birdən-
birə ona əziz, doğma olan insan lar -
dan ayrılmaq məcburiyyətində qalır,
onun sevimli ailəsi parçalanır. 

Boşanmanın uşağa təsir dərəcəsi
onun hansı yaş aid olmasından da
birbaşa asılıdır.

Uşağın yaşının və cinsinin boşan -
ma həyəcanının xarakterinə və onun
nəticələrinin adaptasiyasına aşağıda -
kı formalarda təzahür edir. Bütün
yaşlarda olan uşaqlar valideynlərinin
boşanması probleminə daha sərt dav -
ranış reaksiyası nümayiş etdirirlər.
Lakin bu xarakter, ifadəlilik adap-
tasiya oluna bilməmək baxımından
yaş dinamikasına malikdir.[2, s.265]

Üç yaşınadək uşaqlar hələ ətraf -
la  rında baş verən problemləri tam
an lamadıqlarına görə valideynlərinin
boşanması onlara az təsir göstərmiş
olur. Uşağın valideynlərinin bo şan -
ma  sına olan ən həssas dövrü 3-6 yaş -
larını əhatə edir. Bu yaş dövründə uşaq
başa düşür ki, onun ətrafında nə isə
baş verir, lakin o isə adekvat səbəb-
nəticə əlaqələrini qurmaq qüv vəsində
deyildir. Lakin artıq 7-8 yaş larında
olan uşaqlar valideynlərin boşanma -
sında onları günahkar kimi qiy mət -
 ləndirir və onlara etiraz formasında
bu münasibətlərini bildirə bilirlər.

Lakin on yaşlı uşaq vali deyn lərin
bo şanmasında nəinki öz valideynlə -
ri ni, həm də bütün böyükləri günah -
kar kimi görürlər. Baxmayaraq ki,
ye niyetməlik yaş dövründə müstə -
qil lik artır, ən neqativ təsir də məhz
bu yaş dövründə müşahidə olunur.[2,
s.266]

Boşanmadan sonra ailənin qar şı -
laşdığı çətinliklərdən biri də onunla
bağlı olur ki, ailənin bu dövrdə yaxın
qohumalarına və onların dəstəyinə
ehtiyacı olur.[3, s.62] Lakin bütün
hallarda demək olmaz ki, ailəyə ya -
xın qohumları dəstək olurlar. Bo şa -
nananların bu addımı ilə razılaşma -
yan qohumlar onlarla o qədər də ya -
xın dan əlaqə saxlamırlar, onların ya -
şadığı problemlərlə maraqlanmırlar.
Bu isə ən çox ailədə olan uşaq ların
özlərini cəmiyyətdən ayrılmış kimi
hiss etmələrinə təsir göstərir.

Adətən uşaqlar valideynlərin bo -
şanması zamanı diqqəti öz üzərlə rin -
də saxlamaq üçün davranışlarını pis -
ləşdirməyə çalışırlar, şıltaqlıq edir lər
və s. Əgər belə uşaqların va lideyn -
ləri onların davranışlarına gö rə öz
mənfi münasibətlərini bildirirlərsə,
bu zaman onlarla valideynləri ara -
sın da konflikt yaranmış olur. Əgər
onların belə davranışlarına da fikir
ve rilməzsə, onda onların psixi ka la rı -
nın inkişafına mənfi təsir göstərər,
onlarda mənfi xarakter xüsusiy yət -
lərinin yaranmasına səbəb olar.
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Valideynlərinin boşanması ilə üz -
lə şən uşaqlar öz inkişaf səviyyələ -
rinə görə digərlərindən geri qalır, bir
çoxunun nitqində problemlər yara -
nır, onlar dərslərində öz yaşıdların -
dan geri qalırlar və mənfi xarakter
xüsusiyyətləri yaranmış olur. [4]

Bəzi hallarda isə boşanma zama -
nı uşaqla qalan valideyn daima digə -
ri ni pisləyir, günahlandırır, onu uşa -
ğın gözündən salmağa çalışır. Uşaq
isə ailədən gedən valideynin onu artıq
unudacağını, ona əvvəlki kimi diqqət
göstərməyəcəyini, sev mə yəcəyini
düşünür. Bu cür hisslərin təzahür
etməsi uşağın özünə qapan masına,
özünü ətrafındakı insanlara yararsız
kimi hiss etməsinə təsir etmiş olur.

Praktika göstərir ki, bəzi hallarda
boşanma zamanı uşaq öz valideyn -
lərindən biri ilə yaşadığı məkanı tərk
etmək məcburiyyətində qalır. Bu isə
onda hökm sürən həyəcanlılığın bir
az da artmasına təsir göstərmiş olur.
Əgər uşaq yaşadığı evi dəyişməzsə,
əvvəl oxuduğu məktəbdə oxumağa
davam edərsə və onun köhnə dostları
ilə ünsiyyəti kəsilməzsə, bütün bu
faktorlar ona boşanma həyəcanını
yüngülləşdirməyə kömək etmiş olar.
Əgər bütün bu səbəblər təmin olun-
mazsa, onda uşağın özünə və ətra -
fına əminliyi itər və əlavə streslərin
yaranmasına zəmin yaratmış olar.

Uşağa boşanmanın mənfi təsirini
nisbətən o zaman aradan qaldırmaq

mümkün olar ki, uşağın hər iki
valideyni ilə də ünsiyyəti saxlanılsın
və hər iki valideyn onun qayğısına
birlikdə qalsınlar. Əgər belə olmaz -
sa, uşaq özü haqqında mənfi fikirdə
olar, özünü lazımsız, yararsız hiss et -
miş olar.

Boşanma zamanı çox zaman ailə -
dən gedən ata olur. Bu isə uşaqların
ataları ilə ünsiyyətinin azalmasına,
bəzi hallarda isə kəsilməsinə səbəb
olur. Bu da uşaqların inkişafına
mənfi təsir göstərmiş olur. 

Oğlan üçün ata ilə kifayət qədər
ünsiyyətdə olmamaq onun kişi dav -
ra nış tipi haqqında yetərincə məlu-
matlı olmamasına zəmin yaratmış
olur. Atasız böyüyən oğlanlar az yet -
kinləşmiş, məqsədyönsüz olurlar,
özlərinə inamları az olur, öz davra -
nışlarında qətiyyətsiz olurlar. Çünki
oğlan üçün ata özünü identifikasiya
obrazıdır. 

Ata ilə ünsiyyətdən məhrum bö -
yü yən qızların isə kişi cinsi haqqında
təsəvvürləri formalaşmır, gələcəkdə
ailədə öz həyat yoldaşlarını başa
düşə bilmirlər. Qızın atası haqqında
formalaşan mənfi təsəvvürü bütün
əks cinsin nümayəndələrinə sirayət
edir ki, bu da ona mənfi təsir göstər -
miş olur.

Əksər hallarda boşanmış ana öz
natamam ailəsində kişi etalonu
olmadığı üçün onu kompensə etmək
istəyir ki, uşaqların bu tərəfdən tə -
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min olunmamış tələbatları olmasın.
Ana ailədə həm də ata olmağa can
atır ki, nəticədə də heç də qənaətbəxş
olmayan vəziyyət yaranır. Ana öz
incəliyi, səbrliyi, istiliyi, nəvazişi ilə
yanaşı ata avtoritarlığını, tələbkarlı -
ğını vəhdət halında öz davranışında
cəmləməyə çalışır. Lakin nəticədə də
ana atanı əvəz etməyə çalışarkən
anaya xas xüsusiyyətləri itirməyə
baş  layır və təbii ki də atanı da öz
uşaqları üçün əvəz edə bilmir. Nəti -
cədə isə uşaqlar həm anadan, həm də
atadan məhrum olmuş olurlar.

Boşanma mərhələsindən sonra
uşağın o zaman problemləri daha da
artmış olur ki, valideynlər təkrar ni -
gaha daxil olurlar. Belə hallarda
uşaq lar da natamamlıq hissi, qısqanc -
lıq kimi mənfi xüsusiyyətlər ya ran -
mış olur. Əgər uşağın onunla birlik -
də qalmadığı valideyni təkrar niga ha
daxil olarsa, bu uşaqda daha çox
qısqanclıq yaratmış olur. Bunun
səbəbi odur ki, uşaq valideyni ilə
bun dan sonra ünsiyyətinin azalaca -
ğını düşünür. Belə olduqda isə uşaq
daha çox strersə məruz qalır, vali -
dey ninin onu unutduğunu düşünür.

Praktika göstərir ki, boşanmış
ailənin övladları da ailə həyatı
qurduqda əksər hallarda onların da
ni gahları pozulur. Bu cür insanlar
çox zaman təklik qorxusundan tez
ailə qurmağa üstünlük verirlər. Bu
qorxunun nəticəsi kimi onlar nigaha

tam kamilləşməmiş, formalaşmamış
da xil olurlar ki, bu da onların öz ni -
gah larında xoşbəxt ola bilməmələ ri -
nə səbəb olur. Bunun başqa cür
izahını da vermək olar ki, onlar
ailədə for ma laşa bilmədiklərindən,
ailə dəyərlərini, sərvətlərinə yiyələnə
bilmə dik lə rindən öz ailələrində
münasibət lərin pozulması ilə
qarşılaşırlar.

Buna görə də valideynlər boşanma
zamanı öz uşaqlarının müvafiq dövr -
də yaşadıqlarını anlamalı və on lara
psixoloji baxımdan daha savadlı ya -
naşmalıdırlar.

Amerikan psixoloqu Vallerş tey -
nin valideyn üçün hazırladığı bir
neçə məsləhəti nəzərədən keçirək.

- Ər-arvad münasibətlərinin po -
zul masına baxmayaraq valideynlər
uşağın ana və atası ilə münasibət lə -
rinin bərabər saxlanmasına çalışma -
lı dırlar. Çünki uşağın psixi
inkişafında hər iki valideynin əvəz
olunmaz rolu vardır.

- Ər-arvad öz münasibətlərində
ya ranan problemlərinin həlli kimi
boşanma qərarına gəldikdə, bu, va li -
deynlərin üzərindən uşağın gələcə -
yinə görə cavabdehliyi götürmüş
olmur. Uşağı valideynləri əmin et -
mə  lidirlər ki, valideynlər boşan dıq -
dan sonra da əvvəl olduğu kimi onun
qayğılarını çəkəcək, öz vali deynlik
borclarını yerinə yetirəcək və onun
gələcək həyatını təmin et mək dən
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА РЕБЕНКА РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ

В представленной статье развод исследуется как серьезная со -
циальная проблема, излагаются нежелательные последствия, возни -
каю щие в психобиографии ребенка после развода родителей.
Акцентируется идея о том, что пример разведенных родителей может
составить нежелательный прецедент для их будущей семейной жизни.
Достаточно подробно рассматриваются психологические травмы,
возникающие у детей вследствие распада семьи, формирование
девиантных форм нравственности. Проводится сравнительный анализ
различных точек зрения исследователей по указанной проблеме,
даются рекомендации по их профилактике и решению.
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ötrü əllərindən gələni birlikdə etmə-
yə hazırdırlar.

- Uşağı valideynləri əmin etməli -
dir lər ki, onların boşanması uşağa
olan sevgilərini azaltmayacaq, onlar
əvvəlki kimi öz övladlarını sevəcək -
lər.

-Valideynlər uşağı yeri gəldikcə
və ətraflı olaraq boşanma haqqında
məlumatlandırmalı, onun gələcək

həyatı haqqında məlumat vermə -
lidirlər.

Məqalədə boşanma ciddi sosial
prob lem kimi tədqiq edilir, boşan -
manın uşağın həyatında yaratdığı ar -
zuolunmaz nəticələrindən bəhs edi lir.
Burada ailənin dağılmasının həmin
ailədə böyüyən uşaqlarda yaratdığı
psixoloji problemlər, vurduğu trav -
malar nəzərə çatdırılır.

Ədəbiyyat:



THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF DIVORCING 
OF PARENTS AND THEIR INFLUENCE TO A CHILD

In the presented article divorcing is investigated as a serious social prob-
lem. The article also deals with the undesirable results of divorcing in the
creation of children’s psychobiography. It is noted that dissolution of mar-
riage can be a bad example for the future life of children. The psychological
traumas created of children as a result of dissolution of marriage in the for-
mation of problems of deviant morals have also got their expression in the
article.

In the article the comparative positions of some investigators connected
with the given problem are analysed and some offers are put forward for the
solution of the problem.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra -
 sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol № 1).

Rəyçi C.A.Təhmasib, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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M
üasir qloballaşan dün -
ya da, informasiya tex -
no logiyalarının artdığı

bir dövrdə milli-əxlaqi dəyərlərdə, ailə
məsələlərinə münasibətdə də müəy -
 yən dəyişikliklər olmuşdur. Ümu  mən
qiymətləndirsək, ailə möv zusu bütün
dövrlərin və dövlətlərin aktual prob-
lemi hesab edilmişdir. Hər bir xalqın
tarixən formalaşmış mental dəyərləri
əsasında ailə modeli möv cuddur. Bu
dəyərlərlə yanaşı, hər bir ailənin də
özünün yazılmamış “qa nun ları”,
prinsipləri, özəllikləri mövcuddur. 

Ailə nədir? Şablon səslənsə də,
qeyd etməliyik ki, ailə kiçik dövlət -
dir, cəmiyyətin, dövlətin mövcudlu -
ğu nun, müasir sivilizasiyanın bünöv -
rə sidir. İstənilən ailənin əsasını nigah
nəticəsində yaranmış müəyyən bir
cütlük, obrazlı desək, bir kişi və bir
qadın arasında özünəməxsus şəkildə

yaranan ittifaq təşkil edir. Ortaq
mən zil, məişət, birgə yaşayış və fəa -
liyyət qayğıları ailənin xarakterik
xü susiyyətlərini təşkil edir. Qeyd
olun  duğu kimi, ailə nigah nəticə sin -
də təşkil olunan iki nəfərin birliyi
hesab olunsa da, bugün yalnız dini
nigahla kifayətlənən və ya nigahsız
yaşayan ailələr də mövcuddur. Bax-
mayaraq ki bu, xarici ölkələr üçün
daha xarakterik haldır, inteqrasiya
nəticəsində Azərbaycanda da belə
ailələrə meyil artmaqdadır. [1] 

Ailə haqqında kiçik qrup kimi
danışdıqda, onun həyatda, cəmiyyət -
də, uşaqların tərbiyəsində yerinin
müəyyənləşdirilməsi çox vacibdir.
Uşağın bir şəxsiyyət kimi təşəkkülü
və inkişafında onun böyüdüyü ailə -
nin olduqca böyük təsiri vardır. 

Valideynlərin bir-birlərinə, uşağa
münasibətləri, eləcə də övladlar ara -
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sındakı münasibətlər onun insanlara
münasibətinin başlanğıcıdır. Məhz
bu rada, bu münasibətlər nəticəsində
uşağın qəlbində müəyyən məhəbbət,
yaxud laqeydlik hissi yaranır, onda
xa rakterik xüsusiyyətlər formalaşır.
Bun ların hamısı ailə üzvlərinin bir-bi -
 rinə münasibəti ilə müəyyən olu nur. 

Hər bir valideyn tərbiyənin məq -
səd və vasitələrini müəyyənləşdir dik -
  də uşağın bir şəxsiyyət kimi for ma -
laşmasının qeydinə qalmalıdır. Vali -
deyn lər bilməlidirlər ki, onlar o za man
ləyaqətli şəxsiyyət yetişdirə bi lərlər
ki, özlərinin şəxsiyyəti, şəxsi lə -
yaqətləri arzu olunan səviyyədə olsun. 

Uşağın xarakterinin formalaşma -
sına, onun münasibətlərinə vali -
deynlər arasında yaranmış qarşılıqlı
münasibət formaları da xeyli dərə -
cədə təsir göstərir.

Məlum məsələdir ki, uşaqlar və
va lideynlər ailənin ümumi sxemini
təş kil edirlər. Lakin bəzən ailədə müəy -
yən səbəblərdən valideynlərdən han -
sısa biri olmur, bu ailələr nata mam
ailələr hesab olunur. 

Atasız ailələrdə uşaq şəxsiyyəti -
nin formalaşması, inkişaf xüsusiy -
yət ləri onun yaş və cinsindən, atanın
olmamasının səbəbindən (ölüm və
ya boşanma), ananın olmayan ataya
və övlada münasibətindən, həm də
digər qohumların və ya böyük bacı
və qardaşların atanı əvəz edib-etmə -
məsindən asılıdır. 

Müşahidələr göstərir ki, oğlanlar
atanın olmamasını qızlara nisbətən
da ha çətin qəbul edirlər. Hər iki vali -
deyni olan oğlanlara nisbətən onlar
ya kişilərə məxsus olan oyun və iş -
lər lə az maraqlanır və sakit təbiətli
olurlar, ya da əksinə çox dəcəl olur
və ananın sözünü dinləmirlər. Əsas
fərq elə uşağın birinci ilində müşa hi -
də olunur. Atası o doğulmamış ikən
ölən körpələr daha aqressiv, həyə -
canlı və asılı olurlar. Daha çox ana
ilə böyüyən oğlanlarda feminizasiya
(“femina” latınca “qadın” deməkdir)
halları müşahidə olunur, onlarda da ha
çox qadına məxsus xüsusiyyət lər in -
ki şaf edir. Təbii ki, bu sadaladı ğımız
keyfiyyətlər heç də bütün ata sız
böyüyən oğlanlara şamil olunmur. 

Təkcə ana ilə böyüyən qızların da
davranışları və şəxsiyyət xüsusiy yət -
ləri tam ailələrdə böyüyənlərlə mü -
qa yisədə fərqlənir. Onlarda həyəcan
hissləri daha yüksək olur, müəyyən
situasiyalarda özlərini tez itirirlər.
Xüsusən, ailə quran atasız böyümüş
qızları müşahidə etsək, görərik ki,
onlarda əks cinsə qulluq vərdişləri
gec formalaşır, kişi avtoritetini qəbul
etmək çətin olur. 

Ananın olmadığı ailələrdə də
uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında
müəyyən əskik məqamlar olur. Şəxsi
müşahidələrə əsaslanaraq deyə bilə -
rik ki, əgər atasız ailələrdə ana bir
ba xımdan atanı əvəz edə bilirsə, ana -
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nın olmadığı ailələrdə bu çatışmazlıq
özünü daha qabarıq göstərir, uşaq la -
rın psixikalarında neqativ yöndə
müəyyən dəyişikliklər baş verir. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, doğ -
ma bacı və qardaşların formalaşmaq -
da olan uşaq şəxsiyyətinə ən azı vali -
deynlər qədər əhəmiyyətli təsiri
vardır. [2, s.201] Bacı və qardaşlar
uşaq üçün davranış normalarının,
ünsiyyət vərdişlərinin mənimsənil -
mə sində təqlid mənbəyi və nümunə
kimi çıxış edir, məsləhətçi rolu oyna -
yırlar. Uşaq onlara sirlərini etibar
edir, çətinə düşəndə onları özlərinə
dayaq bilir. Bəzən valideynlər şəxsi
seçimlərinə, bəzən hansısa ciddi
səbəblərə və ya iqtisadi problemlərə
görə uşağı bu zövqlərdən məhrum
qoyurlar. Sual yarana bilər ki, məgər
ailədə bir neçə övlad olanda onlar
hər zaman mehriban olurlar? Məsələ
ondadır ki, insan hətta “dalaşmaq”
və sonra “barışmaq” mədəniyyətinə
də öz bacı və qardaşları ilə müna -
sibətdə yiyələnir və bunu digərləri
ilə ünsiyyətinə tətbiq edir. Şəxsi
müşa  hidəyə əsaslanaraq deyə bilərik
ki, ailədə tək böyüyən uşaqlar müəy -
yən yaş həddinə qədər “nə yaxşı ki
təkəm və valideynlərin nə istəyirəm,
alırlar, ancaq məni sevirlər” deyə
düşünə bilər. Sonra isə həyatın çətin -
likləri ilə rastlaşanda və ya valideyn-
lərini itirəndə tək və dayaqsız olduq -
larına təəssüflənirlər. 

Uşaq şəxsiyyətinin düzgün istiqa -
mətdə formalaşmasına mane olan amil -
  lərdən biri də boşanma halla rı dır. 

Boşanma mürəkkəb sosial məsə -
lədir. O, öz mənbəyini ailə konflikt -
lə rindən alır. Ailə konfliktləri isə ər-
arvad münasibətlərinin düzgün
qurul  maması nəticəsində baş verir.

Bəzən psixoloqlar boşanmaların
səbəbi kimi xarakterin eyniliyini
göstərirlər və bunu onunla sübut
edirlər ki, iki eyni xarakterli insan
(məsələn, eyni dərəcədə tənbəl və ya
pinti) bir-birilə yola gedə bilməz.
İnsanlar isə məhkəmə salonlarında
“xarakterlərimiz uyğun gəlmir” deyə
izahat verirlər. [3] Əslində isə,
zənnimizcə, burada söhbət xarakter -
dəki uyğunluq və ya uyğunsuzluq-
dan getmir. Məsələn, əgər tərəflərin
biri müstəqilliyi sevir və heç kəsə
tabe olmadan ailəni maddi baxımdan
təmin etməyin tərəfdarıdırsa, digəri
valideynlərdən asılıdırsa, onların
həyat idealları uyğun gəlmirsə, məhz
konfliktlər o zaman yaranır. Bu
baxımdan deyə bilərik ki, ailədaxili
münaqişələr sosiomədəni səviyyədə
qarşılıqlı anlaşılmazlıqdan, tərəf mü -
qa billərinin fikirlərinin, dünya gö rü -
şü nün əqidələrinin, sərvət meylləri -
nin uyğun gəlməməsindən yaranır. 

Nəticə etibarilə ailədaxili müna -
sibətlərin ziddiyyətli xarakteri ailə -
nin taleyinə tez və ya gec mənfi təsir
göstərir. 
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Tədqiqatçılar ailələrin dağılma -
sına, boşanmalara gətirib çıxaran sə -
bəbləri üç qrupa ayırmışlar [1, s.33]:

-maddi-məişət problemləri
-şəxsi münaqişələr
-xarici təsir
Maddi-məişət problemləri ailənin

yaşayış tərzi ilə bağlı meydana çıxan
müxtəlif problemləri əhatə edir. Belə
problem əsasən tərəflərin ailə büdcə -
sini idarə edə bilməmələri, maddi tə -
mi  natın aşağı səviyyədə olması və ya
tamamən olmaması zamanı ya ra nır.

Bir çox hallarda şəxsi səviyyədə
olan münaqişələr də ailələrin dağıl -
masına səbəb olur. Bu daha çox tək
yaşayan cütlüklər arasında baş verə
bilər. Belə ki, bir-birinə qarşı hörmət -
sizlik, sevgi hissinin itməsi, ko bud -
luq, qısqanclıq, inamsızlıq zəmi nində
yaranan problemlər bu qəbil dəndir. 

Bu problemlər içərisində ən dəh -
şətlisi kişinin alkoqol və ya narkotik
kimi zərərli vərdişlərə yiyələn məsi dir.
Ailəsini qorumaq istəyən insan anla -
malıdır ki, alkoqol və ya nar ko tik va -
si tələr onu tanınmaz vəziyyətə salır və
bütün sevdiklərini ondan uzaqlaş dırır.
Belə problemlər yaşa mış qadın larla
söhbətlərdən məlum olmuşdur ki, bu
halda həyat yoldaş ları onlara qar şı
zorakılıq etmiş (istər fiziki, istər sə də
psixoloji), əxlaqsız hərə kətlərə vadar
edərək ləyaqət lə rini alçaltmışdır. Belə
olan təqdirdə qa dınlar boşanmaların
təşəbbüskarı kimi müraciət edirlər.

Ailənin dağılmasında III tip
amillərin də rolu böyükdür. Xəyanət,
kənar şəxslərin ailə həyatına mü da -
xiləsi ailənin dağılmasına təsir gös -
tə rən xarici amillərə aiddir. Xəya nət
prob lemi tərəflərdən birinin digərinə
qarşı yadlaşması zamanı baş verir.
Azərbaycan cəmiyyətində qadınların
xəyanəti əxlaqsızlıq kimi qəbul
olun sa da, kişiklərin xəyanəti əksər
hallarda səhv kimi qəbul edilərək ba -
ğışlanır. Lakin istənilən halda xəya -
nət xəyanətdir və bu, birinin digərinə
qarşı hörmətsizliyini nümayiş etdirir.

Ailə məsələlərinə kənar şəxslərin
qarışması, gəlin-qaynana, qaynata,
baldız münasibərləri isə daha aktual -
dır. Tərəflərdən birinin həyat yol da şı
ilə ailəsi arasında balansı qoruya bil -
məməsi belə problemlərin yaran -
masına səbəb olur.

Münaqişə ailə həyatının dramını
ifadə edir. Lakin o, ailə faciəsinə çev -
rilməməlidir. Münaqişəsiz ailə yox-
dur, “münaqişələr ailənin bünöv rə si -
ni möhkəmləndirir” deyirlər. Ailədə
baş qaldıran hər cür söz-söhbət bo -
şan ma ilə nəticələnmir. 

Ailədaxili münasibətlərdəki gər -
gin liklər və boşanma uşaqlara necə
təsir göstərir?

Görkəmli filosof, psixoloq Erix
Fromm yazır ki, "uşaq yaxşı ilə pisin
fərqini əqillə dərk etməzdən əvvəl
hiss edir. Onun subyektiv rəyi həya -
tında önəmli olan adamların müsbət
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və ya mənfi reaksiyası əsasında
formalaşır." Uşağa ən yaxın olan
şübhəsiz ki, onun valideynləridir.
Buna görə də ilk dəyərləndirilən me -
yarlar ailədə formalaşır. Yəni uşaqda
əxlaqi dəyərlər onların inandığı, nü -
fuz sahibi saydığı adamların mühi -
tində öz əksini tapır. [2]

Ailənin əsas funksiyası nəsli
artırmaq, uşaq böyütmək və tərbiyə
etməkdir. Ailə tərbiyəsinin məqsədi
isə uşaqlarda elə şəxsi keyfiyyətlər
formalaşdırmaqdır ki, onlar həyat
yolunda rast gəldikləri çətinlikləri və
maneələri aradan qaldıra bilsinlər.
Yaşadığımız dövrdə ailəni sarsıdan
başlıca bəlalardan biri boşanma ilə
bağlıdır. Dövlət səviyyəsində görü -
lən tədbirlərə baxmayaraq, bu gün
Azərbaycanda müəyyən sosial-psi -
xo loji problemlərin ailə institutunun
monolitliyinə xələl gətirdiyini də eti -
raf etməliyik. Ötən il respubli kamız -
da 8 minə yaxın boşanma halı qeydə
alınmışdır.

Boşanma qlobal bir demoqrafik
prosesdir. O, hazırda inkişaf etmiş
bü tün ölkələr üçün xarakterikdir. Bu
halın acı nəticələri isə həmin ailə lə -
rin uşaqlarına son dərəcə mənfi təsir
göstərir. Uşaqlarda əmələ gələn
inam sızlıq, qorxu hissi onların başqa
adamlarla qarşılıqlı münasibətlə rin -
də bilavasitə hiss olunur. Boşanma
onların yeniyetməlik yaş dövrünə
təsadüf edəndə isə psixoloji baxım -

dan xüsusilə ağır fəsadlı nəticələr
verir. Uşaqların ilk növbədə akade -
mik, yəni təlim göstəricilərinin aşağı
düşməsilə yanaşı, həmyaşıdları ilə
də münasibətləri pisləşir.

Bəzən boşanma zamanı ər və ya
arvad uşaqlarının taleyinə biganə qa -
lır, atalıq və analıq hissini, vəzifə lə -
rini unudurlar. Boşananların özləri
də sonralar bunun əsasən uşaqlar
üçün faciə olduğunu anlayır, övlad -
la rının sual dolu baxışlarına cavab
verə bilmir, səhv addım atdıqlarını
etiraf edirlər. 

Boşanmada uşaqların kiminlə
qalacağı haqqında mübahisə və qə -
rarların uşağın şəxsiyyətinə necə tə -
sir etdiyini təsəvvür etmək çətin
deyil. 

Uşaq böyüyən ailədə ixtilafların
kəsinləşməsi çox təhlükəlidir. Belə
vəziyyət onların mənəviyyatını po -
zur. Uşaqlar həssasdırlar: onlar vali -
deynlərin bir-birinə münasibətini tez
duyurlar. Onların bir valideynə de -
yil, hər iki valideynə ehtiyacları var.
Ailə dağılan zaman iztirab uşaqların
qismətinə düşür. Xüsusən də o halda
ki, ana uşaqları ataya qarşı çevir -
məyə çalışır. 

Mübahisənin şahidi olduqda, uşaq -
ların valideynlər haqqında təsəvvür -
ləri dəyişir, ailə onlar üçün əhəmiy -
yətini itirir. Bu, onların gələcəkdə
ata lıq və analıq hisslərinin təzahürü -
nə mənfi təsir edir. “Çətin” tərbiyə
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olunan, cinayət əməllərinə uyan
yeni yetmə və gənclərin hamısı ol -
masa da, əksəriyyəti məhz belə nata -
mam ailələrdə böyüyənlərdir. 

Bəzən ayrılığın mütləq və gərəkli
olduğu hallarda belə bütün problem -
lər boşanmaqla bitmir. Boşanan tə -
rəflər iqtisadi, maddi, mənəvi
cəhətdən sarsılır, onların cəmiyyətdə
tutduqları mövqelərə təsir edir. Ögey
ana və ya ataya, ögey bacı və qardaş -
lara qarşı uşaqların davranışı, doğma
anasının yeni ərinə, onun övladlarına
yanaşması ögeyçilik şəraitində özü -
nü tək hiss edən uşağın mənli yinə və
şüuruna ağır təsir göstərir. Digər
tərəfdən ananın sıxıntılarından irəli
gələn ziddiyyətli davranışlar uşağı
narahat edir. Bəzən hər şeydən bezən
ananın sərt reaksiyaları onla rın qəl -
bini yaralayır. Çox vaxt ana düş düyü
məğlub vəziy yətə görə övladını gü -
nahlan dırır. Bu davra nışlar isə uşa -
ğın valideynləri tərə fin dən sevilmə -
diyi hissini yaradır. [4]

Başqa problem ana və atanın öv -
ladlarına həddən artıq qayğı və diq -

qəti ilə bağlıdır. Əksər yarımçıq ailə -
lərdə valideynlər küskünlüyün so yu -
ma dığı dövrdə bir-birləri ilə uşaq la -
rı nı daha çox sevmə yarışına girirlər,
on ları əvvəlkindən artıq əziz ləyir,
bol-bol hədiyyələr alır, nə istəyir -
lərsə edirlər. Bu münasibət də uşaq -
ların psixologiyasına mənfi təsir
göstərir, onlarda ərköyünlük, heç
kəsə qulaq asmamaq, harınlıq və b.
ziyanlı vər dişlər, hərəkətlər forma -
laş dırır. Tərəf lər unudurlar ki, həmi -
şə ruhi amil birinci olmalıdır, uşaq -
ların əxlaqına, tərbiyəsinə zidd, dü -
şünülməmiş dav ranışlara yol veril -
mə məlidir. 

Deyirlər: uşaqlar xoşbəxtlik me -
yarıdırlar. Ailə həyatı da məhz on -
larla – uşaqlarla ölçülməlidir. Bu gü -
nün uşaq ları cəmiyyətin gələcəyi,
saba hın valideynləridir. Odur ki,
vali  deyn lər uşaq şəxsiyyətinin for -
ma laş ması məsələlərinə ciddi yanaş -
malı, şəxsi həyatlarının faciəli anla -
rında övladlarının sonrakı taleyi ba-
rə də mütləq dərindən düşünmə li dir -
lər. 
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ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В статье автор описывает общие подходы к вопросу семьи, харак -
теризовывает понятие семья. Показывает характер внутрисемейных
отно шений, основные причины проблем в семье и их влияние к фор ми -
рованию личности ребенка.

FAMILY INTERNAL ATTITUDES AND ITS CONDITION
OF THE FORMING OF CHILD PERSONALITY

Author has described general approach to family problem and has
charac terized his conception in the article. There has shown the character of
the family internal attitudes, the reasons of the problems in the family and
its influence to forming of the child personality.

Məqalə AMİ-nin pedaqogika və filologiya fakültəsinin metodik şu ra sının
iclasında müzakirə edilərək çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol №7 (a)).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru
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П
роблема социально-пси -
 хологических ас пек тов
стресса у под рост ков

является актуальной по несколь -
ким причинам:

1. подростковый возраст являет -
ся по своему содержанию и на -
прав лению развития организма
наиболее сложным среди возраст ных
ступеней созревания человека;

2. современные условия обу че -
ния и воспитания, в целом усло вия
социальной среды, в которой живет
и развивается подросток, являются
катализатором для нагнетания
нервного напряжения и срывов;

3. в том числе среди указанных
условий особо следует выделить
развитие информационно-комму -
ни кационных технологий, транс -
фор мирующих когнитивное, пси -
хо социальное развитие подростка
в новое состояние, последствием

которого зачастую становятся
стрессы и т.д.

Научный подход к проблеме
со циально-психологических ас пек -
тов стресса у подростков сфор ми -
ро вался давно, поскольку эта
проб лема имеет такую же древ -
нюю историю, как и само челове -
ческое общество. Обучение и вос -
пи тание подрастающего поко ле -
ния имеет важное значение для
здорового функционирования об -
щества и потому испокон веков
находилось в центре внимания
общественности, государст вен -
ных и руководящих в целом
структур. 

Систематическое исследование
проб лем социальной психологии
подростков началось с развитием
многих направлений психологии,
и в первую очередь - социальной.
Прежде всего, стоит назвать
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основоположников социальной
психологии - это З.Фрейд, К.Юнг,
А.Адлер, а также их оппонент
К.Роджерс. К ним приближается
другая группа авторов: Б.Скиннер,
Г.Олпорт, А.Маслоу, Э.Фромм и
А.Бандура. Еще несколько авто -
ров также по степени известности
и популярности занимают проме -
жуточное положение, это Р.Кет -
телл и Дж.Келли, Э.Эриксон,
Л.Бинсвангер, М.Босс, а также
У.Шелдон. Сюда следует также
добавить Дж.Долларда, Н.Мил ле ра,
Г.Салливан, Г.Мюррея, Дж.Рот те -
ра, К.Хорни, Г.Айзенка, Дж.Уолпа,
К.Левина, Р.Мэя и У.Мишела. 

Как отмечают исследователи, в
социальной психологии, в том
числе связанной с возрастной пси -
хологией, в основном сохраняется
треугольник психоанализ – бихе -
виоризм – гуманистическая пси хо -
логия (см. об этом: 1). К иссле -
дуемой проблеме имеют отноше ние
каждое из указанных направ ле -
ний, среди которых имеются тео -
рии экзистенциалистской ориен -
тации, в том числе бытийный
анализ Л.Бинсвангера и М.Босса,
логотерапия В.Франкла, теория
личности одного из основателей и
лидеров гуманистической психо -
ло гии Р.Мэя, экзистенциальная
персонология С.Мадди (B. F. Skin-
ner, (1969). Имеет значение также

изучение когнитивных факторов и
механизмов самодетерминации –
систем убеждений, направляющих
мотивацию и регулирующих по -
ведение (см. Skinner, 1969, 1974).
Самое главное – это то, что все эти
психологические школы личности
имеют в виду включенность ее в
социальную среду, которая воз -
действует на процесс становления
ее личностно-психологических
ха рактеристик.

Известны также российские и
советские школы. Так, в 60-е годы
в СССР были четыре ведущих
тео  рии личности – московская
деятельностная школы, представ -
ленная версиями А.Н.Леонтьева и
Л.И.Божович, ленинградская шко -
ла, известная работами Б.Г.Анань е -
ва и В.Н.Мясищева, грузинская
школа, восходящая к работам
Д.Н.Узнадзе, и пермская школа
В.С.Мерлина (см. об этом: 5).

Проблемы развития личности,
его творческого потенциала, путей
ее социализации, раскрытия твор -
ческих потенций рассмотрена
пред ставителями отечественной
социологической школы, в том
числе А.Байрамовым, Б.Алиевым,
К.Алиевой, Дж.Тахмасиб, Г.Гу -
сей новой и другими (см. об этом:
7-11). Имеется немало иссле до -
ваний по практической педагогике
и психологии, связанной с ра бо -
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той с трудными подростками, а
так же с их соматическими забо ле -
ваниями.

Традиция клинического наблю -
дения, экспериментальной психо ло -
гии, контролируемое экспери мен   -
тальное наблюдение, шкали ро  вание
при измерении поведения – это
лишь небольшая часть из имею -
щихся наработок иссле до вателей
для изучения поведения личности, в
том числе подрост ковой.

Если иметь в виду еще и образ
жизни подростка, его формы
жизнедеятельности, то, помимо
работ по теории и практике лич -
ностного развития, которые мы
вкратце упомянули выше, следует
анализировать работы по прак ти -
ческой педагогике, социологии,
прикладным аспектам психологи -
чес ких исследований. Кроме того,
не следует забывать, что в понятие
среды входит и понятие эпохи, в
которую мы живем, те глобальные
изменения, которые претерпевает
цивилизация, в том числе запад -
ная и восточная. Понятие глоба ли -
зации с необходимостью включает
в себя развитие образования,
науки, экономики, социальной
структуры на новом уровне, здесь
положение семьи, школы, стиля
жизни в целом подвергается силь -
нейшей трансформации, и это все
отражается на нравственном, эмо -

циональном состоянии каж дого
человека, в том числе и подростка. 

В условиях глобализации в
каждой стране, в том числе и
Азербайджанской Республике,
про исходят изменения во всех
сферах жизни. С развитием эко -
номики, стабилизацией денежной,
кредитной, фискальной, валютной
сферы в Азербайджане проис хо -
дит становление и развитие со -
циальной политики государ ст ва.
Наряду с трансформацией эконо -
мики происходит и развитие
системы социальной защиты насе -
ления с целью компенсации нега -
тивных проявлений рыночной
экономики. За годы незави -
симости разработана и внедрена в
действие политика социальной
защиты, страхования и обес пе че -
ния населения необходимого уров -
ня жизни. Созданы необходимые
условия для нормального ее функ -
ционирования, для пос тоян ного
дополнения и совершенствования.

Но наряду с этим в социальной
сфере имеется ряд таких осо бен -
ностей, которые свидетельствуют
о ее несовершенстве и несоответ -
ст вии современным потребностям
людей (это касается соотношения
между минимальной заработной
платой, размеров пенсий, стипен -
дий и прожиточным минимумом и
т.д.). Все это сказывается на уров -
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не жизни людей, на их обра -
зовательном уровне, профессио -
наль ной подготовке, на решении
проблем воспитания детей, и т.д.

Прежде, чем рассмотреть со -
циально-психологические аспек ты
стресса у подростков, обра тим ся к
общим социально-демогра фи чес -
ким и социально-экономическим
показателям положения этой со -
циаль ной категории людей в на -
шей стране. 

На 2009 год всего подростков в
стране, согласно статистике (см.
об этом: 6), 505,5 тысячи человек,
в том числе 271 тыс. мальчиков.
Обратимся также к показателям
преступности среди подростков,
которая непосредственно связана
с исследуемой проблемой, по-
скольку стрессы порождаются
социальной средой, в которой
обитают и подростки тоже, по -
двер гающиеся здесь масси ро ван -
ному воздействию различных
негативных факторов. В ниже сле -
дующей таблице приводятся дан -
ные о преступности не только сре -
ди подростков, но и лиц юно шес -
кого возраста, за неимением более
подробной градации обратимся к
этим данным:

Преступность среди детей
14-17 лет:

В основном преступления со -
вершаются в сфере воровства и
хулиганства, с которыми связаны
и такие преступления, как умыш -
ленное нанесение тяжкого вреда
здоровью. Если динамика по след -
них преступлений за последние
годы понижается, то хулиганство,
и воровство возросло в два раза.
Для психолога имеет значение та
социально-психологическая по -
доплека, которая лежит в основе
совершения хулиганских или
воровских действий. Отметим, что
медленно понижается число прес -
туплений, связанных с нарко ти ка -
ми. Последний вид преступления
имеет глобальный характер, по то -
му что растущее единство и
взаимозависимость мирового
сообщества, а также развитие
коммуникационных технологий,
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информационного пространства в
целом способствует росту объема
наркобизнеса, а молодое, неокреп -
шее сознание подростка, больше
основанное на подражании, более
всего подвергается влиянию вред -
ных привычек, в том числе и
получению удовольствия от
приема наркотиков. 

Помимо этого и других факто -
ров по искусственному взвинчива -
нию чувства удовольствия, есть
немало причин, благодаря кото -
рым формируются основы для
стрессов, ведущим к нервно-пси -
хических заболеваниям и асо -
циальным проявлениям пове де ния
в среде подростков. Нужны сис те -
матические, многопрофильные
исследования среды, условий фор -
мирования стрессов у подростков
для определения путей их прео -
доления, в том числе и социально-
психологических. 

В Азербайджане, согласно ста -
тистике, за последние 15 лет,
благодаря целенаправленной со -
циаль ной политике, укрепляется
материальное положение населе -
ния, повышается уровень образо -
ва ния молодежи, уменьшается
безработица среди населения, в
том числе и среди молодежи,
расширяется интеграция страны в
мировое сообщество, тем самым
расширяются возможности под -

рас тающего поколения для фор -
ми рования у них необходимых
личностных качеств.

Однако условия проживания,
образ жизни подростков, в городе,
в сельской местности свидетель -
ст вуют о том, что здесь нравст вен -
но-психологический климат как в
семье, так и в социальном окру же -
нии нуждается в дальнейшем со -
вершенствовании. Так, на осно ва -
нии выборочного статис тического
исследования 2005 года «Детский
труд», было выявлено, что из
1451,8 детей в возрасте 10-17 лет
(из них в возрасте 15-17 лет –
554,0 тыс. человек) только посе -
щали школу 78,8%, и только ра бо -
тали 6,2%. Третья категория – это
те, кто и посещали школу, и
работали одновременно, причем
80% работающих детей выявлено
в сельской местности, из них 92%
оказывают помощь родителям в
сельскохозяйственных работах.
Это естественно для сельской
мест ности и является хорошим
терапевтическим средством для
формирования здорового психо ло -
гического настроя, укрепления
нервной системы, препятствием к
нервным срывам и психическим
заболеваниям. Между детьми и
родителями, другими работодате -
лями налаживаются нормальные
эмоционально-психические отно -
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шения, формируются взгляды на
труд как на средство получения
удовольствия, формирования на -
вы ков и профессиональных ка -
честв. Вместе с тем труд не дол -
жен быть в тягость, хотя известно,
что трудятся и из-за нужды, он
должен быть общественно полез -
ным, здоровым и сочетаться с
правильно организованным до -
сугом. 

Таким образом, как видно из
результатов указанного выбороч -
ного исследования, во многих
сельских районах республики
практикуется ранний труд детей и
подростков, что связано не только
с необходимостью привлечения
свободных рабочих рук для вы -
пол нения сезонных работ и оказа -
ния помощи по дому, но и с
традициями трудового воспитания
подрастающего поколения. Имен -
но через труд формируется здо ро -
вая нравственность, прививаются
общепринятые социальные цен -
ности.

Обратимся, наконец, еще к
одной группе статистических дан -
ных, имеющих также важное здо -
ровье для исследования социаль -
но-психологических основ стрес -
са, возникающего у подростков -
это заболеваемость и смертность.
Как уже отмечалось выше, стресс,
нервное состояние человека в це -

лом ведет к заболеваниям; спе -
циалисты считают, что за 80%
всех заболеваний отвечает именно
нерв ная система человека.
Имеют ся и данные о том, что
каждое второе заболевание
связано с экологическим кризисом
в мире. Как видно из ста тисти -
ческих данных, заболе ваемость
детей 14-17 лет по основным
классам забо леваний связана
прежде всего с некоторыми
инфек ционными и паразитарными
заболеваниями (из 87973 забо -
леваний – 11361, при чем число их
прогрессирует). Ос тальные
данные приведены в таб лице:

Как видно из данных ста тис ти -
ки, половина всех заболеваний
свя зана с болезнью верхних ды ха -
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тельных путей, что свиде тель-ст -
вует о нездоровой экологичес кой
обстановке, являющейся свойст -
вен ной современному обществу,
как одной из глобальных проблем,
ждущих своего решения. Второй
по численности является группа
болезней инфекционных и пара -
зитарной этиологии. Велика доля
заболеваний, связанных с пита -
нием, а также полученных травм,
что в некоторой степени естест вен -
но для детского и подрост ко вого
возраста, отличающегося по движ -
ностью, стремлением к подра жа нию
и риску. Если учесть, что каждое
второе заболевание свя зано с эко -
ло гическим кризи сом, то в нема -
лой степени и появ ление стресса и
его различных предпосылок у
подростков может быть обос но ва но
условиями жиз ни, работы, учебы
как экологичес ких, так и социаль -
но-экономичес ких. Все заболе ва ния
прогресси руют, т.е. нездоровая
экология, напряженность прожи -
ва ния в городских условиях (из -
вестно, что численность город -
ских жителей во всем мире
постоян но растет) сказывается на
численности за бо леваний. 

Все это является достаточно
серьезным основанием для фор -
ми рования социально-психо ло ги -
ческих факторов появления стрес -
са у подростков. Здесь следует

учитывать общецивилизационные
условия общественного развития,
исторические условия, в которых
формировался данный этнос, обы -
чаи, традиции, семейный уклад,
образ жизни и т.д. 

Так, уже проводятся иссле до ва -
ния по последствиям использова -
ния информационно-коммуника -
цион ных технологий. Было выяв -
лено, что современную молодежь
захватил поток новых психи чес -
ких и физических расстройств.
Связаны они с мобильными теле -
фо нами: подростки, которые
отправ ляют огромное количество
эсэмэсок, могут оказаться в боль -
нице. По мнению австралийских
исследователей из Мельбурна, у
них могут развиться тревожность,
неуверенность в себе, депрессия, а
также синдром запястного канала.
Новые болезни носят довольно
экстравагантные названия. Напри -
мер, "текстофрения". При этом
расстройстве кажется, что пришло
сообщение, и пациент чувствует
вибрацию или слышит сигнал,
хотя на самом деле ничего не
проис ходит. Еще одна болезнь
названа "текстотревожностью" -
это навязчивое беспокойство, ког -
да нет возможности отправить или
получить SMS. Подростки, забо -
лев шие "посттравматическим текс -
  то вым расстройством", наби рают
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сообщения на ходу и в это время
полностью отключаются от реаль -
ности, натыкаясь на прохожих. Те,
кто страдает "SMS-перебором",
рассылают множество эсэмэсок в
короткие сроки, для того чтобы са -
моутвердиться среди сверст ни ков.
Согласно последним исследова -
ниям, количество текстовых сооб -
щений, отправляемых подрост ка -
ми, за последние два года воз рос -
ло на 89%. Один юноша даже
признался, что рассылает около
450 SMS в день (12).

Рамки небольшой статьи не
позволяют подробно остановиться
на каждом из направлений фор -

мирования стрессовой ситуации и
подростка, однако можно сделать
вывод о том, что здесь необходимо
не только применение всех апро -
бированных методик по изучению
личностных качеств подростков,
условий формирования для воз -
никновения у него стресса и
последствий этого нервного забо -
ле вания, но и учет всех объек тив -
ных обстоятельств формирования
личности подростка. Данная проб -
лема нуждается в конкретном
иссле довании на основе подбора
необходимого методического ис -
сле  довательского материала, что и
постараемся сделать в будущем.

Литература:



YENİYETMƏLƏRDƏ STRESS VƏZİYYƏTİNİN 
SOSİAL-PSİXOLOJİ ASPEKTLƏRİ

Yeniyetmələrdə stress vəziyyəti probleminin sosial-psixoloji aspektləri
bir neçə səbəb üzündən aktual hesab olunur: ¸ Yeniyetmə dövrü öz məzmunu və inkişaf istiqamətinə görə insanın yet -
kinlik mərhələsinə yetişməsi yolunda ən mürəkkəb mərhələ hesab olunur.¸ Təlim və tərbiyənin müasir şəraiti, bütövlükdə yeniyetmənin yaşadığı
mühiti və şəraiti psixi gərginliklər və streslərin artırılması üçün bir şərtdir.¸ Qeyd edilən şərtlər sırasında həm də yeniyetmənin koqnitiv, psixososial
inkişafını yeni bir müsəviyə transformasiya edən informasiya-kommu-
niksiya texnologiyaları qeyd etmək olar, şübhəsiz, məhz bu cür vəziyyətlər
tez-tez stress ilə nəticələnir. 

SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF STRESS AT TEENAGERS

The problem of socially-psychological aspects of stress at teenagers is
actual for the several reasons:

1. The teenage age is under the maintenance and a direction of develop-
ment the most difficult among age steps of maturing of the person;

2. Modern conditions of training and education, as a whole conditions of
the social environment in which lives and the teenager develops, are the cat-
alyst for forcing of a nervous tension and failures;

3. Including among the specified conditions especially it is necessary to
allocate development of the information-communication technologies
transforming когнитивное, psychosocial development of the teenager in the
new condition stresses etc. become which consequence frequently.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şu ra -
 sında müzakirə edilmiş və çapa məs ləhət görülmüşdür (protokol № 3).

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya elmləri doktoru, dosent 
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Мцасир ъямиййят цчцн
ящя миййятли мя ся ля -
ляр дян бири дя шях сий -

йятин формалашмасына вя онун си -
йа си фяаллыьына тясир едян сосиал-пси -
холожи мясялялярин арашдырыл ма сыдыр. 

Шяхсиййятин формалашмасына тя -
сир едян амиллярин мцхтялифлийинин
юйрянилмяси бцтцн тарихи дюврлярдя
диггят мяркязиндя олмушдур. Чцн -
ки шяхсиййятин формалашмасына тясир
эюстярян амиллярин мцяййянляш ди рил -
мяси онун инкишаф истигамятлярини
щяртяряфли тядгиг етмяйя имкан ве -
рир. Мялумдур ки, шяхсиййятин фор -
малашмасында иътимаи мцщит ящя -
мий йятли рол ойнайыр. Лакин бир мя -
сяляни вурьуламаг лазымдыр ки, мц -
щит шяхсиййяти формалашдырдыьы ки ми,
шяхсиййят дя мцщити фор ма лаш дырыр
вя йашадыьы шяраити дяйишдирир, ону
фяаллашдырыр. Айдындыр ки, шяхсий йя -

тин сийаси симасынын форма лашмасы
онун инкишаф просесляринин ян ваъиб
щиссяляриндян бирини тяшкил едир. Шях -
сиййятин сийаси инкишафы ъямий йя тин
мювъуд сосиал-сийаси шяраитиндян,
микромцщитдян вя фярди хцсусий -
йят ляриндян асылыдыр. Шяхсиййятин
сийаси бахымдан фор ма лашмасы бир
чох мярщялялярдян кечир. Мярщяля
дедикдя ися сийаси инкишаф просе си нин
кечдийи вя мцх тялиф сосиал амил лярин
шяхсий йя тин си йа си инкишафына тясири
просеси нязярдя тутулур. Пси холожи
бахым дан инсанын щяр бир инкишаф
просеси кими, сийаси инкишаф просеси
дя актив характер дашыйыр вя сосиал-
сийаси мцщитдян алдыьы тясир ляр бу
просес дя щялледиъи рол ой на йыр.

Мялумдур ки, истяр сийаси про -
сес лярин динамикасы, истяр айры-айры
щадисялярин инсан амили иля баь лы лыьы,
истярся дя шяхсиййятин сийаси фяал лыьы
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психоложи ганунауй ьун луг лара та -
бе олур. Бунларын сосиал-психоложи
механизмлярини мцяййян ляш дирмя -
дян, она лазыми сявиййядя шярщ
етмядян шяхсиййятин сийаси про -
сеслярдя фяал иширакынын тякан ве риъи
амилляринин тящлили олдугъа чятиндир. 

Елми ядябиййатын вя апарылмыш
тядгигатларын тящлилиндян айдын
олур ки, шяхсиййят щаггында бир чох
нязяриййяляр мювъуддур вя щямин
нязяриййяляр шяхсиййятин юзцнцн
образынын йарадылмасына дейил, бир -
баша онун формалашмасы истига -
мят ляринин юйрянилмясиня йюнял миш -
дир. Нязяря алсаг ки, биз йалныз
шяхсиййятин психоложи мащиййятини
дейил, щям дя онун сийаси фяал лы ьы -
нын сосиал-психоложи механизмлярини
арашдырырыг, о заман проблемя бу
аспектдян йанашмаг, онун яса -
сында дуран механизмлярин мащий -
йятиня айдынлыг эятирмяк даща
мягсядяуйьун оларды. 

Сийасятчи шяхсиййятиня верилян
тялябляри тящлил етмяйя чалышан бир
чох тядгигатчылар [2,3,4] даща чох
психоложи кейфиййятляри юня чяк миш -
ляр. Бу бахымдан мягсядимиз ъя -
миййят цзвляринин, айры-айры сосиал
групларын сийасятчийя бяслядийи ряь -
бят (етимад) щиссини, еляъя дя сийа -
сятчинин психоложи моделинин неъя
йаранмасы мясялялярини тящлил ет -
мяк вя ону психоложи тядгигатын
обйектиня чевирмякдир.

Щесаб едирик ки, сийасятчинин
психоложи моделинин йаранмасы мя -
сялялярини тящлил едяркян, щяр шейдян
яввял бир сыра мягамлара диггят
йетирмяк ваъибдир. Чцнки сийасятчи
шяхсиййятинин психоложи кейфиййятляри
вя сийаси просеслярдя онун ролунун
юйрянилмяси буну зярури едир. Бц -
тцн бунлары ися шях сиййятя системли
йанашма ясасын да шярщ едиля биляр. 

Биринъиси, сийасятчи шяхсиййятинин
сийаси просеслярдя иштиракы вя бу
просеслярдя ойнадыьы ролун ящя -
мий йяти мцяййянляшдирилмялидир. 

Икинъиси, шяхси кейфиййятлярин си -
йа сятчийя щансы сявиййядя тясир эюс -
тярмяси дягигляшдирилмялидир. Бун -
лар изащ едилдикдян сонра шяхси кей -
фиййятлярин мяъмусунун сийа сят чи
шяхсиййятиндя щансы сявиййядя тяза -
щцр етмяси мясялясиня айдынлыг
эяти риля биляр. Бу ъящятляр ейни за -
манда сийасятчи шяхсиййятинин фор -
ма  лашмасынын мярщяляляри кими
нязярдян кечириля биляр. Лакин бц -
тцн бунлары гейд едяркян ортайа
беля бир суал чыхыр: Эюрясян, сийа -
сятчи шяхсиййятинин психоложи порт ре -
тини, онун структуруну эюстярян
конкрет модел вармы?

Апарылмыш тядгигатларын тящли -
лин дян чыхыш едиб беля бир фикир сюй -
ляйя билярик ки, цмумиййятля беля
бир модел йохдур. Лакин онун
йара дылмасына ъящдляр едилмишдир.
Фикримизъя, беля бир моделин йара -

Психолоэийа jурналы 2010, №3

Şəxsiyyət psixologiyası

99



дылмасына имкан вермяйян бир сыра
амилляр вардыр ки, онлар сийасятчинин
психоложи портретинин, еляъя дя шяхси
кейфиййятляринин цмуми ляшдирил мя -
си ня имкан вермир.

Яввяла, щяр бир инсанын юзцня -
мяхсус фярди-психоложи кейфиййятляри
мювъуддур. Щяр бир инсан истянилян
ситуасийада юзцнцн шяхси тяърцбя -
синдян, стереотип вя йюнцмлярдян
истифадя едир. Тябии ки, мювъуд
ситуа сийаларда кимин неъя щярякят
едяъяйини яввялъядян сюйлямяк
истисна тяляб едир.

Икинъиси, сийасятчи щяр шейдян
яввял, шяхсиййятдир. Демяли, онун
структуруну мцяййян етмяк цчцн
шяхсиййятин структур елементлярини
мцяй йян етмяк лазымдыр. Анъаг
шях сиййят щаггында цмумиляшмиш
ня  зяриййя олмадыьындан, онун
струк   турунда щансы елементлярин
цстцнлцк кясб етдийини сюйлямяк
чятиндир.

Цчцнъцсц, сийасятчинин психоложи
моделинин йарадылмасы цчцн онун
шяхсиййятинин тящлили бирмяналы шя -
килдя йетярли дейил. Чцнки щяр бир
инсанын юзцнямяхсус йашам тярзи,
мядяниййят амилляри вардыр. Бун -
лар ла йанашы, онун фяалиййят такти -
касы вя йарадыъылыг имканлары тящлил
едилмялидир. Бунлар ися ардыъыл вя
узунмцддятли тядгигат ишляри тяляб
едир. Бунларла йанашы, бирдя щяр бир
сийасятчи цчцн заман мцщцм амил -

дир. Тутаг ки, бу эцн ки, сийасятчи
тарихи дюнямлярдяки щадисялярдя
неъя щярякят едяъякди? Сийаси щади -
сяляря мцнасибят йени кейфиййятляр
ортайа чыхара биляр ки, бу да яввял -
килярля цст-цстя дцшмяйя биляр.

Гейд етдийимиз ъящятляря бах -
ма  йа раг сийасятчи шяхсиййятинин
фор  малашмасында шяхси кейфий йят ля -
рин тясири мясяляляри истяр сосиал пси -
хо лоэийада, истярся дя сийаси пси хо -
лоэийада мцхтялиф мюв ге ляр дян
тящлил едилмишдир. 

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир
ки, сийасятчи шяхсиййятинин форма-
лашмасында шяхси кейфиййятлярин
ролу олдугъа бюйцкдцр. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, сийаси
фяалий йятдя уьур газанмаьа им -
кан верян шяхсиййят кейфиййятляри
ол дугъа рянэарянэдир. Бу кей -
фиййятляр ичярисиндя интеллектуаллыг,
узаг эюрянлик, сяриштялилик, юзцня -
инам, юзцнянязарят, инандырма,
чевиклик, цнсиййятчиллик вя с. бу
кими кейфиййятляри гейд едя билярик.
Садаланан кейфиййятлярин ящалинин
етимадыны газанмаг истяйян сийа -
сятчи шяхсиййятиндя олмасы чох ва -
ъибдир. Чцнки сийасятчи шяхсий йя ти -
нин формалашмасында башга амил -
лярля йанашы, шяхсиййят кейфиййятляри
мцщцм рол ойнайыр. Чох заман
мящз бу кейфиййятляр шяхсиййятин
сийаси нцфуз газанмасына вя лидеря
чевирилмясиня сябяб олур. Демяли,
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сийаси фяаиййяти иля щяр заман диг -
гят чякян лидер цчцн шяхси кейфий -
йят  ляря малик олмасы ян мцщцм
амил дир. Беля шяхси кейфиййятляря
малик олан сийаси лидер щяр щансы бир
ситуасийаны дцзэцн гаврамаг вя
дяйярляндирмяк баъарыьына малик
олур. Бу кейфиййятя ися щяр бир фярд
наил ола билмир. 

Щеч кимя сирр дейил ки, инсан
дцнйайа эяляндя фярд кими эялир,
ъямиййят ися щям вятяндаш, щям дя
шяхсиййят кими онда мцвафиг
кейфиййятляри тярбийя едяряк, инки -
шаф етдирир. Эцндялик цнсиййят вя
фяалиййят просесиндя инсан ятраф -
дакы инсанларын кюмяйи иля онларла
емосионал мцнасибят йарадараг
сийаси системин елементляриня йийя -
лянир. Иътимаи варлыг олан инсанын
инкишафа ъан атмасы, еляъя дя
ъямий йятдя йцксяк мювге тутмаг
ъящди онун мцщцм кейфиййятлярин -
дян биридир. Щяр бир инсанда ятраф -
дакыларын щярякятлярини гиймятлян -
дир мяк вя онларын ряьбятини (ети -
мадыны) вя щюрмятини газанмаг
истяйи мювъуддур. Башгаларынын
ряьбятини (етимадыны) газанмаг
истяйи шяхсиййятин сийаси фяалиййятдя
уьур газанмасынын ясас эюстяриъи -
ля риндян биридир. Чцнки ъямиййят
цзв ляринин сийасятчийя бяслядийи ряь -
бят (етимад), онун эяляъяк сийаси
фяалиййяти цчцн мцщцм ящямиййят
кясб едир вя бу просесдя мцвяф фя -

гиййят газанмасына зямин щазыр -
лайыр.

Сийаси фяалиййят субйектиня гаршы
олан етимад ъямиййяти тяшкил едян
мцхтялиф сосиал групларын онун
давраныш вя идейаларынын юз фярди
ещтийаъларына, марагларына, дяйяр -
ляриня уйьун эялмяси бахымындан
дярк едилиб, гиймятляндирилмясинин
нятиъяси кими юзцнц бирузя верир.
Буна уйьун олараг, сийасят суб -
йектиндя актуал проблемлярин щялли
цчцн зярури олан шяхси вя ишэцзар
кейфиййятлярин ещтимал едилмясиня
олан бюйцк инамдан доьан мцс -
бят емосионал тяяссцрат ящалинин
сийа сятчийя бяслядийи етимадын мо -
ти виня чеврилир. Бу заман мцна си -
бят лярин ифадяси кими етимад мцх тя -
лиф сосиал-психоложи амиллярин тясири
алтында формалашыб инкишаф едя
биляр.

Сийаси фяалиййят субйектиня гаршы
олан етимад ики йолла формалаша
биляр:

1) емосионал - (щявясляндирмя,
инандырма, ъазибя, сийасятчинин
харизмасы)

2) расионал - (инандырма, нцфуз,
мяъбур етмя) 

Бир чох тядгигатчылар гейд едир -
ляр ки, сийасятчи шяхсиййятинин психо -
ложи моделини тядгиг етмяк цчцн ян
мцкяммял имкан сечкигабаьы
компанийалар заманы йараныр.
Чцнки сийасятчи иля сечиъиляр арасын -
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да йаранан мцнасибятляр бу за -
ман даща габарыг цзя чыхыр. Беля
ки, сечкигабаьы компанийалар за -
маны сечиъиляр онларын истяк вя
арзу ларынын йериня йетиря биляъяк
сийасятчинин образыны йарадырлар.
Лакин чох заман бу образ реаллыг -
дан чох узаг олур. Чцнки бу образ
арзу вя истяклярин тимсалында йа -
ран дыьы цчцн чох заман алдадыъы
олур. Бязи сийасятчилярдя сечиъилярин
беля емосионал мцнасибятляриндян
истифадя етмяйя чалышырлар. Онлар
сечиъилярин истяйини ифадя едян вядляр
вериб онларын дястяйини газанмаьа
чалышырлар. Лакин бу ня гядяр да -
вам едяъяк? Бу мянада дювлят -
чилийин вя демократийанын инкиша -
фында сийаси лидерин ролуну тядгиг
едян АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Б.Щ.Ялийев йазыр: «Мя -
лум дур ки, сийасятчи шяхсиййяти
мцряккяб вя чохшахяли бир систем
олараг мцхтялиф структур елемент -
лярдян ибарятдир. Сийаси лидер щаг -
гында сечиъилярдя йаранмыш образ
реал образдан бязян хейли фяргли
олур. Чцнки сечиъилярдя юзляринин
йаратдыглары бир сийасятчи модели
олур. Щяйатда щямин модели бу вя
йа диэяр сийаси лидерин гиймят лян -
дирилмяси цчцн истифадя едирляр. Щя -
мин модели кортябии олараг иътимаи
шцура вя сечиъинин арзу, истяк вя
тялябатлары ясасында тяшяккцл тапды -
ьындан обйектив олмур. Емосионал

мцнасибят демяк олар ки, щямишя
расионалдан цстцн олур. Сийасятчи
сечиъилярин истяйини ифадя едян бя йа -
нат вя чыхышлары иля онларын ряьбятини
газанараг сечкини уда биляр. Лакин
о тутдуьу вязифядя узун мцддят
гала билмяз. Сийаси лидер о заман
бюйцк уьур газана биляр ки, о
ряьбятля йанашы, сечиъилярдя реал
лидер тясяввцрц йарадараг ону
мющкямляндирсин». [4,с.14]

Демяли, ъямиййят цзвляринин си -
йасятчийя бяслядийи ряьбятин (ети ма -
дын) газанылмасы мцщцм ящямий -
йят кясб едир. Бу бахымдан етимад
мотивлярини сечкигабаьы компа ни -
йалар заманы тядгиг етмяк чох
ваъибдир. Бу заман етимад сийа -
сятчи цчцн сийаси мягсядя наил
олма ьын ясас шяртиня, сечиъилярля
гаршылыглы ялагя механизминя чеври -
лир. Сийасятчи шяхсиййятинин сечиъи ля -
рин емосионал-иради сащясиня эюс -
тяр дийи тясирин щяйата кечирилмяси
цчцн етимад бир емосионал фон
кими бюйцк ящямиййятя маликдир.
Сечкигабаьы компанийа дюврцндя
намизядин хариъи эюркяминин, дав -
ранышынын, мцнасибятляринин гавра -
нылмасы просеси нятиъясиндя форма -
лашан мцсбят тяяссцрат она гаршы
олан етимадын мотивиня чеврилир. Бу
заман сийасятчи йаратдыьы образы
сечиъилярин мяняви-естетик тялябля -
риня уйьун щяйата кечирмялидир.
Мяняви-естетик тялябляр дедикдя,
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бурада стереотип вя еталонлар
нязярдя тутулур. Бу еталонлардан
истифадя едяряк инсан ону ящатя
едян инсанлары гиймятляндирир, он -
ларын давранышларыны прогнозлаш дыр -
маг вя эяляъякдя гаршылыглы яла гя -
ляр гурмаг имканы ялдя едир. Бу
бахымдан намизядин вя йа сийа сят -
чинин гаршыйа чыхан проб лемлярин
щялл едилмяси вя уьурлу фяалиййятин
щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан
кейфиййятляря малик олмасы ваъиб
шяртдир. Чцнки сийа сятчинин зярури
олан кейфиййятляря малик олмасы,
гаршы тяряфдя она инам мцсбят
мцнасибят форма лаш дырыр. Бунунла
йанашы сийасятчи дяс тяйини, етима ды -
ны газанмаг истя дийи сосиал груп -
ларын хцсусий йят лярини, йяни йаш,
тящсил, ментал хцсу сий йятлярини
нязяря алмасы ваъибдир. 

Яксяр тядгигатчылар [1,2] гейд
едирляр ки, сийасятчийя гаршы йара -
нан етимада тясир едя билян амилляри
обйектив вя субйектив олмагла ики
група бюлмяк мцмкцндцр: обйек -
тив амилляря мцхтялиф сосиал груп -
ларын сийаси, игтисади, сосиал-мядяни
щяйат шяраити; субйектив амилляря ися
сечиъилярин щяйат тярзи, сосиал вя
игтисади вязиййяти, яняня вя дя йяр -
ляри иля шяртлянян йаш вя тящсилля
баьлы хцсусиййятляр, сийаси лидерин
шяхси вя пешякар хцсусиййятляри аид-
дир. Мцхтялиф сосиал групларла ком -
муникасийа просесиндя етимад до -

ьуран сийасятчинин психоложи хцсу -
сиййятляриня ися сямимиййят, ачыглыг,
хошмярамлыг, виъданлы ол маг,
сяриштялилик, етибарлылыг, ник бин лик вя
с. бу кими хцсусиййятляри аид етмяк
олар. 

Сийасятчийя гаршы йаранан ети -
ма да тясир эюстярян обйектив вя
субйектив амиллярин нязяря алын -
масы, сийасятчийя гаршы йаранмыш
етимадын даща узунмцддятли ол -
ма сына кюмяк едир. Ящали тяря фин -
дян газанылмыш етимадын горунуб
сахланылмасы, онун мющкям лян ди -
рилмяси вя инкишаф етдирилмяси сийа -
сят чинин ющдясиня эютцрдцйц
вязифяляри йериня йетирмяси цчцн
зярури олан кейфиййятляря сащиб
олмасындан ящямиййятли дяряъядя
асылыдыр. Етимад доьуран сийасят чи -
нин шяхси хцсусиййятляр моделиндя
ашаьыдакы кейфиййятляр хцсуси йер
тутур: сямимиййят, хошмярамлыг,
йахшы ямякдашлыг, виъданлы олмаг,
сяриштялилик, етибарлылыг, никбинлик. 

Сийасятчинин етимад доьуран
хц сусиййятляри иля йанашы, щям дя
ети  мады мящв едян хцсусий йят ляри
дя вардыр. Бунлар ашаьыдакылардан
иба рятдир: егоизм, сящлянкарлыг,
ятрафдакылара гаршы саймазйана мц -
насибят, агрессивлик, етимад сыз лыг.

Бу истигамятдя апарылмыш тяд ги -
гатларда беля бир идейа иряли сцрцлцр
ки, щяр бир дювлятдя сийаси системин
мащиййятини ону йарадан сийасят чи -

Психолоэийа jурналы 2010, №3 103

Şəxsiyyət psixologiyası



лярин фяалиййяти формалашдырыр. Си йа -
си фяалиййятля мяшьул олан сийасятчи,
ону сечянлярин мянафейи наминя юз
вязифя боръуну виъданла йериня
йетиряндя, чевик вя ишэцзар фяалий -
йят эюстярмяк дя асан олур. Бу
принсипляри дцзэцн дяйярляндирмя -
йян сийасятчинин сийаси сящнядя
узцн мцддят дуруш эятирмяк вя
уьур газанмаг имканлары да
азалыр. [3]

Сийасятчинин уьурлу фяалиййяти
йалныз о заман мцмкцндцр ки, юз
мараглары вя мягсядляри наминя
дейил, ъямиййятин мянафейиня хид -
мят едян дяйяр вя мягсядляр цчцн
фяалиййят эюстярсин. Мящз беля ол -
дуьу щалда сийасятчинин фяалиййя ти
онун ъямиййятин мювъуд проблем -
ляриня дяриндян нцфуз етмясиня
имкан веряъякдир. Ону да гейд
едяк ки, беля фяалиййят цчцн мцнбит
шяраитин олмасы зяруридыр. 

Етимад проблеминин иътимаи щя -
йатын тяшкилиндя ящямиййятли ролуну
вурьулайан танынмыш тядгигатчы
А.Селигмен гейд едир ки, "щаки -
миййят вя зоракылыг сосиал низам-
интизам вя ямяйин пайлашдырылмасы
проблемини мцвяггяти щялл едя
биляр. Лакин онлар бу гайда-гану -
нун узунмцддятли перспективдя
горунуб-сахланмасыны тямин ет -
мя  йя гадир дейилдир."Демяли, инсан
фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит
йаратмаьа хидмят едян етимад щяр

бир демократик ъямиййятин ваъиб
сосиал вя сийаси ресурсларындан бири
щесаб едилир. [2,с.44]

Сийасятчинин ящали тяряфиндян
зярури етимад дяряъясинин горунуб
сахланмасы цчцн системляшдирилмиш,
мягсядйюнлц фяалиййят эюстярмяси
ваъибдир. Бу фяалиййятин ваъиб
тяркиб щиссяляри онун щяйата бахы -
шындан, дцнйаэюрцшцндян, йцксяк
стандартлардан, фяалиййятин сямяря -
ли лийиндян, шяхси хцсусиййятлярдян
ибарятдир. Шяхси хцсусиййятляр ара -
сында ян ваъиб оланлар бунлардыр:
сийаси нцфуз, позитив таныма, ирадя,
пешякарлыг тяърцбяси, инсанлара
гаршы хош мцнасибят, комму ни ка -
тив баъарыглар, тясир етмяк баъарыьы.
Сийаси сящнядя фяалиййят эюстярян
сийасятчи цчцн идаряетмя баъарыьы
иля йанашы, щям дя садаланан бу
шяхси хцсусиййятлярин олмасы чох
ваъибдир. Чцнки беля мцсбят кей -
фиййятляря малик олмаг инсанын
эяляъяк фяалиййятинин сямяряли вя
еффектли олмасыны тямин едир. 

Беляликля, форма вя мязмунуна
эюря сийасятчинин идаряетмя фяалий -
йятинин норматив системи кими чыхыш
едян етимадын гурулмасы вя гору -
нуб сахланмасы мцщцм ящямиййят
кясб едир. Емосионал вя интел лек -
туал бахымдан сийаси хадимя гаршы
олан етимад, мцхтялиф сийаси вя
сосиал групларын мараг вя тяляб ля -
риня ъаваб верян фяалиййятин олаъа -
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ьы на инамдан доьан позитив мцна -
сибятляр системидир. Бу мцнасибят
хош емосийаларла мцшаият едилирся,
шяхсиййятин вя мцхтялиф сосиал
групларын гаршылыглы ялагяляри цчцн
хцсусиля ящямиййятлидир. 

Бяшяриййят тарихинин бцтцн инки -
шаф мярщяляляриндя иътимаи-сийаси
формасийанын биринин диэяри иля
явязлянмяси иля нятиъялянян ингилаби
дяйишикликляр дюврцндя дя мящз ин -
са нын сийаси фяаллыьынын реал тями на ты
цчцн ялверишли шяраитин йарадыл масы
гаршыйа гойулан ясас мягсяд ляр -
дян биридир. Бу мягсядляр щяр бир
инсанын иътимаи щяйатда фяал ишти рак
етмяси цчцн бир чох чятин ликлярин
дяф олунмасына хидмят етмялидир.

Демяли, сонда беля бир нятиъяйя
эялмяк олар ки, сийасятчи шяхсиййяти -
нин формалашмасынын психоложи

мясялялярини айырд етмяк цчцн йал -
ныз шяхси кейфиййятляринин юйря нил -
мяси кифайят дейилдир. Бурада щям
дя сийасятчинин идаряетмя фяалий йя -
ти нин бир сыра мягамларыны да юйрян -
мяк ваъибдир. Чцнки сийасятчи шях -
сиййяти мцряккяб вя чохшахяли бир
систем олдуьу цчцн ону мцхтялиф
истигамятлярдя араш дырмаг лазым дыр.
Мящз бу заман сийасятчи шяхсий йя -
тинин психоложи моделини там шякил -
дя тясвир етмяк мцмкцндцр.

Мягалянин елми йенилийи: Мя га -
лядя шяхсиййятин формалашмасына вя
онун сийаси фяаллыьына тясир едян со -
сиал-психоложи мясяляляр арашды рыл мыш -
дыр, еляъя дя сийасятчи шяхсий йя ти нин
формалашмасында шяхси кейфий йят ля -
рин ролу мясяляси вя онун со сиал-
психоложи механизмляри мцяй йян
едилмишдир.
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäíî èç âàæíûõ çàäà÷ ñîâðåììåíîãî îá -
ùåñòâà - ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòè è ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ñîö èàëü -
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî âëèÿíèÿ, à òàêæå åãî ïîëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Â ñòàòüå äàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç ìîäåëè ôîðìèðîâàíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé ëè÷íîñòè, òàêæå êà÷åñòâà ïîëèòè÷åñêîé ëè÷íîñòè è
ðàñêðû-âàåòñÿ çíà÷åíèå åãî ðîëè â ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ.

THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF FORMATION
OF PERSONALITY OF A POLITICIAN

The article deals with one of the important problems of formation
of personality in contemporary society and investigation of social and
psychological problems, influencing its political activity.

In the article the problems of creation of psychological model of the
formation of political personality are being is analyzed and the quality
of a political persanality and its important role in political processes are
commented as well.
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Йарадыъылыг бир чох щал лар -
да шяхсиййят кейфиййяти
кими тягдим олунур.

Йяни йарадыъылыг шяхсиййятин сима -
сында юзцня йер тапыр. Yaradıcı şəx -
siyyətə iki əsas baxış istiqaməti
mövcuddur. Onlardan biri yaradıcı lı -
ğın hər bir normal insana məxsus bu
və ya başqa mərhələdə olan kreativ -
lik və ya yaradıcı fəaliyyət olma sы -
дыр. Bu qabiliyyət də düşün mək, hiss
etmək və danışmaq qabiliyyəti kimi
insandan asılı deyil. Bundan əlavə
miqdarından asılı olmayaraq yara dı -
cı potensialın həyata keçirilməsi
insanı psixi cəhətdən normal edir.
İnsanı belə qabiliyyətdən məhrum
etmək onda nevroloji vəziyyəti ya -
rat  maq deməkdir. Bəzi psixo nev ro -
loqlar insanı nevrozdan xilas etmək
üçün psixoterapiya zamanı onda
olan yaradıcılıq fəaliyyətini oyadır -
lar. Мящз йыьылыб галмыш потенсиалын
цзя чыхарылмасы шяхсиййяти саьалдыр.

Бяс эюрясян йарадыъылыг креатив лик -
дян ня иля фярглянир? Йарадыъы шяхс
еля креатив шяхс демякдир?

Kreativliyə insan şəxsiyyətinin
universal cizgisi kimi baxış yara dı -
cılıqda müəyyən olunmuş мейарлары
юзцндя якс етдирир. Rus psixoloqu
Y.A.Ponomaryov (1, с.23) yaradı cı -
lı ğa inkişafa aparan qaşılıqlı təsir
pro sesi kimi baxır. S.A.Rubinşteyn
(2) isə aradıcılığa yeni, orijinal, el -
min və incəsənətin inkişafında əsaslı
rol oynayan, yaradıcının özünün də
bu prosesə daxil olduğu fəaliyyət
növü kimi səciyyələndirir. Müvafiq
nöqteyi-nəzər A.M.Matyuşkin tərə -
fin dən formulə edilərək yeni aspekt -
də nəzərdən keçirilir. Onun fikrincə
yaradıcılıq artıq mövcud biliklərin
sərhəddindən uzaqlaşma, onu keçib-
getmə prosesi kimi nəzərdən keçirilə
bilər (1,с.244 ).

Бир сыра мцяллифляр гейд едир ки,
(3) yaradıcılıq şüurda və davranışda
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yeninin yaradılması ilə həm də
ondan əmələ gələn yeni məhsulların
yaradılmasıdır.

Yaradıcılıq və onun mahiyyətinin
müəyyən edilməsinə göstərilən cəhd
bir sıra məhdudiyyətlərlə müşaiət
olunur. Mübahisəsiz olaraq qeyd
etmək mümkündür ki, yaradıcı pro -
ses öz bariz nümunəsini yaradıcılıq
məhsullarında ideyalarda, davranış -
larda, maddi obyektlərdə və s. tapır. 

Kreativliyin öyrənilməsində isə
məsələ bir qədər başqa şəkildə şərh
olunur. Yaradıcılıq bir proses kimi
öyrə nilirsə kreativlik potensial im -
kan şəklində tədqiq edilir. Bu, krea -
tiv lik anlayışının özünün məzmu -
nunda daha aydın şəkildə inikas olu -
nur. İrəlidə qeyd etdik ki, yaradıcılıq
məhsullarının öyrənilməsi həmin
prosesin hərtərəfli tədqiqinə şərait
yaradır (3, s.5). 

Yaradıcılıq proqramlaşdırılma -
mamış, öncədən bilinməyən, göz lə -
nilmədən gələn nə isə yeni bir şeyin
yaranması prosesi kimi xarakterizə
olunmasını sübut etməyə ehtiyac
yoxdur. Bu zaman diqqəti yaradıcı
aktın nəticəsinin dəyərliliyi və onun
böyük insan qrupu, cəmiyyət və in -
san lıq üçün yenilik gətirib gətirmə -
məsi çox cəlb etmir. Əsas odur ki,
nəticə yeni və “yaradıcı” üçün mə na -
lı olsun. Məktəblilərin özbaşına
olaraq hər hansı bir tapşırığı orjinal
yerinə yetirməsi yaradıcı akt sayılır,

məktəblinin özünü isə burada yara -
dı cı şəxsiyyət kimi qiymətlən dir mək
lazımdır. Ялбятдя бу фикирлярля там
разылашмаг олмаз. Она эюря ки, йа -
радыъылыг иътимаи ящямиййяtли няся
йени бир шейин йарадылмасыдыр.

İkinci baxış istiqaməti ilə də ra зы -
лашмаг оlаr ki, hər bir (normal) in sa -
nı yaradıcı şəxsiyyət və ya ya radıcı
hesab etmək olmaz. Qeyd olunan
mövqe yaradıcılığın təbiətinin başqa
istiqamətləri ilə əlaqəlidir. Bu rada
yeniliyin yaranmasının proqram laş dı -
rıl mamış prosesi qismində ya ra na caq
yeni nəticənin dəyəri diqqəti cəlb edir.
Onun ölçüsü müxtəlif olsa da cəmiy -
yətə yararlı olmalıdır. Ya ra dıcının
önəmli cizgisi onda yara dı cı lığa güc -
lü və davamlı meylin olma sıdır. Ya -
ra dıcı şəxsiyyət yaradıcılığa çox də -
yər verib, onu həyatının əsas mənası
qəbul edərək onsuz yaşaya bilmir. 

Диггяти бир факта йюнялдяк. Elə
ixtisaslar mövcuddur ki, onları
“yaradıcı ixtisaslar” adlandırırlar bu
ixtisasları yerinə yetirən insanlardan
önəmli keyfiyyət kimi yaradıcı şəx -
siyyət tələb olunur. Belə ixtisaslara
aktyoru, musiqiçini, ixtiraçını misal
göstərmək olar. Burada təkcə “mü tə -
xəssis” olmaq kifayət eləmir. Təbii
ki, yaradıcı şəxsiyyətə başqa ixtisas
növlərində də rast gəlinir. Məs: pe -
daqoqlar, həkimlər və s.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир
dövr də yaradıcılıq daha çox elitar
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xarakter daşıyır. Peşekar yaradıcılıq
üçün tələb olunan yaradıcılıq istəyi
və enerji insan mədəniyyətinin əksər
sferalarının sərhədləri xaricində olur.
Belə bir nəzəriyyə var ki, yaradıcı
şəxsiyyətlərdə hədsiz energetik po -
ten sial mövcuddur. Adaptiv davra nı -
şa sərf olunan enerjidən qat qat çox-
dur. Yaratmaq imkanı bir qayda
olaraq insanda hər hansı bir tapşırığı
həll etmək lazım olan zaman deyil, o
“sakitlik və azadlıqla” əhatə olunan
zaman baş verir. 

Çox insanlarda hətta yaradıcılıqla
məşğul olan insanlarda da yara dı cı -
lıq komponentliyi çatışmır. Belə
komponentliyin üç aspektini ayırd
etmək olar. Birincisi, insan müasir
mə dəniyyətin alternativ və çoxöl çü -
lü şərtləri qarşısında nə dərəcədə
yaradıcılığa hazırdır. İkincisi, insan
müxtəlif təyinatlı informasiyaları
kodlaşdırmaq və onu öz yaradıcılıq
“dili”nə keçirmək üçün nə qədər kod
dəstinə və müxtəlif yaradıcı fəaliy -
yətin “dil” spesifikasına malikdir.
Məsəkən: rəssam nə dərəcədə müa -
sir musiqinin nəaliyyətlərindən
istifa də edə bilər və ya ekonomist –
alimin riyazi modelləşdirmə oblas -
tın da olan açıqlamaları. Bir psixo -
loqun obrazlı fikrinə görə yaradıcılar
indiki dövrümüzdə yaradıcılar insan
mədəniyyəti ağacının uzaq budaq la -
rında əyləşmiş quşlara bənzəyirlər.
Onlar yerdən və bir birlərindən uzaq -

dırlar və bir – birilərini çətinliklə
eşidib başa düşürlər. Üçüncüsü kom-
ponentlilik ideyaların “düşünülməsi”
və düşünülənlərin həyata keçirilməsi
qabiliyyətinin asılı olduğu şəxsiy yə -
tin “texniki” yeniliklər və bacarıqlar
sistemini özündə birləşdirən (peşə -
kar rəssamın texnologiyası) mərhə -
ləsini özündə ehtiva edir. 

Yaradıcılığın müxtəlif növləri
yaradıcılıq kompanentliyi mərhə lə -
sində müxtəlif tələblər irəli sürür.

Yaradıcı komponentlilik – sadəcə
olaraq kreativ qabiliyyətin yaran -
ması şərtidir. Orta mərhələni yüksəl -
dən və edilən tapşırıqları artıran
ümumi intellektual və xüsusi qabi -
liy yətlərə də eyni şərtlə yanaşırlar.
Bəs kreativ qabiliyyət özü nədən iba -
rətdir? Yaradıcı nəaliyyətlərin prakti -
kası və testləşdirmə belə nəticəyə
gəlməyə imkan verir ki, kreativlik
qabiliyyətinin psixoloji əsasını
empatiya və təsəvvürün sintezi kimi
başa düşülən yaradıcı fantaziya qur-
maq qabiliyyəti təşkil edir. Yaradıcı
şəxsiyyətin önəmli cizgisi kimi
iştirak edən yaradıcılığa olan
təlabatda isə yaradıcı fantaziyaya
daimi və güclü istək kimi başqa nəsə
var. K.Paustovskiy məharətlə yazırdı
“... tə səvvürlərə qarşı mərhəmətli
olun. Onlardan qaçmayın, onları iz -
lə məyin və ən əsası kasıb bir qohu-
munuzdan utandığınız kimi ondan
utanmayın. Bu Qolkondun saysız he -
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sabsız xəzinəsini özündə gizlədən
kasıbdır” (3,s.310).

Yaradıcı fantaziyanı təyin edən
şüurun istiqamətidir. Bu fəaliyyət
həqiqətin vasitəsiz dərk edilmə sin -
dən və öz “Mən”indən ayrılıb onla -
rın yenidən obrazlaşdırılmasına, yeni
(fikri olaraq) həqiqilik və yeni
“mən”in yaranmasına yönəlmişdir.
Bəs nə daima yaradıcı fantaziyaya
müraciət edərək yaradıcı şəxsiyyəti
oyadır. Yaradıcı şəxsiyyətin aparıcı
fəıaliyyəti və motivi qismində nə çı -
xış edir? Bu suallara cavab vermək
yaradıcı şəxsiyyətin mahiyyətini
anlamaq deməkdir. 

Yaradıcı fantaziyanın köməyi ilə
yaradıcı öz şüurunda (və şüursuzlu -
ğunda) reallıqla toqquşan bir dishar-
moniya qurur. O özünə rahat və xoş -
bəxt ola biləcəyi bir dünya yaradır.
Buna görə yaradıcılıq prosesi özü və
onun məhsulları yaradıcı şəxsiyyətdə
rahatlıq yaradır və daima yenilik tə -
ləb edir. Real təzad, diskomfort və
di sharmoniya sanki özü yaradıcı şəx -
siyyəti tapır. Bu yaradıcı şəxsiy yət lə -
rin nə üçün bir birini əvəz edən iki
re  jimdə yaşadıqlarını izah etməyə im -
kan verir (sıxılma və relaksiya, hə ya can
və sakitləşmə, narazılıq və se vinc).

Neyrotizm – yüksək hissiyatlı lıq -
dır. Аdi insanın istənilən fəaliy yə tin də
emosiyanın norma olduğu kimi yara -
dıcı insanda da neyrotizm normadır.
Ancaq neyrotizm yaradıcı şəxsiy yə -

tin ikiləşməsidir və psixopatolo gi ya -
nın başlanğıc sərhəddinə ya xındır.
Bir faktı da qeyd etmək la zımdır ki,
yaradıcılıq qabiliyyəti bəzi psixopa-
toloji cizgilər hesab oluna bilər. 

Yaradıcının ikiləşməsi ”Mян” in
həqiqi ikiləşməsi fenomenini göstə -
rir. (real “Mən” və yaradıcı “Mən”)
Yaradıcı ona ən şiddətli ilhama gələn
zaman belə öz real “Mən”ini unut-
mur. Buna baxmayaraq insanı təsəv -
vürlər dünyasında olmağa “məcbur
edən” yaradıcı “Mən”in fəaliyyətini
adi insandan fərqli olduğundan yara -
dıcı şəxsiyyətin, cizgilərinin və qabi -
liyyətlərinin tərkibinə aid edirlər.
Adi həyətda yaradıcının fəaliyyətini
“qəribə” qarşılayırıq və onun da öz
izahı var. 

Hər şeyi öyrənməklə və yeni fi -
kirlərə yönəlməklə əlaqəli olan
təsəv vürlərə qarşı güclü istək və fəa -
liyyət yaradıcı şəxsiyyətə “uşaqlıq”
cizgiləri verir. Məsələn: bioqroflar
yazırlar ki, Enşteyn çox müdrik və
dünyagörüşü geniş şəxsiyyət olub,
lakin bununla bərabər o ilk dəfə
kom pas gördükdə özündə beş yaşlı
oğlan uşağının təəcüblük hissini giz -
lətməmişdir. Təsəvvürlər zamanı
“oyun” komponenti göründüyü kimi
uşağın oyuna olan məhəbbəti kimi
yaradıcıların yaradıcılığa olan mə -
həb bətini izah edir. 

Uşaq kreativliyi adətən böyüklə -
rin krea tivliyindən fərqlənir. O ya -
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radıcı şəxsiyyətin mədəni kreativ li -
yin dən fərqli olaraq başqa quruluşa
və tərkibə malikdir. Uşaqların dün -
yaya yeni baxışında onun təcrübə si nin
kasıblığı və onun fikirlərinin azad -
lığı ilə əlaqəli olaraq həqiqətən də
hər şey ola bilər. Uşaq kreativ li yin -
dən fərqli olaraq yaradıcının mə dəni
kreativliyi daha uzaq və çəkilidir. 

Yaradıcının qorxusuz fikirləri
sadə löhv xarakter daşımır, o özündə
zəngin təcrübəni, dərin və ölçülü
fikirləri birləşdirir. Bu qorxusuz
yara dıcılıq cəhdi riskə hazırlıqdır. O,
konfliktlərdən qorxmayaraq yenisini
və daha yaxşısını yaratmaq üçün
streo tipləri dağıtmağa tərəf gedir.
A.S.Puşkin yazırdı: “Yüksək cəsarət
var: ixtira cəsarəti” (1,с.253).

İxtira cəsarəti yaradıcı “Mən”in
cizgisidir və o adi həyatdakı yara dı -
cının real “Mən”indən kənarda qala
bilər. Belə ikiliyə başqa şəxsiyyət
keyfiyyətlərində də rast gəlinə bilər.
Yaradıcı etika real “mən”in etikası
ilə eyni deyil. Rəssam Valentin Se -
rov tez-tez boynuna alırdı ki, o in -
sanları sevməyib. O öz əsərlərində
in sanları deyil, onların xarakteristi -
kalarını təsəvvür edirdi. A.Blok in -
cəsənət sevgisinin xüsusiyyəti haq -
qında yazır: biz təsəvvür etmək
istədiklərimizi sevirik. Qriboyedov
Famusovanı, Qoqol Çiçikovanı,
Şeks   pir Falstavanı sevib. Bu onların
yaratdığı işlərdə tez-tez rast gəlinən

obrazlardır. Yaradıcılıqlarında onlar
böyük əməksevərliyi, daxili düzgün -
lüyü, məsuliyyətliliyi tapırlar. Aydın
göstərilən yaradıcı “Mən”in özünü
təsdiq etməsinə yönəliş real həyat -
dakı davranış mərhələsində xoş
olma yan formalar ala bilərlər: baş qa -
sının nəaliyyətlərinə qısqanc lıqla
diqqət; məsləkdaşlara və on ların
nəaliy yətlərinə qarşı düş mən çilik
hissi və s. İntellektual sərbəstliyə yö -
nə liş yaradıcı şəxsiyyət üçün çox xa -
rakterikdir, özünə inama və öz qa bi -
liyyətlərinə və nəaliyyət lərinə yük sək
qiymət verməyə meyllidilər. Belə
meyllilik “yaradı cı lar”da yeni yet mə-
lik dövründən baş layır. K.Q.Yun   qun
təbirincə desək yaradıcı şəxsiyyət öz
naturalarının əks cizgilərini davra -
nış  larında bildir məkdən çəkinmirlər.
Çəkinmirlər ona görə ki, öz real
“Mən”lərindəki çatışmazlıqlar yara -
dı cılıq “Mən”lə rindəki uğurlar hesa -
bına kompensasiya edilir. 

Kreativlik yaradıcı şəxsiyyətin
spesefik qabiliyyəti yaradıcı insanda
vergi kimi anadangəlmə mövcud
olur. Ancaq bu qabiliyyətlərin və
verginin realizasiyası şəxsiyyətin
tam və ya hissələrlə inkişafından,
baş qa ümumi və xüsusi qabiliy yət -
lərin inkişafından asılıdır. Belə qəbul
olunmuşdur ki, bunun üçün intellekt
normadan yuxarı olmalı və yaddaşın
inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir:
musiqi, görmə, rəqəm, hərəkət
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yaddaşı və s. İnsanın anadangəlmə
fi ziki, anatomik – fizioloji xüsusiy -
yət ləri də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Eyni zamanda kreativ qabiliy yət lər
və real “Mən”in temperament və xa -
rak ter xüsusiyyətləri arasında yük -
sək korellasiya müəyyən edilmə miş -
dir. İstənilən xarakter və tempe ra -
mentdə yaradıcı şəxsiyyət ola bilər. 

Yaradıcı şəxsiyyət kimi doğulmur -
lar, йарадыъы шяхсиййятя чев ри лирляр.
Bu baxımdan anadangəlmə xarakter
daşıyan kreativ qabiliyyət yara dıcı
şəxsiyyətin nüvəsi kimi çıxış edir,
am ma sonuncusu sosial-mə də ni
inki   şafın məhsulu, sosial şəraitin və
yaradıcı iqlimin təsiridir. Bax buna
görə kreativ qabiliyyətlərin testləş di -
rilməsinin müasir praktikası əsas
kimi sosial sifarişi ödəyə bilməz.

Yaradıcı şəxsiyyət yalnız kreativ
qabiliyyətlərin yüksək mərhələsi ilə
deyil, insanın xüsusi həyat mövqeyi,
onun dünyaya münasibəti kimi xa -
rak terizə olunur. Əsas əhəmiyyəti
şəx siyyətin daxili dünyasının ruhi
zən ginliyi, onun daimi xarici dünya
ilə yaradıcılıq əlaqəsinə yönəlişliyi
kəsb edir. Yaradıcı şəxsiyyət proble -
mi yalnız psixoloji deyil, həm də
humanitar və sosial-mədəni prob -
lem dir. Беляликля беля бир нятиъяйя
эялмяк олар ки, йарадыъылыг йалныз
креатив кейфиййятлярин мяъмусу
олмайыб щям дя шяхси мяна кясб
едир вя йарадыъы шяхсиййят мящз бу
нюгтейи-нязярдян юйрянилмяли, тя -
лим-тярбийя просесиндя йарадыъы лыьын
бу аспектиня хцсуси фикир верил мя -
лидир.
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ТВОРЧЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ
В статье разъясняется сущность творческого феномена, изучается

его психологическое содержание. Автор классифицировал проводимые
в этом направлении исследования, систематизировал их и высказал
своё отношение. В то же время определены факторы, влияющие на
формирование креативных качеств личности. 

CREATIVITY AND PERSONALITY 

In this paper discussion is about the realization creativity and personali-
ty , now discussion personal specific that have in creative personal discus-
sion in the creativity have interesting problems and search is about the per-
sonality and that perspective about the actors and authors . other problem in
the creativity is intelligence and thinking.

Мягаля БДУ-нун Сосиал елмляр вя психолоэийа факултясинин Елми Шура -
сын да мцзакиря едилмиш вя чапа тювсиййя едилмишдир (протокол № 8).

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
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С
тановление личности
как сложного струк тур -
ного образования в сос -

таве человеческих ресурсов важно
изучать в студенческий период
жизни, так как именно в это время
происходит его интенсивное фор -
ми рование. Личность студента
пред ставляет собой центральный,
существенный компонент чело ве -
чес ких возможностей, становле -
ние и зрелость которого зависят от
степени включенности обучае -
мого в учебно-познавательную
работу, от активности социальной
позиции самого студента. Иначе
говоря, успешность учения уско -
ряет процесс развития психики, её
потенциальных возможностей.

На первом этапе изучения ин -
теллектуального потенциала сту -
ден та в различные периоды его
учебы в ВУЗе объектом являются

первичные формы психической
деятельности первокурсников. К ним
относятся разнообразные психо -
фи зио ло гические функции, кото -
рые лежат в основе формирования
интеллектуального потенциала
студента. Б.Г. Ананьевым и его
сотрудниками было проведено
пси хологическое исследование
уча щихся, посещающих подго то -
ви тельные курсы возрасте 16 и 17
лет. В соответствие с задачами
исследования был подобран мето -
дический материал для изучения
памяти, внимания, мышления,
вер бального и невербального ин -
теллекта [1]. Для установления
межфункциональных взаимозави -
симостей был использован кор ре -
ляционный анализ. Анализ экспе -
риментальных данных показал,
что в возрасте 16 лет юноши
имеют показатель образного мыш -
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ления 3,905, а в возрасте 17 лет
этот показатель возрастает в 1,6
ра за и равен 6,248. Прирост пока -
зателя образной памяти составил
0,762. Исследовались также такие
характеристики внимания, как
точность и продуктивность. В 17
лет показали 71% точности выпол -
нения задания, а в 18 лет - 89%.
Показатель продуктивности вни -
ма ния к 17 годам возрос в 1,24
раза. 

Анализируя показатели вооб -
ра жения, можно говорить о том,
что показатель скорости обра зо -
вания новых образов возрастает в
1,15 раза. Наблюдается также рост
показателя гибкости мышления [2,
стр. 25]. При сопоставлении дан -
ных, полученных по разным
функциям, следует вывод о сильно
выраженной гетерохронии в
дошкольном периоде их станов -
ления. Важно отметить при этом
опережающую роль образного
мыш ления и воображения, кото -
рые характеризуются более быс -
тры ми темпами развития по
сравнению с возрастной дина ми -
кой всех других функций памяти,
внимания, что, несомненно, имеет
существенное значение для ста -
новления интеллекта и творческой
личности студента. Кроме пси хо -
фи зиологических функций, психо -
логами изучались осведом лён ность,

умение обобщать, словарный за пас,
аналитико-синтетические спо соб -
нос ти, конструктивные спо соб -
ности, пространственное мыш -
ление и обучаемость. 

Максимальный прирост при
переходе от 16 к 17 годам наб лю -
дается по показателю обучае -
мости - в 1,49 раза. Улучшается
способность к обобщению, кроме
того, возрастают показатели об -
щей осведомлённости и конструк -
тивных способностей. 

Все эти данные говорят о том,
что разные компоненты интел лек -
туальной деятельности так же, как
и психофизиологические функ -
ции, развиваются неодинаковым
образом и что опережающая роль
принадлежит такой важной ха -
рактеристике ума, как обучае -
мость. Представляют также инте -
рес структурные особенности
интеллектуального потенциала на
разных стадиях его становления.
В 17 лет в структуре интел лек -
туального потенциала встречается
большое количество значимых
связей (10 - на 5%-ом уровне зна -
чимости и 3 - на 1%-ом). Ведущим
в структуре личности студента
является показатель пространст -
венного мышления и конст рук тив -
ных способностей. Образное
мышление связано с образной па -
мятью и с конструктивными спо -
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собностями и с показателем обоб -
ще ния. А образная память связана
также со словарным запасом сту -
дента. В структуру личности обу -
чае мого также входят и пока за -
тели воображения. В выборке 17 -
лет них студентов струк тура лич -
ности менее интегрирована. Об щее
количество связей - 9 (на 5%-ом
уровне - 5, на 1%-ом - 4). Веду -
щими компонентами структуры
личности являются словарный
запас и показатель обобщения,
которые соответственно связаны
со скоростью образования новых
образов и с образным мышле -
нием. Полученные результаты
приводят к выводу о том, что уже
в студенческий период проис хо -
дит не только интенсивное
развитие отдельных компонентов
интеллектуального потенциала
студента, но и образование кор ре -
ляционных связей как между
разного рода психофизио ло ги чес -
кими функциями, так и между
функциями и различными видами
интеллектуальной деятельности.
Таким образом, в студенческом
возрасте имеют место процесс
консолидации ещё не достаточно
зрелых форм интеллектуального
потенциала и их взаимовлияние. В
периоде обучения в ВУЗе интел -
лект выступает в качестве глав но го
новообразования процесса пси хи -

чес кого развития студента. Поэто -
му в исследованиях необ ходимо
специальное внимание обращать
становлению интеллекта студента,
как сложного системного образо -
ва ния, которое является и пред по -
сылкой, и продуктом учебно-поз -
на  вательной деятельности сту -
дентов. В качестве компонентов
интеллекта рассматриваются та -
кие психологические параметры,
как способность решать логи чес -
кие задачи, умение управлять
своей памятью, образное мыш ле -
ние, представления, воображения,
которые влияют на формирование
самооценки, уровня притязаний и
мотиваций обучения у студента
ВУЗа. 

Проводя комплексное изучение
студентов 17 - 19 лет высшей шко -
лы с разным профилем обучения.
Одну из групп испытуемых в воз -
расте 17 - 18 лет составили сту -
ден ты Академии Физической
Куль туры и Спорта, а также
студенты того же возраста Педаго -
гического Университета. Срав ни -
тельный анализ показал, что уро -
вень развития произвольного
запо минания у студентов ВУЗа
значительно превышает уровень
других интеллектуальных функ -
ций. В структуре их интел лек -
туальных характеристик выде -
ляется не одна, а три вершины.
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Максимальный уровень дости -
гает ся по параметрам развития
пространственных представ ле -
ний, способности обобщать и
произвольного запоминания. Та -
ким образом, у студентов гума ни -
тарных ВУЗов преобладающим
является мнемический компонент
в структуре их интеллектуального
потенциала. Это свидетельствует
о том, что в процессе педаго ги чес -
кой практики у студентов недос та -
точно активизируются и разви -
вают ся другие, в частности,
мыслительные и образные его
компоненты. Потенциальные же
возможности студентов факуль -
тете «психологии и педагогики»
Педагогического Университета
рас крываются полнее и разно -
образнее. Это позволяет им пока -
зывать более высокие результаты
в учебной деятельности. Резуль -
таты об уровне развития интел -
лек туальных характеристик сту -
дентов в процессе исследования
были получены в ходе тести ро ва -
ния – тест для изучения позна -
вательных процессов у студентов,
методика «Корректурная проба»,
испытуемые получают задание
искать и вычеркивать из текста
какую-либо букву, а так же тест
«Айзека». Затем результаты были
подвергнуты математической
обра  ботке. Результаты корре ля -

цион ного анализа позволяют
опре де лить особенности процесса
струк турообразования интел лек -
туаль ных способностей на протя -
жении обучения в ВУЗе. В про -
цессе обучения на первом курсе
все выделенные компоненты
умст венных способностей вклю -
чены в единое структурное обра -
зо вание. В центре корреляцион -
ной плеяды находится показатель
вербального интеллекта (логи -
ческое мышление), который имеет
6 связей на 1%-ом уровне ста тис -
ти ческой достоверности. С наи -
мень шим числом корреля цион ных
взаимосвязей включены в струк -
ту ру интеллекта показа тели образ -
ных компонентов (две связи).
Воображение имеет взаи мосвязь с
общим интеллектом и с умением
устанавливать числовые законо -
мер ности. Простран ст вен ное
пред ставление на младших курсах
имеет 3 связи на 1%-ом уровне
статистической достоверности и
три связи - на 5%-ом уровне. Кро -
ме того, в корреляционную плеяду
включён показатель учебной
успешности, который в большей
степени связан с вербальными
компонентами общего интеллекта
и в меньшей - с образными его
компонентами. В целом кор ре ля -
ционная плеяда компонентов
интеллектуальных характеристик
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студентов носит достаточно
интег  рированный характер. В
этом возрасте функционирование
интеллекта определяется всеми
его компонентами. В качестве
системообразующего фактора
выс   тупает показатель прос т ран ст -
вен ного представления. Он имеет
шесть статистически достоверных
связей. Корреляционная плеяда
интеллектуальных характеристик
студентов юношеского возраста
представляет собой единое интег -
ри рованное образование. Число
статистически достоверных свя -
зей по сравнению со студентами
младших курсов увеличивается в
1,6 раза. Вербальные компоненты
обладают более тесными связями
с другими компонентами струк -
туры и большим числом связей по
сравнению с образными компо -
нен тами. 

Это значит, что уровень раз ви -
тия интеллекта студентов 17 - 18
лет высшей школе в первую оче -
редь зависит от процесса обуче -
ния и условий социализации, а во
вторую - от особенностей при -
родного компонента интеллекта.
Кроме того, можно говорить об
усилении взаимовлияния всех
компонентов умственных способ -
ностей студентов, о чём свиде -
тель ствует всевозрастающее зна -
че ние коэффициента корреляции.

Ведущими компонентами корре -
ля ционной плеяды студентов
стар ших курсов являются: пока -
затель установления числовых
закономерностей, имеющий
шесть корреляций на 1%-ом уров -
не статистической достоверности,
и показатель общего интеллекта,
взаимосвязанный со всеми вхо дя -
щими в структуру компонентами.
В то же время учебная успеш -
ность старших курсов взаимо свя -
зана как с вербальными, так и с
образными компонентами интел -
лекта. 

Таким образом, резкое уве ли -
че ние числа статистически досто -
верных связей (в 2,3 раза по срав -
нению со студентами 17 - 18 лет) к
концу студенческого возраста
свидетельствует об усилении про -
цесса интеграции в функцио ни -
ровании интеллекта. В процессах
взаимодействия познавательных
функций большую роль играют
такие характеристики, как мате ма -
тическое мышление, умение ре -
шать задачи и устанавливать чис -
ловые закономерности. Ведущим
компонентом в структуре общих
умственных способностей студен -
тов Академии Физической Куль ту -
ры и Спорта является пока за тель
общего интеллекта. Он
взаимосвязан с такими пока за -
телями, как группировка, обоб -
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щение, логическое мышление,
решение арифметических задач,
установление числовых зако но -
мер ностей и произвольное запо -
ми нание. Кроме того, большим
числом связей обладают компо -
ненты вербального интеллекта.
Что касается образных компо нен -
тов (показатели пространст вен -
ного представления, образного
синтеза) интеллекта студентов
Педагогического Университета
это студенты I и II курса – той же
возрастной группы, то они не
имеют ни одной статистически
значимой связи ни с одной из
изучаемых характеристик. Таким
образом, можно говорить о пе рес -
труктурировании интел лекта в
группах студентов Педагоги чес -
кого Университета по сравнению
со студентами Академии Физи -
чес кой Культуры и Спорта, раз -
ница в специализации и рода
занятий, студенты спортивной
академии помимо занятий в
академии занимаются спортом на
тренировках у себя в клубах,
спортивных обществах. В отличие
от них у первых в структуре ин -
теллекта отмечается отно си тельно
равноценное, равнозначимое
вклю  чение всех выделенных
компонентов интеллекта, как
вербальных, так и образных при
сохранении ведущего значения

вербальных показателей интел -
лек туального потенциала. В це -
лом, практически на протяжении
всего периода обучения в ВУЗе
отмечаются корреляции между
учебной успешностью и раз лич -
ными интеллектуальными харак -
те ристиками. При этом уровень
развития интеллекта в большей
степени оказывает влияние на
учебную успешность студентов на
младших курсах. Таким образом, в
период студенческой жизни в
процессе учебной деятельности
происходит дальнейшее станов ле -
ние и развитие интеллектуального
потенциала как сложного, дина -
мического и структурного обра зо -
вания.

Заслуга постановки проблемы
студенчества, выступающего в ка -
честве особой социально - пси хо -
логической и возрастной кате го рии,
принадлежит психологичес кой
школе Б.Г.Ананьева. В иссле до -
ваниях Б.Г.Ананьева, Н.В.Кузь ми -
ной, Ю.Н.Кулюкина, А.А.Реана,
Е.И.Степановой, а также в рабо -
тах других исследователей
(П.А.Про   сецкий, В.А. Сластенин)
накоплен большой эмпирический
материал наблюдений, результаты
экспериментов и теоретических
обобщений по этой проблеме.
Данные многочисленных иссле -
дований позволяют охаракте ри зо -
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вать студента как субъекта учеб -
ной деятельности с социально -
психологической и психолого-
педагогической позиций. Студен -
чество - это особая социальная
категория, специфическая общ -
ность людей, организационно
объе диненных институтом выс -
шего образования. Исторически
эта социально - профессиональная
категория сложилась со времени
возникновения первых универ си -
те тов в XI - XII вв. Студенчество
включает людей, целенаправ лен -
но, систематически овладеваю -
щих знаниями и профессиональ -
ными умениями, занятых, как
предполагается усердным учеб -
ным трудом. Как социальная груп -
па оно характеризуется профес -
сио нальной направленностью,
сформированностью отношения к
будущей профессии, которые суть
следствие правильности профес -
сионального выбора и адек ват -
ности и полноты представления
студента о выбранной профессии.
Последнее включает знание тех
требований, которые предъявляет
профессия, и условий профес сио -
нальной деятельности. Результаты
исследований психологов свиде -
тельствуют о том, что уровень
представления студента о про -
фессии (адекватно - неадекватно)
непосредственно соотносится с

уровнем его отношения к учебе:
чем меньше студент знает о
профессии, тем ниже у него
положительное отношение к
учебе. При этом показано, что
большинство студентов поло жи -
тельно относится к учебе [3]. В
социально - психологическом ас -
пекте студенчество по сравнению
с другими группами населения
отличается наиболее высоким
образовательным уровнем, наибо -
лее активным потреблением куль -
туры и высоким уровнем позна -
вательной мотивации. В то же
время студенчество - социальная
общность, характеризующаяся
наи высшей социальной актив -
ностью и достаточно гармонич -
ным сочетанием интеллектуаль -
ной и социальной зрелости. Учет
этой особенности студенчества
лежит в основе отношения пре по -
давателя к каждому студенту как
партнеру педагогического обще -
ния, интересной для препода ва -
теля личности. В русле личностно
- деятельностного подхода студент
рассматривается как активный
самостоятельно организующий свою
учебную деятельность субъект
педагогического взаи мо действия.
Ему присуща специ фи чес кая на -
прав ленность познавательной и
ком муникативной активности на
ре шение конкретных профессио -
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нально - ориентированных задач.
Основным направлением обуче -
ния для студенчества является
контекстное [5]. В социально -
психологической характеристике
студенчества важно также учесть,
что этот этап развития его жизни
соотносится с формированием
относительной экономической
само стоятельности, отходом от
родительского дома и образо ва -
нием собственной семьи. Сту -
денчество - центральный период
становления человека, личности в
целом, проявления самых разно -
об разных интересов. Это время
установления спортивных рекор -
дов, художественных, техни чес -
ких и научных достижений,
интен сивной и активной социа -
лизации человека как будущего
«деятеля», профессионала, что
учитывается преподавателем в
содержании, проблематике и
приемах организации учебной
деятельности и педагогического
общения в вузе. Полученные
иссле дователями школы
Б.Г.Ананьева данные свиде тель -
ствуют о том, что студенческий
возраст это пора сложнейшего
структурирования интеллекта,
которое очень индивидуально и
вариативно. Мнемологическое
«яд ро» интеллекта человека этого
возраста характеризуется постоян -

ным чередованием «пиков» или
«оптимумов» то одной, то другой
из входящих в это ядро функций
[6]. Это означает, что учебные
задания всегда одновременно на -
правлены как на понимание,
осмысление, так и запоминание, и
структурирование в памяти сту -
дента усваиваемого материала, его
сохранение и целенаправленную
актуализацию. Такая постановка
вопросов уже находит отражение
в целом ряде учебников, учебных
пособий, разработок, где отме -
чается неразрывность осмысле -
ния, понимания и закрепления
учебной информации в памяти
студентов при решении проб лем -
ных задач. Активизация познава -
тель ной активности студентов
постоянно сопровождается орга -
ни зацией запоминания и вос -
произведения учебной инфор ма -
ции. 

Являясь репрезентантом сту -
денчества, студент выступает в ка -
честве субъекта учебной дея тель -
ности в нашей исследовательской
работе, которая, прежде всего,
определяется мотивами. Как от ме -
чалось выше, два типа мо ти вов
характеризуют преимущественно
учебную деятельность - моти ва -
ция достижения и познавательная
мотивация, к которой мы еще
вернемся в следующем параграфе.
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Она является основой учебно –
познавательной деятельности че -
ло века, соответствуя самой при ро -
де его мыслительной деятельнос -
ти, и возникает в проблемной
ситуации, развивается при пра -
виль ном взаимодействии и отно -
ше нии студентов и преподавате -
лей. В обучении мотивация дос ти -
жения подчиняется познаватель -
ной и профессиональной мотива -
ции. Во время обучения в ВУЗе
формируется прочная основа тру -
довой, профессиональной дея -
тель ности. «Усвоенные в обуче -
нии знания, умения, навыки
высту пают уже не в качестве
предмета учебной деятельности, а
в качестве средства деятельности
профессиональной». Однако ре -
зультаты опросов проведенных
психологами показывают, что в
гуманитарных ВУЗах у половины
студентов нет мотива интереса к
профессии при выборе ВУЗа.
Более трети студентов не уверены
в правильности выбора или отри -
цательно относятся к будущей
профессии. Существенным пока -
за телем студента - субъекта учеб -
ной деятельности - служит его
умение выполнять все ее виды и
формы. Однако результаты спе -
циаль ных исследований пока зы -
вают, что большинство студентов
не умеют слушать и записывать

лек ции, конспектировать литера -
ту  ру (в большинстве случаев за пи -
сывается только 18—20% лек -
цион ного материала). Они не
умеют выступать перед ауди то -
рией (28,8%), вести спор (18,6%),
давать аналитическую оценку
проблем (16,3%). На материале
конкретно - социологического
исследования было показано, что
37,5% студентов стремятся хо ро -
шо учиться, 53,6% не всегда ста -
раются, а 8% не стремятся к
хорошей учебе. Но и у тех, кто
стремится хорошо учиться, в
67,2% случаев учеба не идет
хорошо [2 стр. 35]. Перед пре по -
давателем возникает ответст вен -
ная психолого-педагогическая
зада ча формирования студента как
субъекта учебной деятельности,
что предполагает, прежде всего,
необходимость обучить его уме -
нию планировать, организо вывать
свою учебную деятельность. По -
добная постановка вопроса тре -
бует определить учебные дейст -
вия, необходимые для успешной
учебы, программу их выполнения
на конкретном учебном материале
и четкую организацию упраж -
нений по их формированию, к
этому вопросу мы вернемся более
подробно в следующей главе. При
этом образец выполнения этих
действий должен демон стри ро -
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вать сам преподаватель, учитывая
трудности адаптационного перио -
да обучения студентов на I курсе.
Его влияние на характер освоения
новых ценностных ориентаций
студента, его мотивации и такие
индивидуальные свойства, как
тревожность, эмоциональность,
самооценку, уровень притязаний
личности неоценимо. Отношение
к студенту как социально зрелой
личности, носителю научного
мировоззрения предполагает уч -
итывать, что это не только система
взглядов человека на мир, но и на
свое место в мире. 

Другими словами, формиро ва -
ние личности студента в зави си -
мости от успеха и неудачи учеб -
ной деятельности означает разви -
тие его рефлексии, осознание им
себя субъектом деятельности,
носителем определенных общест -
венных ценностей, социально
полезной личностью. Это в свою
очередь означает для препо да ва -
теля необходимость усиления
диалогичности обучения, спе -
циаль ной организации педагоги -
ческого общения, создания для
студентов условий возможности
отстаивать свои взгляды, цели,
жизненные позиции в учебно-
воспитательной работе.

Научная новизна данной ра -
боты в первую очередь выражена

в самой постановке проблемы
исследования – становление и
развитие личности студента в пе -
риод обучения, она так же заклю -
чается в рассмотрении процесса
формирования личности студента
в качестве педагогической цели
обучения специалиста в гумани -
тарном вузе, в актуализации воз -
можностей влиять на процесс
обучения специалистов гумани -
тарных вузов, в разработке, науч -
ном обосновании и апробации
модели формирования личности
будущего специалиста в зависи -
мости от влияния на него такого
психологического фактора как
успех и неудача, реализации уста -
новки на гуманизацию и гума ни -
таризацию высшего образования.

Практическая значимость
иссле дования так же связана с
возможностью использования со -
держащегося в нем теоретичес -
кого и эмпирического материала и
выводов для повышения качества
обучения в гуманитарном вузе; в
возможности применения разра -
ботанной модели формирования
личности специалиста в процессе
обучения и влияния на сам про -
цесс обучения в высшей школе.
Результаты данного исследования
позволяют расширить диапазон
психологических средств высшей
школы, влияющих на учебный
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процесс и формирование лич -
ности студента высшей школы в
сторону повышения его теоре тич -

ности-практичности, интел лек -
туаль ной глубины. 
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ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ

Тялябялярин тялими чох тяряфли вя чох аспектли просесдир. Тялябялярин
шяхсиййятинин формалашмасы, мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун тялябялярин
тялиминя тясири бахымындан бу проблемин юйрянилмяси актуал мясялядир вя
психолоъи нязяри нюгтейиндян мягсядяуйьундур. Мцвяффягиййят вя
уьурсузлуг психолоъи иглимя, тялябялярин психолоъи вязиййятляриня, онларын
тядрис фяалиййятиня, цмуми вя айры айрылыгда щяр бир фяня олан мцна си -
бятляриня тясир едир.

Психолоэийа jурналы 2010, №3124

Литература:

Э.Гусейнов 



FORMATION AND DEVELOPMENT TO PERSONALITIES 
OF THE STUDENT AT PERIOD OF THE EDUCATION

Improvement intercepting is required on modern stage of the develop-
ment of the system of the formation with the market of the labor and real-
ization of searching for of the ways of increasing quality preparation spe-
cialist before level, reached in developed country. The possession informa-
tion technology is an integral part practically any type to activity. The
Requirements presented to modern specialist presently, different from that,
which were presented earlier to graduate of the high schol.

Статья была допущена к пе чати на заседании ученого совета фа -
куль тета «Спортивных едино борств» Азербайджанской Госу дарст вен -
ной Академии Физичес кой культуры и Спорта (протокол №10).

Rəyçi H.Əl.Əizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor 
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İ
ndiki şəraitdə təhsilin başlıca
funksiyası sosial təfəkkürü
formalaşdırmaqdan, sosial prob -

lemləri dərk etdirməkdən, bu prob -
lemlərin təzahür mənbəyini üzə çı -
xarmaqdan və müvafiq üsullarla həll
etməkdən ibarətdir. Təhsil haq qında
qa nunun ən əhəmiyyətli cəhət lə rin -
dən biri məhz onun məqsədinin yeni
reallığa uyğun olaraq dəyişdi rilməsi,
konkret insanların, şəcsiyyə tin ehti -
yac və tələbatının ödənilməsi nami -
nə yeni qaydada, müasir səviy yədə
isti qa mətləndirilməsidir. Hə min pro -
sesin mühüm tərkib hissəsi təhsilin
humanistləşdirilməsi və humanitar -
laş dırılmasıdır. Cəmiyyət üzvlə ri nin
sosial-humanitar hazırlı ğına təhsil
ciddi təsir göstərir. 

Mənəvi həyatın spesifik əhə miy -
yətə malik sferası olmaq etibarilə,
təhsilin rolu, funksiyaları, bir sözlə
sosiologiyası ilə bağlı problemlərin

öyrənilməsinin zəruriliyi XIX-XX
əsrlərin hüdudlarında E.Dürkheym,
C.Dyui və başqaları tərəfindən əsas -
landırılmışdır. 

Şəxsiyyətin və cəmiyyətin mə nə -
vi həyatında təhsil xüsusi yer tutur.
O, insanların yüksək intellektual
səviyyəyə yiyələnməsi, sosial-mənə -
vi prosesləri düzgün və məqsədyön -
lü izlənməsi üçün ilkin mənəvi mü -
qəddəm şərtdir. Sözün əsl və geniş
mənasında təhsilin məqsədi təbiətin,
cəmiyyətin, insanın idrakının və
davranışının qanunları barədə elmi
bilikləri mənimsətməkdən və yay -
maqdan ibarətdir. Bu mənəvi həyat
hadisəsi təbiətdə və cəmiyyətdə baş
verən hadisələri, onların əlaqələrini
və inkişaf meyillərini dərk etməyə
kömək edir [1, 104].

İnsanlar arasında ictimai və şəxsi
xa rakterli sağlam, təmənnasız ünsiy -
yə tin təşəkkülü, formalaşması və
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inkişafı, eləcə də hər bir fərdin
mənsub olduğu xalqa bağlılığı xeyli
də rə cədə onun əxlaqi mədəniyyəti
ilə for malaşır. Bununla yanaşı, bu
mə sə lələrdə təhsilin spesifik tərbi yə -
vi və idraki rolunu yaddan çıxarmaq
ol maz. İctimai praktika birmənalı ola -
raq təsdiqləyir ki, sosial baxımdan
əda lətli, humanist tələbləri əks etdi -
rən mənəvi-əxlaqi norma ların şəx -
siy yət tərəfindən mənimsənil məsi
xeyli dərəcədə təhsil səviyyəsi ilə
bağlıdır. Bu sosial fenomen hər bir
fərdin öz xalqının mənəvi sər -
vətlərinə, adət-ənənələrinə şüurlu
münasibətini, ic timai tələbatını do -
ğu rur, şəxsiyyətin fəaliyyət xarakte -
rini mükəmməlləşdirir, nəcibləş di rir
və ictimai həyatın bütün sferala rında
keyfiyyət dəyişikliklərinin tə za -
hürünə ciddi təsir göstərir, bir söz lə,
sözün əsl mənasında insanda dərin
və yüksək səviyyəli təfəkkür mədə -
niyyətinin formalaşmasında böyük
rol oynayır. 

Transformasiya şəraitində təhsil -
lə bağlı olan spesifik vəzifələr təza -
hür edir:

- təhsilə olan tələbatın öyrə nil mə -
si, ictimai həyatın sferalarında onun
əhəmiyyətinin qiymət lən di ril məsi;

- təhsilin rolunun və əhəmiyyəti -
nin üzə çıxarılması və funksi ya ları -
nın müəyyənləşdirilməsi;

- təhsilin və şəxsi təhsilin qar şı lıq -
lı münasibətinin dəyərləndiril məsi;

- mənəvi proseslərə təhsilin təsir
mexanizminin aydınlaşdırılması;

- cəmiyyətin mənəvi həyatına,
şəx siyyətin mənəvi tələbatına və ma -
rağına onun təsir dərəcəsini müəy -
 yənləşdirmək. 

Əlbəttə, təhsil öz funksiyaları ba -
xımdan nisbi müstəqillik kəsb edir,
lakin cəmiyyətin və hər bir fərdin
həyat fəaliyyətinin formalarına və
inkişafına ciddi təsir göstərir.

Təhsil mənəvi həyatın xüsusi
komponenti olmaq etibarilə, ancaq
təlim vəzifələrinin deyil, eləcə də
tər biyə funksiyalarının reallaşmasına
xidmət edir. Həmin prosesdə bu və
ya digər fərd mənsub olduğu cəmiy -
yətin müəyyənləşdirdiyi mənəvi-
əxlaqi, estetik və siyasi bilikləri mə -
nimsəməyə səy göstərir, milli və
bəşəri dəyərləri mənalandıra bilmək
səviyyəsinə yüksəlir. Təhsilin tərbi -
yəvi funksiyası sosial subyektlərin,
şəxsiyyətin mənəvi yeniləşməsi, id -
ra ki fəallığı probleminin həllinə
faydalı təsir göstərir. Belə təsir isə
məhz şüurda və eləcə də hüquq nor -
malarında təsdiqlənən və möhkəm -
lən dirilən sabit sosial-mədəni dav -
ranış qaydalarının mənimsənilməsi
vasitəsilə reallaşır. Bununla bağlı
belə bir cəhəti qeyd etmək vacibdir
ki, hər bir fərd müəyyən biliklərə,
əxlaqi prinsiplərə və normalara
müəy yən dərəcədə yiyələnə bilər, la -
kin bunları öz davranışının meyarına
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çevirməyə cəhd etməz. Unutmaq ol -
maz ki, təhsil ancaq faydalı, icti mai
cəhətdən dəyərli fəaliyyətin me yarı
kimi mənalanmır, o müəyyən hallar-
da insani neqativ xüsusiy yət lərə də
sövq edir, başqa sözlə əliəy ri liyə,
rüşvət xorluğa, mənsəbpərəst liyə və
digər yaramaz hallara istiqa mətlən -
dirir. Bu mənada təhsil yük sək idraki
qabiliyyətlə yanaşı, ziddiy yətli,
mənfi təfəkkür tərzinin formalaş -
masına da təsir göstərir. Təhsil
mədəni səviyyənin, biliklərə yiyə -
lən məyin müəyyən mənbəyi kimi
çıxış etsə də, bütövlükdə yüksək mə -
nəviyyata, əxlaqi təfəkkür tərzinə
ma lik olmağın göstəricisi kimi
səciy yələnmir. Məhz bu baxımdan
təlim-tərbiyə prosesinin məqsədi
yalnız müəyyən biliklərə dərindən
yiyələnən şəxsiyyətin formalaşdırıl -
ması deyil, ən başlıcası ləyaqətli
insan, xalqını dərindən sevən dərin
əqidəli insan və vətənpərvər, fəal,
işgüzar və əxlaqi mədəniyyətə malik
şəxsiyyətin insan yetişdirilməsinə
nail olmaqdan ibarətdir. Hər bir
təhsilli insan ilk öncə dərin düşüncə
tərzinə, yetkin mənəvi davranış nü -
munələrinə, vərdişlərinə və adət lə -
rinə yiyələnməlidir. 

Transformasiya şəraitində təhsil -
lə bağlı bir sıra ciddi, aktual prob -
lem lər üzə çıxır. Məsələn, gələcək
mütəxəssislərin peşəkarlığı kəskin
şəkildə qarşıda duran məsələlərdən

biridir. Bu reallıq ondan irəli gəlir ki,
həmin mütəxəssislərin indiki hazırlı -
ğının keyfiyyəti, dərəcəsi və səviy -
yəsi bugünkü bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə kifayət qədər cavab ver-
mir. Son illərdə aparılan sosioloji
təd qiqatların nəticələri təsdiqləyir ki,
bu məsələ ilə bağlı xeyli problemlər
yaranmışdır. Məsələn, gənclərin pe -
şə marağında hələ də aşağı səviyyəli
sabitlik qalmaqdadır. 

Qeyd etmək vacibdir ki, orta və
ali ixtisas təhsilinin inkişafında
müəyyən ciddi maneələr üzə çıxır.
Onlardan biri məhz elmlə hazırki
təlim prosesinin sıx inteqrasiyasının
mövcud olmamasıdır. İndiki şəraitdə
dünyada elm və təhsilin yeni imkan -
larının təzahürü xeyli dərəcədə
onun la bağlıdır ki, ekstensiv iqtisa -
diyyat mütəxəssislərin hazırlığına
yüksək tələblər irəli sürmür. Yadda
saxlamaq lazımdır ki, insanın həyat
səviyyəsi onun peşə səriştəliliyi ilə
şərtlənmir, hər şeydən əvvəl biliyi,
qabiliyyəti və istedadı ilə bağlıdır. 

Keçid dövründə gənclərin təhsil
səviyyəsinin hərtərəfli və mükəm -
məl sosioloji təhlili belə qənaətə
gəlməyə imkan yaradır ki, onların
əksəriyyətinin görüş dairəsi bəsit
biliklərlə səciyyələnir. Cəmiyyətdə
elə qruplar nəzərə çarpır ki, onları
təm sil edənlər yüksək ixtisas təhsi -
linə yiyələnmələrinə baxmayaraq,
müvafiq, tələb olunan mədəni poten-
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siala, yaradıcılıq imkanlarına malik
deyillər. 

Şəxsiyyətin təfəkkür mədəniyyə -
ti nin, sosial kamilliyinin formalaş -
ma sında təhsilin əhəmiyyəti onun bir
sıra sosial göstəricilərlə qarşılıqlı
əlaqəsi prosesində üzə çıxır. Təhsilin
peşə, sərvətyönümü, həyati ideallar
və digər göstəricilərlə sıx əlaqəsi
buna aydın misal ola bilər. Belə qar -
şılıqlı əlaqə ali və orta ixtisas mək -
təbləri məzunlarının ayrı-ayrı sosial
statuslara üstünlük vermələrini də
ifadə edir. Təhsil cəmiyyətin həyat
tələbatını təmin edən əhəmiyyətli
vasitə olmaq etibarilə, insanda onu
əhatə edən aləmə qarşı çoxcəhətli,
mənalı münasibət formalaşdırmalı -
dır. Hər cür təhsil prosesində əldə
olu nan biliklər məhz xalqa, cəmiy -
yə tə insanın şəxsiyyət kimi forma -
laş masına xidmət etməlidir. 

Hər bir fərdin ictimai varlığa fəal
müdaxiləsi şüurlu, düşüncəli və
məq  sədyönlü prosesdir. Həyata qə -
tiy yətli, sağlam və işgüzar xarakterli
nüfuz etmək insanların bütün qüv -
vələrinin, zehni yaradıcı qabi liy -
yətinin təkmilləşməsi, inkişafı, baca -
rıq və vərdişlərinin formalaşması
kimi mənalanır. 

Təhsilin başlıca funksiyası sosial
təfəkkürü formalaşdırmaqdan, sosial
problemləri dərk etdirməkdən, bu
problemlərin yaranması mənbəyini
və səbəblərini üzə çıxarmaqdan və

onları müvafiq rasional vasitələrlə
həll etməkdən ibarətdir. Bu prosesin
əhəmiyyətli tərkib hissəsi təhsilin
humanistləşdirilməsi və humanitar -
laş dırılmasıdır. Təhsilin humanist -
ləş  dirilməsi və humanitarlaşdırıl ması
bir sıra sosial-mənəvi amillərlə
şərtlənir. Həmin amillərdən ən əhə -
miyyətlisi təhsil ocaqları və burada
fəaliyyət göstərən pedaqoji kollek -
tiv dir. Təhsilin sosiologiyasında hə -
min kollektivin mahiyyəti və sosial
rolu xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Təhsil və təlimin idarə edilməsi
kimi mürəkkəb və məsuliyyətli so -
sial funksiyanın aparıcı qüvvəsi olan
müəllimlər, tərbiyəçilər gənc lərdə
yeni iqtisadi, siyasi və mənəvi siste -
min tələbləri səviyyəsində fəa liy yət
göstərməli, gənclərin təşəbbüskarlıq,
yaradıcı axtarışlar ruhunda tərbiyə -
ləndirilməsinə kömək et məli, onların
dərin biliklərə yiyələnmələrinə və
əsl vətəndaş kimi formalaşmasına
ciddi təsir göstərməlidirlər. Bu məq -
sədlə təhsil təsisatı nın qiymətlən di -
ril məsi olduqca vacib dir. Bu qiymət -
ləndirilmə ilk öncə, təhsilin bütün
növlərində biliklərin yüksəlməsinə
səy göstərən insanların mövqeyi ilə
şərtlənməlidir. İkinci, təhsilə cəlb
edilənlərin, başqa sözlə peşə vəziy -
yətinə görə biliklərin təkrar isteh -
salını, verilməsini və mənimsənil mə -
sini təmin edənlərin hamısının sosial
mövqe yi nin, məqsədinin və oriyen -
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ta siyasının qiymətləndirilməsi çox
zəruridir. Üçüncüsü, təhsil ocaqları-
nın verdiyi bilikləri istehsal edənlə -
rin, milli iqtisadiyyatın tələblərinə
uyğun olaraq hazırlanan gənc mə-
zun ların qiy mətləndirilməsi diqqət -
dən yayınmamalıdır. Nəhayət, haq -
qın da müla hi zələr yürütdüyümüz və
cəmiyyətin əsaslandığı bu normativ
baza təhsilin effektli olması ilə
əlaqədar onun fəaliyyətinin real
göstəricisi kimi mü qayisə olunmalı-
dır. Təhsilin bü tün sistemi və onun
hər cür səviyyə sinin başlıca göstəri-
ciləri bu mənada sosioloji cəhətdən
ciddi öyrənilməlidir. Sosial təsisat
olmaq etibarilə, təhsilin sosial
oriyen tasiyası bazar münasibətləri
şəraitində xeyli güc lənir. Heç də
təsadüfi deyil ki, maliy yə, hüquq və
iqtisadiyyat ixtisaslarına yiyənlən -
mək arzusunda olan gənclərin
kəmiyyət artımı əhəmiyyətli dərəcə -
də yüksəlir. Belə meyl təsadüfi deyil.
Məhz təhsilin həmin növləri cə-
miyyətdə liderlik statusu qazanma -
ğa, yüksək təminatlı vəziyyət əldə
olunmasına imkanlar yaradır. Qeyd
edək ki, cəmiyyətin intellektual
potensialının zənginləşməsində ilk
öncə, ali təhsil müəssisələri xüsusi
rol oynayırlar. Bununla belə həmin
müəssisələrin məzmununda, fəaliy -
yət istiqamətində və strukturunda
təzahür edən dəyişikliklər ləng nə -
zərə çarpır. 

Keçid dövründə mənəvi həyatın
xüsusi yarım sistemi olan təhsil
sisteminin səmərəli olması aşağıdakı
ziddiyyətlərin həlli ilə bağlıdır: 

- cəmiyyətin sosial, mədəni-
mənəvi inkişafının ümumi tələbləri
ilə onun differensasiyasının saxlan -
ması arasında. Bu ziddiyyət ilk növ -
bədə əldə edilən ümumi və peşə
təhsilinin səviyyəsi və keyfiyyəti ilə
müəyyən olunur;

- istehsalın artan tələbatı ilə so -
sial-peşə yönümü arasında. Düzgün,
məqsədyönlü peşə seçimi əhə miy -
yətli sosial göstəricilərdəndir;

- şəxsiyyətin inkişafının səviy -
yəsi və yaradıcılıq imkanları ilə təh -
sil ocaqlarının məzunlarının ümumi
inkişafının real vəziyyəti arasında. 

Həmin ziddiyyətlərin məqsəd -
yönlü həlli bütövlükdə cəmiyyətin
yarımsistemi olmaq etibarilə, mənə -
vi həyatın daha da təkmilləşdiril -
məsinə, ayrılıqda isə fərdlərin sosial
təfəkkürünün, təfəkkür mədəniyyə -
tinin formalaşmasına səmərəli təsir
göstərmiş olar. Bu baxımdan sosial
reallığın, real vəziyyətin inkişaf
meyillərinin müəyyənləşdirilməsi,
cəmiyyətin intellektual potensialının
formalaşmasının aktual problemləri -
nin həlli indiki şəraitdə xüsusi həyati
zərurətə çevrilir.

Təhsil bu və ya digər fərdin dav -
ranış mədəniyyətinin formalaşma -
sına və inkişafına ciddi təsir göstərir,
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ən başlıcası isə sosial təfəkkürlə
mənəvi-əxlaqi davranışın pozitiv
əlaqələndirilməsinə istiqamətlənir. 

Ləyaqətli sosial davranış, dərin
düşüncə tərzinə malik olmaq, şəx -
siyyətin mənəvi-əxlaqi qabiliyyəti -
nin çoxcəhətliliyi, hərtərəfli inki şafı
və xüsusilə mədəniyyət sferasında
fəal, faydalı və yaradıcı fəaliyyətini
nümayiş etdirməsi deməkdir. Sosial
hadisələrin və proseslərin mənəvi
axarına düşünülmüş, teleloji (məq -
səd yönlü) istiqamət vermək fərdin
mədəniyyət sisteminin daxili mexa -
nizminin tənzimlənməsinə spesifik
təkanı kimi səciyyələnir. 

"Mədəniyyət elə sərvətləri özün -
də birləşdirir ki, bunların daşıyıcıları
qrupların üzvləridir. Mədəniyyət
cəmiyyət üzvlərinin bütün həyat
tərzinə xasdır" [2, 43-44].

Şəxsiyyətin sosial təfəkkürünün
mədəni-mənəvi sferaya idraki təsiri
onun həyat fəaliyyətinin çox mühüm
təzahür xüsusiyyətlərindəndir. Bu -
nunla belə sosial-mənəvi sferada
həyat fəaliyyətinin, daha çox isə
sosial davranışın başlıca məzmunu
sa dəcə fəaliyyətlə deyil, fəaliyyətin
sərvət yönümü ilə şərtlənir. 

Fərdlərin həyat fəaliyyətində ifa -
də edilən mədəniyyəti sosial dav ra -
nış iki əhəmiyyətli cəhətlə səciy yə lə -
nir: birincisi, mənəvi həyat sfera sın -
da fərdin sosial davranışı onun fəal-
lığının dərəcəsini təcəssüm etdirir.

Çünki şəxsiyyət kimi formalaşan
fər din inkişafı mahiyyət etibarilə,
onun sərvət yönümlü sosial fəallı -
ğında ifadə olunur. Başqa sözlə, hər
bir fərd mənsub olduğu sosial mühi -
tin və onu əhatə edən mədəniy yət
sferasının yaradıcısı kimi çıxış edir.
İkincisi, sosial mühitdə və mə -
dəniyyət sferasında, eləcə də təhsil
prosesində şəxsiyyətin həyat fəaliy -
yə tinə onun təfəkkür mədəniy yəti -
nin, bütövlükdə isə həyat tərzinin
sino nimi kimi baxılmalıdır. 

Şəxsiyyətin səviyyəsi və xarak-
teri yalnız onun sosial-mədəni sfe -
raya mənsubiyyəti ilə məhdudlaşmır.
Eləcə də fərdin öz daxili aləmi
mövcuddur. Təfəkkür mədəniyyətinə
yiyələnmək prosesində həm şəxsiy -
yətin bu və ya başqa tipi formalaşır
və eləcə də o öz tələbatına və ma -
raqlarına normalar, davranış nümu -
nələri bəxş edir. Şəxsiyyətin zəngin -
liyi onun real fəaliyyətinin zəngin -
liyində və cəmiyyətlə ünsiyyətinin
məzmununda ifadə olunur [3, 250].

Şəxsiyyətin təfəkkür mədəniyyə -
tinin formalaşması, onun idraki im -
kan larının təşəkkülü daha çox özünü
realizəsinə zəkalı-yaradıcı möv qe -
dən yanaşmasından asılıdır. Mədəni-
mənəvi inkişaf prosesinin dialekti -
kası bundan ibarətdir ki, şəxsiyyət
özünü realizə gedişində keçmişə aid
olan sərvətləri daim indiyə və gə lə -
cəyə bəxş etməyə səy göstərir. 
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Şəxsiyyəti əhatə edən mövcud
konkret mühitin spesifikliyi, mənəvi
həyatın sferalarında, eləcə də təhsil
prosesində əldə olunan təcrübənin
özünəməxsusluğu mövcud şəxsiy -
yətin keyfiyyətlərində də özünü əks
etdirir. Hər bir şəxsiyyət bütövlüyü
ilə yalnız o zaman səciyyələnir ki,
ona xas olan həyati təzahürlər təcrid
olunmuş halda deyil, məhz qarşılıqlı
əlaqədədir. Şəxsiyyətin yaradıcılıq
səyləri, sosial fəallığı nəinki cəmiy -
yətlə bağlıdır, eləcə də cəmiyyətin
özü üçün vacibdir. Bu mənada de -
mok ratik cəmiyyətlərdə vətəndaş -
ların yaradıcılıq azadlığı təmin edilir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Res -
publikasının Konstitusiyasında bu
məsələ qanunvericiliklə təsbit olun -
muşdur. Konstitusiyanın 51-ci mad -
də sində deyilir: "Dövlət ədəbi-bədii,
elmi-texniki və başqa yaradıcılıq
növlərinin azad həyata keçirilməsinə
təminat verir [4].

Cəmiyyətimizin indiki şəraitində
hər bir fərdin öz bilik və təcrübəsini
zənginləşdirməsi, cəmiyyət üçün
vacib olan peşə və fəaliyyət növlə -
rinə yiyələnməsi, yaradıcı sosial
fəallığa istiqamətlənən qabiliyyətini
inkişaf etdirməsi çox zəruridir. Son
nəticədə cəmiyyətin tələb etdiyi, ona
lazım olan əsl şəxsiyyət səviyyəsinə
yüksəlməyə, dərin təfəkkür mədə -
niy yətinə yiyələnməyə cəhd edilmə -
lidir. Şəxsiyyətin sosial ləyaqətli

varlıq kimi formalaşması və inkişafı
yalnız onun özü üçün deyil, həm çi -
nin cəmiyyətə lazımdır. Unutmaq
olmaz ki, şəxsiyyət və cəmiyyət bir-
birindən təcrid olunmuş halda möv -
cud olan yox, məhz bir-birini qar -
şılıqlı surətdə şərtləndirən feno men -
lərdir. Hər bir ayrıca insan mü -
nasibətlərin və şüurlu fəaliyyətin
subyek ti olmaqla, bu prosesdə sosial
reallığı yaradır, təkrar istehsal edir
və dəyişir [5, 161].

Ən ümumi və mürəkkəb sosial
sistem olmaq etibarilə, cəmiyyətin
inkişafı, həm də insan şəxsiyyətinin
təşəkkülü və formalaşması prose -
sidir. İnsan universal əlaqələr, müna-
sibətlər sisteminə cəlb olunmaqla,
bütöv fərd kimi formalaşmaq və
inki şaf etmək imkanı əldə edir. Şüb-
həsiz, cəmiyyətin özü də şəxsiyyətin
hərtərəfli inkişafına, qabiliyyətinin
və seçiminin azad təzahürünə və
məqsədyönlü, faydalı fəaliyyətinə
maraqlıdır. Hər bir fərd mənəvi-
idraki cəhətdən nə qədər zəngin, yet -
kin, çoxcəhətlidirsə, onun sosial-
iqtisadi, siyasi-hüquqi və mənəvi
əxlaqi fəaliyyət prosesi də bir o
qədər zəngin və rəngarəng təzahür
edir. Şəx siyyətin inkişafının və
fəaliy yətinin bu qanunauyğunluğu,
sözün əsl mə na sında onu mənəvi
fəa liyyət prosesinin fəal subyektinə
çevirir. Şəx siyyətin belə subyekt
kimi çıxış et məsi bir çox amillərlə,
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indiki şəraitdə xüsusilə onun demok -
ratik düşün cə tərzi və sosial təfək -
kürü ilə şərtlənir. 

Təfəkkürün demokratikliyi azad
fikirliliyi, insanın öz qeyri-standart
ide yalarının vahiməsindən xilas ol -
ma sını, nüfuzlu insanlara kor-koranə
sitayiş etməməyi ifadə edir. Bu,
cəmiyyətdə özünə yer alan sosial
məhdudluqdan uzaqlaşmaqla əsl
azad idraki fəaliyyətdir. Sosial idra -
kın spesifik tərəfi olmaq etibarilə,
demokratik düşüncə tərzi azad,
yaradıcı, fəal mənəvi fəaliyət prose -
si nin bərqərar olmasına istiqamət -
 lənir. Demokratik sosial təfəkkür
üçün həqiqi, işgüzar, ictimai-milli
tələbat və mənafeyə istiqamətlən -
mək, bunları şəxsi və qrup mənafeyi
ilə düzgün əlaqələndirmək, fəaliyyət
prosesində bir-birinə məsuliyyətli,
tənqidi münasibət, fəallıq və ya
praktikada yeni ideyaların və gö -
rüşlərin həyata keçirilməsi səciyyə -
vi dir. Əlbəttə, bütün bunlar cəmiy -
yətdə əsl demokratiyanın qərarlaş dı -
ğı şəraitdə mümkündür. Bu nöqteyi-
nəzərdən demokratiyanın möv cud lu -
ğu nun ən əhəmiyyətli şərt ləri bun -
lardır: 1. Güzəştə gedə bil mək (kom-
promis); 2. Dözümlülük; 3. Şəxsiy -
yətə hörmət; 4. Müna qi şələrin sülh
yolu ilə həll edilməsi [6, 44].

Şəxsiyyətin təfəkkür mədəniyyə -
tinin spesifik tərəfi siyasi düşüncə
tərzidir. Siyasi düşüncə tərzi ilə

şərtlənən siyasi fəaliyyət şəxsiy yətin
mənəvi fəaliyyəti anlayışının özünə -
məx sus komponenti kimi çıxış edir. 

Şəxsiyyətin siyasi fəaliyyəti insa -
nın bütün potensial imkanlarını daha
tam açıqlaması və onun özünü yara -
dıcı ifadəsi üçün şərait yaradır. İnsa -
nın siyasətin subyekti kimi ümumi
inkişafı siyasi təsisatlarla və təndaş
cəmiyyətinin sıx əlaqələndi ril məsi -
nin qəti şərtdir, vətəndaşların siyasi-
idarəetmə strukturlarının fəa liyyə ti -
nə nəzarətinin vacib amillərin dən dir. 

Cəmiyyətin müasir inkişaf mər -
hə ləsində siyasi iştirakçılıq forma la -
rı nın əhəmiyyətli dərəcədə genişlən -
məsi prosesi baş verir ki, bu da
ictimai həyatın demokratikləş məsi -
nin etibarlı əlamətidir. Şəxsiyyətin
mə nə vi zənginliyi, təfəkkür mədə -
niy  yə ti dedikdə, onun təhsil və şəxsi
təhsil sisteminə cəlb olunması dərə-
cəsi, elmi informasiya mənbələri ilə
bila vasitə və hərtərəfli əlaqəsi və
bunların sayəsində onun şüurunda,
təhsil səviyyəsində, intellektual,
əxlaqi, estetik simasında baş verən
dərin key fiyyət yenilikləri başa
düşülür. 

Elmi yeniliyi: İntellekt mədə niy-
yətini ümumi mədəniyyət sistemində
fərqləndirən spesifik xüsu siy yətlər
açıqlanır və eləcə də təhsilin intellekt
mədəniyyətinin formalaşmasına təsir
mexanizminin dinamikliyi üzə
çıxarılır.
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Ədəbiyyat:

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
КУЛЬТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА

В статье анализируется проблема формирования культуры интел -
лекта личности, раскрывается роль и значение функций образования в
этом процессе. Образование рассматривается как специфический ком -
понент системы духовной культуры. Значительное внимание уделено
изучению его взаимосвязей с другими социальными параметрами, ме -
ха низма влияния на совершенствование духовной жизни общества в
целом.

THE ROLE OF EDUCATION IN THE FORMATION 
OF CONSCIOUSNESS OF CULTURE

In the article the matter of formation of consciouness of culture of per-
sonality in the educational process is analysed, in this process the role of
educational functions and its importance is lightened as well.

And also education is investigated as the specific component of spiritual
and cultural system. Its mutual links with other social indicators and the
mechanism of its influence for developing of spiritual life of society is
analysed.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi
Şurasının icla sında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol
№8).
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T
ələbələrdə özünənəzarətin
öyrə nil məsi məsələsi gə lə -
cək elmi pers pektiv lərin

spektrini müəyyən etmək baxımın -
dan aktual əhəmiyyət kəsb edir. İlk
olaraq, işçi fərziyyənin yox lanılması
qarşımızda duran əsas vəzi fələrdən
biri idi. Özünənəzarət müxtəlif sfera -
larda təzahür edə və müxtəlif xüsu -
siyyətlər kəsb edə bilər. Bu məsələ -
nin araşdırılması ilə əlaqədar tələbə -
lərlə iki anket sor ğu su keçirilmişdir.
İlk anket S.V.Firsova tərəfindən
1984-cü ildə Q.S.Nikiforov və
V.K.Vasilyevin rəhbərliyi altında
hazırlanmış və etibarlılığı yoxlanıl -
mışdır (1,101). Sorğunun diaqnostik
imkanları araşdırılmış və tətbiq üçün

məqbul sayılmışdır. Sorğu tələ bə -
lərdə emosional sferada, fəaliyyət və
davranışda özünənə za rətin ifadəlilik
səviyyəsini müəyyən etməyə imkan
yaradır. Sorğu 131 tə lə bə ilə keçiril -
mişdir. Alınan nəticə lər işçi fərziyyə -
nin doğruluğunu bir daha təsdiqlə -
miş olur. Tələbələrdə sosial özünə -
nə  zarətin daha qabarıq ifadə oluna
biləcəyini ehtimal edə rək dən yola
çıxmışdıq və alınan ilkin nəticələr
bunu təsdiqləmiş olur. Aşa ğıda sorğu
əsasında hər şkala üzrə alınmış faiz
göstəriciləri göstə ril miş dir; nəticələr
ilkin olaraq, fərdi qaydada faiz də -
rəcələri göstərilməklə qra fik olaraq
işlənilmişdir, daha son ra isə ədədi
ortalar müəyyən edil miş dir. Nəti cə -
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lər həm faiz, həm də nəfər hesabı ilə
aparılmış, bəzi nəticələr tezlik
şəklində ifadəsini tapmışdır. 

Qrafik 1-də emosional özünənə za -
 rət şkalası üzrə toplanmış balların ümu -
mi əyrisi onu göstərir ki, mü va fiq ola -
raq tələbələrin 8%-i (10 nəfər) aşağı,
71%-i (94 nəfər) orta, 21%-i (27
nəfər) isə yuxarı ballar topla mış dır.

Qrafik 1

Qrafik 2-də fəaliyyət sahəsində
özünənəzarət şkalası üzrə toplanmış
balların ümumi əyrisi onu göstərir
ki, müvafiq olaraq tələbələrin 9%-i
(11 nəfər) aşağı, 60 %-i (79 nəfər)
orta, 31%-i (41 nəfər) isə yuxarı
ballar toplamışdır.

Qrafik 2

Qrafik 3-də sosial özünənəzarət
şkalası üzrə toplanmış balların ümu -
mi əyrisi onu göstərir ki, müvafiq
ola raq tələbələrin 2 %-i (3 nəfər)
aşa ğı, 54 %-i (71 nəfər) orta, 44%-i
(57 nəfər) isə yuxarı ballar topla mış -
dır.

Qrafik 3

Alınan nəticələr ayrı-ayrılıqda
əsas vəziyyəti yansıtmadığına görə,
biz hər üç qrafikin qarşılaşdırılma sı -
nı məqsədəuyğun bildik. Belə olan
təqdirdə xam ballar həqiqi mahiyyəti
əks etdirməyə başlayır.

Qrafik 4

Əlbəttə, toplanma əyrisindən də
istifadə etmək olardı. Lakin göstə ri -
lən qrafikdə aydınlığı ilə görünür ki,
sosial özünənəzarət tələbələrdə üs -
tün lük təşkil edir. Emosional sahədə
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özünənəzarətin ehtimal olunduğu
kimi aşağı olması psixoloji mühitin
gərginliyi və şəxsiyyətin yetkinliyi
ilə əlaqələndirilə bilər. Fəaliyyət sa -
hə sində özünənəzarət əsasən alınan
orta göstəricilərlə seçilir. Tələbələr
fəaliyyət məqsədlərini tam anlamış
deyillər. Onlar görəcəkləri işin önə -
mini deyil, ikinci dərəcəli tərəflərini
əsas götürdükləri üçün bu sahədə
özünənəzarət onlara aydın məqsəd
kimi görünmür. Sosial özünənəzarət
isə sosial mənlə əlaqədar olduğu
üçün tələbələr buna çox böyük önəm
verirlər. Onlar üçün başqalarının
gözündə necə görünmək daha
vacibdir. Əlbəttə ki, mental xüsusiy -
yət lə rin də təsirini unutmaq olmaz.
Tələbələr üçün əsasən həyati önəm
daşıyan məkan xarici faktorlardan
daha çox asılıdır. Onlar emosional və
fəaliyyət sahəsində özünənəzarətin
verə biləcəyi imkanları görə bilmir -
lər. Məhz bu, əsas problem-lərdən
bi ridir. Tələbələrə özünənə zarət
şərai ti yaradılmalıdır. “Özünənəzarət
şərai ti” ən önəmli anlayışlardan biri -
dir. Tədqiqat işində bu anlayışı isti -
fadə etməyi məqsədəuyğun sayırıq.
An la yış öz-özlüyündə bir çox
mahiyyəti daşıyır. 

Sorğunun keçirilməsi tədqiqatın
gedişində hansı istiqamətdə axtarış -
ları davam etdirməyin zəruriliyini də
göz qabağına sərir. Sorğu nəticə sin -
də alınmış nəticələrin ən ümumiləş -

di rilmiş forması qrafik 5-də öz
əksini tapmışdır. Qrafikdən göründü -
yü kimi emosional sahədə 5 nəfər
(4%), fəaliyyət sahəsində 20 nəfər
(15%), sosial özünənəzarətdə isə 106
nəfər (81%) yüksək ballar topla -
mışdır. 

Qrafik 5

Verilənlərdən çıxış edərək on beş
sualdan ibarət anket sorğusu
hazırlayaraq tələbələrlə keçirmişik.
Anket özündə sırf tələbələrin fəaliy -
yəti ilə bağlı sualları əks etdir məklə
onlarda özünənəzarətin formalaşma -
sının bəzi xüsusiyyətlə rini üzə çıxar-
mağa şərait yaratmışdır. Anketdə
nəzarət və özünənəzarətin, o cümlə -
dən, nəti cəvi özünənəzarətin tələ bə -
 nin təlim fəaliyyətində əhəmiy yətini
anlama ğın xarakteri ilə, özünənə za -
rətin dav ranışda əksini tapması ilə,
özünə nə zarətin mənim sə nilmə və
forma laş ma səviyyəsinin müəyyən -
ləş di ril  mə si ilə, özünənə zarətin pay -
lanması ilə, özünənəzarət etalon la -
rının seçilməsi ilə və s. ilə əlaqədar
suallardan istifa də olun muş dur. 131
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tələbə anketləş mə də iştirak etmişdir.
Alınmış nəti cə lər hər sual üzrə ayrı-
ayrılıqda təh lil olun muş dur. Riyazi
olaraq nətic ələr qrafik də histoq ram -
lar şəklində təsvir olunmuşdur. 

Qrafikdən göründüyü kimi nəti -
cə lər fərqli şəkildə səpələnmişdir.
Ehti mal olunduğu kimi anket sual -
ları maraqlı nəticələr əldə etməyə şə -
rait yaratmışdır. Məsələn, tələbələrin
87%-i (114 nəfər) özünənəzarətə
diqqət yetirməyin zəruriliyini vurğu -
la yırlar. Tələbələr zahirən olsa belə
özünənəzarətin əhəmiyyətini başa
düşürlər. Lakin eyni anda xarici
nəza rətin də əhəmiyyətini azaltmır-
lar. Belə ki, 55% (72 nəfər) tələbə
audi toriyada nəzarətin olmasını
önəmli sayırlar. Tələbələrin xarici
nə   zarətdən asılı olmaları onlarda
özü nənəzarətin istənilən səviyyədə
formalaşmaması ilə əlaqədardır.

Qrafik 6

Özünənəzarət tələbələrin inamına
çevrilməyib. Bunun baş verməsi
üçün onlara “özünənəzarət şəraiti”
yaratmalıyıq. “Əgər dərsə davamiy -
yət (nəzərə alınmasa) yoxlanılmasa,

siz hər gün universitetə gedərsiniz -
mi?” sualına gözlənildiyi kimi 61 %
tələbə (80 nəfər) “yox” cavabını ver-
mişdir. Sadə görünən bu sual əslində
tələbələrdə özünənəzarətin mənim -
sənilmə səviyyəsi haqqında müəy yən
məlumat verir. Əlbəttə, bir çox sə -
bəblər tələbənin bu cür düşünməsinə
yol aça bilər. Lakin bir şeyi əmin -
 liklə söyləyə bilərik ki, özünə nə za rə -
ti formalaşmış tələbə istənilən halda
“hə” cavabını verməlidir. Hətta “hə”
cavabını vermiş tələbələr belə bəzən
öz cavabları ilə razılaşmırlar. 

Nəticəvi özünənəzarətlə bağlı
anketdə qoyulmuş suala verilən
cavabların təhlili göstərir ki, yalnız 6
% tələbə (9 nəfər) özünənəzarətin bu
növünə əhəmiyyət verir. Qalan
tələbələrin 58 %-i (65 nəfər) bəzən,
44 %-i (57 nəfər) isə heç vaxt önəm -
səmədiklərini qeyd edirlər. İlkin
özünənəzarətin xarakteri ilə bağlı
verilmiş suala tələbələrin 47 %-i (62
nəfər) müsbət cavab vermişdir. An -
ketdə olan digər sualların təhlili eks -
pe rimentin təşkili və keçirilməsi ilə
bağ lı olan növbəti məqalədə ət raf lı
öz əksini tapacaq. Belə ki, məhz an -
ket də qoyulmuş suallar əsa sında eh ti ma -
lımızı doğruldan məsə lə nin eks peri -
ment yolu ilə öyrənilməsi qar şı mız -
da duran ən önəmli məsə lə lər dən dir.

Elmi yenilik: tələbələrdə özü nə nə -
za rətin təzahür formaları və xüsu siy -
yətlərinin öyrənilməsi Azərbaycanda
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ilk dəfə dissertasiya səviyyə sin də müs -
təqil problem kimi işıqlandırılmışdır.

Tətbiqi əhəmiyyəti: problemin
eksperimental olaraq öyrənilməsi

tələbələrin elmi potensialının artı -
rılması istiqamətində yeni perspek-
tiv lər aşkara çıxarır. 
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
САМОКОНТРОЛЯ У СТУДЕНТОВ

Для выявления выраженности и особенностей самоконтроля у сту -
дентов были использованы две специальные анкеты. По данным пер во -
го анкетного опроса, у студентов более выражен социальный са мо -
контроль, чем эмоциональный и деятельностный. По данным вто рого
анкетного опроса, студенты в целом понимают необходимость само -
контроля в процессе учебной деятельности. Но не используют само -
контроль вне контроля.

FORMS OF EXPRESSIVENESS AND FEATURE 
OF SELF-CONTROL AT STUDENTS

For revealing of expressiveness and features of self-control at students
two special questionnaires have been used. According to the first question-
naire, at students social self-control, than emotional and activity is more
expressed. According to the second questionnaire students as a whole under-
stand necessity of self-control in the course of educational activity. But don't
use self-control out of control.

Məqalə ADPU-nun “Pedaqogika və psixologiya” fakültəsinin elmi şu -
rasında müzakirə edilərək çapa məs ləhət görülmüşdür (Protokol № 2).

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor 
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Müasir dövrdə hər bir fər din
yaradıcı olması, öz bacarığından
çıxış edə rək yeni fikir, ideya yaradıb,
onu hə yatda tətbiq etməsi vacib
məsələ lər dən biridir.Bu məqsədlə
şagirdin özünü inkişaf etdirməsi,
təlimdə və sosial mühitdə qazandığı
bilikləri öyrəndiyi və öyrənəcəkləri
ilə birləş dirməyə, əsaslandırmağa
çalışması və özü üçün yeni,yüksək
səviyyədə bilik qazanması onun ən
vacib təlabatlarındandir.

Problemli təlim prosesində sa -
girdin öz daxili qüvvəsinə inanaraq
onu inkişafa, dərk etməyə, bilik qa -
zanmağa yönəltməsi başlıca amalı
olmalıdır. Bu məqsədə nail olmaq
ücün konstruktiv təlim üsulu ilə dərs
keçən hər bir müəllim dərsi inkişaf -
etdirici, düşündürücü istiqamətdə

qurur. Müəllim şagirdin qarşısına
qoyduğu məsələnin gözlənilən ca -
vab larını qəbul edib ümumiləş dirə-
rək onları yeni bir sual şəklində mey-
da na şıxarır. Şagirdlər yeni yaranan,
özlərinin təfəkkür tərzlərini kecmiş
səviyyə ilə əlaqələndirərək daha
yük sək təfəkkkür səviyyəsinə keçid
etmək imkanına malik olurlar. De -
məli, problemli təlim prosesində
həqi qi bilik şagirdlər tərəfindən öz
əvvəlki təcrübələri əsasında anla -
maqla yaranır. Bu məqsədlə öyrətmə
və öyrənmə prosesi elə qurulur ki,
burada mütəşəkkil, fəal əqli fəaliyyət
interaktiv davranış fəaliyyətilə mü -
şa yiət edilir. Fəal təlim fəaliyyətinə
cəlb edilərək şagirdlər öz anlayış la -
rının genişləndirilməsi üçün biliklər
bazası əldə edirlər. Burada biliyin
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mahiyyəti şagirdlərin anlama mahiy -
yəti ilə mütənasib qurulur. 

Şagirdlər öz daxili duyğu və
idrak səviyyələrindən çıxış etməklə,
intellektual səviyyəsi sahəsində yeni
bilik qazanaraq yaradıcı olurlar.
Həmin yaradıcılıq həm fərdi, həm də
kooperativ xarakter daşıyır. Yəni bu
yaradıcılıq şagirdin fərdi, yaxud
qrup halındakı işindən, fəaliyyə tin -
dən asılıdır.

Problemləşdirilməyə əsaslanan
təlim fəaliyyətinin təşkili üsulları bi -
liklərin uğurla mənimsənilməsini
şərtləndirən mühüm amillərdəndir.
Hə min təlim şagirdlərin öyrənilən
məsələlərə fərdi yanaşmalarını və
eləcə də şüurun refleksiv planda for-
malaşmasını təmin edir, eləcə də şa -
girdlərdə yaradıcı təfəkkürün for ma -
 laşması ücün zəmin yaradır. [1; 131].

Problemli təlim prosesində psixi
prosesləri aktivləşdirməklə yanaşı,
nəzəri təfəkkürü,eləcə də taksono mi -
yada ayırd edilmiş idrak prosslərini
müəyyən sistemlə inkişaf etdirmək
zəruridir. Bu məqsədlə anlamanın
düzgün təşkilinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Mahiyyətin anlaşılması isə
nəzəri təfəkkürün inkişafında mü -
hüm amildir. Odur ki, fikri proseslər,
tədris əməliyyatları,ağlın keyfiy yəti,
intellektual bacarıqlar inkişafın sə -
viy  yəsinə görə qiymətləndirilir. Tə -
fək kür fəaliyyəti məcrasında öyrətmə
bu ehtiyatlardan istifadə edil mə sini

bir neçə dəfə artırır. Şagird problemi
dörd mərhələdə həll edir:

1. Məsələnin şərtinin və ya
materialın dərindən təhlili və anlaşıl -
ması nəticəsində məqsədin müəy -
yən ləş məsi;

2. Məqsədə nail olmaq üçün yol -
lar və vasitələr axtarılır. Bunun üçün
müxtəlif ehtimalların, fərziy-yə lərin
irəli sürülməsi, yoxlanılması, dəyiş -
di rilməsi;

3. Fərziyyələrin yenidən yoxla -
nıl ması. Yəni məsələnin həlli ya möv -
 cud üsullardan passiv surətdə isti -
fadə olunar və ya fəal axtarış yolu ilə
cərayan edə bilər. Bu halda prob le -
min həlli üçün tamamilə yeni, daha
sə mərəli yolların, üsulların tapıl-
ması;

4. Həllin gedişinin yenidən yox -
lanılması. Məsələ və ya problemin
ye nidən dərk edilməsi, mənalan dırıl -
ması; [ 2; 352].

Problemli təlim prosesində şagird
problemi həll etmək üçün problem
situasiyanı təhlil etməlidir. Nəticədə
problemin strukturundakı əsas cə hət -
lər: məlum olan və məlum olmayan,
axtarılan cəhətlər ayrılır. Şagirdin
özü nün mövzu ətrafında suallar verə
bilməsi onun mövzu haqqında dü şün   -
 düyünün göstəricisidir.Bunun üçün
isə şagirddən yüksək müşa hi də çilik
qabiliyyəti tələb olunur.

Müşahidə nəticəsində şagird
sualı, problemi görə bilir. Əvvəlcə
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ümumi, sonra isə konkret suallar ve rir.
Bu isə materialın şagird tərə fin dən
daha yaxşı anlaşılmasına sə bəb olur.
Şagird düşündükcə onda yeni fikir
yaranır və o, nəticədə təd qiqatçı qis -
mində çıxış edir. Bu tərzdə dü şünmə
yeni proseslərə gətirib çıxa ran pro-
duktiv prosesdir. Şagird yük sək
fəallıq şəraitində çalışır. Şagird də
tədqiqatçılıq bacarığınin yaran-ması
təlimin səmərəliliyi, keçi rilən mate -
rialın hərtərəfli və şüurlu mə nimsə -
nilməsi üçün əsas şərtlər dən biridir. 

Problemli təlimdə irəli sürülən fər -
 ziyyələri təsdiq və ya inkar edən, ha -
belə qoyulan tədqiqat sualına cavab
verməyə kömək edə biləcək fakt ları
tapmaq zərurəti ortaya çıxır. Bu yeni
axtarışlara olan təlabatdır, məhz bu
zə mində şagird qarşısına təlabatına
uyğun anlama məqsədi qo yur. Anla-
mada idrak fəaliyyəti ücün ümumi
olan təhlil, tərkib, mü qayisə vasitə -
ləri xüsusi yer tutur. Bundan başqa,
müəllimin verdiyi yönəldici sualla rın
köməyi ilə şagir din məntiqi, yara dı -
cı, tənqidi təfək kürü səfərbər olunur.

Problemli təlimdə real ziddiy yət -
lərdən yaranan emosiyalar şagirdin
əqli ehtiyatının səfərbərliyini təmin
edə rək, idrak fəaliyyətini şövqlən di rir,
diqqəti uzun müddətli edir. Təd qi qat -
çılıq zamanı idrak fəallığı təbii öy -
rənmə fəaliyyəti doğurur ki, bu da şa -
girdlərdə “ilk kəşf sevinci”ni yaşa dır.

Axtarış əsasında yaranan bilgilər

müstəqil surətdə kəşf prosesində
mənimsənilir. Əgər şagird öz istəyi -
nə və öz fəaliyyətinə əsasən yeni
bilgiləri kəşf edirsə, bu zaman o,
dərsə yaradıcı şəkildə və maraq hissi
ilə yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun
müddət və möhkəm mənimsəyir.
A.Maslou anlamanı “effektli qav ra -
yış” kimi səciyyələndirir. C.Gilforda
görə isə anlama cisim və hadisələrin
bir-biri ilə, eləcə də şagirdin malik
olduğu təcrübə və biliklərlə əlaqəsini
müəyyən etmək deməkdir.

M.Ə.Həmzəyev anlamanın inki -
şaf səviyyələrini aşağıdakı şəkildə
göstərmişdir:

Anlamanın ilk səviyyəsi təsviri
səviyyədir, belə ki, onun əsasını per -
septiv obrazın yaranması təşkil edir.
Təsviri səviyyəyə əsasən sadə tap -
şırıqları həll etmək mümkündür. İki
və daha artıq obyekti qarşılaşdıraraq
onlar arasındakı oxşarlığı və ya fərqi
tapmaq, anlamanın bu səviyyəsi şa -
girdin yaxşı ikişaf etmiş fərq lən -
dirmə həssaslığı, təhlil və müqayisə
kimi fikri əməliyyatlara əsaslanır.

Anlamanın izahlı səviyyəsində
şagirdin fikirləşməsi üçün lazım olan
bütün zəruri cəhətlər ona hazır şəkil -
də verilir. Şagirddən yeni öyrən dik -
lərini əvvəl bildikləri ilə əlaqələn -
dirmək və öz şəxsi təcrübəsindən,
idrak imkanlarından istifadə edərək
kifayət qədər əsaslandırılmış izahat
vermək tələb olunur.
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Anlamanın ümumiləşdirilmiş sə -
viy yəsi sagirdlərin ayrı-ayrı hallar-
dan ümumi nəticə çıxarmaq, ümumi -
ləşdirmə apara bilmək imkanları ilə
bağlıdır. Bu cür anlama təlim ma te -
rialının təsnifi və sistemləş diril məsi
ilə bağlıdır. Anlamanın ümumiləş di-
rilmiş səviyyəsi şagirdlərə hər hansı
bir suala dair tam təəssürat əldə
etmək imkanı verməklə yanaşı, yeni
məlumatları əvvəlkilərin sisteminə
daxil etməklə materialı sistematik
olaraq başa düşməyə və ümumiləş-
dirməyə sövq edir.

Anlamanın qiymətləndirici sə -
viy yəsi şagirdlərin obyektlərə - təlim
tərbiyə prosesinə, problemli situa si -
ya ilə bağlı qiymət verilməsi ba -
carığını formalaşdırır. [3; 144].

Problemli təlim prosesində müəl -
lim tərəfindən yönəldici sualların
anlamanın inkişaf səviyyəsinə uyğun
qurulması, ilk mərhələdən başlaya -
raq perseptiv fəaliyyətlə, eləcə də
qavramanın mənalılığı ilə əlaqəlidir.

Tədqiqedici fəaliyyət zamanı ye ni
biliyin mənimsənilməsində per sep tiv
qavrayışın rolunu önə çəkən P.Fress,
İ.Piaje yaşından asılı olmayaraq, per -
sep siyanı təəssuratlara, duyğulara, hissi
qavrayışa əsaslan dır mışlar. Per septiv
hazırlıq üçün əlverişli psixo loji şərai -
tin yaradılması zəruridir. Buna şagir -
din emosional vəziyyəti, intel lek tual
fəalğlıq dərəcəsi, hətta psixi xü susiy -
yətləri də kompleks halda tə sir

göstərir. Perseptiv hazırlıq per septiv
obrazın yaradılmasındakı fəal lığı
təmin edən müşahidədən asılıdır.

Müşahidənin müntəzəm surətdə
davam etməsi hadisənin inkişafını,
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklə -
rini ayırd etmək üçün şərait yaradır.
Müşahidəyə qoşulan fəal təfəkkür,
cisim və hadisələrdə mühüm olanı
qeyri mühümdən ayırd etməyə im -
kan verir.Qavrayış, diqqət, təfəkkür
və nitq müşahidə zamanı vahid intel -
lektual fəaliyyətdə birləşir. 

Müşahidə zamanı insan ixtiyari
diqqət sayəsində obyekti dönə-dönə
müşahidə edir. Müşahidə imkan ve -
rir ki, müşahidəçi təhlil edilən ci sim
və hadisə arasındakı əlaqə və müna -
sibətləri ayırd etsin, analitik-sintetik
fəaliyyət üçün zəmin yarat sın, hadi -
sələri ətraflı öyrənsin. Bu nun üçün
cisim və hadisəni nəzərdən keçi rər -
kən, yaxud müşa hidə edərkən
şagird ləri həmin obyekti müəyyən
qayda, sistem və ardıcıllıqla nə zər -
dən keçirməyə istiqamətləndirmək
zəruridir. 

Problemli təlim zamanı yeri
gəldikcə qar şıya müşahidə məqsədi
qoymaq, müşahidəni diqqətlə aparıb,
toplanan faktlardan düzgün nəticə
çıxarılmasına nail olmaq planlı,
məqsədəuyğun qavrayışın inkişafına
ciddi təsir edir. Əyani təsəvvürlərdən
düzgün istifadə etmək, müntəzəm
praktik və labaratoriya məşğələləri
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keçirmək, ekskursiyalarda, tədris
emalatxanalarında, təlim-təcrübə sa -
hə sində şagirdlərin fəaliyyətini sə -
mə rəli təşkili və s. qavrayışın düz -
gün inkişafı üçün çox əhəmiyyət -
lidir.

Problemli təlim zamanı şagird
yeni materialı anlamağa səy etdikdə
onu əvvəlki bilik və təcrübəsinə görə
başa düşməyə, izah etməyə və onun
mahiyyətini anlamağa calışır. İlk
mərhələdə perseptiv obrazın yaradıl -
ması zamanı informasiyanın keçmiş
və gələcək inkişaf meyli əks olunur.
Şagird şüurunda yaranmış obrazın
inkişaf meylini izləyir. Bunun üçün
şa girdin müşahidə qabiliyyəti yük -
sək olmalıdır. Müşahidə qabiliyyətini
inkişaf etdirmək üçün tədris materia -
lında az nəzərə çarpan xüsusiyyət lə -
rə şagirdin diqqətini yönəltmək, on   -
ları müqayisə etmək, oxşar və fərq li
cəhətlərini tapmaq tələb olu nur.

Sonrakı mərhələdə təxəyyül,
obrazlı hafizə, ardıcıl, eydetik və s.
surətlər inkişaf edir. Burada əyani -
liklə ümumilik birləşir. Bu mər hə -
lədə idrak fəaliyyətinin yeni növləri,
qaydaları özünü büruzə verir. Ob -
yekt fikrən hissələrə parçalanır,vahid
bir tam kimi bir yerə yığılır, cəmləş -
dirilir. Nəticədə, təsəvvürlər qav ra -
yışla təfəkkürü bir-birinə bağlayan
mühüm həlqə rolunu oynayır. 

Problemli təlim prosesində anla-
ma o zaman dolğun baş verir ki, an -

lama səviyyəsinə uyğun paralel
olaraq bərpaedici təxəyyül obyektin
obrazını təsəvvürdə canlandırsın.
Şagird fəaliyyət göstərəcəyi situasi -
yanı da təxəyyülündə aydın canlan -
dır dıqda işi daha yaxşı icra edir. Yəni
xəyali situasiya işin tənzim
olunmasında mühüm rol oynayır. 

Şagird müvafiq cisim və hadisə-
ləri öz təsəvvüründə yaxşı inkişaf
etmiş təxəyyül sayəsində canlandırır,
cisim və hadisələri canlı sözün sa yə -
sində ətraflı təsvir etdikdə bərpaedici
təxəyyülünü aktivləşdirir. [4, 112]. 

Təxəyyülün aktivləşdirilməsi
bər pa  edici təxəyyüldən mənimsəmə
amili kimi istifadə etməyə kömək
edir: şagird ədəbi və tarixi materialı
öz təxəyyülündə düzgün, dəqiq can -
landırdıqda onun mahiyyətini daha
yaxşı dərk edir. Şagirdin adekvat
bərpaedici təxəyyül surəti yaratması
anlamanın mühüm göstəricisidir. 

Təxəyyülün köməyi ilə tədqiqatçı
fikirləri, anlayışları, sxemləri ya ay -
rı-ayrı təəsuratlar, ya da yaradıcı va -
sitələrlə mənimsəyir. Təlim prose -
sin də şagird sxem, xəritə, sözlü və s.
kimi təsviri anlama səviyyəsindən
asılı olaraq bərpaedici təxəyyülündə
canlandırır.

Z.Freydə görə, təxəyyül və ya ra -
dıcılıq şüuraltı konfliktlərin ifadəsi
kimi təzahür edir. Yaradıcı qavra yı -
şın effekti konflikt zamanı sıxışdırıl -
mış emosiyalarin dirçəlməsidir. Af -
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fek tiv təxəyyül ziddiyyətli situasi ya -
larda meydana çıxır. O,bir tərəfdən
hadisələrin mahiyyətinin mənimsə -
nil məsinin nizamlayıcısı funksi ya -
sını, digər tərəfdən isə, mü dafiə
funk siyasını yerinə yetirir. 

Bəzi yanaşmalara görə, təxəyyül
şəxsiyyətin qoruyucu mexanizmidir.
Onun funksiyası “mən”lə mühit ara -
sındakı konfliktlərin, anlaşılmaz-
lıqların izahına yönəldilir. Bu zaman
təxəyyül problemin həllində fəal
çıxış edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, təxəyyülün köməyi ilə insan
axtarılan məsələni ya yaradıcı vasi -
tələrlə, ya da ayrı-ayrı təəssü rat lar
əsasında mənimsəyir, qavrayır.

Materialın semantiq səviyyədə
təhlil olunması şagirdi onu təlim
pro  sesində anlamağa, mənasını başa
düşməyə yönəldir və nəticədə şagird
qeyri-ixtiyari olaraq onu yadda sax -
la yır. Başqa sözlə, qeyri-ixtiyari
yaddasaxlama əslində anlama effekti
deməkdir.

Müstəqil iş kimi şagirdə seman-
tiq, mnemik tapşırıqların təklif olun -
ması müvafiq informasiyanın dərin -
dən və hərtərəfli təhlilinə, materialın
hissələri arasındakı məna əlaqə lə ri -
nin düzgün müəyyən olunmasına
müəyyən dərəcədə mane olur. 

Şagird materialı həm yaxşı başa
düşmür, həm də onu səmərəli yadda
saxlaya bilmir.Əgər dərsin hər hansı
bir mərhələsində şagird idraki tap şı -

rıq həll edirsə, bu zaman onun qar -
şısında həm də mnemik tapşırığın
yerinə yetirilməsi faydasız və əhə -
miy yətsizdir. Anlamada semantik
təh lil başlıca məqsəd kimi meydana
çıxır, ixtiyari yaddasaxlama isə
vasitə kimi özünü göstərir. 

Mənimsənilən material nə qədər
ətraflı və geniş təhlil olunarsa, tə -
fəkkür prosesində mənimsənilməyə
nə qədər çox qoşulursa, şagird hafi -
zəsi bir o qədər səmərəli fəaliyyət
göstərir, onun potensial imkanların -
dan bir o qədər səmərəli və əhatəli
şəkildə səfərbər olunur.

Anlamanın ilk təsviri səviyyəsin -
dən başlayaraq daxili nitq fəaliyyət -
də olur və anlamanın digər səviyyə -
lə rinə keçidi təmin edir. Daxili nitq -
də fikir ümumiləşmiş şəkildə ifadə
olunur. Lakin əqli çətinlik meydana
gələn anda daxili nitq olduqca mü -
fəssəl xarakter daşımağa başlayır,
da xili monoloqa yaxınlaşır və xarici
nitqə çevrilərək, fikri obyektlərin
daha dəqiq təhlilinə nəzarət etməyə
imkan yaradır.

Problemli təlim prosesində müəl -
lim hər bir şagirdin cavabına, həm də
verdiyi sualına əsasən anlama sə -
viyyəsini müəyyənləşdirib, yönəl -
dici sualları həmin istiqamətdə qura
bilir. Şagirdlərə nəinki problemi həll
etmək,həm də onu sualla formulə
etmək, fərziyyələr irəli sürmək mə -
də niyyətini aşılanmalıdır. Əgər şa -
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gird adi sual verirsə, müəllim suala
sualla cavab verməlidir, yəni şagirdi
aktivləşdirməli və onun öz sualını
sinifdə özünün araşdırması üçün
şərait yaratmalıdır. 

Şagirdə fikrini yazılı surətdə
əsaslandırmağı öyrətmək zəruridir.
Sinifdə dioloq üçün şərait yaratmaq
və şagirdin mühakimə yürütməsinə,
qarşıya çıxan sualları həll etməsinə
xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Öyrənilən cisim və hadisələrin struk-
turu, funksiyaları və səbəbləri nəzəri
təfəkkür ölçüləri ilə izah olunanda,
şagirddə məntiqi sualların təşəkkülü
üçün öz-özünə şərait yaranır. Şagir -
din dərsdə emosional cəhətdən aktiv -
ləşdirilməsi də şagird suallarının
formalaşmasının önəmli şərtidir.

Hətta tədqiqat sualına cavab verə
biləcək faktları tapmaq üçün proble -
min həllinə məqsədyönlü şəkildə
yeni informasiyanı cəmləşdirən ça -
lış malar da verməlidir. Belə çalış ma -
ların da həll edilməsi şagirddə ye ni
sualların yaranmasına səbəb olur.
Məhz yeni faktların öyrənilməsi və
bu suallara cavabların tapılması sə -
mərəli şəkildə düşünmək və yeni
bilgiləri kəşf etmək üçün münasib
şərait yaradır. 

Şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliy -
yəti onların həm anlama qabiliyyə -
tini, həm də yaradıcılığını təmin edir.
Tədqiqatçllıq fəaliyyətinin aktuallaş -
dı rıl  ması şagird üçün dünyanın qeyri

adi dərkinə, mücərrəd obrazların
konkretləşməsinə zəmin ya radir. 

Tədqiqatçılığın diapozonu namə -
lumun səbəb-nəticə əlaqələrinin
müəy  yənləşdirilməsinə qədər geniş -
lənir. Bu mərhələdən başlayaraq
prob lemlilik uşaq istedadının əsas
struktur komponenti olur və uğur -
suz luqların, ziddiyyətlərin axtarı şın -
da ifadə olunur. Problemin həll olun -
ması yaradıcılıq aktıdır və fəaliy yə -
tin əlavə məhsullarının, təfəkkürün
lateral formalarının intuitiv istifadəsi
kimi nəzərdən keçirilir. 

Elxan Bəylərov qeyd edir ki,
“yaradıcı idraki prosesdə anlama
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Anla-
ma prosesində problemin müxtəlif
elementləri arasında əlaqələrin ax ta -
rılıb tapılması baş verir. Anlanılanın
qavranılması elementlər arasındakı
münasibətlərin, səbəb-nəticə əlaqə -
lə rinin müəyyənləşdirilməsi yaradı -
cı lıq prosesindəki özünütənzimlə -
mənin vacib halqalarından biridir”.
[1; 28].

Yaradıcılığın inkişafında anla -
manın rolunu tədqiq edən Q.Çist ya -
ko va göstərir ki, “daha dərin və
adekvat anlama nümayiş etdirən şa -
girdlər materialda məna əlaqələrini
geniş şəkildə axtarmaq, informa si -
yanın mənimsənilməsinin tamlığına
can atmaq və yüksək proqnoz -
laşdırma imkanları ilə seçilirlər”. [1;
28].
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Yaradıcı idrak fəaliyyətinin əsa -
sında duran amillərdən biri təsəv -
vürlər və təəssüratlardır. Yaradıcılı -
ğın psixoloji əsası anlama prose -
sində qoyulur. 

İstedadın psixoloji struktur kon -
sepsiyasına görə, anlamanın yaradı -
cılıq yolu problemlərin aşkarlanma -
sından, orjinal həllərin axtarılmasın -
dan və prosesin özünütənzimləmə -
sindən, eləcə də obrazlı təsəvvürlərin
və təxəyyülün yaranmasından keçir.
Daxili motivasiya yaradıcılıq imkan -
larının təzahür etməsi üçün başlıca
şərtdir. 

Elmi yaradıcılıq fəaliyyətində dərk -
 etmə prosesinin iki tərəfi ayırd edilir:

a) koqnitiv dərketmə prosesləri.
b) affektiv dərketmə prosesləri.
Elmi fəaliyyətdə yeni materialın

dərk edilməsi tədqiqatçının mənim -
səmə imkanları ilə müəyyən olunur.
Deməli, tədqiqatçılıq fəaliyyəti mə -
nimsəmədən başlayır.

Təlim materialını dəqiq anlamaq
üçün şagird onu əməli surətdə tətbiq
etmək bacarıgına yiyələnməli, həm -
çi nin öyrəndiklərinin əsasında sual-
lar qoyub onlara ətraflı cavab vermə -
yə təhrik edilməlidir. Əgər material
qavrayışa istinad etmədən şagird
tərə findən canlandırılırsa, qarşıya çı -
xan suallara düzgün cavab verilərsə
və onu tətbiq etmək bacarığı nü ma -
yiş olunarsa, deməli material düzgün
anlaşılmışdır. 

Tətbiqetmə zamanı şagirdlərə on -
ların kəşf etdikləri biliklərin yaradıcı
surətdə tətbiqinə dair çalışma veril -
məlidir. Bu halda həmin bilik hə mi -
şəlik olaraq onların şüurunda həkk
olunur. Tətbiqetmə həm də mənim-
sənilənlərin təkrarlanmasıdır, yəni
təkrar anlama baş verir. 

Təkrar anlayış öyrənmə anlayışı
ilə bilavasitə bağlıdır. Təkrarın
miqdarı anlamanın səviyyəsindən
ası lı dır. Əgər material semantik
cəhət dən ətraflı təhlil olunursa, o
zaman onun yaddasaxlanması üçün
lazım olan təkrarların miqdarı azalır.
Materialı təkrar etdikcə, şagird onu
idrak fəaliyyətinin stimullaşdırılması
ilə əlaqələndirməlidir.

Bütün bu hallar təkrar materialın
mənasının başa düşülməsi və onun
daha ətraflı anlaşılması ilə üzvü
surətdə bağlıdır. Eyni bir material
yeni əlaqə və münasibətlər konteks -
tində açıqlandığı üçün şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir,
bu da sistemli şəkildə biliklərin
möhkəm mənimsənilməsi ilə nəti cə -
lənir.

Yekunlaşdırma: Təlimin müasir
səmərəli üsulları içərisində dərsdə
problemli situasiya yaratmaq xüsusi
yer tutur. Problematik situasiya az
dərk olunan və bəzən az dərk olun -
mayan məsələlərin meydana çıxması
nəticəsidir. Odur ki, problemli situa -
siyanın ətraflı təhlili, onun düzgün
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anlaşılması intuitiv olaraq problemin
həlli yollarının da tapılmasına imkan
verir. Bu, problemin müxtəlif ele -
ment ləri arasında münasibətlərin
aydın laşdırılması ilə əlaqədardır.
Dərs prosesində problemin sistemli
şəkildə müzakirəsi və müəllimin
nəzəri cəhətdən silahlanması onun
fasilitator kimi fəaliyyətinə kömək
edir və sinfi daha yaxşı yönəltməsinə
imkan verir. Nəticədə şagird düzgün
məqsəd qoyur və daha çox fərziy -
yələr irəli sürür. Məqalədə həmçinin

anlamanın inkişaf səviyyələri də
araşdırılmışdır. Bu isə anlamanın in -
kişaf səviyyələrinə uyğun yönəl dici
sualların verilməsi ilə şagird lərlə
müəllimlər arasında daha səmə rəli
əməkdaşlıq etməyə imkan yara dır.
Anlama səviyyələrinə uyğun olaraq
bərpaedici təxəyyülün kö məyi ilə
təsəvvürdə obyektin can lan dırılması
və yeni təxəyyül obrazının buraya
qoşulması daha orjinal fikir lərin
yaranmasına kömək edir və tədqi -
qatçılıq yaradıcılığının əsasını qoyur.

Ədəbiyyat:

S.İsgəndərova 



РОЛЬ ПОНИМАНИЯ В ПРОБЛЕМАТИЧНОМ
ОБУЧЕНИИ 

Способы организации обучающей деятельности, основанный на
проблематизацию – один из важнейщих факторов усвоения знаний. А
также прокомментированы автором четыре стадии решении проблем и
уровень развития понимания в психологическом аспекте .

Автор обрашает внимание и на то что, понимание в процессе
проблематичного обучения играет важную роль. В процессе по ни -
мания выявляется различные элементы проблематичности. Согласно
выводам автора, психологическая основа творчества заложена в
процессе понимания.

ROLE OF THE UNDERSTANDING 
IN THE PROBLEMATIC TRAINING 

The article says that the ways of organization of problematic education
are the main factors causing the assimilation of the knowledge. The four
stages of the solution of the problem, development levels of understanding
have been commented in the psychological aspect by the author.

The author mentions that understandinq plays an important role in tea -
chinq process. Searching the links among different elements of the problem
happens in the process of undestanding. As to the author psychological base
of the creativity is founded in the process of understanding. 

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor 
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S
ənayeləşən və daim dəyi -
şən cəmiyyətimiz ilə bir -
likdə həyatımızda müsbət

istiqamətdə inkişaflar olur. Bütün
bunlarla yanaşı, vərdişlərimiz də
mənfi təsirlərlə birlikdə bəzi xəstə -
lik lərin artmasına zəmin yaradır.
Bütün bunlar da həm yüksək səviy -
yə də ölümlərə səbəb olmaqda, həm
də orqanik və psixoloji təsirləri ilə
həyat şəraitinə mənfi təsir etmək -
dədir. Müəyyən şərhlərə görə indiki
dövrdə xərçəng və ürək xəstəlikləri
ölümə səbəb olan xəstəliklər arasın -
da ilk sıralarda yer tutur. Bu xəstəlik -
lərin bir çoxu insanların şüur səviy -
yəsinin və təhsil səviyyəsinin
yüksəl məsiylə qarşısı alına bilinəcək
xəstəliklərdir. Bununla birlikdə
təhsil səviyyəsi yüksəldikcə həyatı -
mıza səhv vərdişlərin girməsi çox
kədərlidir. Xərçəng və ürək xəstəlik -
lərinə gətirib çəxaran səbəblərin
başında siqaret və səhv bəslənmə
vərdişləri (ayaqüstü və daha çox
quru və qızardılmış yeməklər yemə,
tərəvəz və meyvəni az istehlak etmə

və s.) gəlməkdədir. Bununla birlikdə
ənə nəvi bəslənmə vərdişlərimizdən
getdikcə uzaqlaşmaqdayıq. Siqaret
is tehlakı, zərəri bütün istiqamətləri
ilə izah edildiyi halda sürətlə art maq -
dadır. əslində şüur və təhsil səviy yəsi
artdıqca siqaret istehlakı nın azalması
gözlənilərkən bu hələ həyata keçmir.
(1,45)

Psixosomatik xəstəliklərin inki -
şa fına səbəb olan faktorlar arasında
daha çox müşahidə olunan psixo so -
sial stressorlardır ki, bunlarada aşa -
ğı dakıları göstərmək olar: sosial tə -
min olunmazlıq, sosial statusun
dəyi şilməsi, urbanizasiya, coğrafi və
sosial mobillik, işdən narazılıq, dra -
ma tik həyati hadisdələr (yaxın ada -
mın itirilməsi), depressiya və
ümidsizlik. Xəstənin psixososial
stressə reaksiyası onun bu hadisəni
necə qəbul etməyindən, stressi necə
yaşamağından, ona düzgün yanaşma
bacarığından, onun xəstəliyə uyğun -
laşma imkanlarından asılıdır. Sübut
edilmişdir ki, xəstə öz həyatından
razı deyilsə, daim qorxu və narahat -



lıq içərisində olursa, öz həyatını
çəkilməz, həyatında konfliktlər çox
olarsa və bütün bu vəziyyətlərdən
özünün sərbəst çıxacağını düşün -
mürsə bu zaman onda emosional
mü vazinət pozulur və buda xəstə -
liyin daha da sürətlənməsinə gətirib
çıxarır. (2,28) 

Güclü emosional reaksiyalara,
psixonevroloji pozuntulara səbəb
olan, bəzi müəlliflərin distress kimi
təsvir etdikləri halları yaradan xər -
çəng xəstəliyi ümumi təbabətlə
yanaşı psixiatriyanın da probleminə
çevrilmişdir. Xərçəng yüzillərdir ki,
tam müalicəsi olmayan bir xəstəlik
kimi tanınmışdır. Çünki bir çox ağır
xəstəliklərə qarşı müalicə üsulları
tapılsa da, xərçəng xəstəliyinin dəqiq
səbəbinin müəyyən olunmaması və
hələ tam müalicəsinin tapılmaması
insanlardakı inamı itirmişdir. Hətta
bəzi tibb kitablarında xərçəngə
yoluxan şəxslərdə intihara təşəbbüs
edənlərin olduğu da qeyd olunur.

İnsanlarda xərçəng xəstəliyinə
qarşı qorxunun yaranması əsasən
müəyyən ağrıların olması və bu haq -
da aldıqları yalnış məlumatlarla bağ -
lıdır. Çox insan hər hansı bir yerində
ağrı hiss etdikdə dərhal onda xərçəng
xəstəliyinin olduğunu düşünür və
müəyyən həyəcan, təşviş keçirməyə
başlayır. Halbuki, çoxumuzun belin -
də, kürəyində, qarnında və ya başqa
bir yerində duyduğu ağrının səbəbi

çox vaxt sadə bir xəstəliyə söykənir.
Beləliklə, yersiz narahatlıq və əsəbi -
ləşmələr çox vaxt zərərli olur. (2,32)

Xərçəng ilə maraqlanan tibb
adam ları ruhi böhranların, çətinlik -
lərin, narahatlıq və əsəbiliyin xər -
çən gə gətirib çıxardığını ifadə edir -
lər. Onlara görə xərçəngə tutulma-
maq üçün insanların ən çox diqqət
yetirəcəkləri şey həyəcanlanmamaq
və əsəbiləşməməkdir. Hətta insana
be lə bir diaqnoz qoyulsa belə yu -
xarıda sadalananlara diqqət yetiril -
mə lidir.

Xərçəngin dağ yerlərində yaşa -
yan, daha sadə və rahat həyat tərzi
ke çirənlərlə nisbətdə, şəhərdə yaşa -
yan və işdə yorulan insanlarda daha
çox müşahidə olunmasının səbəbini
çoxsaylı narahatlığın, stressin, gər -
gin həyat şəraitinin və əsəbiləş mə lə -
rin bu yerlərdə daha çox olması ilə
əlaqələndirirlər.

Əvvəla, uzun müddət davam
edən gərginliklər, çətinliklər, əsə -
bilik və hirslənmələr insan orqaniz -
mində bəzi hormonal pozğunluqlara
və nizamsızlıqlara, daha sonra isə
hüceyrələrin daha tez və pis bir
şəkildə dağılmasına gətirib çıxarır.
Mə lumdur ki, hormonal pozğunluq
hücey rələrə mənfi təsir edir. Hal -
buki, xərçəngin bir hüceyrə xəstəliyi
olduğu hər kəsə məlumdur.

İnsanın psixoloji vəziyyəti ilə
xər çəngə tutulması arasında da əlaqə
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vardır. Depressiya bədənin iş niza -
mına, iç ifrazat orqanlarının işinə,
immunitet sisteminə mənfi şəkildə
təsir edərək xərçəngin ortaya çıxma -
sını və mövcud xərçəngin artmasını
asanlaşdırmaqdadır. Digər tərəfdən,
depressiya çox zaman xərçəng
xəstəliyi ortaya çıxmazdan əvvəl
nəzərə çarpmır. Xəstəlik ortaya
çıxdıqdan sonra isə depressiya daha
çox nəzərə çarpır. Buna xəstənin
çəkdiyi ağrılar, həyat nizamının
pozulması, qəbul etdiyi dərmanların
mənfi təsirləri, keçmişdəki həyat
tərzləri, ətraflarındakılarla əlaqələri
və zərərli vərdişləri və s. səbəblərlə
inkişaf edən günahkarlıq duyğusu
kimi bir çox faktor gətirib çıxarır. Bu
xəstəlik ilə psixoloji vəziyyəti
pozulan xəstələrin çoxu günahkarlıq
duyğusu ilə inkişaf edən həyəcanla -
rını ətraflarındakılara hirs lilik olaraq
əks etdirirlər. Müalicədə psixologi -
ya nın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
xərçəngdən sonra ortaya çıxan dep -
res siyanın təməlindəki hə yə can
səviyyəsinə təsir edən faktor ları üç
ana qrupda birləşdirir: 1- Xər çəngin
tipi, mərhələsi, seyri, ağrı, ürək bu -
lanma kimi mənfi təsirləri.  2- Psixo -
loji faktorlar: Daha əvvəlki həyat
tərzi, qabiliyyətləri, vərdişləri, həyat -
dakı məqsədləri və gözləmə lə ri ni
inkişaf etdirmə potensialı. 3- İc timai
faktorlar: Ailədən, ətrafdan- yoldaş -
la rından, tibbi qrupdan psixo so sial

dəstək görə bilmə dərəcəsi. Xər -
çəngin müalicəsində xəstənin psixo -
loji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması da
çox əhəmiyyətlidir. Müali cədə dər-
manlardan istifadə edildiyi qədər,
müxtəlif psixoterapiya növlə rindən,
hipnozdan da istifadə olunmalıdır.
Bütün bunlarla birlikdə xəstə yaxın-
larının xəstəyə göstərdiyi şərtsiz
sevgi, özünü xəstənin yerinə qoyma
(empatiya), xəstənin xəstəlik dərə-
cə sinə görə özünü itirməsinin önlən -
məsi, həyata bağlanması üçün bir
məqsədinin olmasının, özünü inkişaf
etdirmə imkanlarının təmin edilib
təşviq edilməsi, başqalarına ən az
dərəcədə ehtiyac duyacaq şəkildə
həyat şərtlərinin asanlaşdırılması,
bununla birlikdə xəstənin tək bura -
xıl mayıb ona zaman ayrılması və
mə suliyyətlərinin paylaşılması, xəs -
tə liyin yaxşılaşmasına müsbət təsir
göstərdiyi qədər psixoloji problem -
lərin də öhdəsindən gəlməyi asan -
laşdırır.(3,78)

Xərçəngdə meydana çıxan tipik
davranış reaksiyaları kimi xəstəliyi
inkar etmə, qəzəb, depressiya, qəbul
etməmə və sonda qəbul etməni
göstərmək olar. İlk dövrdə özünü
göstərən ən geniş yayılmış reaksiya
şok və inkar etmədir. İnkar xəstənin
öz xəstəliyini kiçiltməsi və yaxud
yox saymasıdır. Xəstəliyin inkar
edilməsi xəstənin öz xəstəliyindən
doğan həyəcan və çarəsizliyə qarşı
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bir müdafiə mexanizmidir. Ancaq
müəyyən müddət keçdikcə xəstənin
öz xəstəliyini inkar etməsi azalır və
xəstə xəstəliyini getdikcə qəbul
etməyə başlayar. Daha sonra isə
qəzəbilik dövrü adlanan ikinci dövr
gəlir ki, bu zaman xəstə “niyə görə
mən” sualını verir. Bu dövrdə xəstə
öz xəstəliyinə müxtəlif səbəblər
axtarmağa çalışır. Xəstənin keçirdiyi
qəzəb hissi başqalarına və yaxud
özünə doğru istiqamətlənmiş olur.
Bu dövrdən sonra xəstədə depres -
siya, əsəbilik, yuxusuzluq, iştahanın
pozulması, özünə qapanma, gün də -
lik hərəkətləri yerinə yetirə bilməmə
və gələcək qorxusu yaranır. Bu
dövrdə depressiya artaraq həftələr
hətta aylarca davam edə bilər. Vaxt
keçdikcə isə xəstənin öz xəstəliyini
qəbul edib, bütün enerjisini, gücünü
yaxşılaşmasına doğru sərf etdikcə
xəstədə öz xəstəliyinə uyğunlaşma
dövrü başlayır. 

Xərçəng xəstələrinin öz xəstəlik -
lərinə uyğunlaşmasında bir sıra tibbi,
psixoloji, psixososial faktorlar var -
dır. Xəstəliyin özü hansı orqan xər -
çənginin yaranması, tipi, xəstəliyin
əlamətləri, xəstənin yaşı, xəstəliklər
haqqında olan fikirləri, milli və so -
sial tutumları, xəstəliklə başa çıx ma
zamanları, ətrafdakı insanların dəs tə -
yi xəstəliyə uyğunlaşmada böyük rol
oynayır. Bütün bu sadalanan faktor -

lar xəstəliyə psixososial uyğun laş -
mada həkimlərin fikir verməsi əsas
olan faktorlardır.

Fərdi fərqliliklər olsada dünyanın
demək olarki, hər yerində xərçəng
kimi həyatı əhəmiyyətli dərəcədə
təhlükə altına alan xəstəliklər insa -
nın həyatının faciəvi olaraq azalma -
sı na gətirib çıxarır. Xərçəng ilə əla -
qədar aparılan təcrübələr insanların
bu xəstəlik ilə əlaqədar bir sıra psi -
xoloji uyğunlaşma müddətləri yaşa -
dıq larını ortaya çıxarmışdır. Bu
dövrlər:

* Xəstəliklə tanışlığın ilkin 
başlanğıcı 

* Xəstəliklə tanışlıq 
* İlkin müalicə 
* Müalicədən sonrakı dövr
* Metastaz 
* İrəliləyən xəstəlik və son dövr 

Xəstəliklə tanışlığın ilkin baş lan ğıcı 
Bu dövrdə xəstə üçün xərçənglə

tanışlıq bir sual işarəsidir və xəstənin
həkimi tərəfindən xəstənin proble -
mi nə istiqamətli bir silsilə tədqiq və
araşdırmaların edildiyi dövrdür. Xəs -
tənin bu dövrdə müəyyən səviy yədə
bir qayğı, həyəcan, qorxu yaşamağı
normal uyğunlaşma müddətinin için -
də yer ala bilər. Ancaq xəstənin və -
ziy  yəti onun gündəlik həyat tərzini
pozacaq şəkildə olarsa, bu zaman bu
müalicə tələb edə bilər. 
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Xəstəliklə tanışlıq 

Bu dövrdə ən vacib olan şey hə-
kimin xəstəliklə yeni tanışlıq zamanı
xəstəliyin xəstəyə düzgün bir şəkildə
başa salınmasıdır. Ancaq bəzən
xəstənin anlama səviyyə sin dən asılı
olaraq xəstəlik bir neçə də fə yə başa
salına bilər. İnsanlar xəstəlik başa
salınarkən müxtəlif reaksiyalar
göstərə bilərlər. Ancaq çox zaman bu
fazanın ilkin vaxtlarında xəstə ilk
olaraq təəccüblənir, baş verənlərə
inanmır, inkar edir, kədərlənir, əsəb -
ləşir, gərginlik keçi rir, yuxusu pozu-
lur.(1,46) Maraqlısı isə budur ki, çox
vaxt tibb təhsilli insanlar, hətta
həkimlər özlərində onkoloji xəstəli -
yin kliniki mənzə rə sini gördükləri
halda ona inanmır, daha çox onun
ağır terapevtik xəstəlik olduğunu
düşünürlər. Onlar təsirli yeni prepe -
ratları qəbul edir və heç bir dəyişik -
lik olmadıqda belə özlərində yaxşı -
laş ma görürlər.(4,65) Xəstənin öz
xəstəliyini inkar etməsi, əsəbiliyi,
gərginliyi daha da ağır olarsa, bu
xəstəyə özünü toplamağa imkan ver-
mir. Buda xəstənin müali cə sinə
mənfi təsir göstərir. Məsələn, erkən
dövrdə dərhal bütün xəstələrin
vəziyyəti inkar etməsi müalicə tələb
edən bir vəziyyət deyil , ancaq bu
uzanaraq xəstənin müalicəsini rədd
etməsinə gətirib çıxararsa, bu
psixoloji bir konsultasiya tələb edə

bi lər. Çünki bu cür vəziyyətlərdə xəs -
tələr həkimini, yoldaşlarını və ailəsini
rədd edə bilər. Belə xəs tə lər də on lar
üçün həyatın mənası dəyişir, on lar da
yaşamaq arzusu zəifləyir və xəs -
təlikdən başqa bir şey fikirləşmirlər.

Müalicə ilə əlaqədar olan dövr

Cərrahı müalicə zamanı ağrı, ölüm
və s. ilə əlaqədar qorxular özünü
gös tərir. Bu dövrdə xəstələr sinələri -
ni, qol və yaxud ayaqlarını itirə bi -
lər lər və bu da onların aktivliklərinə,
fəaliyyətlərinə, sosial əla qə lərinə
mənfi təsir göstərir. Bu zaman müa -
li  cənin aparıldığı mühit, cihazlara
qarşı yaranan qorxu və müalicənin
mənfi təsirlərinə qarşı yaranan ağrı -
lar mühüm yer tutur. Çə kinin azal -
ması, saçın tökülməsi, müx təlif dər -
manların mənfi təsiri ilə əlaqədar
yaranan qorxular özünü göstərir. 

Müalicədən sonrakı dövr

Müalicələr və onlardan alınan
yax şı nəticələr xəstənin narahatlıq -
larını tamamilə ortadan qaldırmasa
da azaldır, o öz xəstəliyi haqqında
daha az düşünür, bir qədər az həyə -
can keçirir. İlkin müalicədən sonra
xəstələri ən çox narahat edən xərçən -
gin təkrar yaranması və yaxud me -
tas taz (xərçəng hüceyrələrinin bədə -
nin başqa yerinə yayılması) olması -
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dır. Bu zaman xəstə həkimlərin onu
yetəri qədər müalicə etmədiyini və
xərçəngin yenidən yaranacağını fi -
kir ləşir. Buna görə də onlarda yara -
nan hər cür ağrını xərçənglə əlaqə -
ləndirirlər.

Metastaz 

Xəstəliyinin təkrarlandığını və
yaxud da metastaz olduğunu eşidən
xəstədə təşviş, inanmama, inkar, əsə -
bilik, depressiya yaranır. Bəzi xəstə -
lərdə isə yuxusuzluq, yorğun luq özü -
nü göstərir.

İrəliləyən xəstəlik dövrü

Bu dövrdə xəstə öz xəstəliyinin
qarşısı alınmaz dərəcədə irəlilədiyini
görür və buna görə də xəstəliklə əla -
qədar yeni məlumatlara, həkimlərə,
müalicə üsullarına müraciət edir.

Son dövr

Bu dövrdə xəstə artıq xəstəliyinin
tamamilə müalicə olunmayacağını
fərqinə varır. 

Xərçəngli xəstələrdə ən sıx rast
gəlinən ruhi pozğunluq depressiya -
dır. Xərçəngə tutulan şəxslərdə dep -
ressiyaya səbəb olan bəzi faktorlar
vardır. Xərçəng xəstəliyində dep -
ressiyaya gətirib çıxaran faktorlar bir
çox şeylə əlaqədardır:

1. Xəstə ilə əlaqədar xüsusiy yət -
lər: Yaş, cinsiyyət, təhsil, şəxsiyyət
xü susiyyətləri, psixiatrik əhval (dep -
ressiya, psixiatrik pozğunluq və s.). 

2. Xəstəliyə aid xüsusiyyətlər:
Xərçəngin yerləşməsi, diaqnoz, ağrı,
həyat keyfiyyətinin nə nisbətdə
düşdüyü (həyat məqsədləri, karier,
evlilik, ailə kimi). 

3. Müalicə ilə əlaqəli xüsusiy yət -
lər: kemoterapiya, müxtəlif dər man -
lar.

4. Ekoloji xüsusiyyətlər: İctimai
dəstəyin olmaması, ona güclü dəs -
tək ləyici hesab edilən bir adamın
yox luğu, iqtisadi gücsüzlük, həyat
stressləri, ailədə xərçəng xəstəliyinin
olması.

5. Xərşənglə bağlı məlumatların
azlığı: Xərçəngli xəstələrin əksəriy -
yə ti psixiatra və ya psixoloqa müra -
ciət etməkdən çəkinir. Bir xəstənin
gündəlik həyatına təsir edən və
həyatında hər hansı bir problem
oldu  ğun da vaxt itirmədən müalicəyə
başlamaq xəstənin bu dövrünü daha
rahat keçirməsini təmin edir. 

Psixoloji müalicə zamanı psi xo -
loji qayğını, acını azaltmaq, rahat
atmosfer yaratmaq, insanın öz keçir -
diyi hisslərini ifadə etməyə kömək
etmək, yaşamağa olan həvəsi artır -
maq, xəstəliyin yaratdığı ağrılara
qarşı dözümlü olmağa kömək etmək,
yaranan yalnış fikirləri, düşüncələri
aradan qaldırmaq, sosial dəstək və
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əlaqəni gücləndirmək lazımdır.
(2,36)

Xəstəlik xəstə insanın özündə
olduğu qədər, ailədə də gərginliyə,
narahatlığa səbəb olur. Xəstəlik ya -
randıqdan sonra xəstə ilə ailəsi ara -
sındakı münasibətlərdə çətinlikər
meydana çıxa bilər. Xoş münasi -
bətlərin yarandığı, öz hisslərini
sərbəst ifadə etməyə imkan verən,
konfliktlərin az, doğma münasibət -
lərin daha çox olduğu ailələrdə
xəstənin müalicəsində daha çox
müsbət nəticələr əldə olunur. Ailə
xəstəyə qarşı qayğıkeş olmalı, ona
xüsusi diqqət yetirməlidir, amma
buda həddini keçməməlidir. Xərçəng
xəstəsi ilə yanaşı onların ailələrinin
də psixoloji dəstək və müalicəyə
ehti yacları vardır. Xərçəngin psixo -
loji müalicəsində bioloji psixiatrik
müalicələr (dərman müalicələri),
tibbi psixoterapiya (koqnitiv dav -
ranış terapiyası və s.), psixososial
dəstək və lazım olan zaman qrup
psixoterapiyası tətbiq olunur. (7,64)

Xərçənglə məşğul olan həkim hər
şeydən əvvəl xəstənin tibbi vəziy -

yətini, xəstədə müşahidə etdiklərini
dəyərləndirə bilməli, tibbi xəstəlik
və onun müalicəsində mənfi təsirləri
anlamalıdır. Psixoterapiya ilk əvvəl
xəstənin və xəstəliyin anlaşılması,
xəstənin öz vəziyyətini və xəstəliyi -
nin nə cür qavraması ilə başlayır.
Xəstənin məlumatlan dırılması, ümi -
di kəsmədən xəstəliyi qəbul etməsi,
müalicələrin nə cür aparılmasının
başa salınması, yalnış fikir və mə lu -
matların düzəldilməsi və xəstənin
rahatlandırılması əsasdır. Tibbi
psixiatr xəstəyə xəstəliyi, müalicəsi,
onun nəticəsi haqqında onkoloq ilə
görüşüb məlumat vermə lidir. Xəstə -
nin psixoloji və emosional
reaksiyalarını ifadə etməsinə kömək
etməlidir. Tanışlıq, müalicə, müalicə
zamanı baş verən uğursuz luqlardan
yaranan ümidsizlik, çarəsizlik kimi
halların yarandığı bir vaxtda xəs tə -
nin kriz keçirməsinə mane olmaq
üçün müxtəlif müalicələr tətbiq edil -
məlidir. Edilən bütün müalicələr
xəstəni müalicə edən onkoloq və di -
gər həkimlər ilə birgə aparılmalıdır. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ВОЗНИКАЮЩИХ 
ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ

С РАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

В статье говорится о ряде психологических проблемах возникаю -
щих во время болезни у больных с раковым заболеванием, а также о
том какую большую рол играет отношение больного к своей болезни во
время лечения. Также идет речь о роли психолога во время лечения
заболевания. 

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS ARISING DURING
ILLNESS AT PATIENTS WITH CANCER DISEASE 

Article deals with the origin of some psychological problems in the
course of cancer and about the big role his realition to his illness during the
t treatment. Also, deals with the role of psychologist during the treatment.

Məqalə ADPU-nun “Pedaqogika və psixologiya” fakültəsinin elmi şu -
rasında müzakirə edilərək çapa məs ləhət görülmüşdür (Protokol № 2).

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru
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A
nlaqlılığın olması və ya
olmaması haqqında sual
cinayi işin başlanması

zamanı yaranmır, çünki iş törədilmiş
cinayət faktına əsasən başlana bilər.
Əgər törədilmiş iş konkret şəxsə mü -
nasibətdə başlanırsa da bunun üçün
cinayət tərkibinin müəyyənləş diril -
məsi yox, yalnız cinayət əla mətini
göstərməyə kifayət olan məlumatlar
tələb edilir. Bu təqsirin irəli sürül -
mək üçün dürüst ifadə edilməsi za -
ma nı yaranır, çünki bu ana qədər
cina yət tərkibinin bütün əlamətləri, o
cümlədən təqsirləndirilən şəxs - sub -
yekt aşkarlanmalıdır. Əgər bu ana
qədər şübhəli şəxs və ya təqsirlən -

diri lən şəxsin anlaqlılığına aid şübhə
yaranıbsa müstəntiq məhkə mə-psi -
xiat rik ekspertizası təyin etmə lidir.
Belə qərar yalnız, haqqında cinayət
məsuliyyəti başlanmış və istintaq
aparılan şəxsin məhz ictimai təhlü -
kəli əməl törətməsini göstərən kifa -
yət qədər məlumatların olması za -
manı mümkündür. Anlaqlılıq haq -
qında şübhə, istintaqın gedişində
müstəntiqin təqsirləndirilən şəxsi
bilavasitə müşahidə etməsi nəticə -
sin də və eyni zamanda cinayət törə -
dil məsi zamanı təqsirləndirilənin ci -
nayi hərəkətlərinin xarakteri, onda
ağır psixi xəstəliyin, (əvvəllər yaşan -
mış psixi xəstəliklərin) olması fikri
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ilə şərtlənə bilər. Onlar cinayi müha -
ki mənin hər bir anında yarana bilər
və bununla əlaqədar olaraq hökmün
qanuni qüvvəyə minməsinə qədərki
hər bir mərhələdə məhkəmə təyin
edil məlidir. Məhkəmədə ъина йятка -
рын аnlaqlılığı haqqında şübhə yaran -
dığı hallarda işin əlavə təhqiqata
göndərilməsi nəzərdə tutulur, çünki
ibtidai istintaq və birinci ins tansiya
məhkəməsində onun cinayət törə di -
lən zaman motivsiz və izahsız dav -
ranışı tədqiq edilməmiş qal mış dır. 

Anlaqlılığın faktiki prezumpsi -
yası (doğruluğu rədd edilmədikcə
həqiqi sayılan fərziyyə) təsdiq lə nə -
rək bildirilir ki, “əksər hallarda o
kifayət qədər aşkarcasına müəyyən -
ləşdirilir, lakin avtomatik olaraq yox,
subyekt və onun törətmiş olduğu
hərəkəti xarakterizə edən digər so -
sial əlamətləri (cinayi-hüquqi əhə -
miy yətə malik) sübut etmək yolu ilə
təyin edilir”(1.s.45). Əgər anlaqlılıq
prezumpsiyadırsa o zaman onu hər
işdə sübut etmək lazım deyil. Qa -
nunla ifadə olunmuş prezumpsiya
yalnız sübutu olmayan bu və ya di -
gər fikrin həqiqiliyini təsdiq etmir,
həm də bu təsdiqlə müəyyən nəticəni
əlaqələndirir. O rədd edilməyənə qə -
dər həqiqət sayılan prezumpsiya dır.
Təsadüfi deyil ki, qanun sübut et -
məni – məhkəmə-psixiatrik eks per ti -
zasının təyin edilməsini yalnız cina -
yətkarın psixi mükəmməlliyinə şüb -

hə yarandıqda nəzərdə tutur. Cinayi
mühakimədə anlaqlılığın sübut edil -
məsinin digər vasitəsi yoxdur. De -
məli, hər dəfə anlaqlılığı sübut etmə -
yin zəruri olduğu etiraf edilərsə hər
bir iş üzrə məhkəmə-psixiatrik eks -
per tizasının təyin edil məsi lazım
olardı. Bu da qanunun tələblərinə
mü vafiq deyil.

Bundan əlavə qeyd etmək la zım -
dır ki, anlaqlılığın hüquq prezump si -
yası qismində təsdiq edilməsi ci na -
yət törətmiş şəxs üçün anlaqlı lı ğını
sübut etmədən cinayət məsuliy yəti
yaran masına səbəb olar. İbtidai istin -
taq gedişində və ya məhkəmə araş -
dır  ması zamanı anlaqlı olmanı müəy -
 yən etmək – təqsirləndirilən şəxsin
psixi tamlığına şübhə olma dı ğını
etiraf etməkdir. Əksinə, anlaqsızlıq
yalnız təqsirləndirilən şəxsin anlaq lı -
lığına şübhə yarandığı hallarda hər
dəfə sübut edilməlidir. Bura dan belə
bir nəticə çıxır ki, sübut olunmuş
anlaqsızlıq anlaqlılığı istisna edir,
prezumpsiya kimi sübut və ya təsdiq
edilmiş anlaqlılıq isə anlaqsızlığı
istisna edir, lakin təqsirləndirilən
şəxs də cinayi-hüquqi mə nada psixi
çatışmazlıq və məhdud anlaqlılıq
olduğunu göstərən psixi ano mali ya -
nın olmasını istisna etmir. 

İndi psixi çatışmazlıqların müəy -
yənləşdirilməsi və bu çatışmazlıq
anlayışının məhdud anlaqlılıq an la -
yışı ilə əlaqəsi haqqında məsələlərin

Психолоэийа jурналы 2010, №3

Hüquq psixologiyası

159



nəzərdən keçirilməsi zəruridir. Bi -
zim fikrimizcə, bütün hallarda məh -
dud anlaqlılığın müəyyən edil məsi
təqsirləndirilən şəxsdə psixi ça -
tışmazlığın olmasına işarədir. Bu -
nunla birgə, psixi çatşmazlıq məh -
dud anlaqlılığa nisbətən daha geniş
anlayış deyilmi, sualına cavab ver -
mək lazımdır. Belə fikir irəli sürülür
ki, psixi çatşmazlıqlara “o pozun tu -
ları aid etmək lazımdır ki, psixi
fəaliyyətin bu və ya digər dayanıqlı
xəstə pozuntusunun yaranması şəxsi
öz hərəkətləri haqqında özünə hesa -
bat vermək və onları idarə etmək
hüququndan məhrum etmir. Lakin
onun şəraiti düzgün qavramaq, dərk
etmək və yadda saxlamaq qabiliy yə -
tini məhdudlaşdırır, deməli, o mü -
dafiə hüququnu tam həyata keçirmək
və bunun üçün qanun tərə findən
imkan verilmiş vasitə lərdən müstəqil
istifadə etməkdən məhrum edilmir”
(3.s.68). Psixi çatışmazlığın (onun
olması zamanı müdafiəçinin iştirakı
və həmçinin ibtidai istintaqın keçi -
rilməsi mütləqdir) belə anlaşılması
məhdud anlaqllıq anlayışından daha
ətraflı deyil. 

Psixi çatışmazlıqların olmaması,
anlaqlılıq çərçivəsində olan məhdud
anlaqlılıq kimi eyni dərəcədə hüquq
prezumpsiyasının tərkib hissəsi qis -
mində nəzərdən keçirilməlidir və bu
səbəbdən də sübuta ehtiyacı yoxdur.
Əksinə, onların olması haqqında

fikir məhkəmə-psixiatrik ekspertiza -
sı nın təyin edilməsi yolu ilə sübut
edilməlidir. İndiki dövrdə qanun belə
hallarda məhkəmə-psixiatrik eksper -
ti za sının mütləq təyin edilməsini
nəzərdə tutmur. Bu da onun nöq sa nı -
dır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki,
bütün hallarda məhkəmə-psixiatrik
ekspertizasının mütləq təyin edil mə -
si nin ümumi əsası тягсирляндирилян
шях син psixi tamlığına şübhənin ol -
ma sıdır. Həm də ki, çox vaxt məh kə -
mə-psixiatrik ekspertizasının han sı
nəticəyə gələcəyini əvvəlcədən
müəy yən etmək çətindir. 

Fərq ondan ibarətdir ki, anlaqlılıq
ictimai təhlükəli əməlin törədilmə
anına aiddir, psixi çatışmazlıqlar isə
cinayətin istintaqı və məhkəmə
araşdırması zamanı müəyyən edilir.
Bu səbəbdən də bizə belə gəlir ki,
тягсирляндирилян шяхсин psixi çatış maz -
 lığının müəyyənləşdirilməsi üçün
məhkəmə-psixiatrik eksper ti za sının
təyin edilməsinin mütləqliyi haq qın -
da xüsusi normaların əlavə edilməsi
haqqındakı fikri ilə razılaşmaq la -
zımdır. Məhdud anlaqlılıq kateqori -
ya sının təsdiqi zamanı da söh bət
onun həmin məqsədlə təyin edilməsi
haqqında gedir. Ekspertiza qarşı sın -
da qoyulmuş sualın xarakterindən
asılı olaraq məhdud anlaq lı lıq, ya
cinayət törədilən zaman (ci nayi-
hüquqi əhəmiyyətə malik) və ya
ibtidai istintaq zamanı ya da
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məhkəmə araşdırması zamanı (cina -
yi-prosessual əhəmiyyət malik) üçün
müəyyən edilir.

Cinayi mühakimədə digər vacib
məsələ - müstəntiq və ya hakim tərə -
findən anlaqsızlıq, anlaqlılıq və an -
laqlılıqla əlaqədar psixi anoma liya -
lar haqqında qəbul edilmiş qə rar lar -
da məhkəmə-psixiatrik eks per tiza -
sının əhəmiyyətinin aşkarlan masıdır.
Burada iki aspekt var: anlaq lılıq və
anlaqsızlıq haqqında məsələnin həlli
zamanı ekspert-psixiatr, müstəntiq
və hakimin səlahiy yətləri və psixi
anomaliyanın əhə miy yəti rəy verən
zaman ekspert-psixiatrın səlahiy -
yətləri haqqında.

Burada cinayət törədilməsində
təqsirləndirilən şəxsin anlaqlı və ya
anlaqsız olması haqqında ekspert-
psixiatrın rəy vermək hüququna
malik olub olmaması məsələsi ay -
dınlaşdırılmağa cəhd edilir. 

Ekspert-psixiatrın belə hüququ -
nun olmasının əleyhinə olanlar
(M.S.Stroqoviç, İ.D.Perlov, S.S.Ste -
pi  çev və A.A.Xomovskiy və digər -
ləri) bu haqda bir sıra arqumentlər
gətirirlər. “Məhkəmə-psixiatrik eks -
per tiza təqsirləndirilən şəxsin psixi -
kasının durumu haqqında öz rəyini
verir, lakin təqsirləndirilən şəxsin
anlaqsızlığının təsdiqlənməsi haq -
qın da məsələ müstəntiq və ya məh -
kəmə tərəfindən həll edilir. Bu onun-
la izah edilir ki, anlaqlılıq və ya

anlaqsızlıq tibbi (psixiatrik) əsasa
malik olsalar da hüquqi anlayış lar -
dır”. Bu mövqeyin tərəfdarlarının
fik rincə, “ekspert-psixiatrlar təqsir -
lən  dirilən şəxsin anlaqlı və ya an -
laqsız olması haqqında deyil, psixi
vəziyyəti haqqında rəy verməli dir -
lər”. Aşağıdakı fikirlər də irəli
sürülmüşdür: “Tibbi meyarın – xəstə
vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi eks -
pert-psixiatrın istisna səlahiyyəti -
dir... hüquqi meyarı məhkəmə
(müstəntiq), yalnız ekspertin rəyin -
dən deyil, həm də zərərçəkmiş və
şahidlərin ifadələrindən, yazılı sü -
butlardan və s. çıxış edərək müəy -
yənləşdirir”. 

Psixi xəstəliyin təsdiqlənməsi
ekspertin əsas vəzifəsidir. Buradan
belə bir nəticə çıxır ki, anlaqlılıq və
anlaqsızlıq haqqında fikir irəli sür -
mək məhz ekspert-psixiatra aiddir.
Qeyd edilir ki, “iradə və düşüncə və -
ziyyəti” hüquqi deyil, hüquqşü nas la -
rın qiymətləndirə bilmədikləri psi xo -
loji anlayışlarla xarakterizə olu  nur.
“Subyektin anlaqlılığını (an laqsız -
lığını) müəyyənləşdirmək müs təntiq
və hakimin müstəsna hüqu qu deyil,
çünki belə məsələnin həlli üçün
psixiatriya sahəsində xüsusi biliklər,
müəyyən hallarda isə psixatr və
psixoloqlar tərəfindən keçirilən
kom pleks tədqiqatlar zəruridir”.

Mübahisəsiz deyil ki, anlaqlılıq
və anlaqsızlıq – hüquqi anlayışlardır,
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bu mənada şəxsin anlaqlı və ya
anlaqsız elan edilməsi hüquqi fakt
kimi yalnız müstəntiq və məhkəmə
tərəfindən təsdiqlənə bilər. Bu sə -
bəbdən də V.S.Steputenkova ilə an -
laq lılıq və ya anlaqsızlığın müəy -
yənləşdirilməsi müstəntiq və məh -
kəmənin müstəsna hüququ deyil,
fikri barədə razılaşmaq olmaz. Müs -
təntiqin şəxsin anlaqsız təsdiq edil -
məsi haqqındakı qərarından sonra
cinayi işin keçirilmə sırası dəyişilir.
Əgər təqsirləndirilən şəxs anlaqlı
sayılırsa cinayi mühakimənin sırası
dəyişilməz qalır. Məhkəmənin məc -
buri müalicə və ya hökm haq qında
qərarının aşkarlanmasın dan sonra
müxtəlif ardıcıllıqlar da gəlir. Lakin
bu hüquq yalnız müstəntiq və haki -
mə xasdır və məhkəmə-psixiatrik
eks pertizanın rəyi müstəntiqin qəra -
rını və ya hakimin hökm və ya
qərarını dəyişməyə iddia edə bilməz
fikrini sübut etməyə ehtiyac yoxdur. 

Anlaqlılıq və ya anlaqsızlıq haq -
qında məsələ üzrə ekspert-psixiat rın
rəyi müstəntiq və ya hakimin qəra -
rını, bu subyektlərin fəaliyyət xüsu -
siyyətlərini, qarşılarında duran funk -
siya və vəzifələrin fərqini nə zərə al -
madan eyni müstəvi üzərində nəzər -
dən keçirirlər. Bununla belə onların
funksiya və vəzifələrinin fər qi aşkar -
dır: ekspert-psixiatr anlaq lılıq və ya
anlaqsızlıq haqqında bilikli şəxs kimi
rəy verir, müstəntiq və məhkəmə isə

bu məsələ üzrə qərar qəbul edir. Bu
fikir ümumi olaraq məlumdur və çox
vacibdir, lakin nədənsə disskusiya
gedişində digər arqumentlər nəzər -
dən keçirilən zaman heç də həmişə
nəzərə almır lar. Bununla əlaqədar
ola raq hüquq şünasların (müstəntiq
və hakim) anlaqlılıq (anlaqsızlıq)
haqqında məsələnin həlli zamanı
“iradə və düşüncə vəziyyəti”nə qiy -
mət verə bilməmələri fikri inandırıcı
deyil. Birincisi, müstəntiq və hakim
təq sirliliyin müəyyənləşdirilməsi za -
ma nı bu növlü məsələləri həll edirlər,
ikincisi, yaranan bu fikir “məqsəd dən
kənara çıxır”, belə ki, müstəntiq və
hakim anlaqlılıq və anlaqsızlıq haq -
qında məsələnin həlli zamanı məhkə -
mə-psixiatrik eksper tizasının rəyinə
istinad edirlər.

İndi isə ekspert-psixiatrın anlaq -
lılığın yalnız tibbi meyarı haqqında,
müstəntiq və hakimin isə hüquqi
meyar haqqında fikir irəli sürə bil -
məsi ilə bağlı məsələni nəzərdən
keçi rək. Bu, məsələnin mahiyyətinə
yox, “tibbi” və “hü qu qi” meyar ter -
min lərinə əsaslanmış formal-termi-
noloji arqumentdir. Meyarların belə
bö lünməsi faktına aid hər hansı sü -
but gətirilmir. Əgər mahiyyətə isti -
nad etsək və güman etsək ki, eks -
pert-psixiatr yalnız tibbi meyar üzrə
fikir irəli sürməlidir, o zaman bu
onun psixi xəstəlik və onun nozoloji
əla mətlərinin təsdiq edilməsi ilə
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məhdudlaşdığını bildirəcək. Məlum -
dur ki, məsələn, hər bir şizofreniya
xəstəsi anlaqsız deyil. Bu səbəbdən
də, zəruridir ki, ekspert həm də hü -
quqi (psixoloji) meyarla məşğul
olsun və bu iş o qədər də sadə deyil.
Paradoks ondan ibarətdir ki, “an laq -
lılığın hüquqi meyarı müəyyən tibbi
məzmuna malikdir”. Artıq psixoloji
(hüquqi) meyar və onun hər iki
əlamətinin – intellektual və iradənin
– iki aspekti (tibbi və hüquqi) vardır.
Bu aspektlərdən hər birində eyni
vəzifə həll edilir: ictimai təhlükəli
əməl törədərkən şəxs öz hərəkətləri
haqqında özünə hesab verə və onları
idarə edə bilərdimi? Bu məsələ
yalnız tibbi aspektdə “psixi xəstəli -
yin öz mahiyyəti əsasında” həll
edilir. Bu məsələ hüquqi aspektdə isə
eks pert rəyi və şəxsin özünü olduğu
kimi, cinayət şəraitini də xarakterizə
edən bütün digər məlumatlardan
çıxış edərək həll edilir. O.Freyerov
düzgün olaraq yazır ki, müstəntiq və
hakimə ekspert-psixiatrın səlahiy -
yət lərini nəzərdən keçirən zaman
“iki tərəfi – anlaqlılıq və anlaqsızlıq
haqqında nəticə çıxarmaq hüququnu
və bu haqda elmi-tibbi (ekspert) mü -
hakiməni fərqləndirmək lazım dır”. 

Qeyd edilir ki, ekspert-psixiatr
tə rəfindən anlaqlılıq və ya anlaq -
sızlıq rəy verilmənin əleyhdarlarının
mövqeyi qanuna əsasən təqsirlən di -
rilən şəxsin anlaqlılığı haqqında

şübhə yarandığı zaman ekspertizanın
aparılması onun “psixi vəziyyətinin
müəyyənləşdirilməsi üçün” mütləq
olması fikrinə istinad etmə təsdiq -
lən mir. Əksinə buradan iki vacib nə -
ti cə çıxır: 1) bilikli şəxsin – ekspert-
psixiatrın fikrinin zəruriliyi və
2) psixi vəziyyətin artıq qeyd etdiy-
imiz kimi, başqa cür, anlaqlılığın
təyin edilməsi kimi müəyyənləşdi ril -
məsi. Qanun müstəntiq və hakimə
zəruri hallarda ekspert-psixiatrın
təqsirləndirilən şəxsin anlaqlılığı
haqqında fikrini soruşmaq imkanı
verir, belə ki, “təqsirləndirilən şəxsin
psixi vəziyyətinin müəyyənləşdi ril-
məsi anlaqlılıq haqqında məsələnin
məhkəmə-psixiatrik mənasında da
həllini nəzərdə tutur”. 

Beləliklə, yalnız bir nəticə əsas -
lanmış ola bilər: ekspert-psixiatr
anlaq lılıq – anlaqsızlıq haqqında rəy
verərkən onu hüquqi mənada həll
etmir, bu məsələ üzrə motivləşmiş
tibbi rəy verir. Anlaqlılıq – anlaqsız -
lığın hüquqi faktını yalnız məhkə mə
və müstəntiq ekspert-psixiatrın
rəyini, təqsirləndirilən şəxsin şəxsiy -
yətini xarakterizə edən digər materi-
allarla birgə qiymətləndirərək müəy -
yənləşdirə bilər.

Anlaqlılıq və anlaqsızlıq haq qın -
da məsələnin həlli zamanı ekspert-
psixiatr, müstəntiq və hakimin səla -
hiyyətləri haqqında ədəbiyyatlarda
diskusiya aparılmışdırsa da, psixi
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anomaliyaların müəyyən edilməsi
zamanı ekspert-psixiatrın səlahiyyət -
ləri haqqında məsələ geniş müzakirə
olunmamışdır. Bu səbəbdən də qa -
nun və qanun aktlarında məsələyə
aid göstəriş yoxdur. Bununla bərabər
ekspert-psixiatr tərəfindən psixi
anomaliyaların təhlili müstəntiq və
hakim üçün çox faydalı ola bilər:
cinayətkarın şəxsiyyəti və xüsusiy -
yətləri haqqında daha tam məlumat
almaq imkanı və cəza təyin edərkən,
azadlıqdan məhrumetmə müəssisə -
lərində olacağı zaman rejim seçimi
zamanı onları nəzərə almaq lazımdır.

Bununla əlaqədar olaraq yenə də
sual yaranır, anlaqlılığı istisna etmə -
yən psixi anomaliyaların cinayət -
karın şəxsiyyətinə təsiri haqqında öz
fikrini kim (ekspert-psixiatr və ya
müstəntiq və hakim) bildirməlidir? 

F.V.Kondratev hesab edirdi ki,
ekspert-psixiatr öz rəyində gördüyü
psixi anomaliyaları açıqlamalıdır.
Lakin anlaqsızlığın nə tibbi, nə də
hüquqi meyarı mövcud deyilsə bu
xüsusiyyətləri xəstəlik kimi izah
etmək mümkünsüzdür. Anlaqlı şəx -
sin davranış xüsusiyyətlərini, məh -
kə məyə cəzanın ölçü və xarakterini
seşməkdə kömək etməkdən ötrü
göstərmək məhkəmənin səlahiyyət -
lərinə qarışmaq deməkdir. Bu ya -
naşma zamanı belə çıxır ki, ekspert
ümumiyyətlə psixi anomaliyalar haq -
 qında öz fikrini deməməlidir.

Digər mövqe D.R.Luntsa məx -
susdur. Onun fikrincə ekspert-psi-
xiat rın vəzifəsinə psixi anomali-
yaları açıqlamaq və təhlil etmək və
onu məhkəmə üçün anlaşılan etmək -
dir, lakin ekspert psixi anomali ya -
ların cinayətin törədilməsinə təsiri
haq qında fikrini bildirmək, onları
təqsiri yumşaldan amil kimi izah
etmək hüququna malik deyil. Adı
çəkilən diskusiyada psixiatrlar
tərəfindən tutulmuş mövqeyə etiraz
edərək K.Leonqard qeyd etmişdir ki,
“hüquq pozucuların anlaqlı və anlaq -
sızlara bölünməsi kifayət deyildir”.
O hesab edirdi ki, bu və ya digər
çatışmazlığı olan şəxsə qarşı mü -
nasibətdə psixiatrlar sanki deyirlər
“onlarla nə etmək lazım olduğunu
biz bilirik, amma deməyəcəyik, siz
hüquqşünaslar on lar la nə etmək
lazım olduğunu bil mirsiniz, amma
deyirsiniz” (5.s.73). Məhkəmə həqi-
qə tən də onlarla nə etmək lazım
olduğunu bilmir, çünki xüsusi bilik -
lərə malik deyil. Hansı daha yaxşı -
dır: Tutulmuş mövqedə durmaq və
ya özgə sahəsinə daxil olmaq? Psix-
iatr normadan yayınmaya malik bu
şəxs haqqında nə fikirləşdiyini məh -
kəməyə mütləq deməlidir, məhkə -
mə nin işi isə onunla nə etməyin
lazım olduğunu həll etməkdir. Az
anlaqlılığın bütün pa toloji fərqli lik -
lərin daxil olduğu “böyük hissəyə”
çevrilməsindən qorxmaq lazım
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deyil. Mübahisəsiz olanı seçmək
lazımdır.

İstintaq və məhkəmə prakti ka -
sının tədqiqi göstərir ki, məh kəmə-
psixiatrik ekspertizası üçün ən geniş
yayılmış bəhanə məhkəmə və ha -
kim   də təqsirləndirilən şəxsin əv -
vəllər psixiatrlar tərəfindən müşa hi -
də edilmiş hər hansı xəstəliyi haq -
qında məlumatın olmasıdır. Belə
təqsirləndirilən şəxslərin böyük
əksəriyyəti anlaqlı bilinirlər, lakin
bir çox hallarda onda yalnız psixi ka -
nın anomaliyasının olmasını təsdiq -
ləyən psixi xəstəlik diaqnozu göstə -
rilir. Bu axırıncı amil çox zaman
məhkəmə-psixiatrik ekspertizasının
aktında açıqlanmır, və əgər açıq la -
nırsa da bu halda aşkarlanmış pato-
logiyanın iş üçün hansı əhə miy yətə
malik olması haqqında ekspert fikri
mövcud olmur. 

Güman edilir ki, bundan yalnız
bir çıxış yolu var – aktuallığı ekspert
praktikasında təsdiqlənən diaqnoz la -
rın əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən
az anlaqlılıq kateqoriyasından istifa -
də etmək. Qanuna az anlaq lılı ğın daxil
edilməsi ekspert-psixiatrın səla hiy -
 yətlərinin genişlənməsində qanuna -
uyğun addımdır, bu məhkə mənin
qanuni və əsaslandırılmış hökmlər
çı  xar masını şərtləndirəcək. Profes -
sor B.H.Əliyevin “Cinayət və mülkü
prosesdə məhkəmə psixoloji eksper -
ti zası problemləri” monoq ra fi yasın -

da psixi anomaliyalı şəxslər, xüsusən
cinayət törətmiş gənc insanlar üçün
kompleks məhkəmə psixoloji-psixi-
atriya ekspertizası ke çi rilməsi haq -
qında məsələ qoyulmuşdur. Profes-
sorun fikrincə, belə şəxslərin intel-
lekt xüsusiyyətlərinin daha dərindən
aşkarlaması və məh kə məyə daha
arqu mentli və inan dı rı cı rəylər ver -
məyə imkan verərdi.

Məhkəmədə hətta məhdud anlaq -
lılıq çərçivəsində belə psixi anoma -
liyaların əhəmiyyətinin aşkarlan ma -
sında ekspertin köməyi olmadan
düz gün həll edilməsi çətin olan
müəy yən çətinliklər qalacaqdır. La -
kin onların həlli üçün ekspertin və zi -
fələrinin anlaqlılıq – anlaqsız lı ğın
müəy yən edilməsi ilə məhdud laş ma -
ması zəruridir. Məhkəmədə yüngül -
ləşdirici və ağırlaşdırıcı amillərin
qiymətləndirilmə və təhlili ilə ya na -
şı, psixi anomaliyalı şəxslərin dav -
ranış xüsusiyyətləri və psixopatlar,
alkoqoliklər, kəllə beyin zədəsi almış
şəxslərə hökm verilən zaman vacib
olan meyl anomaliyaları ilə əlaqədar
suallar yarana bilər. “Ekspertin sə -
lahiyyətinin həcm və məzmununun
genişlənməsi ekspertləri şəx sin pato -
logiyasını daha ciddi və dərindən
təd qiq etməyə məcbur edəcək.

Məhkəmə araşdırmasının iştirak -
çıları məhkəməyə yazılı şəkildə
cinayətkarın təqsir və cəza təyini ilə
bağlı təkliflərini təqdim etmək hüqu -
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСОВ СУДЕБНЫХ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ИСХОДЯЩИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ 

В статье рассматриваются заключение эксперта-психиатра,
постановление следователя или судьи по вопросам о вменяемости и
невменяемости, особенности деятельности этих субъектов и их
функции и задачи которые стоят перед ними. В связи с этим мнением -
о том что, юристы (следователь или судья) неспособны оценить «воля
и рассудок» по решение вопросам о вменяемости (невменяемости) -
отмечается неубедительным. Вопрос о наличие и отсутствие вме няе -
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quna malikdirlər, bu isə məhkəmə
üçün mütləq təsirə malik deyil; o
bunları nəzərə ala və ya nəticəsiz
qoya bilər. Həmçinin bu hüquqla,
cəza ölçüsü, rejim növü, tibbi ölçülü
məcburi tədbirlər tətbiq etmə zə -
rurəti və ya cinayətkarın psixi sta -
tusunu nəzərə alaraq digər müalicə

növləri haqqında  təkliflər  (re ko -
mendasiya) ekspertə ayrılıb veril -
məlidir. Bu rekomendasiyalar məh -
kəmə üçün mütləq deyil, lakin
məhkəməyə daha yüksək biliklərlə
cinayətkarın cəza və məcburi müa -
licəsi ilə əlaqəli sualları həll etməyə
imkan verir.

Ədəbiyyat:

Y.Vəliyeva



мос  ти не создается в начале преступного деяния, потому что, дело
может, начаться по содеянному факту. Если даже содеянное
начинается, по поводу конкретного лица, и в это время для этого
требуется, не установление преступного состава, а установление тех
данных, которые достаточно для показания признаков преступления. В
тоже время в статье рассматриваются заключение эксперта-психиатра,
постановление следователя или судьи по вопросам о вменяемости и
невменяемости, особенности деятельности этих субъектов. 

THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF QUESTIONS 
OF PROCEEDINGS PROCEEDING WHICH HAVE ARISEN 

IN CRIME OF PERSONS WITH MENTAL ANOMALIES

In article the conclusion of the expert-psychiatrist, the decision of the
inspector or the judge on questions on responsibility and diminished respon-
sibility, feature of activity of these subjects and their functions and a prob-
lem which face to them are considered. It is marked in this connection opinion
on that that, lawyers (the inspector or the judge) are incapable to estimate
«will and mind» on the decision of questions on responsibility (diminished
responsibility) it is unpersuasive. The question on presence and absence of
responsibility is not created in the beginning criminal act because; business
can, begin on procreated. Even if procreated the person begins, concerning
concrete, and at this time for this purpose it is required, not an establishment
of criminal structure, and an establishment those data which it is enough for
the indication of criminal indicators. During too time in article the conclu-
sion of the expert-psychiatrist, the decision of the inspector or the judge on
questions on responsibility and diminished responsibility, feature of activity
of these subjects are considered. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi
Şurasında müzakirə edilmiş və çapa tövsiyə edilmişdir (protokol 1).

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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K
lassik irsimizin təkcə
ədə bi-tarixi, nəzəri-etik
və estetik baxımdan de -

yil, psixoloji nöqteyi-nəzərdən də
böyük maraq doğurur. Belə ki, psi -
xo logiyanın həlli müstəqil elm sa -
həsi kimi formalaşdığı mər hə lə lər də
əksər Azərbaycan mütəfəkkirləri
özlərinin şəxsiyyətin psixoloji xüsu -
siy yətlərinə dair baxışlarını bədii
əsərlər və ədəbi obrazlar vastəsilə
ifadə etmişlər. Həmin baxışların diq -
qət lə araşdırılaraq sistemləş di ril məsi
müasir psixologiyanın perspektivli
inkişaf istiqamətlərindən biri kimi
dəyərləndirilə bilər.

Bu mənada XIX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı xüsusi diqqətə layiqdir və

onun göstərilən aspektdə tədqiqi
daha səmərəli nəticələr verə bilər.
Belə ki, həmin dövrdə Azərbaycan
ədə biyyatının mövzu dairəsi və ide -
ya istiqamətində baş vermiş köklü
dəyişikliklər, meydana çıxmış yeni
janrlar (satira, dramaturgiya, fəlsəfi
nəsr və s.) şəxsiyyətin psixoloji
keyfiyyətlərini daha dərindən və
çoxşa xə li bir şəkildə bədii əsərlərdə
əks etdirmək imkanı yaratmışdır.

XIX yüzillikdə Azərbaycan təkcə
ədəbi-mədəni baxımdan deyil, bü töv -
lükdə sosial-iqtisadi və siyasi
cəhətdən də yeni inkişaf mərhələsinə
daxil olmuşdur. Sosial-siyasi və iqti-
sadi in ki şafın yeni keyfiyyət
mərhələsi Azərbaycanın Rusiyaya
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birləşdiril mə si və onun göstərilən is -
ti qamət lər də imperiya strukturla rı na,
idarəetmə sisteminə tədricən inteq ra -
siyası ilə şərtlənmişdir. Ədə bi-mə də ni
baxımdan isə qeyd olunan mərhələ
Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai
fikrinin Rusiya, onun vasitəsi ilə də
Avropa mədəniyyəti ilə qarşı lıqlı
təsir orbitinə daxil olması nöq teyi
nə zərdən əlamətdar idi. Məhz Rus və
Avropa mədəniyyətinin təsiri, eləcə
də cə miy yətin özünün mənəvi ideo -
loji tələbləri Azərbaycan da o vaxta -
dək analoqu olmayan yeni bir fikir
cərəyanının – maarifçiliyin mey  dana
gəlməsinə səbəb oldu. Ədə  biyyatda
şəxsiyyət psixologi-yasına marağın
artması, psixoloji ideyaların geniş
yer alması, oxucuya psixoloji təsir
üsullarından intensiv istifadəyə meyl
və maarifçiliyin mə dəni-ictimai pro -
sesdə aparıcı cərə yana çevril mə sinin
birbaşa nəti cəsi idi. Beləki, maarifçi
ədəbiyyatın mərkəzində insan şəx -
siy yəti daya nır dı və maarifçilər
insan şüurunu dəyişdirmək, onu mə -
nəvi baxımdan kamilləşdirmək yolu
ilə cəmiyyəti islah etmək və təkmil -
ləşdirmək yolunu tutmuşdur. Şəx siy -
yəti kamil ləşdirmək və onun sosial
fəallığını artırmaq üçün təbii ki,
onun psixo logiyasına dərindən bələd
olmaq, ədəbi surətləri dərin psixoloji
təhlil əsasında yaratmaq və beləliklə,
onların oxucuya təsir gücünü təmin
etmək lazım gəlirdi.

Bütün bu səbəblərdən XIX əsrdə
Azərbaycan ədəbiyyatı xalqın həyatı
və psixologiyası ilə getdikcə daha
sıx bağlanmış, onun mövcud dairəsi
genişlənib müasirləşmişdi, ədəbi
əsər lərdə yeni motivlər, xalq kütlə -
ləri içərisindən alınmış yeni insan
surətləri yer almış, kəskin tənqid si -
la hı olan satira güclənmiş, yeni bədii
nəsrin və tənqidi realizmin bünöv rə -
si qoyulmuşdur. Axı maarifçilər ge -
niş mənada xalqı maarifləndirmək,
xalq kütlələri içərisində mədəniyyəti
və elmi yaymaq, insanların şüurunu,
mövhumu görüşlərdən azad etmək
məqsədi güdürdülər. 

Elmi tədqiqatlardan müəyyən
edil mişdir ki, Azərbaycan maarifçi -
liyi XIX əsr boyunca iki inkişaf mər -
hələsi keçmişdir:

1. Təşəkkül dövrü;
2. Yetkinlik mərhələsi.
Birinci mərhələdə maarifçi ədə -

biy yatın başlıca nümayəndələri
A.Ba kıxanov, İ.Qutqaşınlı, Q.Zakir
və M.Ş.Vazeh, ikinci dövürdə isə
M.F.Axundov, H.Zərdabi, S.Ə.Şir -
va ni və N.Vəzirov olmuşlar. Bu sə -
nətkarların yaradıcılığında şəx siyyət
psixologiyası bütün mürəkkəbliyi və
rəngarəngliyi ilə öz inikiasını tap -
mışdır. 

İlk maarifçilərin qarşıya qoyduq -
ları ən zəruri məsələ xalq küt lə ləri
içərisində maarifi yaymaq idi. Onlar
maarifi şəxsiyyətin sosial fəallığında
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əsarət və cəhalət buxovlarından qur -
tulması yolunda başlıca vasitə hesab
edirdilər. 

Bu baxmdan N.Vəzirovun yara -
dı cılığı diqqətdən kənarda qala bil -
məz.

N.Vəzirovun ədəbi fəaliyyətinin
lap ilk pillələrinə nəzər saldıqda
onun yaradıcılığında şəxsiyyət prob -
leminin hərtərəfli işiqlandırılmasının
şahidi oluruq ki, şəxsiyyətin sosial
fəallığı məsələsinin də bu prob lem lər
içərisində geniş tədqiq olunan diq -
qəti cəlb edir. N.Vəzirovun öz əsər -
 lərində həmin dövrdə şəxsiy yətin
sosial problemlərini dərindən dərk
et miş və öz əsələrində onları işıq  lan -
dıraraq ictimaiyyəti sosial fəallığa
dəvət etmişdir.

N.Vəzirov ədəbi fəaliyyətə 1873-cü
ildən başlamış və həmin ildə üçpər -
dəli “Əti sənin sümüyü mə nim” ko -
mediyasını yazmışdır. Əsərdə molla -
xanın sosial mühitə və şəxsiyyətin
sosial fəalığına nə dərəcədə mənfi
təsiri hərtərəfli açılmışdır.

Ədibin ikinci əsəri “Qara günlü”
faciəsidir. N.Vəzirovun tərcümeyi-
hal kitabçasında həmin əsəri haq qın -
da verilən kiçik bir qeyd onun möv -
zu və mündəricəsini işiqlandırır.
Kitabçada belə yazılır: “Bu faciə əri
ölüb dul qalmış bir qadının halını
təsvir edir ki, qaynı onu cəbrən özü -
nə arvad etmək istəyirmiş” .Bu
qeyd dən məlum olur ki, “Qara gün -

lü” faciəsinin mövzusu qadın hüquq -
suzluğu əleyhinə mübarizədir. Əsər -
də mütəfəkkir dövrünün ən qlobal
so sial bəlalarından olan qadın hü -
quq suzluğuna qarşı öz etiraz səsini
ucaldaraq cəmiyyəti bu bəlaya qarşı
sosial fəallığa çağırır.

“Əti sənin sümüyü mənim” ko -
me diyası və “Qara günlü” faciəsin -
dən sonra N.Vəzirovun üçüncü əsəri
“Ev tərbiyəsinin bir şəkli” (1875)
komediyasıdır. Mülkədar ailələri içə -
risində pis və kobud tərbiyə, mənəvi
boşluq əsərin əsas mündəricisini və
tənqid hədəfini təşkil edir. Əsəri təh -
lil edərkən hiss olunur ki, N.Vəzirov
dövrünün sosial bəlalarını dərindən
hiss edir və onun başlıca səbəbinin
şəxsiyyətin idrak fəallığının və so -
sial fəallığının son dərəcə aşağı
səviyyədə olması ilə əlaqələndirir.

Azərbaycan şəraitində mənəvi
boşluq və fərsizliyin ilk tənqidcisi
N.Vəzirov olmuşdur. “Ev tərbiy yə si -
nin bir şəkli” komediyasında ətalət
və fərsizliyin tənqid və ifşası üçün
müəllif varlı bəy ailəsindən iki gənci
götürüb. Bayraməli bəyin hər iki
oğlu tənbəl və fərsizdir. Ata uşaq la rı -
nın oxuyub adam olmaları üçün nə
qədər çalışırsa, onların heç biri oxu-
mur, savadsız və elmsiz qalırlar: ata
dövlətinə göz dikdikləri üçün peşə
və sənət ardınca getmirlər. Ataları
oxumamaq üstündə onları danlayar -
kən qardaşlar “qabilyyət yoxdur, əql
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yoxdur neyləyək”, – deyə cavab ve -
rir lər. Bayraməli bəyin böyük oğlu
Səfdərqulunun əlindən heç bir iş
gəlmir. Bayraməli bəyin kiçik oğlu
Rəsul böyük qardaşı Səfdərquludan
daha tənbəl və fərsizdir. Zəhmətə
alış mamış mülkədar gəncinə məktəb
dəhşətli bir əzabxana, dərs isə böyük
zülm, ağır yük kimi görünür. Ona
görə də hər gün dərsdən qaçıb veyl-
veyl gəzir.

90-cı illərdə N.Vəzirov “Daldan
atı lan daş topuğa dəyər” (1890),
“Son rakı peşmançılıq fayda verməz”
(1890), “Adı var özü yox” (1891),
Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”
(1895), “Müsibəti-Fəxrəddin” (1896)
və “Pəhləvanani-zəmanə”(1900) pyes -
 lərini yazır və bu pyesləri ilə öz
dövrünün görkəmli dramaturqu kimi
tanımağa başlayır. Həmin pyeslərdə
əxlaq və məişətcə pozğun mülkədar -
lara,acgöz və qudurğan, tacirlərə,
dələduz ev nökərlərinə, xalqa hədsiz
işgəncələr edən azğın bəyzadələrə,
qan tökməyə həris olan vəhşi və
nadan qoçulara, “milli” şüarlar altında
xalqı soyan satqın burjua ziya lı la rı -
na, kapitalist saxtakarlarına, mül kə -
dar-kapitalist cəmiyyətinin mə nə vi
cəhətcə şikəst etdiyi müxtəlif adam -
lara öz fitnə və fəsadları ilə evlər
yıxan “milyonçu”qadınlara ailədə
yenilik və sərbəstliyin qabağını kə -
sən qəddar qayınanalara rast gəlirik.
Əfsuslar olsun ki, bu sosial-məişət

bəlalarına müəyyən formada bu gün
də təsadüf olunur ki, hər bir dövrdə
bunların qarşısının alınması üçün
onları görmək və oradan qaldırmaq
cəmiyyətdən və onun üzvü olan şəx -
siyyətdən xüsusi sosial fəallıq tələb
edir.

İctimai və sosial həyatın eyiblə -
rini ifşa və tənqid Vəzirov realiz mi -
nin əsas istiqamətidir. 90-cı illərdə
ya  zı lan pyeslərindən biri olan “Dal -
dan atı lan daş topuğa dəyər” ko me -
 diya sın da ədibin tənqidi realizmi
mülkədar cəmiyyətində geniş yayı -
lan cadugarliq əleyhinə çevrilmişdir.
Ko mediyanın qəhrəmanı Xırda xa -
nım avam və sadəlövh bir mülkədar
qadınıdır. O, molla, dərviş və cadu -
gar ların yaydıqları mövhumata ina -
nır. Cadugar onun nəzərində “əcin -
nələr”, “ifritələr”lə əlaqə saxlayan,
öz cadusunun hökmü ilə böyük və
çətin işləri həll edən, hər kəsi öz
mətləbinə çatdıra bilən xariqüladə
bir qüvvə kimi görünür. Məhz buna
görə Xırda xanım 18 yaşına çatmış
qızı Səkinə xanımı onların yaşadıq -
ları şəhərə yeni təyin olunmuş cavan
həkim İsgəndər bəyə ərə vermək
üçün caduya müraciət edir. Miyan -
çılığı ilə məşhur olan “aralıq övrəti”
Nurcahanın göstərişi ilə Xırda xanım
İrandan yenicə gəlmiş dərviş Hey -
dər əlini çağıtdırıb öz cadusu ilə “bir
qızın bir oğlanla ulduzunu barışdır -
mağa” əncam verməsini xahiş edir.
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Cadugər Xırda xanımın avamlı ğın -
dan istifadə edərək onu istədiyi kimi
soyur və “oğlanla qızın ulduzunu
barış dırmaq” üçün öz cadu oyununa
başlayır. Xırda xanım cadugərin
fırıldaqlarını bir “möcüzə” kimi qə -
bul edir və arxayın olur ki, oğlan
evindən qız üçün elçi gələcəkdir. La -
kin Xırda xanım öz mətləbinə cadu,
dua, nəzir və s. mövhumu yollarla
cata bilmir, onun inandığı cadugərin
və “aralıq övrəti” Nurcahanın fırıl -
daqları açılır, onlar gülünç vəziyyətə
düşdükləri kimi, Хырда ханым юзц дя
эцлцнъ вязиййятдя галыр. Мцяллиф
Xыrda xanыmыn simasыnda dюvrц -
nцn сосиал бялалары олан avam və
mövhumatpərəst qa dın larına gülürsə
də, onların bu mənəvi boşluğuna
ürəkdən acıyır.

N.Vəzirovun “Sonrakı peşman çı -
lıq fayda verməz” əsərində bizi
“zülmət səltənəti”nin başqa bir aləmi
ilə tanış edir. Xüsusi mülkiyyət üzə -
rin də qurulan və ailə səadətini alt-üst
edən köhnəlmiş əxlaq normaları
amansızcasına ifşa və tənqid olunur.
İnqilabdan əvvəlki Azərbaycan qa -
dın  larının faciəli həyatı, ailələr dəki
rəzalət və bədbəxtliklərin başlıca
səbəbi ictimai quruluşa, zülmə əsas -
lanan qeyri-insani münasibətlərin,
ədalətsiz qanunların hökm sürməsi
ilə əlaqədar idi. “Sonrakı peşman çı -
lıq fayda verməz” komediyası həmin
ədalətsiz qanunları doğuran sosial

mühitin əlеyhinə çevrilmişdir. Əsə -
rin dramatik konflikti də yeniliklə
kюh nяlik arasındakı mübarizə üzə -
rin də qurulmuşdur.Komediyanın
qəh rəmanı köhnəliyi təmsil edən
Fatma xanımdır. O, feodal-patriarxal
münasibətlərin hökm sürdüyü cə -
miy yətdə, köhnə mülkədar ailəsin də
islam tərbiyəsi görmüş bir qadındır.
Məhz buna görə də o, hər cür yeni -
liyə qarşı çıxaraг köhnə qanun-
qaydaların toxunulmaz qalmasını
lazım bilir, öz oğlundan və gəli -
nindən bu qanun-qaydalara itaətkar -
lıqla əməl etmələrini tələb edir. Ona
hər şey köhnə şəkildəki kimi görü -
nür, qədim ata-baba yolu onun nə -
zərində ən gözəl yoldur, buna əməl
etməyənlər isə yolunu azanlar və gü -
nahkarlardır. Bu əsərində N.Və zi rov
bütün bunlarla müba ri zədə şəxsiy -
yətin sosial fəallığının nə qə dər vaci-
bliyini ön plana çəkir. Təbii ki, hər
bir dövrdə köhnəliklə mübarizə
şəxsiyyətdən xüsusi sosial fəallıq
tələb edir.

1891-ci ildə N.Vəzirovun yazdığı
“Adı var özü yox” komediyası döv -
rü nün sosial bəlalarından бири олан
şəxsiyyətsiz bəylərin tənqidinə həsr
edilmişdir. Bu komediyanın qəhrə -
manı Cənnətəli ağa müəllifin vaxtı
ilə “Əkinçi” qəzetində tənqid etdiyi:
“...xoruz və гоч döyüşdürüb, it bo -
ğuşdurub, qurşaq tutdurub dərviş na -
ğılına qulaq asıb, qızıl quş sax layıb
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günlərini ovda” keçirən qəm siz,
qayğısız bəylərdəndir. O nə ailə,nə
mal-dövlət dərdi çəkir; zəhmətsiz
hazır mədaxil hesabına yaşa yır.
Onun bütün işi-gücü səhərdən axşa -
madək evdə öz cavan qulluqçuları ilə
vaxt keçirmək, ağarmış saq qalına
tez-tez həna qoydurmaq, günlərini at
belində ovda keçirməkdən ibarətdir.
Ar və namus bilməyən bu bəyin,
özünün dediyi kimi, “Araz aşığın -
dandır, Kür topuğundan”. Da ha
sonralar N.Vəzirov “Yağışdan çıxdıq
yağmura düşdük”, “Müsibəti Fəx -
rəd din”, “Keçmişdə qoçaqlar”, “Tə -
zə əsrin ibtidası” əsərlərini yazır ki,
bu əsərlərin də hər birində döv rü nün
ictimai və sosial bəlalarını hər tərəfli
ifşa edərək insanları bütün bu bəla -
lara qarşı sosial fəallığa çağırır. Bu
baxımdan “Təzə əsrin ibtidası” əsəri
diqqətə layiqdir. “Təzə əsrin ibti da -
sı” dramında Məcid, Qurban, Rə cəb
yeni quruculuq və yaradıcılıq hə vəsi
ilə yaşayan cəsur və ağıllı kənd li lər -
dir. Bunlar N.Vəzirovun əvvəlki
əsər lərindəki kəndlilərdən fərq li
olaraq mübariz surətlərdir. “Təzə
əsrin ibtidası” dramında təsvir olu -
nan kəndlilər mülkədara boyun əyə -
rək ona işləyən və ya öz ağır və
acınacaqlı vəziyyətindən şikayətçi
olan məzlum kəndlilər deyil, öz
hüquqlarını tamamilə əldə etmiş, heç
kəs tərəfindən istismar olunmayan,
öz əlinin zəhməti ilə xöşbəxt yaşa -

yan, dünənki bəyləri, istismarçıları
masqaraya qoyan ayıq kəndlilərdir.
Bu əsərində ədib şəxsiyyətin fəallı -
ğının ъямиййят цчцн nə qədər vacib
olduğunu bir daha ön plana çəkir.

N.Vəzirovun dramatik əsərlərin -
dən başqa “Əkinçi”, “Həyat”, “Fц -
yу zat”, “Təzə həyat”, “İqbal”, “Açıq
söz” kimi qəzet və məcmuələrdə
dərc olunmuş çoxlu publisist məqa -
ləsinə, kiçik hekayə və felyeton la rı -
na rast gəlirik. Publisist fəaliyyətinin
birinci dövründə N.Və zi rov demo-
qratik ideyaların carcısı olan “Əkin -
çi”nin məramnaməsinə uyğun məqa -
lələr yazırdı. O, köhnə qanun-qay da -
ların müasir cəmiyyətin inkişafında
başlıca əngəl olduğunu bildiyi üçün,
onunla mübarizə apar mağı dövrünün
ən aktual sosial mə sə lələrindən
sayırdı. Məhz bu nöq teyi-nəzərdən
onun məqalələrində köhnə həyatı
qorumağa çalışan “yoğun boyun
mollalar”, “şişpapaq tacirlər”, “bö -
yük qurşaq hacılar”, “qızıltəkbənd
nuçəbalar”, “bəy za də lər” və “xan za -
dələr” əsas tənqid hədəfi kimi götü -
rülür. Bu publisistik məqalələrdə
bəylərin zülmü, zadəganların mənəvi
pozğunluğu, mül kədar və tacirlərin
yoxsullara yardım göstərməkdən
boyun qaçırmaları, mollaların köhnə
üsulda təlimi və s. tənqid olunur.
N.Vəzirov bir ma arif çi kimi silki
bölgü əleyhinə çıxaraq nəcibliyi şəx -
sin ata-babasının ad-sanında deyil,
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onun özünün bacarıq və qabiliy yə -
tində axtarır; onun fik rinə görə, müa -
sir cəmiyyətdə ancaq o şəxsin adı
sanı ola bilər ki, onun elmi və cə miy -
yət üçün faydalı işi olsun. Beləliklə,
N.Vəzirov öz ya ra dıcılığında döv rü -
nün eybəcərliklərini hər tərəfli tən -
qid edərək cə miyyəti bununla müba -

rizədə xü susi sosial fəallığa dəvət
edir. Klassik irsimizi tədqiq edərək
bu günlə müqayisədə aydın olur ki,
hər bir dövrün özünə məxsus sosial,
ictimai bəlaları vardır ki, bunlarıн
aradan qaldırılmasından şəxsiyyətin
sosial fəallığı vacib şərt lərdəndir.
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ПРОБЛЕМЫ ОТРОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.ВЕЗИРОВА

В ХIX веке в азербайджанской литературе уделяется внимание
расширению новых литературных жанров, в особенности драматургии,
поэзии, различных прозаических произведений, склонных к сатире,
способствующих выявлению психологии человека, типологической
значимости личности.

Значит, в художественной литературе усиливается склонностъ отра -
жения различных черт человеческой психологии наряду с оживлением
типичной, психологической особенности личности способствует на -
коп лению путей его зрелой сферы и исполъзованию их в нужных
целях. 

С этой точки зрения, в статъе особо следует отметитъ раскрытие
произведений Н.Везирова. В произведениях Н.Везирова “Яti sяnin
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sцmцyц mяnim”, “Qara günlü”,“Ev tərbiyəsinin bir şəkli”,“Sonrakı
peşmançılıq fayda verməz”, “Adı var özü yox”, дано раскрытие проблемы
социальной активности личности и раскрытие концепции личности
Н.Везирова.

THE PROBLEM OF SOCIAL ACTIVITY
OF PERSONALITY IN N.VAZIROV”S PLAYS

Great attention began to be paid to new literary genres in Azerbaijan lit-
erature in 19 century. Specially superiority was in the field of dramatic com-
position, poetry and satire. In literary creative work the personality of
human and the problem of personality has got its reflection in various
aspects. 

So, great attention is paid to the problem of inverstigation of human”s
psychology and the feature of personality as well.

From this point of view N.Vazirov”s creative work has greatly been
investigated in shown aspect. In his plays like: ”Meat is yours bone is mine”,
”Bad luck”, ”Shape of domestic behavouring”, ”Dont cry over the spilt
milk” and ”Name without itself” the problem of persons social activity and
conception of personality has got its reflection as well.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şu ra -
sın da müzakirə edilmiş və çapa tövsiyə edilmişdir (protokol)

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor
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