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Məlumdur ki, özünüger-
çəkləşdirmə fenome -
ninə mürəkkəb psixo -

loji sistem və ya hadisə kimi baxılır.
Bu fenomenin formalaşması da digər
inteqral sistemlər kimi özünün daxili
və xarici şərtləri sayəsində mümkün
olur. 

Özünügerçəkləşdirmənin daxili və
xarici şərtlərinin öyrənilməsi təlim-
tərbiyə prosesində şagirdlərin özünü
təsdiq imkanlarının müəyyən edil -
məsi istiqamətində mühüm əhəmiy -
yət kəsb edir. Aparılmış tədqiqatlar
göstərir ki, şəxsiyyətin özünügerçək -
ləş dirməsinin daxili və xarici şərtlə -
rinin tədqiqinə yanaşma tərzləri
birmənalı deyildir. 

İ.İ.Aşmarin göstərir ki, şəxsiy yə -
tin özünügerçəkləşdirməsi iki xarici
amildən asılıdır: şəxsiyyətə verilən
tələblər və onun inkişafı üçün şərait.
Müəllif bunula belə iki daxili amili
də ayrıd edir: insanın təbiətən təyi -
natı və onun sosializasiya prosesində
formalaşan və inkişaf edən şəxsiyyət
xüsusiyyətləri (1, s.45). Müəllifin
qənaətincə, dörd komponentdən hər
biri digər üç komponentlərlə əlaqə -
də dir və bunlar vəhdətdə götürül -
məli dir. 

Özünügerçəkləşdirmənin imkan -
larını təmin edən ideal şəraiti və eyni
zamanda kompleks hərəkətverici
qüvvələri S.İ.Kudinov şəxsiyyətin
intellektual və emosional-iradi
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xüsusiyyətlərinin normal inkişafı
hesab edir. (2).

Müəllifin qənaətincə, özünüger-
çəkləşdimıənin həm daxili, həm də
xarici amilləri vardır ki, daxili amil -
lər daha üstündür. S.İ.Kudinova görə
özünügerçəkləşdirmənin əsas şərti
in  sanda inkişaf etmiş mənlik şüuru
və refleksiyanın, özünü və gerçəkliyi
dərk etmək qabiliyyətinin – real və
potensial qabiliyyətlərin və imkan la -
rın mövcudluğudur. O, hesab edir ki,
özünügerçəkləşdirmənin müvəf fə -
qiy yətli təzahürü uçun insanın öz hə -
yatının mənasını dərk etməsi vacib-
dir. Özünügerçəkləşdirməyə imkan
verən fərdi xüsusiyyətləri S.İ.Kudi-
nov aşağıdakı kimi qruplaşdırır:

Hər hansı çətinliyin aradan qal -
dıra bilmə qabilliyyəti;

Həyatının problemlərini, həmin
prob lemləri özünəmünasibətə çağırış
ki mi, şəxsi potensialının gerçəkləş di ril -
məsinə stimul kimi qəbul edə bil mək;

İradi xüsusiyyətlər;
Stressə dözümlülük;
Fleksibillik (çeviklik – dəyişən

şəraitə çevik adaptasiya) (2) .
Burada müəllif şəxsiyyət keyfiy -

yətlərini anadangəlmə hesab etmir.
Bu keyfiyyətlər sosializasiya prose -
sində, xüsusilə də təlim və tərbiyə pro -
se sində formalaşdırılır, çətinliyin ara -
dan qaldırılması tərbiyə olunur.

Özünün tədqiqatlarında L.A.Ko-

rostıleva (2001) göstərir ki. özünü
gerçəkləşdirmənin formalaşmasına
iki amil xüsusi təsir göstərir. Onları
aşağıdakı kimi təqdim etmək olar:

İnsandan asılı olan (sərvət də yər -
ləri, özünüyaratmağa hazırlıq, tə fək -
kürün çevikliyi, iradi xüsu siy yətlər
və s.) amillər;

İnsandan asılı olmayan (sosial si -
tua siya, həyat tərzi, maddi təminat,
insana kütləvi informasiya vasitələ -
rinin təsiri, ekoloji şəraitin vəziyyəti
və s.) amillər (3, s.15)

L.A.Korostılevanm fikrincə, özü -
nü gerçəkləşdirmənin şərtləri ikili xa -
rakter daşıyır: xarici və daxili. Bir tə -
rəfdən özünügerçəkləşdirmə şəx siy -
yətin fərdi-psixoloji xarakteristikası
ilə müəyyən edilmiş sərvət dəyərləri
və həyatın mənası ilə səciyyələnmiş,
digər tərəfdən isə – xarici səbəblərlə
– obyektiv situasiyanın predmet ləş -
miş mənası ilə, fəaliyyətlə şərtlənib.

L.A.Korostılevaya görə hər bir
hal da özüniigerçəkləşdirmə daxili
fe nomendir və daxili amillərlə şərt -
lənmişdir. Özüngerçəkləşdirmənin
öyrənilməsi üçün şəxsiyyətin daxili
dünyası, həyat sferası və özünü ger -
çəkləşdirmə strategiyası dəqiq ləş di -
ril məlidir (3, s.61.)

Əlbəttə, müəllifin fikirləri ilə tam
razılaşmaq olmur. Özünügerçəkləş -
dir mənin daxili amillərinin əsas
götürülməsi bizim fikrimizcə, əsaslı
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sayıla bilməz. Həyat situasi yalan
insan üçün əhəmiyyətli olan vəziy -
yətin mövcudluğu ilə səciyyələnir.
Amma fıkrimizcə, belə əhəmiyyətli
vəziyyət həmişə mövcud olmaya da
bilər. Poetik dildə bu məsələni mər -
hum şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə
«Böl görüm» şerində çox gözəl ifadə
etmişdir:

«Bəxtim mənə yar ol», deyib
çağlaram,

Yar olmasa, de, bəxtiyar ol görüm. 
Gələcəyə ümidimi bağlaram,
Bir an sonra nə olacaq, bil görüm.

Yaz ayları çağlayan selmisən?
Bu dünyanı oyuncaqmı bilmişən?
Həyat səni güldürəndə gülmüsən,
Hünərin var ağladanda gül görüm,

Dünyamızı yasa, toya bölmüşük,
Sevdamızı oda, suya bölmüşük,
Ömrümüzü günə aya bölmüşük,
Bir ömrü min arzuya, min əmələ 

böl görüm (4, s.25).

Doğurdan da bir ömrü min ar -
zuya, min əmələ bölmək necə də
çətindir. Əgər insan üçün əhəmiy -
yətli olan situasiya yoxdursa və ya
bu situasiyanın mövcudluğu özü nü -
gerçəkləşdirmək üçün kifayət deyil -
sə, təbii ki, insan üçün neqativ yö -
nümlü həyat istiqamətləri meydana

çıxa bilər. Ya insan özünə qapanır, ya
da başqa, lazımsız vasitələrin kö mə -
yi ilə özünügerçəkləşdirməyə çalışır.
Bu baxımdan fəaliyyətin istiqa mət -
ləri bir sıra hallarda situsiyanm
mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olur.
Bu da birtərəfli qaydada özünüger -
çək ləşdirmənin yalnız daxili amil lər -
lə determinasiya olunması fikrinə
gəlməyə imkan vermir.

L.A.Korostılevanm qənaətincə,
şəxsiyyətin əsas motivləri və
məzmunu, ilk növbədə – şəxsiyyət
də  yərləri və tələbatlarla müəyyən
olunur. Bu fikirlər təbii ki, A.Mas-
lou nun metodoloji yanaşmasına uy -
ğundur. Lakin birtərəfli qaydada bu -
nu izah etmək olduqca çətindir. Bu -
nunla belə L.A.Korostılevanın möv -
qeyində maraqlı bir məqamı qeyd
etmək yerinə düşərdi. Özünügerçək -
ləş dirmə prosesi L.A.Korostılevanm
fikrincə, özündə şəxsiyyətin dünya
obrazını əks etdirən mürəkkəb şəx -
siyyət xarakteristikaları ilə şərtlən -
mişdir. Dünya obrazı inteqral psixo -
loji təşkil elementi kimi, həyat təc rü -
bəsindən qaynaqlanan, insanın psixi
təşkili quruluşundan keçib sınan bir
element kimi şəxsiyyətin özünüger -
çək ləşdirmə strategiyasının seçil mə -
sinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

Şəxsiyyətin dünya obrazının mə -
na strukturu onun özünügerçək ləş -
dir məsinin mərhələlərində əks olu -

Психолоэийа jурналы 2011, №3

Ümumi psixologiya

5



nur. Demək olar ki, özünügerçəkləş -
dirmənin prodııktiv (qeyri-produk-
tiv) strategiyasının əsasında dünya
obrazının daxili reprezentasiyası
durur. Bu reprezentasiya şəxsiyyətin
inkişafını istiqamətləndirir və şərt -
lən dirir. Produktiv strategiya şəxsiy -
yətin dünya obrazında baş verən fəal
və pozitiv hadisələrə əsaslanır və
şəxsiyyəti özünə inamlı edir.

Dünya obrazı fəaliyyəti bir növ
qabaqlayır – deyə S.D.Smimov (1985)
qeyd edir (5, s. 175). Dünya obrazı
nəinki fasiləsiz olaraq ona qarşı gə -
lən idraki fərziyyələri generalizasiya
edir, həm də hansısa davranış mexa -
nizmlərini, geniş hadisələr spektrin -
də hərəkətlərin «konturlarım» müəy -
yən edir. Belə olan halda dünya
obrazı insanın əhəmiyyətli hərəkət -
lərini və onun motivasiyasım stimul -
laşdırır.

Dünya obrazı həm də proqnos-
tik xarakter daşıyır. O, indi olanı de -
yil müəyyən zaman kəsiyində ola
biləni özündə əks etdirir. Bu, o de -
mək  dir ki, biz faktiki o dünyada ya -
şamırıq ki, indiki halda həmin dün -
 yanın hər bir dəqiqəsinə diqqət yetirə
bilək, biz o müəyyən zaman inter va -
lından sonra necə ola biləcək dünya-
da yaşayırıq. Psixoloji baxım dan
indiki zaman – sıxılmış gələcək dir.
Məhz bu gələcək tez-tez bizim üçün
indiki zamandan daha realdır (5,s.l64).

İnsan üçün vacib olan əhə miyyətlilik
indiki zamandan çıx mağa, keçmişə və
gələcəyə diqqət yetirməyə imkan verir.

Bu baxımdan dahi Azərbaycan
şairi İ.Nəsimi «məkana və zamana
sığmamaq» deyəndə məhz insan
zəkasının zaman və məkan məhfu-
mu tanımadığına işarə vururdu və
onun insan haqqında fəlsəfi kon sep -
siyasında bu problemlər hələ orta
əsr lərdə qabardılırdı.

İnsanın dünyanın obrazı onun
«sabahını» qurmağa, gözlənilən də -
yi şikliyə hazır olmağa, gələcəyə plan
hazırlamağa imkan verir. Be lə liklə,
demək olar ki, dünya obrazı öz
mahiyyəti etibarilə özünügerçək ləş -
dirməni dəyər kimi təqdim etməyə
və onu indiki hal-hazırki vəziy yət -
dən gələcəyə aparmağa imkan verir.

Bununla yanaşı Q.M.Andreyeva
hesab edir ki, insanın dünya obrazına
qeyd olunanlardan savayı, həm də
yö nəlişliklər, gözləmələr, özü haq -
qın da təsəvvürlər, özünüqiymət lən -
dirmə, Mən-konsepsiya, başqasının
obrazı, zaman obrazı və s. i. daxildir
və bunlar sistem halında şəxsiyyəti
bütövləşdirir, onun özüngerçəkləş dir -
məsində fəal amil rolunu oynayır (7).

Qeyd etmək lazımdır ki. pozitiv
Mən-konsepsiyanın özünügerçək-
ləşdirmənin effektivliyində rolu
yüksəkdir. Bu fakt birmənalı şəkildə
müxtəlif tədqiqatlarda öz əksini
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tapdığından onun geniş şəkildə bura-
da təqdiminə ehtiyac duymuruq. O
cümlədən, insanın özü haqqında tə -
səv vürlərinin onun imkanlarım müəy -
yən etməsi faktı da həmişə diqqət
mərkəzində olmuşdur. Özü haqqında
pozitiv təsəvvür imkanlara uyğun
gəldikdə insanın özünügerçəkləş dir -
məsi istiqamətlərində elə də ciddi
problemlər özünü göstərmir. Əksinə
olduqda isə bir sıra problemlər
ortaya çıxır.

Şəxsiyyətin özünüqiymətləndir-
məsi də özünügerçəkləşdirmədə tə -
məl elementlərdən və ya amil lər dən
biridir. Özünüqiymətləndirmə şəx -
siy  yətin mərkəzi elementlərindən
olan «Mən»in formalaşmasında mü -
hüm rol oynayır. Özünüqiymətlən -
dirmənin aşağı düşməsi bir halda
şəx siyyəti, digər halda isə onun gələ -
cək planlarını dilemma qarşısında
qo yur. Bu, o deməkdir ki, şəxsiy yə -
tin özünügerçəkləşdirməsində iştirak
edən silsilə daxili amillər onun mü -
vəf fəqiyyətinin açarıdır.

Məlumdur ki, özünügerçəkləş-
dir mənin meydana çıxması üçün
insanın bir psixoloji sistem kimi
mövcudluğu gərəkdir. İnsanın çox
öl çülü dünyası-onun psixoloj sahə -
sidir. Məhz bu sahədə insan ona ana -
dangəlmə verilməyən və onun özü
tərəfindən yaradılan və ontogenetik

inkişafda mürəkkəbləşən prosesdə
özünü fərdi şəkildə gerçəkləşdirir.

Həyat obrazı və dünya obrazı ara -
sındakı ziddiyyətləri aradan qal -
dırmaqla insan özünü inkişaf etdirir.
Ancaq bu aspektdən insanın dav ra -
nışının təşkilinə yanaşmaq və özünü -
gerçəkləşdirməni şərh etmək olar.
Təşəbbüs edilən davranış tərzinin
gös tərilməsi özünügerçəkləşdirmə -
nin təzahürünü şərtləndirir. «Bütün -
lüklə mümkündür ki. məhz təşəbbüs
edilən davranış vasitəsilə konkret
situasiyanın sərhədlərindən kənara
çıxan situasiya üstü fəallığı şərh
etmək olar (7, s.84).

Buradan belə bir sual ortaya çıxır
görəsən R.R.İşmuxametovun irəli
sürdüyü təşəbbüs edilən davranışın
əsasında nə durur? Onun özünə məx -
sus mexanizmi varmı? R.R.İşmuxa -
metov qeyd edir ki, təşəbbüs edilən
davranışı (özünügerçəkləşdirməyə
cəhd) nə xarici, nə də daxili amil lə-
rin üzərinə lokalizasiya etmək olmaz
(8, s.49).

Məsələ ilə bağlı E.V.Qalajinski-
nin (2001) fikirlərinə də toxunma -
maq olmaz. E.V.Qalajinski yazır:
«Özünügerçəkləşdirmə ümumiyyət -
lə harada, nə zaman və hansı məsə lə -
lərin qiymətləndirmə im kanına ma -
lik olmayan sistemin yalnız daxili
xü susiyyətləri deyil, həm də yalnız
bir tərəfli xarici şəraitin nəticəsi ol -
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mayıb, onların qarşılıqlı təsirinin və
vəhdətinin nəticəsidir (9, s.8).

Özünügerçəkləşdirmə daxili və
xaricinin qarşılıqlı əlaqəsindən do -
ğan yeni dinamik sistem olub, ob -
yek tivlik və subyektivlik xassə lə ri -
nin itirilməsi fonunda yeni psixoloji
törəmənin yaranmasıdır. Bu törəmə
şəxsiyyətin yönəlişliyi ilə əlaqədə
olan özünügerçəkləşdirmədir. Bura -
dan belə qənaətə gəlmək olar ki,
özü nü gerçəkləşdirmə prosesi nə xa -
ri ci, nə də daxili amillərlə ayrı-ay rı -
lıq da şərtlənməyib. Özünüger çək  ləş -
dirmə müxtəlif funksiyaların və təş -
kil elementlərinin inteqra si yası dır.

E.V.Qalajinski qeyd edir ki, «heç
də hər bir xarici təsirlər reaksiya ya -
rat maq qabiliyyətinə malik deyildir.
Daha doğrusu, səbəb rolunda çıxış
edə bilmir. Subyekt və obyektlər ara -
sında elə bir münasibət forması var
ki, onların qarşılıqlı təsirinə qədər
hələ mövcuddur və qarşılıqlı təsirin
səbəbi kimi çıxış edir (10, s.48.).

Şəxsiyyətin özünügerçəkləşdir-
məsinin səviyyələrinin şərtləri və ya
səbəbləri ilk növbədə məna və də -
yər lərdir. Həyatın mənası insanın
aktual tələbatlarını ayırd edir, də yər -
lər isə onun imkanlarını şərtləndirir.
Dəyərlər insana özünügerçəkləşdir -
mə nin harada baş tuta biləcəyini gös -
tərir. Əgər şəxsi məna və dəyərlər
tələbatların dünyasının və imkan la -

rın proyeksiyasıdırsa, onda onunla
bu tələbatların gerçəkləşməsinə ha -
zır lıqla sıx əlaqədədir.

Dəyərlər hələ reallaşmamış, lakin
öz özünün gerçəkləşdirilməsini tələb
edən imkanlardır. Ancaq bu imkanlar
açılacaqmı? Təbii ki, hər bir insanda
bu imkanlar açılmır. Bunun açılması
üçün insandan xususi bacarıq, iradi
səy və motivasiya imkanları tələb
olunur. Əks halda bu imkanlar ger -
çək ləşmir və şəxsiyyətdaxli konflikt
yaradacaq elementlər çevrilirlər. Bəs
görəsən özünügerçəkləşdirmənin hə -
rə  kətverici qüvvələri hansılardır?
Necə şərait yaratmaq lazımdır ki,
təhsil subyektləri özünü gerçək ləş dir -
mənn yüksək səviyyələrinə çata
bilsinlər?

Psixoloji ədəbiyyatın təhlili gös -
tərir ki, bu problemlə məşğul olan
psixoloqların əksəriyyəti hesab edir
ki, özünügerçəkləşdirmənin başlıca
hə rəkətverici qüvvələri və şərti insa -
nın özünü idarə etməsinə və ger -
çəkliyi adekvat inikas etdirməsinə
imkan verən normal psixi inkişafa
nail olmasıdır. Lakin normal psixi
inkişafa nail olmaq üçün optimal
təbii mühit lazımdır. Bu mühit olma -
dan şəxsiyyətin özünügerçək ləş dir -
məsi imkanlarından danışmaq lazımi
nəticəyə nail olmağa imkan vermir.
Optimal təbii mühit ona görə la zım -
dır ki, insan özünün fiziki və psixi
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enerjisini yalnız yaşamaq uğranda
mübarizəyə həsr etməsin. Əgər opti-
mal təbii mühit olarsa, biz o zaman
özünügerçəkləşdirmənin sosial mü -
hi tindən danışmalıyıq. Sosial mü -
hitin əlverişliyi fərdin özünüger çək -
ləşdirməsi üçün mühüm zəmindir.
Əlverişli sosial mühit dedikdə, fizi-
ki, maddi və mənəvi çatışmazlıqların
olmaması nəzərdə tutulur. Məsələn,
mürəkkəb və çətin iqtisadi vəziyyət
insanı yalnız özünün ilkin təlbat la -
rının ödəməyə məcbur edir. Onun
hər hansı şəkildə öz imkanlarını
gerçəkləşdirə bilmə ehtimalı olduqca
azalır. Belə faktları çox sadalamaq
olar.

Özünügerçəkləşdirmənin zəruri
xarici şərtlərinə müəyyən azadlıq sə -
viyyəsinin və insanın seçim im kan -
larının olmasını da şamil etmək olar.
İstənilən seçimdə insan yalnız özünü
seçir – o, indiki halda və gələcəkdə
necə olacaq.

S.B.Kondratyev (2009) qeyd edir
ki, insanın daha geniş azadlığı şə -
ratində özünügerçəkləşdirməyə ba -
xışın aydınlığı özünü onda göstərir
ki, özünügerçəkləşdirmə azad özü -
nü iradəni təzahür etdirməyə əsas la -
nır və insanın öz «Mən»in ger çək -
ləşdirməsinə məcbur edə bilməz.
Belə halda özünüger çəkləşdirmənin
dəyərlilyi öz mənasını itirir (11).

Özünügerçəkləşdirmənin hərə -
kət verici qüvvələri və şəraitindən
danı şarkən «potensial tale»ni unut -
maq olmaz. E.P.Varlamoa qeyd edir
ki, «Potensial imkan insanın həyat
resurslarını – psixoloji, sosial, maddi
vəziyyətini, xarakterini, qabiliy -
yətləri, təhsil səviyyəsini, həyat təc -
rübəsini, insanlarla münasibətini, hə -
yat şəraitini və s. özündə əks etdir.
Başqa cür deyilsə həyat potensialına
insanın resurs kimi istifadə edərək
özünügerçəkləşdirməyə, öz həyat
missiyasını təmin etməyə, öz ma raq -
larını, motivlərini təmin etməyə im -
kan verən hər şey daxildir (12, s.83-
84).

Təbii ki, E.P.Varlamovamn (2001)
nöqteyi-nəzərindən problemə yanaş -
saq özünügerçəkləşdirmənin həyata
keçməsini təmin edən şərt lərin spek-
tiri genişlənəcəkdir. Belə yanaşma
tər zi bizə özünüg er çək ləş dirmənin
da  xili amillərini də ayırd etməyə im -
kan verir. Ancaq bir mə sələni qeyd
etməliyik ki, biz irəlidə göstərdik ki,
özünüger çəkləş dir mə nin sabit daxili
və ya sabit xarici amilləri yoxdur.
Onlar nisbi xarakter daşıyır və bu
nisbilikdən istifadə etməklə biz özü -
nügerçəkləşdirmənin şərti daxili
amil lərindən danışacağıq.

Özünügerçəkləşdirmənin şərti da -
 xili amillərini diqqət mərkəzinə gə -
 tirərkən ilk növbədə özünügerçək  ləş -
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dirməyə tələbatın yaranmasını birinci
olaraq qeyd etməliyik. Şəx siy yət hər
şeydən öncə özüngerçək ləşdirmə tə -
lə batının yaranması sə viy yəsinə yük -
səlməli və bu tələbatı dərk et mə li dir.

Dərk olunmuş və ya aktullaşmış
tələbat motivi yaradır. Bu amili daxli
amil adlandırarkən xatırlatmaq ye -
rinə düşərdi ki, özünügerçək ləş dir -
mə yə güclü motivin yaranması bir -
ba şa xarici amillərdən, özünüger çək -
ləş dirən şəxsiyyətin sosial tələb lə rin -
dən, sosial sifarişdən, insanın inkişaf
səviyyəsindən və maddi-iqtisadi
səviyyəsindən, onun mövcud lu -
ğunun optimal ekoloji şəraitindən və
s. asılıdır.

Belə bir tələbatın yaranması şüu -
run və mənlik şüurunun, dünya haq -
qında zəngin təsəvvürlərin, də yər lər
sisteminin, pozitiv Mən-kon sep si ya -
nın və öz həyatının pozitiv kon sep si -
ya sının yaranmasına əl ve rişli zəmin
yaradır. Bununla belə özün gerçək -
ləşdirmə tələbatı ilə ya naşı qarşıya
çıxan maneələrin aradan qaldırıl ma -
sına və özünüger çək ləş dir məyə yol-
lar axtarılmasına hazırlıq da vacidir.

Tədqiqatçıların fikrincə, (13) özün -
gerçəkləşdirməyə tələbat özünü ger -
çək ləşdirmə motivlərinin yaran ma sı -
na gətirib çıxarır. Bu motivlər ol duq -
ca çoxdur və onların sadalanması bir
o qədər də məqsədə uyğun deyildir.

Özünügerçəkləşdirmənin şərti da -

xili amillərindən danışarkən şəx siy yə -
tin müəyyən şəxsiyyət keyfiy yət lə rin -
dən, birinci növbədə əmək se və r li yin -
dən, intellektual və iradi key fiyyət lə -
rindən, çevik düşünmə tər zin  dən və s.
danışmaq lazımdır. Bəs gö rəsən özü -
nü gerçəkləşdirmənin şər ti xa rici amil -
ləri hansılardır? Bu ba rədə bitkin fi kir -
lər varmı? Özü nü ger  çəkləş dir mə nin
xarici şərti amil lə  rinə şəxsiyyətin hə -
yatının və in ki şafının təbii və sosial
və ziyyətini aid etmək olar.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki,
özünügerçəkləşdirmə bilavasitə ob -
yektiv və subyektiv olanın, xarici və
daxili amillərin vəhdəti prosesində,
qar şılıqlı əlaqəsində həyata keçir və
fəaliyyət prosesində özünü ger çək -
ləş  dirməni hərəkətə gətirən yeni va -
si tələr meydana çıxır. Burada ən va -
cibi peşəkar fəaliyyətdir. Bir faktı
xü susi qeyd etməliyik ki, bir sıra hal-
larda özünügerçəkləşdirməni o za -
man baş tutmuş hesab edirlər ki,
özü nügerçəkləşdirmə şəxsin peşəkar
fəaliyyətində baş tutmuş olsun. Bu
fakt göstərir ki: peşəkar özünüger -
çək  ləşdirmə özünügerçəkləş dirmə -
nin baş tutmuş forması və ya nəti -
cəsi dir.

Məlumdur ki, özünügerçəkləş -
dirmə psixoloji sistemlərin özünü-
təşkildir və onsuz özünügerçəkləş-
dirmənin mövcudluğu və inkişafın -
dan danışmaq olmaz. Ancaq bununla
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belə hansısa səviyyədə insan özü nü -
təşkilə nail olmadan müəyyən sərhəd
daxilində özünügerçəkləşdirir. Məhz
bu sərhədlər özünügerçək ləş dir mə -
nin və şəxsiyyətin «əhatə dairəsini,
onun dünyaya baxış bucağını və s.»
müəyyən edir.

Müəyyən çətinliklər ortaya çıx -
dıq da deprivasiya olunmuş tələ batlar
özünügerçəkləşdirmədə müxtəlif tərz -
 də özünü aparır. K.A.Abulxa no va-
Slavskoyun fikrincə, belə halda şəx -
siy yət nə prosesi refleksiya edir, öz
həyat yolunu müəyyən edə bilmir, nə
də özünün ona münasibətini müəy -
yənləşdirir. Yəni bu insanlar özü nü -
gerçəkləşdirmə prosesində özləri öz
həyat yollarını və taleni yaratmır. Bu
yo lu seçməyən başqaları isə öz hə -
yat larım təşkil edir, özlərini si tua si -
ya nın tələblərinə uyğun mo tivlərini
tez-tez dəyişirlər, maneələri aradan
qaldırır – özlərinin həyat sferalarını
ge nişləndirirlər. Özünün fərdi varlı ğı -
nın əhatə dairəsinin geniş lən diril -
məsi, öz həyatının daha intensiv və
da ha məzmunlu edilməsi belə adam -
ların başlıca qayəsi olur (13,s.286).
Bu rada nə kimi nəticəyə gəlmək olar?

Faktlar göstərir ki, özünüger-
çək ləşdirmənin amilləri olduqca çox -
dur. Bu amillərin şərti olaraq da xili
və xarici amillər kimi təqdimi özü -
nü gerçəkləşdirmənin inkişaf etdiril -
mə sində lazımi istiqamətin seçil -

məsinə müəyyən köməklik göstərir.
Ancaq bununla belə yenə də bir sıra
məsələlər açılmamış qalır. Məsələn,
daxili və xarici amillərin vəhdəti
olmadan bir amilin köməyi ilə özü -
nü gerçəkləşdirmə inkişaf edə bilər -
mi? Təbii ki, bu suallara cavab ver -
mək bir qədər çətindir. Ona görə ki,
özünügerçəkləşdirmənin daxili və
xarici amillərindən başqa, həm də
onun həyata keçməsi üçün bir sıra
in teqrativ sistemlərin zəruri səviy yə -
yə qədər inkişafı zəruridir. Bu ol ma -
dıqda daxili və xarici motivlər və ya
amillər olduqda belə özünüger çək -
ləş dirmənin effektiv həyata keçdiyi-
ni söyləmək olmaz. Bütün bunlar nə -
zərə alınmalı, təlim-tərbiyə pro se sin -
də özünügerçəkləşdirmənin da xili və
xarici amilləri diqqət mər kə zində
olmalıdır.
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О внутренних и внешних условиях
формирования самореализации

Абстракт

Статья посвящена исследованию внутренних и внешних условий
формирования самореализации личности. Здесь отмечается, что
фено¬мен самореализации рассматривается как сложная психологиче-
ская система или явление. Этот феномен, как и другие процессы, обла-
дает детерминированной системой, в которую входят движущие силы,
усло¬вия, внутренние и внешние факторы самореализации, беспри-
чинная детерминация и т.д. На основании анализа проведенных иссле-
дований автор подчеркивает существование внешних и внутренних
факторов самореализации. В статье указывается, что основным усло-
вием само¬реализации является наличие таких личностных способно-
стей, как раз¬витое осознание собственного «Я», рефлексии, осознание
себя и дей¬ствительности, а также реальных и потенциальных способ-
ностей и возможностей. Здесь подчеркивается, для успешной самореа-
лизации человек должен осознать смысл своей жизни. Большинство
психоло¬гов, занимающихся данной проблемой, считают, что главные
движу¬щие силы и условия самореализации заключаются в достиже-
нии чело¬веком нормального психического развития, дающего воз-
можность человеку регулировать себя и адекватно отображать действи-
тельность. Однако для достижения нормального психического разви-
тия необходи¬ма оптимальная естественная среда, отсутствие которой
не позволяет говорить о каких-либо желаемых возможностях самореа-
лизации лич¬ности и желаемых результатах ее достижения. При нали-
чии естествен¬ной оптимальной среды следует говорить о социальной
среде самореа¬лизации. Благоприятность социальной среды является
важным основа¬нием для самореализации индивида. Под социальной
средой подразу¬мевается отсутствие физических, материальных и
духовных недостат¬ков. Основное внимание в статье уделяется внут-
ренним и внешним условиям самореализации, определение которых,
по мнению автора, может оказать всестороннее влияние на эффектив-
ную организацию учебно-воспитательного процесса и на самореализа-
цию школьников.
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About Internal and External Conditions
of Formation of Self-realization

Abstract
The article is devoted to research of internal and external conditions of

formation of self-realization of the person. Here has noticed, that the self-
realization phenomenon have considered as diffıcult psychological system
or the phenomenon. This phenomenon, as vvell as other processes, possess-
es the determined system which includes motive forces, conditions, internal
and external factors of self-realization, causeless determination etc. Based
on the analysis of the spent researches the author underlines existence of
external and internal factors of self-realization. In the article is underlined,
that the basic condition of self-realization is presence of such personal abil-
ities, as the developed comprehensions own ”1”, reflexions, comprehension
of and the validity, and also real and potential abilities and possibilities. Here
is underlined, for successful self-realization; the person should realize sense
of the life. The majority of the psychologists, dealing with the given
prob¬lem, consider that the main motive forces and self-realization condi-
tions consist in achievement by the person of the normal mental develop-
ment, which has given the chance to the person to regulate of and adequately
to display the validity. However, the optimum habitat which absence does
not allow speaking about any desirable possibilities of self-realization of the
person and desirable results of its achievement is necessary for achievement
of normal mental development. In the presence of the natural optimum envi-
ronment, it is necessary to speak about the social environment of self-
real¬ization. Usefulness of the social environment is a major case for self-
realiza¬tion of the individual. Absence of physical, material and spiritual
lacks has meant the social environment. The basic attention in article has
given to internal and external conditions of the self-realization which
defınition, according to the author, can make all-round impact on the effec-
tive organi- zation of teaching and educational process and on self-realiza-
tion of pupils.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi
Şurasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol
N° 7) Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri doktoru, professor Məqalə
redaksiyaya 05 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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Mədəniyyət cəmiyyətin
mənəvi həyatının əsası
kimi onun inkişaf meyl -

lərini müəyyənləşdirən hərəkət verici
qüvvədir. Əsrlər boyu əldə edilmiş
təcrübə hər bir mədəniyyət çərçivə -
sin də müxtəlif adət-ənənə lə rin təşək -
kü lünü şərtləndirmiş və bu kəsil məz
bir proses kimi davam etməkdədir.
Həmin adət-ənənələrin bir qismi daya -
nıqlı inkişaf amilinə çevrilərək şəxsiy -
yətin və cəmiyyətin davamlı inkişaf
meyllərini müəyyənləşdirir. Sosiali-
zasiya prosesində fərd həmin adət-
ənənələri, sosial təcrübəni mə nim sə -
yərək şəxsiyyət kimi təşəkkül tapır.
Nəticədə, şəxsiyyətin həmin mə -
dəniyyət daxilində sosial normalara
çevrilmiş adət-ənənələrə müva fiq
düşüncə və davranış tərzi forma laşır.

Başqa sözlə desək bütövlükdə cəmiy -
yətin mədəni səviyyəsi həmin cəmiy -
yətin üzvü olan şəxsin mədə niyyətini
müəyyənləşdirir. Cəmiy yət də baş
verən proseslər, onlara çevik və adek -
vat münasibət isə ümumi mədəniy -
yətin tərkib hissəsi olan siyasi mədə -
niyyətlə əlaqəlidir. Çünki siyasi mə -
dəniyyət şəxsiyyətin siyasi şüurunun
inkişafının əsasında dayanır. Şəxsiy -
yətin cəmiyyətdəki fəal mövqeyi onun
sosial-siyasi proseslərə hansı səviyyədə
daxil olmasından irəli gəlir. Bu isə
onun siyasi şüurunun inkişaf səviyyəsi
ilə bağlıdır. Siyasi şüur insanın baş -
qalarına olan mü nasibətlərinə, həmin
münasibətlərin tənzimlən mə sinə, bir
çox hallarda həlledici təsir göstərir.

Müasir dünyada gedən qlobal -
laşma prosesi mədəniyyətlər arasın -
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da dialoqun yeni reallıqlarını ortaya
qoyur. Bu isə onu göstərir ki, artıq
ayrıca bir fərdin hansısa mədəniyyət
sahəsində anlaşma, dəyərlərin qarşı -
lıqlı mübadiləsi, tolerantlıq olmadan
inkişaf etməsi mümkünsüzdür. Möv -
cud olan mədəni müxtəliflik vahid
yeni davranış mədəniyyətini, o cüm -
lədən siyasi davranış tərzini tələb edir.
Şəxsiyyətin davranışı, onun şüuru, o
cümlədən siyasi şüuru mövcud olan
və yeni yaradılan maddi və qeyri-
maddi mədəniyyət dəyərlərindən əhə -
miyyətli dərəcədə asılıdır. Ayrı-ayrı
mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan
subyektlər qarşılıqlı anlaşmaya nail
olmaq üçün bir-birlərinin mədəni
dəyərlərini adekvat qavramalı, anla -
malı və qiymətləndirməyi bacar malı -
dırlar.

Mədəniyyətlərarası anlaşma və
mədəni müxtəliflik sülh və inkişaf
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu
istiqamətdə hökumətlərarası təşki -
latlar, özəl sektor, eləcə də mədəniyyət
təsisatlarının irəli sürdüyü təşəbbüslər
çərçivəsində tədqiqat layihələri həyata
keçirilir. Burada məqsəd davamlı
inkişafa yönəlikli mədəni müxtəlifliklə
mədəniyyətlərarası dialoq arasmda
qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasıdır. Bu
əlaqələrin pozitiv istiqamətə yönlən -
dirilməsi davamlı inkişafla mədəniy -
yətlərarası anlaşma və mədəni müxtə -
liflik arasmda əlaqənin nədən ibarət
olduğu, mədəni anlaşma və müxtəliflik

sahəsində irəliləyişə necə nail olma
kimi məsələlər araşdırılmalıdır.

Mədəniyyətlərarası dialoq və
mədəni müxtəliflik məsələlərinin həlli
syasi proseslərin xarakterindən nə
dərəcədə asılıdır? Bu proseslərdə si -
yasi liderlərin, siyasi düşüncənin rolu
varmı? Bu kimi suallara cavab tapmaq
olduqca vacibdir.

Hər bir xalqın özünəməxsus adət-
ənənələri mövcuddur və ölkənin si -
yasi quruluşu, siyasi mədəniyyətin və
siyasi davranışın təşəkkülü məhz
onların üzərində qurulur. Keçid cə -
miyyətlərində dəyərlər sistemi ciddi
dəyişikliklərə məruz qalır, yeni so -
sial normalar formalaşır və nəticə
etibarı ilə şəxsiyyətin identikliyi, mən -
lik şüuru, siyasi düşüncə və dav ra nış
tərzi ön plana keçir. Belə ki, şəx siy -
yətin özünə münasibəti, ümu miyyətlə,
münasibətlər sisteminin köklü şəkildə
dəyişməsi, onun özü və ətraf mühit
haqqındakı təsəv vürünü, həmçinin bu
münasibətlər sistemində öz yerini
müəyyənləş- dirməsi xeyli dərəcədə
çətinləşir. Çünki yeni münasibətlər
sistemində şəxsiyyətin “Mənlik şüuru”
tamami lə yeni məzmun kəsb edir.

Bir mədəniyyətin digər mədəniy -
yətdən üstünlüyü və ya bir fərdin di -
gər fərddən üstünlüyü “mən - o”, “biz
- onlar” dixotomiyalarmı işə sa lır və
bununla da insanın ikili mü nasibət
sistemində (qorxu – ma raq) balansı
pozur, emosional gər ginliyi artırır,
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yaşanan stress tənqidi və müstəqil
düşüncəni zəiflədir, destruktiv davra -
nışa rəvac verir. Maraqlıdır ki, kütləvi
informasiya vasitələrində, rəsmi bə -
yanatlarda bu vəziyyətin düzgün
qivmətləndirilməməsi, əksinə, onun
təbliği cəmiyyətdəki mövcud müvazi -
nə ti tədricən pozur, qütbləşməni onto-
qonist məcraya yönəldir. Burada əsas
psixoloji mexanizmlərdən biri konkret
mədəniyyətdə əxlaq norma larının
xarak terindən və onun uşağın tərbiyə -
sində tutduğu yerin önəmindən asılıdır.
Əsas əxlaq kate qoriyaları fərdin xalqın
mədə niyyətinin adekvat daşıyıcısı
olan şəxsiyyət kimi təşəkkülünə təsir
edir. Xüsusilə də, yeni tarixi mə qam -
larda, qloballaşmanın dərinləş diyi bir
dövrdə şəxsiyyətin böhranı mədəniy -
yətin böhranı ilə eyni vaxta təsadüf
edə bilər. Lakin bunu bütünlükdə yal-
niz köhnə ilə yeninin mübarizəsi kimi
nəzərdən keçirmək düşgün olmazdı.

Heydər Əliyev Fondunun prezi -
den ti, YUNESKO-nun xoşməramlı
sə firi Mehriban xanım Əliyeva 2011-ci
ilin aprelin 7-9-da Bakıda ke çirilmiş
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dia-
loq Forumundakı çıxışında demişdir:
“Bu gün dünyada qarşıdur maların və
münaqişələrin sayı azal mır, əfsuslar

olsun ki, artır. Əlbəttə, belə olan halda
dialoq mövzusuna qatılan insanların –
siyasətçilərin, dini və ictimai xadim -
lə rin, alimlərin, sadə insanların, vətən -
daşların sayı ildən-ilə artır. Bu da öz
növbəsində gündəmə müxtəlif fərziy -
yələr, təkliflər, sse narilər gətirir»1.

Müxtəlif mədəniyyətlərin nüma -
yəndələri qarşılıqlı münasibətlər za -
manı müəyyən hərəkətlər edir, fikirlər
söyləyir, həyata baxışlarını ifadə
edirlər. Bu zaman onlar bir- birlərinin
hərəkətlərinin mənasını anlamağa
çalışırlar. Çünki əksər hal larda edilən
hərəkətlərin və ya ifadə edilən fikrin
mənası üzdə deyil, daha dərin qatlarda
olur, bəzən isə fərqli mədəniyyətlərdə
fərqli mənalar verir. Başqa sözlə desək,
onların düzgün qavranılması və başa
düşül məsi yalnız həmin mədəniyyətin
ənənəvi normaları, davranış və mü -
nasibət tipləri, düşüncə tərzi kon -
tekstində mümkündür. Başqa mədə -
niyyətin və ya “özgə» mədəniyyətin
nümayəndəsinin davranışını başa
düşmək üçün onun davranışının həmin
mədəniyyətə hansı dərəcədə xas
olduğunu bilmək zəruridir. Ona görə
ki, bir mədəniyyətin daşıyıcısı (etnofor)
digər mədəniyyət norma larını qav ra -
yarkən və qiymətləndirər kən, adətən,
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etnofor öz mədəniyyət dəyərlərindən
çı xış edir. Etnofor hesab edir ki, onun
mə dəniyyətinin dəyərləri daha mü -
kəmməl və əhəmiyyətlidir. Şübhə siz
ki, güzəran şüurunda belə bir təsəvvü -
rün olması təbiidir. Amma belə təsəv -
vürlər bəzi hallarda yanlışlığa yol
açır, in sanların bir-birini adekvat
qavrama sına və anlamasına mənfi
təsir göstərir. Bunun əsasında təşəkkül
tapan təsəvvürlər və ya qiymətlər si-
stemi “onları”, yəni “yadları” qiymət -
lən dirmədə etnosentrizmə gə tirib
çıxarır. Bu baxımdan hər bir mədə -
niyyət hadisəsi aid olduğu mədəniyyət
normaları çərçivəsində düzgün başa
düşülə bilər.

Qarşıdurmaları önləmək, onları
aradan qaldırmaq üçün bir tərəfdən
davranışın daxili tənzimləyicisi olan
mədəni normaların ümumi davranış
qaydalarına çevrilməsinə, digər tərəf -
dən isə siyasi mədəniyyətin tə şək -
külünə şərait yaradılmalıdır. Si yasi
mədəniyyət şəxsiyyətin siyasi dü -
şüncə və davranış tərzini şərt ləndirən
əsas amildir. Siyasi mədə niyyət
insanların cəmiyyətin siyasi həyatında
iştirakı prosesində təzahür edən
münasibətlər sistemidir. Şəx siyyətin
siyasi dav ra nı şının forma laşmasına
təsir göstərən əsas amillər adət-
ənənələr, cəmiyyətdə qəbul edilmiş
davranış normaları, kütləvi kommu-
nikasiya vasitələri və sosial şəbə -
kələrdir. Hər bir ictimai-siyasi sistemə

xas olan siyasi mədəniy yət və
siyasi şüur tipi mövcuddur. Azər -
 baycan özünəməxsus qədim döv -
lətçilik ənənələrinə malikdir ki, bu
ənənələr də müəyyən siyasi şüur
tipi ni və siyasi davranış tərzini for -
malaş dırmışdır. Bunu Azərbayca nın
maddi və qeyri-maddi mədəniyyət
abidələri də sübut edir. «Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarından başlanğıc
götürərək Şah İsmayıl Xətai tə-
rəfındən inkişaf etdirilən dövlətçilik
ənənələri xalqın əxlaqi-mənəvi də -
yərlərinə söykən miş, müəyyən siyasi
düşüncə və davranış tərzini forma -
laş dırmışdır.

Məlumdur ki, şəxsiyyətin həyat
fəaliyyəti onun mənsub olduğu sosial
qrupun obyektiv xüsusiyyətlərindən,
həmin qrupun davranışından asılıdır.
Fərdin davranışının, o cümlədən siyasi
davranışının psixoloji tədqiqi uzun
müddət biheviorist yanaşmaya əsaslan -
mışdır. Behevioristlər digər davranış
növləri kimi siyasi davranışa da or-
qanizmin mühitə “öyrəşməsi” kimi
baxırlar (S-R). Bu zaman şəx siyyət
subyektivlikdən və ya immanent fəal -
lıqdan kənarda nəzərdən keçirilir.
Şəxsiyyətin fəallığı istisna edilir, bütün
hərəkətlər S-R fonnulu baxımdan
araşdırılır.

Koqnitiv yanaşmada (A.Bandura,
Q.Lassuel, R.Uolter) əsas diqqəti si -
yasi şüurun formalaşması mexaniz -
minə yönəldirlər. Bu yanaşmaya
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görə, siyasi şüur psixi hadisə kimi
insanlar arasındakı qarşılıqlı təsir
prosesində və onun nəticəsi kimi
meydana çıxır. Ümumiyyətlə, siyasi
davranış aktorun siyasi gerçəkliyə
uyğunlaşma ya və ya onu dəyişməyə
cəhd, yönəliş və reaksiyalar kimi
təzahür edir.

Ona görə də əsas məsələlərdən
biri də fərdin davranışın mədəniyyət
nümunələrini necə mənimsəməsidir.
Burada enkultrasiya prosesi mühüm
rol oynayır. Enkulturasiya mədəni
norma və hərəkətlərin formal və qey-
ri-formal məcmusudur. Enkultur asiya
zamanı müəyyən ideal şəxsiy yət tipinə
xas olan davranış stereotiplərinin
modelləşdirilməsi və formalaşdırılması
baş verir ki, bu prosesdə mədəniyyət
normaları mənimsənilir. Burada ideal
şəxsiyyət konkret mədəniyyət dəyərlə -
rinin daşıyıcısı kimi çıxış etdiyi üçün
sosializasiva prosesindən fərqli olaraq,
enkulturasiya zamanı yalnız konkret
mədəni mühitə xas olan mədəni də -
yərlər mənimsənilir. Elə ona görədir
ki, əksər tədqiqatçılar şəxsiyyət və mə -
 dəniyyəti bu ba xımdan eyniləş di rirlər.
Çünki enkul turasiya nəticəsində fərd
müəyyən tarixi-lokal şəraitdə möv cud
olan mədəniyyət nümunə lərini, təc -
rübə sini mənimsəyir.

Mədəni irsdə kodlaşdırılmış in -
formasiyanın əldə edilməsi və mə -
nimsənilməsi konkret təfəkkür tərzi -
nin, şəxsiyyət tipinin formalaşma -

sına gətirib çıxarır. Ona görə də,
müxtəlif mədəniyyətlərdə müxtəlif
şəxsiyyət tipləri və düşüncə tərzləri
təşəkkül tapır. Bu baxımdan, ümumi
şəkildə Şərq və Qərb mədəniyyət
tip ini, buna uyğun olaraq isə
şəxsiyyət və təfəkkür tiplərini ayırd
edirlər. Mədəni müxtə liflik mədəniy -
yətlərarası dialoq və mə dəniy yət -
lərarası qarşılıqlı təsir zamanı özünü
daha qabarıq şəkildə biruzə verir.
Qərbdə mədəniyyətlərarası qarşılıqlı
təsiri qloballaşma şəraitində yeni
forma da – mədəniyyətlərin toqquş -
ması kimi təqdim edirlər. Mədəniy -
yət lərin toqquşması fenomeni yeni
sosial hadisə kimi nəzərdən keçirilə
bilməz, ən azı ona görə ki, bu
qarşılıqlı təsir İpək yolu, buna bənzər
ticarət və mü badilə yolları vasitəsilə
daima mövcud olmuşdur. Məhz
mədəni müxtəliflik mədəniyyətlərin
inkişa fına və zən ginləşməsinə xidmət
edir.

Avropanın bəzi aparıcı ölkələ rinin
siyasi liderlərinin, dövlət baş çılarının
mədəni müxtəlifliklə bağlı son
illərdəki çağırışları mədəni müx -
təlifliyin (multikulturalizmin) dövlət
siyasəti kimi iflasa uğradığını əsas -
landırmağa yö nəliklidir. İngiltərənin
Baş naziri Devid Kemeron Mün -
hendə keçirilən təh lükəsizlik üzrə
konfransda bildirmişdir ki, İngiltərəli
gənc müsəlmanlar özlə rini nə ata -
larının riayət etdiyi ənənəvi İslamla,
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nə də Qərb dəyərləri ilə eyni ləş dirir -
lər (identifıkasiya).2 Onun fikrincə,
liberal cəmiyyət və ya ölkə müəyyən
dəyərlərə inanırlar və elə bir siyasət
aparırlar ki, bütün vətən daşlar həmin
dəyərlərlə özlərini eyniləşdirsinlər.
Burada daha çox söhbət assim ilyasiya
prosesindən gedir.

Almaniyanın kansleri Angela Mer-
kel isə 2010-cu ilin oktyabrında
partiya sının toplantısında multikul-
turalizmin artıq dəfn edildiyini bəyan
etmişdi3. Fransanın Prezidenti Niko-
la Sarkozi əcnəbilərə xitabən demiş -
dir ki, əgər siz Fransaya gəlirsinizsə,
onda bir toplumda, milliyətdə əri -
məklə razılaşırsınız. Əgər siz bununla
razılaşmırsınızsa, onda Fransada ar -
zuolunmaz qonaqsınız.4 Hər iki bəyə-
natdakı fikir ondan ibarətdir ki, bir
ölkə ərazisində müxtəlif avtonom
milli icmaların mövcudluğu yol -
verilməzdir və həmin icmalarda
birləşən milli azlıqlar mütləq ümumi
toplumda ‘‘əriyib” itməli (assimilya-
siya), bununla da öz milli kimliyi ni
unudaraq, çoxluğun malik olduğu
milli kimliyi qəbul etməlidir.

Son illər Qərb ölkələrində
mə dəni müxtəlifliyə münasibətdə
müşahidə edilən bu kimi yanaşmalar
yalnız siyasi səciyyə daşıyır, mədəni
müx tə lifliyi inikas etdirməyən siyasi
mədəniyyəti və siyasi davranışı təşdiq
edir və cəmiyyətin birliyinə, həmrəy -
liyinə və dayanıqlı psixoloji iqlimin
inkişafına, şəxsiyyətin hərtə rəfli
formalaşmasına xidmət etmir.

Elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir
ki, siyasi şüurun mahiyyətinə iki
yanaşma tərzi mövcuddur. Belə ki,
bi-heviorist yanaşmanın tərəfdarları
si yasi şüura insanın rasional qavrayış
forması kimi baxırlar. Yəni haki -
miyyət sferasında oynadığı rolu
və funk siyaları gerçəkləşdirərkən
istifadə etdiyi dünya görüşünün və
təsəvvür lərin məcmusunu nəzərdən
keçirir lər. Bu cür yanaşmada insanın
siyasi hadisələrə münasibətdə öz
mövqeyi ni müəyyənləşdinnəsinə,
onları qiy mətləndirməsinə hər hansı
bir xüsusi tələb qoyulmur. Belə ol-
duqda isə, nəticə etibarı ilə, siyasi
şüurun forma laşması problemi də
aradan qalxır.
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Aksioloji yanaşma tərzi siyasi şüu -
ra bir növ siyasi qavrayışın müəyyən
səviyyəsi kimi yanaşır. Bu nöqteyi-
nəzərdən, ona ümumbəşəri dünya -
görüşlər və insani dəyərlər daxil edilir.
Lakin insanların siyasi şüurunun
mahiyyəti onun qabiliyyəti ilə, qrup
maraqlarını ayırmaq bacarığı ilə, ha -
belə onları digər qrupların tələbləri
ilə qarşılaşdırmaq, müqayisə etmək,
həmçinin məsələlərin həlli və reallaş -
dırılması üçün dövlətdən istifadə etmək
yollarını və üsullarını görə bilmək
qabiliyyəti ilə müəyyən ləşdirilir.
Beləliklə, siyasi şüur təsəv vürün elə
bir mərhələsi kimi başa düşülür ki,
hakimiyyət sferasında özü nün siyasi
iştirakını reallaşdırmaq və zəruri
funksiyalarını yerinə yetirmək üçün
insan həmin mərhələyə can atır.

Siyasi şüur onu təşkil edən hisslər,
əhval-ruhiyyə, ideya və nəzəriyyələr
vasitəsi ilə ictimai quruluşa, mülkiy -
yət və hakimiyyət sisteminə, döv lətə,
siyasi rejimə, partiyalara və icti mai
hərəkatlara, habelə siyasi hü quqa və
əsas insan azadlıqlarına əha linin
müxtəlif qruplarının münasi bətlərini
əks etdirir.

Siyasi şüur yalnız siyasi fəaliyyəti
əks etdirmir, həm də fəal surətdə ona
təsir göstərir. Nəticə etibarı ilə, o, üs -
tə  lik normativ yaradıcılıq funksiya -
sını da yerinə yetirir. Həmin funk si -
yanın məğzi isə ondan ibarətdir ki,
siyasi şüur müəyyən dəyərlər sistemini

(məsələn, tolerantlıq, demokratiklik,
vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik, kol -
lektivçilik və s.) formalaşdırır.

Siyasi şüur sistemli şəkildə siyasi
təcrübənin təhlilini həyata keçirmə -
yi, habelə onun müəyyən qanunauy -
ğunluqlarını və meyllərini (onun əsa -
sında isə siyasi strategiya və tak tika
işlənib hazırlanır) yerinə yetir məyi
nəzərdə tutan elmi-idraki (koqnitiv)
funksiyanı da yerinə yetirir.

Fərdi siyasi şüur - mürəkkəb mə -
nəvi-psixoloji hadisədir. O, müxtəlif
vəziyyətlərdə və səviyyələrdə özünü
biruzə verir. Siyasi fəaliyyətin ma -
hiyyətini və məzmununu əks etdirmə
dərəcəsinə və formasına görə siyasi
şüurun strukturunda iki qarşılıqlı
əlaqəli səviyyəni fərqləndirmək
mümkündür: bəsit və nəzəri.

Bəsit siyasi şüur, əslində, özünə -
məxsus şəkildə müxtəlif sosial top -
lumların daşıdığı biliklərin, təsəvvür -
lərin, əhval-ruhiyyənin, hisslərin,
rəy lərin məcmusunu əks etdirir. O,
həm siyasi ideologiyanın, həm də
siyasi təcrübənin təsiri altında for -
malaşır.

Bəsit siyasi şüur bir sıra spesifik
xüsusiyyətlərə görə fərqlənir: səpginlik,
sürüşkənlik, dolaşıqlıq və ziddiyyət -
lilik, rabitəsizlik, sistemsizlik, kor-
tə biilik, ifrat emosionallıq, siyasət
haq qında tə səvvürlərinin və müha -
kimələrini təşək kül və inkişafının kor-
təbiiliyi.
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Bu cür bəsit siyasi şüurun təsiri
ilə, siyasi gerçəkliyi düzgün əks etdirən
ünsürlərlə yanaşı, bu və ya digər siyasi
hadisələr haqqında, o cümlədən cəmiy -
yətdə müxtəlif siyasi qüvvələrin qar -
şılıqlı münasibəti barədə, müxtəlif
siyasi partiyaların həqiqi istiqaməti
və onların liderlərinin əsl niyyətləri,
məqsədləri və s. haqqında yanlış təsəv -
vürlər yaranır. Eyni zamanda, bəsit
siyasi şüur siyasi davranışa sabit və
xüsusi olaraq inersional təsiri ilə də
səciyyələnir.

Demək olar ki, cəmiyyətin siyasi
həyatının inkişafının təməl qanunları
halında məlumata malik olmayan -
ların əksəriyyəti bəsit siyasi şüur sə -
viyyəsində düşünür. Əlbəttə, müxtəlif
təhsil və mədəniyyət səviyyəsinə ma -
lik olan insanlarda onların siyasi şüuru
da müxtəlif ölçüdə inkişaf edir.

Bəsit siyasi şüurdan fərqli olaraq,
nəzəri siyasi şüur ictimai həyatın qa -
nunauyğunluqlarının mahiyyətini aç -
mağa və onlardan praktik siyasi
fəaliyyətin təşkilində istifadə etməyə
yönəlib.

Nəzəri təhlil əsasında bu və ya di -
gər subyekt siyasi münasibətlər sis -
temində özünün yeri, habelə həmin
münasibətlər çərçivəsində özünə inam
hissi yaratmaq imkanı haqqında daha
aydın təsəvvür əldə edə bilər.

Məzmun etibarı ilə siyasət elmin -
də siyasi şüur mühafizəkar, liberal,
islahatçı, inqilabi, totalitar, avtoritar,

demokratik və digər tiplərə ayrılır.
Həmçinin siyasi şüur subyektlərə
(daşıyıcılara) görə fərdi, qrup, küt -
ləvi və ictimai olur.

Fərdi siyasi şüur insanın özü -
nün siyasi hüquq və azadlıqlarını
mənim səməsini, habelə konkret ola-
raq hə yatda düşdüyü vəziyyətə uyğun
istifadə etmək qabiliyyətini nəzərdə
tutur.

Siyasi şüurun strukturuna siyasi
biliklər, siyasi maraqlar, ictimai əh -
val, ictimai rəy, siyasi duyum, siyasi
əqidə daxildir. Siyasi biliklər həm
nəzəri şüurun (siyasi ideologiya), həm
də şüurun bəsit səviyyəsinin mahiyyə-
tinin ayrılmaz ünsürüdür. Bu və ya
digər sosial qrupun ma raqlarını əks
etdirən siyasi biliklər çox vaxt məzmu -
nuna görə yox, for masına görə fərqlə -
nirlər. Belə ki, si yasi ideoloqlar tərəfin -
dən işlənib ha zırlanan nəzəri biliklər
sonradan si yasi çağırışlar və şüarlar
şəklində təqdim olunur və bəsit siyasi
şüur tərəfindən mənimsənilir.

Yeni biliklərin mənimsənilməsi öz
növbəsində baş verən siyasi də -
yişiklikləri adekvat olaraq əks etdir -
mək, onlara uyğunlaşmaq, habelə si -
yasi qərarların qəbulunda iştirak et -
mək qabiliyyətini artırır, siyasi ma -
raqları gücləndirir.

Siyasi maraq-siyasətin institu sional
və sosial obyektlərinin ictimai-siyasi
proseslərə, hadisələrə seçici münasi -
bəti, həmçinin bütövlükdə müəyyən
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dünyagörüşü prinsiplərinə, əqidəyə
və inama əsaslanan siyasi fəallığın
real səbəbi deməkdir. Başqa sözlə, o,
siyasi davranışın elə bir dərkedilmiş
daxili mənbəyidir ki, siyasi subyekt -
lərin müəyyən siyasi məqsədlərini or-
taya qoymağa, kon kret siyasi hərə-
kət ləri həyata keçir məyə və onlara
nail olmağa sövq edir.

Siyasi biliklər və əhval-ruhiyyə
qrupun (kollektivin) və ictimai fikrin
özəyini təşkil edən dəyərləndirici
mühakimənin formalaşmasında əsas
rol oynayan ilkin şərtlərdəndir. İcti -
mai fikir isə qrup (kütlə) halında ün -
siyyət nəticəsində, habelə aktual və
insanlar üçün həyati önəm daşıyan
problemlər haqqında intensiv olaraq
sosial informasiya mübadiləsi nəti -
cəsində ortaya çıxır.

İctimai rəy – müxtəlif sosial qrup -
ların hər hansı bir problemə müştə -
rək və əksəriyyət tərəfindən dəstək -
lənən baxış bucağını əks etdirir. Bu
zaman kütlə şüurunun inkişafı, həm -
çinin sosiumun daxilindəki davranış -
lar və düşüncələr haqqında sosial
qrupların təsəvvürləri nəzərə almır.
Qrupun rəyi və ictimai rəy bəsit si -
yasi şüurun vəziyyətinin əsas göstə -
ricisidir. Qeyd etmək lazımdır ki, elmi
biliklər (nəzəriyyələr, konsep siyalar)
bəsit təfəkkürə sızır, onun xarakterinə
və ümumi istiqamətinə təsir göstərir.
İctimai rəyin vəziyyəti isə siyasi qərar -
lann qəbulunda istiqa mətverici amildir.

Əlbəttə, siyasi qərarların qəbul edil -
məsi, hər şeydən əvvəl, elmi biliklərlə
əsaslandırılma lıdır (yəni hərtərəfli
götür-qoy edil dikdən sonra qərar qəbul
edilməlidir). Amma burada bəsit siyasi
şüurun vəziyyəti hökmən nəzərə
alınmalıdır.

Siyasi duyum bəsit siyasi şüurun
vacib siyasi ünsürlərindən biridir və
siyasi fəaliyyət subyektinin daxil
olduğu münasibətlərin xüsusiyyətlə -
rinə uyğun olaraq şərtləndirilir.

Siyasi hisslər əhval-ruhiyyədən
daha çox sabitliyin nəzarət altında
ol ması ilə fərqlənir.

Siyasi biliklər, əhval-ruhiyyə və
siyasi hisslər siyasi fəaliyyət sub yekt -
lərinin siyasi əqidəsinin forma laşma -
sına ciddi təsir göstərir. Siyasi əqidə
çox vaxt insanın başqa şəxsi əqidələri
ilə – onun inancı və ya dini ilə, əxlaqı
və dəyər ölçüsü ilə üst-üstə düşür.
Siyasi əqidə onun mü da fiəsinə və ya
gerçəkləşdiril mə sinə yönələn konkret
hərəkətlərdə, məsə lən, seçkilərdə kon-
kret siyasi parti ya ya və ya hərəkata,
konkret na mi zə də səsvermədə, yaxud
mitinq lərdə və etiraz nümayişlərində
iştirak etmə sində və ya etməməsində
əks oluna da, olunmaya da bilər. Siyasi
əqidə müəyyən ideallara və dəyər -
lərə dərin inancları, habelə onların
ger çəkləş məsi naminə daim hərəkətə
keçməyə hazır olanların mövqeyini
əks etdirən biliklərin, hisslərin və
əhval-ruhiy yənin sintezi deməkdir.
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Siyasi şüurun formalaşması
Bu və ya digər siyasi sistemdə

yaşayan fərdin şəxsiyyətinin forma -
laş ması onun siyasi şüurunun və siyasi
davranışının formalaşdığı si yasi sosia -
lizasiya prosesində baş verir. Sosiali-
zasiya fərdin fəaliyyə tində və ün -
siyyətində sosial təcrübə nin fəal təkrar
istehsal prosesinin baş verməsi demək -
dir. Fərdin siyasi sosializasiyası elə
bir prosesdir ki, bu rada siyasi alə min
müəyyən mən zərəsi formalaşır, siyasi
fəaliyyət və siyasi ünsiyyət təc rübəsi
toplanır.

Fərdin siyasi sosializasiya prosesi
siyasi mədəniyyətin mənimsənilməsi
deməkdir. Siyasi mədəniyyət isə cə -
miyyətin siyasi həyatının hamı tərə -
findən qəbul edilən dəyərli meyl ləri -
nin inanc və normalarının məc musu
deməkdir.

Siyasi sosializasiya prosesinə müx -
tə lif səviyyələr, mexanizmlər və
amillər daxildir. Onlardan ən əhatə -
lisi və əhəmiyyətlisi beynəlxalq sə -
viy yədir ki, o da bütövlükdə beynəl -
xalq ictimaiyyəti, dövlətlərarası və
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatla -
rını əhatə edir. Burada şəxsiyyətə de-
mokratiya, insan haqları, tolerant lıq
və s. kimi beynəlxalq aləmdə qə bul
edilmiş dəyərlər, normalar və amillər
təsir göstərir.

Sosial səviyyə bütövlükdə cəmiy -
yəti və böyük sosial qrupları, sinifləri,
ixtisasları, icmaları və s. əhatə edir.

Bu səviyyədə fərdə dövlət, hökumət,
siyasi partiyalar, sosial-iqtisadi böh -
ranlar, işsizlik, ölkədə cinayətkarlığın
səviyyəsi və s. təsir göstərir.

Siyasi sosializasiyanm şəxsi səviy -
yəsində fərd bilavasitə onun ünsiyyət
dairəsinə daxil olan və birbaşa onun
siyasi psixologiyasına, dəyərlərinə və
göstərişlərinə təsir göstərən insanlar
tərəfindən təsirə məruz qalır. Siyasi
sosializasiyanm mexanizmləri arasın -
da həmin səviyyədə təqlidi, təlqini,
yoluxmanı fərqləndirmək mümkün -
dür. Bu da öz növbəsində insana möv -
cud siyasi şəraitə uyğunlaşmağa və
özünəməxsus siyasi dünyagö rüşünü
formalaşdırmağa yardım edir.

Siyasi sosializasiya anlayışının
elmi ədəbiyyatda çoxsaylı tərifləri
var. «Siyasi sosializasiya» termini -
nin özü siyasət elminə 1959-cu ildə
Amerika politoloqu Q.FIaymen tərə -
findən gətirilmiş və sonradan geniş
yayılmışdır.

Müasir dövrdə klassikaya çevri -
lən siyasi sosializasiya nəzəriyyəsi
D.İstonun rəhbərliyi altında Çikaqo
alimləri tərəfindən işlənmiş və siyasət
sahəsində yerinə yetirilməsi zəruri
olan xüsusi rolların insana aşı lanmasını
həyata keçirən təlim pros esi kimi şərh
olunur. Bununla əla qədar həmin nəzə -
riyyəni dəstəkləyən Amerika alimlə -
rinin əksəriyyəti (L.Koen, P.Lipton,
T.Parsons) diq qəti siyasi sistemə və
onun insti tutlarına yönəldir və sosia-
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lizasivaya aparıcı məşq prosesi kimi
baxır.

K.Luman və A.Qelen tərəfindən
sosializasiya akkulturasiya kimi, yəni
insanın yeni ictimai dəyərləri mənim-
səməsi kimi şərh olunur.

Bəzi tədqiqatçılar (E.Erikson,
E.Fromm) siyasi sosializasiyanı insan
hisslərinin və təsəvvürlərinin gizlin
prosesi kimi başa düşərək, əsas diq -
qəti siyasi fəaliyyətdə şüuraltı motiv -
lərin tədqiqinə yönəltmişlər.

Siyasi sosializasiya ikimərhələli
proses kimi nəzərdən keçirilir. Ameri -
ka politoloqlan D.İstion və C.Dennis
güman edirlər ki, ilkin mərhələ 3 yaş -
dan başlayır. Nəzərdən keçirilən mər -
hələdə ilkin uşaq təsəvvürləri mühüm
rol oynayır. Bütün bunlar uşağın sosial
identifikasiyasının başlanğıcı (rüşeymi)
ilə bağlıdır və uzun müddət öz təsirini
qoruyub saxlayır.

Fərdin siyasi sosializasiyası bir
sıra amillərlə şərtlənir:

1. Bütövlükdə cəmiyyətin əxlaqı
və ideva-siyasi təsiri (siyasi si-
stem, sosial-sinfi struktur, siyasi
mədə niyyət, kütləvi informasiya
va sitələri, mədəniyyət və incə -
sənət).

2. Fərdin biopsixoloji xüsusiyyət -
ləri (temperament, intellekt, iradə
və s.).

3. Fərdin sosial təcrübəsi (sosial
təcrübə nə qədər zəngindirsə,
so sial-siyasi vəziyyət dəyişdikdə

onun siyasi yöndəyişməsi o
qədər mürəkkəb və ziddiyyətli
şəraitdə baş verir).

4. Şəxsiyyətin sosial statusu (əgər
onun statusu uzun müddət dəyi -
şikliyə məruz qalmırsa, onda
seçdiyi siyasi davranış xəttinin
doğruluğuna inam hissi güc lə -
nir). Siyasi sosializasiya aşağı -
dakı funksiyaları yerinə yetirir:

– Fərdin siyasətə qatılaraq can at -
dığı və nail olmaq istədiyi siyasi məq -
sədləri və dəyərləri müəyyən ləşdirir;

– Siyasi davranışın mümkün üsul -
ları haqqında, habelə konkret vəziyyət -
də bu və ya digər hərəkətin yerində
olub-olmaması barədə təsəv vürü for -
malaşdırır;

– Fərdin ətraf sosial mühitə və si -
yasi sistemə münasibətini müəyyən -
ləşdirir;

– Fərdin cəmiyyətdə və dövlətdə
möv cud olan siyasi rəmzlərə müna -
sibə tini cilalayır;

Ətrafdakı siyasi aləmi dərk et mək
imkanını və ehtiyacını forma laşdırır;

– Fərd üçün siyasi həyatda açar
(kod) rolunu oynaya biləcək inam his -
sini və münasibətləri gücləndirir.

Siyasi sosializasiya prosesinin son
nəticədə uğurlu olması, daha çox si -
yasi institutlardan və təşkilatlardan
(dövlət. siyasi partiyalar, ictimai- si -
yasi hərəkatlar), siyasi elita və liderlər,
maraqlı qruplardan asılıdır. Bu prosesə
qeyri-siyasi amillərin də təsiri az deyik
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ailə, həmyaşıdlar qru pu, din, təhsil
sistemi, həmkarlar, gənclər və qadın
təşkilatları; mədəni, idman birlikləri
və s.

Ailə siyasi sosializasiya pro sesinin
ilkin şərtidir. Şəxsiyyətin si yasi görüş -
lərinin əsası məhz bu mühitdə forma -
laşır. Ailənin qu ruluşu, sosial statusu,
habelə əxlaqı keyfiyyətləri şəxsiyyətin
siyasi so- sializasiyasinın istiqamətinin
müəy yənləşməsində mühüm rol
oynayır. Eyni zamanda ilkin sosiali-
zasiya mərhələsində şəxsiyyətə yeni -
yetmə referent qrupları, yəni onun
hörmət etdiyi və nümunə götürdüyü
yaşıdla rı və yaxın ətrafı təsir göstərir.

Şəxsiyyətin siyasi sosializasiya-
sın da sosial-iqtisadi şərait, insanın
həyat tərzi, milli ənənələr və s. kimi
qeyri-sivasi amillər də mühüm rol
oy navır. Müəyyən ictimai şəraitdə
qeyri-siyasi amillər şəxsiyyətin siya -
si sosializasiyasına ona məxsus siya -
si agentlərdən daha çox təsir göstərə
bilər. Bu, əsasən müasir dövrdə qar -
şılıqlı asılılığın mövcud olduğu açıq
cəmiyyətə aiddir. Çünki açıq cəmiy -
yətdə siyasi və qeyri-siyasi amillər
bir-biri ilə sıx bağlıdır.

Mədəni müxtəliflik və mədəniy-
yətlərarası dialoq

Siyasətçilər siyasi çərçivəni müəy -
yən edir, müvafiq təsisatları for -
malaşdırır və bir çox hallarda onları
maliyyələşdirir. İcraçılar isə mədəniy-

yətlərarası dialoqu mədəniyyət sahə -
sində gündəlik əsaslarla təcrübədən
keçirməkdə məsuliyyət daşıyırlar. Bu
iş mütəmadi olaraq iki çətinliklə üz -
ləşir. Birincisi, siyasətçilər üçün yaxşı
təcrübənin bölüşülməsini təmin et -
məkdə əlaqələndirmə dilemması var.
İkincisi, əgər hökumətlər yerlərdə
aparılan işə lazımsız şəkildə nəzarət
və ya təsir etsələr, bu, müstəqil ya -
radıcı fəaliyyətə müdaxilə kimi qəbul
edilə bilər.

Bu halda qarşıya bəzi çətinliklər
də çıxır. Birincisi, mədəniyyətlərara-
sı dialoqu mümkünsüz edən və bir
çox hallarda millətçi və ya fanatik
hərəkatlarla nəticələnən müxtəlif növ
populizmin bütün dünyada qlo -
ballaşmaya qarşı tendensiya kimi
qalxmasıdır. İkinci faktor qlobal iqti -
sadi böhrandır. Bu böhran bir sıra
ölkələrdə mədəniyyətlərarası dialoqa
yad olan qeyri-təhlükəsizlik hisslə -
rini gücləndirir, yaxud mədəni və irsi
sektorları məhdudlaşdırır. Onları
mədəniyyətlərarası dialoqu prioritet
hesab etməyən özəl şirkətlərdən,
fərdlərin əldə etdiyi gəlirdən və spon-
sorluq fəaliyyətindən daha çox asılı
vəziyyətə qoyur.

Bu və digər məsələlər bütün mü -
vafiq dairələr tərəfindən nəzərdən ke -
çirilməlidir. Hökumətlər, beynəlxalq
təşkilatlar, mədəniyyət qurumlarının
rəhbərləri, mədəniyyət QHT-ləri, şə -
bəkə təmsilçiləri bir sıra mürəkkəb
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suallarla üzləşə bilərlər. Hansı yeni
strategiyalar qəbul edilməlidir? Biz
hansı təcrübədən öyrənə bilərik?
Mədəniyyətlərarası dialoqun yerli, re-
gional və xüsusən də, qlobal səviyyədə
təşviq edilməsinə mədə niyyət, incə -
sənət və irs hansı forma da daha böyük
təsir göstərə bilər?

Bu, olduqca aktual mövzudur.
Çünki dinc şəraitdə birgə yaşama
müxtəlif qrupların bütün üzvlərindən
bir-birini daha yaxşı anlamaq, möv -
cud stereotiplər və əvvəlcədən for -
malaşmış düşüncələrin hüdudların -
dan kənara çıxmağı tələb edir. Mə -
dəniyyət gender məsələləri və oyna -
nılan rollarla bağlı fikirlərimizə təsir
göstərir. Dinlərarası məsələlər, mə -
dəni və sosial təcrübə vasitəsilə fərq -
lərin müəyyən edilməsi, mədə niyyət
və insan hüquqları ilə bağlı real və
ya zənn edilən gərginliyin aradan
qaldırılmasını mədəniyyətlər- arası
dialoq yolu ilə həll oluna bilər. Çünki
mədəniyyət gender bəra bərliyi və
ədalət üçün davamlı vasitələrin
tapılmasında əsas rol oynayır.

Dünyada müxtəlif siyasi, sosial
və mədəni məsələlərin çoxsaylı istinad
nöqtələri ilə birgə müxtəlifliyini və
mürəkkəbliyini nəzərə alaraq bu dialo -
qu gücləndirmək məqsədilə qadınların
təcrübə və istəklərinin müxtəlifliyinə
ədalətlə yanaşmaq, onların formasını
müxtəlifləşdinnək və miqyasını artır -
maq təklif olunur. Bunu etmək üçün

qadınlarla bağlı mədəniyyətlərarası
dialoqun mahiyyətini, onun növlərini
və qarşılaşdığı maneələri daha dərin -
dən anlamaq lazımdır. Bu, təhsil, elm,
tədqiqatlar, media və mədəniyyət sa -
hələrində xüsusi ilə zəruridir.

Müxtəliflik və plüralizmlə xarak -
terizə olunan yeni cəmiyyətin forma -
laşması fərdlər arasında hörməti,
müxtəlif mədəniyyətlər arasında dö -
zümlülüyü, vicdan azadlığı və onun
nəticəsində, insan hüquqları əsasında
dini azadlığı nəzərdə tutan mədəniy -
yət və adət-ənənə azadlığı təcrübəsini
təmin etmək üçün inkişaf etdirilməli,
çoxmədəniyyətliliyin yeni vəziyyəti -
ni yaratmalıdır (Universal İnsan Hü -
quqları Bəyannaməsinin 18-ci mad -
dəsi və Avropa İnsan Hüquqları Kon -
vensiyasının 9-cu maddəsi).

Bu gün dünyada identiklik məsə -
ləsi mədəniyyətlər arasında fərqlənmə
elementi kimi yenidən gündəmə gəlir.
Din insanlann bir-birindən seçilməsi
elementi kimi daha böyük əhəmiyyət
daşımağa başlayır.

İslamofobiva, xristianofobiya, anti-
semitizm, dini azlıqların təqibi və
dün yada digər dözümsüzlük hallan
mil lətçilik və ya digər səbəblər əsa -
sında insanlara qarşı hücüm mesajı
ola bilər.

Bu baxımdan, mədəniyyətlərarası
dialoq müxtəlif mədəniyyətlərin ol -
duğu cəmiyyətlərdə dinc və kons -
truktiv şəraitdə birgə yaşamaq üçün
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lazımi bilikləri təmin edərək, müba -
dilə və ünsiyyəti təşviq edərək müx -
təlif mahiyyəti ilə seçilən cəmiyyət -
lərdə çoxşaxəliliyi qorumaq və mə -
dəniyyətlər arasında münaqişələri
idarə etməkdə əsas vasitə kimi bey -
nəlxalq səviyyədə tanınmışdır.

Mədəniyyətlərarası anlaşma hö -
kumət və beynəlxalq təşkilatlardan
fəal siyasi dəstək tələb edir. Bununla
belə, mədəniyyətlər, dinlər və icma -
lar arasında bölünmənin aradan qal -
dırılmasına yönəlmiş çoxsaylı təşəb -
büsləri həyata keçirmək mədəni müx -
təlifliyi özündə ehtiva edən si yasi
şüura malik insanlarsız müm kün deyil.
Əslində, böyük təşkilatlar konkret
layihələr vasitəsilə “digər lərinə’’ hör -
mət, qarşılıqlı anlaşma və etimadın
təş viq edilməsində mühüm rol oynaya
bilərlər.

Azlıqların və miqrantlarm inteq -
rasiyasının daha effektiv olmasına
böyük ehtiyac duyulur. Buna mədəni
bölünməni aradan qaldırmaqla, ümu -
mi mədəni kapitalı yaratmaqla və
müxtəlif cəmiyyətlərin təsisatlarına
və siyasətə mədəniyyəti gətirməklə
nail olmaq mümkündür. Bu, digər et-
nik, dini və dil mənşəyi olan ardıcıl
şəkildə gələn yeni sakinlərlə uzun
müddət yaşayanlar arasında məkan,
resurslar və imkanların bölüşdürül -
düyü, yaxud onlar uğrunda rəqabət

aparıldığı şəhərlərdə daha güclü şə -
kildə hiss olunur.

Bu gün milli dəyərlər, ideallar və
standartlar əsasında formalaşmış
mədəniyyət və təhsildə dəyişiklikləri
və dialoq fəlsəfəsini zəruri edən müasir
dünyanın qarşıya qoyduğu problem -
lərin təhlili olduqca vacibdir. Dialoq
fəlsəfəsi mədəniyyətlərin müxtəlifli -
yini, “başqasına” “müm kün” pozitiv
münasibəti nəzərə alan yeni əxlaq
impe rativləri üçün təhsil və mədəniyyət
sistemlərinə yol açmağa qadirdir.

Bütün bu istiqamətlər mədəni
müxtəliflik şəraitində şəxsiyyətin
nəinki «Mən” obrazının təşəkkülünü
müəyyənləşdirir, həmçinin onun dün -
yagörüşünü, əqidəsini, sosial yönüm-
lərini, sosial tələbatlar sistemini for -
malaşdırır. Nəticə etibarı ilə, şəxsiy -
yətin siyasi həyata fəal surətdə daxil
olmasını və siyasi proseslərə bilavasitə
və bilavasitə nüfuzunu şərtləndirir.
Bir sosiomədəni mühütdə mövcud
olan ayrı-ayrı mədəniyyət normalarının
birgə fəaliyyət prosesində mənim -
sənilməsi və müsbət qiymətləndi -
rilməsi nəinki milli dözümlülüyü, eyni
zamanda siyasi baxışları forma laşdırır.
Ona görə də şəxsiyyətin siyasi şüuru -
nun təşəkkülünə mədəni müx təlifliyin
təsirinin araşdırılması həm də ahəngdar
şəxsiyyətin inkişafı baxı mından xüsusi
əhəmiyvət kəsb edir.
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Особенности становления политического сознания личности 
в условиях разнообразия культур

Абстракт

Статья посвящена исследованию формирования политического сознания лич-
ности в условиях разнообразия культур и анализу исследований, проведен ных в
данной области в новом контексте. В статье определяется роль культуры,
традиций, обычаев и процесса социализации в возникновении культурного раз -
нообразия, а также исследуется степень влияния межкультурного диалога и гло -
бализации на этот процесс. Указывается, что уровень культуры общества, наря ду
со всесторонним воздействия на формирование уровня культуры его членов,
также обуслвливает их манеру поведения и образ мышления. Основное внима -
ние автор уделяет протекающему в современном мире процессу глобализации и
его роли в межкультурном диалоге. Появившиеся новые реальности превра -
щаются в объект исследования, основу решения проблем которого с составляют
взаимопонимание, взаимный обмен духовными ценностями и толерантность.

На основании анализа проведенных исследований автор вносит ясность в
вопросы усвоения индивидом образцов культуры, раскрывает на культурном
уровне социально-психологические механизмы формирования сознания.
Отмеча ется, что процесс энкулыурации играет важную роль в усвоении ин-
дивидом образцов культуры. Во время энкулыурации. которая является фор-
мальной и неформальной совокупностью культурных норм и поведения, про-
исходит моде лирование и формирование стереотипов поведения, свойственных
определенно му идеальному типу личности. В этом процессе усваиваются
нормы культуры. Ввиду того, что идеальная личность выступает в качестве
носителя конкретных культурных ценностей, то во время энкулыурации, в
отличие от процесса социа лизации, усваиваются культурные ценности,
присущие конкретной культурной среде. Именно поэтому с этой точки зрения
многие исследователи отождествляют личность и культуру, так как в результате
энкулыурации индивид усваивает в определенных историю-локальных условиях
существующие культурные образ цы, опыт.

Анализ различных источников показывает, что неудачная политическая со-
циализация, отсутствие у человека необходимых знаний, долга, традиций лишают
его соответствию политической сфере общества, а также использо ванию
механизма защиты своих интересов. В статье основное внимание уде ляется
поискам диалога между глобализацией и идентичностью, стереоти пам XX века,
рассмотрению путей освобождения науки и технократии от гло бальной власти.
Здесь также систематизируются исследования, проводимые в данной области.
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The Peculiarities of the Political Consciousness of the Individual
in the Cultural Diversity

Abstract

The article deals with the formation of the political consciousness of the individual
in the cultural diversity and the analysis of the researches conducted in this area.
The article defrnes the role of culture, traditions and process of socialization in the
emergence of cultural diversity, researching the level of influence of intercultural
dialogue and globalization to this process. It is stated that the level of culture of
soci- ety along with the full effect to the formation of cultural level of its members,
detemine their behavior and way of thinking (mentality). Author pays a special
attention to the globalization process and its role in the cultural diversity. New realities
emerged in this process become the research object, which can be solved through
mutual understanding, mutual exchange of spiritual values and tolerance.

In the basis of analysis of the researches the author clarifıes the issues such as
understanding the samples of culture by individuals, reveals the socio-psychological
mechanisms of consciousness in the cultural level. It is also noted that the process
of enculturation plays an important role in the understanding the samples of culture
by individuals. In the framework of enculturation, which is the formal and informal
complex of the cultural norms and behavior, occurs modeling and formation of
behavior stereotypes inherent to the particular ideal personality type. Taking into
account that ideal personality acts as the bearer of the particular cul tural values,
unlike the socialization process, in the framework of enculturation cultural values
inherent to the particular cultural environment are perceived. That is why most of
the researchers identify personality and culture from this point of view, since the
individual perceives the existing cultural samples, as well as experience in the par-
ticular historical and local conditions as a result of enculturation.

Analysis of various sources shows that unsuccessful political socialization,
luck of necessary knowledge, duty and traditions deprive the person from the cor-
respond- ing to the political sphere of society, as well as the use of the protection
mechanisms of their interests. The special attention in the article is attached to the
search of the dialogue among the globalization and identity, stereotypes of the 20th

century, exploring the ways of liberation of the science and technocracy from the
global power. Researches conducted in this area are also systematized in the article.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurası nın
icla sın da müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol N°6) 

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə redaksiyaya 21 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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Yaradıcı təfəkkürün tədqi -
qatı özündə yaradıcılığın
təbiətinin, metodolojı

əsaslarını həllini nəzərdə tutan, ya -
radıcı təfəkkürün qaynaqlarının inki -
şa fı nın, bu prosesdə biolojı və ictimai,
obyektiv və subyektiv, fərdinin kim -
liyi və icmanın necəliyini ən vacib
metodolojı əsaslarını həllini nəzər  də
tutan kifayət qədər çətin bir elmi
sahədir. Məsələnin çətinliyı ondadır
ki, onun daxılı varlığını birbaşa təd -
qiq etmək olmur, çünki, çoxəsirlik
tədqiqatlara baxmayaraq yaradıcı tə -
fəkkür hələ də kifayət qədər öyrə -
nilməmişdir.

Yaradıcı təfəkkürün problemi
uzun müddət istedad konsepsiyasına
və proqramlarına  uyğun olaraq  araş -
dırılmışdı. Bunlardan P.Torensin “Ya -

ra dıcılığı qiymətləndirmə test ləri”,
Dj.Gilfordun “İdrakın strukturu”
modelini, Dj.Renzulinin “Təlim
proqramının zənginləşdirilməsinin
üc növü” təlim modelini, S.Autşul -
lerin TMİN (ТРИЗ) modeli, A.Ven-
gerin uşaq mərkəzinin “İstedadlı
uşaqlar” proqramını göstərmək olar.     

Elmi ədəbiyyatı analiz edərkən
biz öncədən yaradıcı təfəkkür anla -
yı şının psixolojı məzmununa necə
ay dınlıq qətirildiyini müəyyənləş dir -
məyi qarşımıza məqsəd qoyduq.

Məsələn, görkəmli tədqiqatçı
Y.A.Ponomoryov hesab edir ki,
yaradıcı təfəkkür – yaradıcı fəaliy yə -
tin, yaradıcı prosesin  bir hissləridir.

Digər tədqiqatçı A.Roşka isə he -
sab edir ki, yaradıcı təfəkkür yara -
dıcı prosesin bir hissəsini təşkil edən
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təfəkkür növü, formasıdır və onun
nəticələri öz orijınallığı və ictimai
əhəmiyyətilə fərqlənir.

Bu anlayışın məzmumunu aydın -
lıq gətirməyə çalışan A. Matyuşkin
qeyd edir ki, “hər hansı yaradıcılığın
başlanğıc nöqtəsi – gözlənilməz
assosiasiyaların asanlıqla əmələ gəl -
məsi ilə bağlıdır”.[1, s 132] Sonuncu
isə, məlum olduğu kimi təfəkkürün
inkişafında özünü birüzə verir.

Rus tədqiqatçıları V. Serebryakov
və M. Vasyukov yaradıcı təfəkkürü
yaradıcılığın tərkibindəki, təfəkkür
və fəaliyyətin müəyyən məzmunu
kimi təsnif edirlər.   

Fikrimizcə yaradıcı təfəkkürün
təşəkkülünü və inkışafını müəyyən
etmək üçün ilk növbədə “ibtidai tə -
fəkkür” anlayışının məzmununa
aydınlıq gətirmək zəruridir.

Bunula bağlı ilk olaraq fransız
sosial psixoloqları və filisofları Levi
Brül və Levi Strossun apardıqları
araşdırmalar diqqəti cəlb edir.

Fransız sosial psixoloqu, antro -
poloq və filosofu Levi Brül, yaradıcı
təfəkkürün formalaşmasını ibtidai
təfəkkürün kökündə görürdü. Levi
Brül “ibtidai” terminini  məcazı mə -
nada anlanmayan, şərti, simvolik bir
anlayış kimi təhlil edirdi. Bununla
bağlı görkəmli tədqiqatçı qeyd edirdi
ki, “Avstraliyalıları, Andam ada la -
rının aborigenlərini, fidjı yalıları  biz
ibtidaı xalq adlandırırıq. Ağ adamlar

bu xalqlarla tanış olanda, onların
mədəniyyəti daş dövrün icma quru -
luşunu xatırladırdı. Buradan xalq -
ların adına uyğun olan  “ibtidai” xalq
anlayışı əmələ  gəlmişdir”. [2,s113]

Levi Brül bu xalqların əqli key -
fiy yətlərini tədqiq edərkən fərdi və
kollektiv təfəkkürü fərqləndirdi. O,
öz araşdırmalarında qədim insanın
təfəkkürünün aşağıdaki əlamətlərini
aşkar etmışdir:

Sehirlilik, mistik xüsusiyyət, yəni
hər bir əşyalarda və hadisələrdə gizli
güvvələrin olduğunu hiss etmək və
bu sirrliyi reallığın ayrılmaz xüsu -
siyyəti kimi hesab etmək.

Pralojı xarakter: yəni məntiqi
nizam-intizam, etirazsızlıq, inkarlıq
hissi, birləşməyəni birləşdirməyə
hazırlıq.

Bu əlamətlər əsasında yaranan
kollektiv təsəvvürlər dini şuurun
əsasını təşkil edir, və onlarda:

1. İmperiativlik;
2. Tarıxı zamanda nəsildən nəsilə

onun məzmununu ötürülməsi;
3. Onun obraz və ideyalarından

əqidə yaratmaq avtoritarlığı. Kollek-
tiv təsəvürlərin və onun məzmunu,
şəxsiyyətdən olan   əlamətlər vardır.

Dini təfəkkürün pralogik və
məntiqi  təfəkkürün  arasında   möv -
qe tutması olmağı müasir insana
ağılla yox, qəlblə öz varlığını ilahi
qüvvələrə birləşdirməyinə imkan ve -
rir.
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Başqa bir fransız sosioloq, etnoq -
rafı  Levi Stross  bizim zamanəmizə
qədər gəlib çatan əmək alətlərini
ibtidai insanın təfəkkürünün inkişa -
fının nəticəsi kimi təhlil edirdi.

İnsanın yaşam tərzı, var olma
üslubu,  özündə  olmayan yeni şərait
yaratmaq üçün ətraf mühiti yeniləş -
dirməsi, insan təfəkkürünün  birinci
və ən vacıb olan paradiqminə – zik -
rin reallığa uyğunluğuna, reallığın
düzgün əks edilməsinə əsaslandırdı.
[3,s 26]

Levi Stross belə hesab edirdi ki,
ibtidai insanın təbiət hadisələrinin,
fəsil dəyişmələri ilə bağlı müşahi -
dəsi və bu hadisələr haqqında biliyi
çox olmalıdır. Ehtimal etmək olar ki,
icmanın təfəkkürü bu dövrdə ancaq
sadə “əşya məntiqi”, təbiətin əlaqə -
lərini və davamlığını qeyd edən bir
məntiq  idi.

“Əşya məntiqi” təfəkkürün mən -
tiqinə çevrilməsi prosesində yəqin ki
tədricən formal məntiqin 4 əsas qa -
nunu – eynilik, inkar, üçüncünü
inkar etmək, kifayət qədər  əsaslığın
yaranmasına səbəb olmuşdur. Amma
öz – özülüyündə bu qanunlar kifayət
qədər inkişaf etmış, yetkin bir idraka
xasdı, və onun əsasında insan idra -
kının formalaşması tarıxını  təyin
etmək çox çətindir.

Levi Stross Levi Brüllə diskussi -
yada subüt edirdi ki, ibtidai cəmiy -
yətdə yaşayan insanların  təfəkkürün

müasir insanların təfəkkür tərzindən
ayrı göstərilməsi yalnışdır və əsas -
sızdır. O, qeyd edirdi ki, onların tə -
fəkkür prosesi müassır sivil adam -
ların təfəkkür prosesi kimi inkişaf
edirdi, lakin burada ümümləşdirmə
üsulları və ümumi haqda təsəvvür,
anlayışlar və kateqoriyalar fərqlidilər.

Levi Stross ibtidaı icma şuurunda
zddiyətlərin yaranması və ona qalib
gəlməsinin məntiqi mexanizmıni
ibtidai şüurda mifolojı meditasiya
vasitəsi ilə, və birdə ibtidai şuurun
məntiqi təhlil qabiliyyətli olmsında
görürdü. Levi Stross ibtidaı təfək -
kürün özünəməxsusluğunu müəyyən
etməsində müasir intellektual inkişa -
fın əsasını görürdü. O, ibtidai icma -
nın mənəvi dəyərlərini çox yüksək
qiymətləndirirdi. Müasir avropa
sivilizasiyanın itirdiyinin bərpası
üçün yüksək rasıonalizm  konsep -
siyasını yaratmışdı. Onun fikrincə bu
harmoniya ibtidai mifolojı təfəkkür -
də müşahidə olunurdu. Levi Brüllə
Levi Strossun baxışları təfəkkür psi -
xologiyasında tarixi dəyişiklilərin
araşdırmasına yönəlmişdi və bu da,
öz-özlüyündə qiymətli araşdırma
olduğu üçün bir çox psixoloq və
etnoqrafların (K.Yunq, J.Piaje,
V.Şiller və s.)  psixolojı nəzərıyyələ -
rinə mühüm təsir göstərmışdir.

Məlumdur ki, təfəkkürün psixo -
lo giyası ilk dəfə Avstriyada, Vüs-
burq məktəbində müstəqil sahə kimi
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nəzərdən keçirilmiş və təfəkkürü
əqli iş kimi araşdırmağa başlamış -
dılar. Vusburq məktəbindən sonra bir
çox psixolojı məktəblər əqli əmə -
liyyatları aktual problem kimi və
təfəkkürü intellektual əməliyyatların
əsası kimi öyrənməyə başlamışdılar.

Bu problemlərin öyrənilməsində
görkəmli psixoloq J.Piajenin mühüm
rolu olmuşdur.

İsveçrəli psixoloq Jan Piaje id -
rakın mənşəini və inkişafını genetik
epistemologiya baxımından öyrənə -
rək uşaqların idrak fəaliyyətlərinin
mexanizmlərini fikri əməliyyat ter-
mini təhlil etmişdi. J.Piaje uşaqların
məsələ həll etmə bacarıqlarının
ardıcıllıqlarını təhlil edərək bu pro -
sesdə iki tip reprezentasiya olduğunu
qeyd etdi.

Birinci – fiqurativ, ikincı operi-
sional.

Məsələnin fiqurativ həllində uşaq
elementləri bir –biri ilə əlaqələndirə
bilmir  və o onların üzərində əməliy -
yat aparmağa hələ qadir deyil.

İkinci əməli xarakter daşıyaraq
təfəkkürün imkanlarını üzə çıxardır.
Əməli reprezentasiya ayrı-ayrı trans -
formasiyanı yaradır ki, bu da əşya
üzərində əməllərə bərabərdi. Burada
daxili transformasiya görümü əşya
üzrə xarici əməllərə görünür.

J.Piajenin nəzəriyyəsinin əsas
ideyası ondan ibarətdir ki, fərd dü -
şünmə qabiliyyətinə malik olmaq

üçün, onun əqli əməliyyatları düz
mütənasib sistemdə qurulmalıdır. Bir
düşüncə qabiliyyəti o biri düşüncə
qabiliyyətinə keçid ola bilər (intuitiv
qabiliyyət – konkret qabiliyyətlə,
konkret - formal qabiliyyətə). Bir
müddət sonra bu düşüncə qabiliyyəti
tam – mütənasib sistemini quraraq
onda əvvəlki sistemi ehtiva etməklə
bərabər o biri sistemə və ya biri
qabiliyyətə keçidə şərait yaratmış
olur. Məsələn: uzun müddətdə
çöplərlə,  barmaqları ilə hesab edən
uşaq uzun müddət bu yöndə
bacarıqla işi görəndən sonra o bu
toplamanı əşyalar üzrə yox, fikrində
təfəkküründə əməliyyat aparır. Təd -
ricən bu vərdişə keçir  və uşaq
beləliklə düşüncə  səviyyəsindən o
birisinə, burada intuitiv qabiliy yət -
dən – konkret qabiliyyətə keçid edir.
Bu keçid onun bütün əməl sferasında
özünə birüzə vermir. Uşaq tədricən
bu əməl sferasını genişləndirir və bu
genişlənmənin yolu eyni olur.

J.Piajenin əqli əməllərin düz –
mütənasib sistemi, ideyası, insanlar-
da məntiqi hisslərinin faktının təc -
rübəyə müraciət etmədən bir əsasdan
o biri əsasları çıxartmaq zəruriy -
yətini izah etməyə imkan verir.

J.Piaje intellektual inkişafın, uşaq
təfəkkürünün anlamını uşağın  mü -
hitdə sosiallaşma prosesindən ayrı
görürdü. Sonralar o uşaq təfəkkürü -
nün inkişafını əşyalar üzrə əməliy -
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yatda görərək, bu təfəkkürdə qurul -
muş sxemlərin yeni sxemlərə uyğun -
lamaqda və uyğunlaşaraq yeni sxem -
lərin yaradılmasına və konkret situ-
asiyaya tətbiq edilməsində görür dü.
Bu prosesin inkişafını isə o, mün   bit
sosial mühitdə, fikrin sosiallaş ma -
sında görürdü. Fikrin sosial laşması
başqaları tərəfindən bu fikri tam və
yaxud qismən qəbuludur.  

Öz tədqiqatlarında idrakın inki -
şafını J.Piaje üç mərhələyə bölür:
intuitiv (anadan olandan – 7 yaşa qə -
dər), konkret (7 yaşdan – 12 yaşa -
dək) və formal əməliyyat (12 yaşdan
yetkinliyə qədər və sonra). Hər
mərhələnin özünün əməliyyat üslubu
olduğu üçün bu əməliyyatlar intuitiv,
konkret və formal əməliyyat kimi
təhlil edir.[4, s 237]

Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat -
çılar içərisində J.Gilfordun işləri
xüsusi ilə keçən əsrin 60-ci illə rin -
dən sonra təfəkkürün tipologiyası
sahəsində yeni axtarışlar uğurlu nəti -
cələrlə tamamlandı. Amerika alimi
J.Gilford 1967-ci ildə psixologiyada
ilk dəfə olaraq təfəkkürün iki növünü
diverqent (yaradıcı) və konvergent
(tənqidi) təfəkkürü fərqləndirdi.

J.Gilford təfəkkür və yaradı cı -
lığın bir-biri ilə bağlı olan əsas 
dörd xüsüsiyyətini qeyd etmişdi:

a) İrəli sürülən ideyanın orijinal,
qeyri-adi, adi olması, intellektual ye -
niliyə cəhd kimi təsnif olunur.

Yaradıcı insan həmişə və hər vaxt ça -
lışır ki, özü məsələnin  həlli yollarını
başqalarından fərqli şəkildə tapsın.

b) Semantik yumşaqlıq, yəni ob -
yekti yeni nöqteyi-nəzərdən görmək,
onun yeni tətbiqi yollarını tapmaq və
onun (təcrübədə) istifadəsini geniş -
ləndirmək.

v) Nəzəri uyğunlaşma, yəni ob -
razın yeni tərəflərinə diqqət yetir -
mək.

q) Semantik, spontan yumşaqlıq,
yəni qeyri-müəyyən hallarda yeni
ideyalar irəli sürmək.

Yaradıcı təffəkürü araşdırarkən
eyni zamanda məlum olmuşdu ki,
hansı şərtlər yaradıcı məsələlərin
həllini tezləşdirir və yaxud əksinə
onun həllini  ləngidir:

Məlumdur ki, əgər keçmişdə  hər
hansı bir insan müəyyən bir üsulu bir
neçə məsələnin həllinə müvəffəqiy -
yətlə tətbiq etmişdirsə, onda bu üsü -
lu o, sonrakı məsələnin həll olunma -
sında istifadə etməyə çalışır. Yeni
məsələ ilə rastlaşan insan ilk öncə
həmin üsulu tətbiq etməyə çalışır.

Və nəhayət yaradıcı təfəkkür
başqalarının fikrini qiymətləndir -
məklə yox, prinsipcə yeni biliklərin
açılması ilə, öz yeni orijinal ideya -
larının generasiyası ilə bağlıdır.

Bir məsələni də qeyd etmək la -
zımdır ki, yaradıcı təfəkkürdən fərqli
olaraq tənqidi təfəkkür isə başqa ları -
nın mühakimələrinin çatışmayan
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cəhətlərinin üzə çıxmasına yönəl -
mişdir. O insan ki, tənqidi mühaki -
mə lərə meyilli olması cox qabarıq
görünür, tənqidə çox fikir verir, o
özü də yaradıcı ola bilərdi. Eyni za -
manda o adam ki, yaradıcıdır, onun
konstruktiv, yaradıcı təfəkkürünə
tənqid lazımdır, çünki   çox vaxt hə -
min adamlar öz mühakimələrində
çatışmayan cəhətləri görməyə qabil
olmur. Bu vəziyyətdən çıxış kimi er -
kən yaşlarda uşaqlıqda həm tənqidi,
həm də yaradıcı təfəkkürü inkişaf
etdirmək lazımdır. Məsələn: nə üçün
qırmızı papağın anası onu meşəyə
tək göndərir? Nə üçün nənə tək me -
şədə qalırdı? Bu kimi sualları uşaq -
ların qarşısına qoyanda onların
cavabları öz düşüncələrindən irəli
gəlir. Bəziləri cavab tapır, bəzisi isə
“bilmirəm” deyərək cavab verirmir.
Sualların quruluşu uşaqlarda tənqidi
rəyə qətirirlər: “ana qırmızı papağı
tək gərək göndərməzdi”, “qoca nənə
tək yaşamamalıdır”, “ana bilirdi ki,
meşədə canavar olur” və s.

Görkəmli tədqiqatçı J.Gilfordun
ayırdığı diverqent və konverqent tə -
fəkkür modelindən əsasən xüsusi
istedadlı uşaqların təlim və tərbiyə -
lərində istifadə olunur. 

Bu modeldə məşğələlər fənn
biliklərinin öyrənməsindən aslı ol -
mayaraq, ancaq diverqent təfəkkü -
rün fəallığına və inkişafına yönəl -
mişdi. Bu sərbəstliyi məktəbəqədər

müəsissələrin bu ənənəvi modelin
öyrənilən məzmununa tətbiq edilə
bilər.[5,s137]

Bu istiqamətdə tədqiqat aparan
digər bir tədqiqatçı isə Edvard de
Bono hesab olunur. Təfəkkür psixo -
logiyasında Edvard de Bono yeni bir
anlam –lateral və şaquli təfəkkür
anlamını gətirmişdi. Edvard de Bono
postmodern psixologiyasında yara -
dıcılıq proseslərinin görkəmli tədqi -
qatçısı kimi şöhrət qazanmışdır.
Onun fikrincə böyük kəşflərin açarı
– insanın qeyri - standart düşünmə
qabiliyyətindədir. Edvard de Bono
təfəkkürün iki növünü – şaquli
(məntiqi) və lateral (yenidən qurma)
təfəkkürü fərqləndirir və praktik
cəhətdən bu iki növün bir-birini ta -
mamladığı ideyasını irəli sürür.

Edvard de Bonoya görə həm
şaquli təfəkkür, həm də lateral
təfəkkür fikir aparatının, düşünmə
qabiliy yətinin əsas üsüllarındandır.

Qeyd etmək lazımdır ki, lateral
təfəkkür əsasən intuisiya və yara dı -
cılıqla bağlıdır və bu ideyaların ge -
nerasıyası prosesidir. Lateral təfək -
kürdə konseptual modellərin yeni -
dən qurulması və yeni konseptual
modellərin yaradılması prosesi baş
verir.

Şaquli təfəkkür isə lateral təfək -
kürdən öz xüsusiyyətlərinə görə
fərqlənir. İnsan şaquli təffəkkürdən
istifadə edərək ən yaxşı halda
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problemlə bağlı ona məlum olan yol-
lardan ən əlverişlisini seçə bilər.
Sonralar  o lateral təfəkkürə yiyələnə
bilər və belə halda sərbəstlik əldə
edərək, ideyaları, istiqamətləri də -
yişə bilər. Beləliklə şaquli və lateral
təffəkkürə yiyələnmiş hər bir insan
hər iki prosesin xüsusiyyətlərini
özündə ehtiva edir, bu isə öz növbə -
sində onun təfəkkürünün inkişafına
şərait yaradır.

Müasir təhsil konsepsiyasında
uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətləri -
nin inkişafı əsas məqsədlərdən biri
kimi götürülür. Lakin bu inkişaf
təlimdə və təhsildə uzun müddətdir
ki, məntiq əsasında həyata keçirilir,
bu da, şaquli  təfəkkürün inkişafına
zəmin yaradır.

Şaquli təfəkkürə malik olan insan
verilmiş istiqamətdə hərəkət edir
(öyrəndiyini tədbiq edir və öyrənə -
cəyi istiqaməti seçir, amma lateral
təfəkkürə yiyələnməsə onda onun
sərbəst şəkildə ideyanın istiqamətini
dəyişməsi mümkün deyil. Məhz
uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətləri -
nin inkişafı zamanı təfəkkürün hər
iki istiqamətinin inkişafının qayğısı -
na qalmaq  lazımdır. [6,s 66]

Bu istiqamətində aparılan tədqi -
qatçılardan biri də italiyan pedaqo-
qu, həkimi M.Montessori hesab olu -
nur.

Görkəmli tədqiqatçı M.Montes-
sori belə bir ideya irəli sürmüşdü ki,

uşaq tamamilə başqa  bir əqli key -
fiyyətə malikdir. Bu “hopdurulmuş
təfəkkürdür”. Həyatda uşaq öz dav -
ranış və hərəkətlərini absorbasiya
yolu ilə yaradır. Ətraf mühitdəki
əşya və predmetlərin obrazını uşaq
beynində inkişaf etdirir. Bu proses
heç  də həmişə şuurlu surərdə deyil,
şuursuz şuursuz həyata keçirilir. O,
uşağın təfəkkürünü suyu özünə hop-
durana bənzədərək üç yaşına qədərki
dövrü suyun təmiz və ya çirkli
olmasından asılı olmayaraq, hamı -
sını beyninə həkk edir. Ona görə də,
bıçağı, ütünü, iynə-sapı, su qabını
uşaqlardan qorumaq və onu  belə əş -
yalarla qorxutmaq lazım deyil.
”Uşaq şüursuz halda ətraf mühitdə
baş verən hadisələri qavrayır, son-
ralar isə qavrayış şuurlu hala keçir...
Bu da onun sevinc və sevgisinə
səbəb olur. Çünki insan şüuru onu
başqa canlılardan fərqləndirən yega -
nə amildir”.[ 133, s 79]

M.Montessori qeyd edir ki, şüur
– əql əldə etdikdən sonra, biz təfək -
kürümüzdə həkk olunan obrazlara
münasibət bildirməli və əşyaların
yeni məzmununu qavramalıyıq.

M.Montessori yaradiciliğında
“senzetiv dövr” xüsusi önəm təşkil
edir. Belə ki, o özünün “Uşaqlığın
sirri” əsərində sübut etmişdir ki,
uşaqlarda başqa canlıların törəmələ -
rindən böyuk fərqi olmayan yüksək
dərəcəli, səviyyəli hisslər mövcud-
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dur ki, onların vasitəsilə uşaqlar ya -
şamağı bacarır və öyrənirlər.

M.Montessori öz nəzəriyyəsində
uşağın təbiətinə binövrədən elə
inkişaf tələbatları qoyulmuşdur ki,
onların vasitəsilə uşaqlar insani
keffiyətlərinə tədricən yiyələnir və
onu davranış  vərdışlərinə çevirir. Bu
zaman aşağıdakı o doqquz tələbat
amillərini xususi qeyd edirdi:

1. Hərəkəti tələbatlar – uşaqların
nizamsız hərəkətləri, əl-qol atmaları,
nitqləri, səsləri, tələffüzləri buna
misal ola bilər.

2. Sensor duygulara tələbat – bala -
 ca uşağın aktiv həyat duyğuları və
sensor qavrama imkanları yaranır və
inkişaf edir.

3. İşə tələbat – iş uşağın daxili
tələbatı olaraq onun insanlar üçün nə
qədər vacib olduğunu göstərir, çünki
iş insan varlığının əsasını təşkil edir.
”İş həyatın cövhəridir” atalar sözünü
xatırlayın.

4. Koordinasiya olunmuş və
dəqiq təyin edilmiş amillərə meylilik
- bu instinktiv tələbatla uşaq hərə -
kətlərini cilalayır, kordinasiya edir.
Ona görədə ona hər şeyi etmək im -
kanı verilməlidir. Bıçaq və qayçıdan
istifadə etməklə bəzi hərəkətlərin
öyrənilməsi vacibdir. Buna misal
Seqen lövhəsi ola bilər.

5. Cürbə - cür funksiyaların tək -
milləşdirmə  tələbati – 3 yaşından 6
yaşına qədər olan dövrə uşaqlar öz

bilik və bacarıqlarının təkmilləşdir -
məklə məşğul olurlar. Buna misal –
Pifaqor cədvəlini qeyd edə bilərik.

6. Təkrarlara meylilik – kiçik
yaşlı uşaqlar çox vaxt etdikləri hərə -
kətləri təkrarlayirlar və beləliklə
bunun hafisəsində onların hafizəsi
inkişaf edir. Yəqin ki, onlar “təkrar –
biliyin anasıdır” fikrini elə uşaqlıq
dövründən öyrənmişlər. Qapıların
açılıb-örtülməsi buna misal ola bilər.

7. Uşaqlar hər şeyin - əşyanın öz
yerində olmasına meyillidilər. Uşaq -
ların əşyaları  həmişə ardıcıl və öz
yerində görmək və hifz etmək
imkanları heç kimdə şübhə yaratmır,
onlar, əgər bu ardıcıllıq pozulubsa,
onu yerinə qaytarmağa meyilli
olurlar. Həndəsi fiqurların düzülməsi
və onların müvafiq istiqamətdə
sıralanması buna misal ola bilər.

8. Sosial inkişafa meyllilik – bu
hərəkətlər əsasən uşaqlarda ictimai
inkişafın əsasında duraraq uşaqların
həyat tərzində önəmli rol oynayır.
Tozun silinməsi, qabbların, meyvə-
tərəvəzin yuyulması buna misal ola
bilər.

9. Azadlığa, sərbəstliyə meyllilik
– yalnız azad insan və sərbəst 
düşün cə tərzinə malik olan uşaqlar
normal inkişaf edə  bilərlər. Çünki
təbiət azadlığı, sərbəstliyi həyat qa -
nunu kimi formalaşdırmağa imkan
verir. Elə buradan da M.Montesso -
rinin dahi şuarı: “Mənə kömək edin,
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lazım olan işləri mən özüm  görüm” –
təsirinin vacib bir keyfiyyət olaraq
uşaqların təlim-tərbiyəsində önəmli
yer tutduğundan xəbər verir [7, s 
79]

Beləliklə, yaradıcı təfəkkürün
müxtəlifliyini araşdırarək belə
qərara gəlmək olar: yaradıcı təfəkkür

является совокупностью тех осо-
бенностей психики, которые обес-
печивают продуктивные преобра-
зования в деятельности личности.

В творческом мышлении доми-
нируют четыре особенности, ори-
гинальность, беглость, гибкость,
разработанность .
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РАЗНОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Абстракт

Эта статья посвящается главной составляющей процесса развития
человеческой сущности-  развитию творческого мышления.

Мышление, как и способность к труду, переживает сложный про-
цесс развития от древнего предшественника до творческой  мысли
современного человека. Мысль есть результат и средство материально-
го труда, которые преобразуют самого человека и природную среду. 

В статье исследуется разнообразие творческого мышления и его
основные этапы. Творческое мышление - это мышление, основанное 
на воображении. Оно создает новые идеи, новый взгляд на вещи. Оно



связывает определенные предметы или образы так, как их раньше не
связывали. Оно бесконечно и разнообразно. 

Разнообразием творческого мышления является совокупность тех
особенностей психики, которые обеспечивают продуктивные преобра-
зования в деятельности личности.

В творческом мышлении доминируют четыре особенности, ориги-
нальность,  беглость, гибкость, разработанность .

CREATIVE THINKING AND IT  
THE BASIC STAGES OF DEVELOPMENT

Abstract

This article is devoted to the main component of development of human
essence - to development of creative thinking.

The thinking, as well as ability to work, endures difficult development
from the ancient predecessor to creative thought of the modern person. The
thought is result and means of material work which will transform the per-
son and environment. 

In article a variety of creative thinking and its basic stages is investigat-
ed. The creative thinking is the thinking based on imagination. It creates new
ideas, a new view on a thing. It connects certain subjects or images how
them didn't connect earlier. It is infinite and various. 

A variety of creative thinking is set of those features of mentality which
provide productive transformations to activity of the person.

In creative thinking four features, originality, fluency, flexibility, a readi-
ness dominate.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şura sının
iclasında  müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 06)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə  redaksiyaya 10 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur

Психолоэийа jурналы 2011, №3

Ümumi psixologiya

41



Среди основных процес-
сов, которые свойствен-
ны массовому сознанию

в ситуации трансформации обще-
ства, находятся изменения, про-
исходящие в системе ценностей
на поколенном уровне.

Анализ ценностных аспектов
взаимосвязей и взаимоотношений
поколений очень важен в условиях
изменения системы ценностей,
так как при изменении системы
ценностей различных поколенных
групп меняются и механизмы
трансляции и усвоения культурно-
исторических ценностей.

Проблематика поколения, сме -
ны поколений и межпоколенной
трансляции ценностей, ценност-
ных ориентаций, опыта, занимает
важное место в сегодняшнем об -
щественном сознании.

Смена поколений видится од -
ним из наиболее существенных
факторов более широких и глубо-
ких общественных трансформа-
ций, а с понятием нового, молодо-
го поколения связывается вопрос
о будущем  общества.

Одни исследователи – М.В.Вдо -
вина, Е.И.Иванова, Е.А.Смирнова,
К.Лоренц, Ж.Мендель, М.Мид,
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Г.Маркузе, В.Сатир, Л.Фойер –
говорят о конфликте поколений.
Научный интерес к проблеме кон-
фликта поколений возник в запад-
ной психологии и социологии во
второй половине XX века и был
обусловлен массовыми молодеж-
ными выступлениями.

Другие исследователи Н.К
.Зырянова, И.М.Ильинский,
П.Парсонс обостряют проблему
конфликта поколений до необра-
тимого разрыва.

Е.М.Бабосов, В. В. Гаврилюк,
Н. А.Журавлева, Ю.Левада, Н.
А.Трикоз, Е. В. Плотникова связы-
вают проблемы взаимоотношения
поколений в нашем обществе с
процессами трансформации, про-
исходящими в политической, эко-
номической и как следствие в
духовной сферах общества.

Прежде чем рассматривать
механизм преемственности цен-
ностных ориентаций, обратимся к
анализу феномена и понятия
«поколение».

Понятие «поколение» – много-
значный термин, он имеет нес -
колько отличных по значению
определений, которые трактуются
через разные характеристики:

- демографическое поколение –
это совокупность сверстников,
родившихся приблизительно в
одно время и образующих воз-
растной слой населения;

- антропологическое поколение
– совокупность людей, имеющих
общих предков;

- историческое поколение охва-
тывает отрезок времени, равный
интервалу между рождением
родителей и рождением детей;

- хронологическое поколение,
которое функционирует в опреде-
ленный период времени;

- cимволическое поколение –
общность современников, жизнь
которых совпала с особым перио-
дом истории, сделав их участника-
ми определенных событий [1,c. 7].

Поколение характеризуют
типологические признаки:

- общность социальных условий
формирования и жизненного
опыта;

- общность решаемых задач,
реализуемых социальных ролей и
функций;

- общность доминирующих
воз растных социально-психологи-
ческих черт;

- общность поколенческого
соз нания, выраженного через
общие ценности и ценностные
ориентации;

- хронологический период,
отре  зок времени, в течение кото-
рого живет и действует данное
поколение [2].

Особую значимость в трактов-
ке понятия «поколение» приобре-
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тает задача построения современ-
ной периодизации поколений с
учетом всех периодизаций, разра-
ботанных ранее, которые, отражая
установленные характеристики и
зако номерности, обретают новое
звучание.

Существуют различные подхо-
ды к построению периодизации
поколений. В психологии возраст
традиционно изучается по воз-
растным категориям.

Возрастные периодизации рас-
сматривают развитие человека в
разные эпохи – детства, зрелости,
старости [3, 4, 5].

В соответствии с возрастной
периодизацией онтогенеза челове-
ка (АМН СССР, 1965):

- юношеский возраст опреде-
ляется с 17до 21 года для мужчин
и с 16 до 20 лет для женщин;

-1-й период зрелости с 22 до 35
лет для мужчин и с 21 до 35 лет
для женщин;

-2-й период зрелости опреде-
ляется с 36 до 60 лет для мужчин и
36-55 лет для женщин;

- пожилой возраст с 61 до 74 лет
для мужчин и с 56 до 74 для женщин;

- старческий возраст с 75 до 90
лет для мужчин и для женщин;

- долгожителями считаются
люди, отметившие 90-лет и выше.

В соответствии с классифика-
цией Европейского бюро ВОЗ так -

же возраст с 61 по 74 год жизни
обозначается как пожилой воз-
раст, с 75 до 90 лет как старость, а
люди старше 90 лет также счи-
таются долгожителями.

При построении периодизации
поколений необходимо учитывать
не только возрастные границы, но
и ряд психологических критериев:
интеллектуальный, гражданский,
эмоциональный и социальный [6].

С точки зрения психологии
члены общества дифференци-
руются в соответствии с историко-
психологическими различиями,
отличающими представителей
разных поколений.

Принадлежность личности к
определенному поколению харак-
теризует не только ее историче-
ское своеобразие, но и определен-
ную ценностную систему ориен-
таций.

Для определения возрастных
границ поколений важно учиты-
вать период социализации поколе-
ния, который позволит разграни-
чить поколения, выделяя их цен-
ности и ценностные ориентации,
на основе того, что социализация
разных возрастных поколений
проходила в определенных соци-
ально- политических условиях и
под воздействием значимых собы-
тий на том или ином этапе и
периоде истории.

Психолоэийа jурналы 2011, №3

Велиева В.И.

44



Поколение несет на себе печать
тех исторических событий, в кото-
рых оно принимало непосред-
ственное участие [7]. Если различ-
ные поколения становятся свиде-
телями и участниками одних и тех
же исторических событий, то
испытывают на себе различное их
влияние. В результате у этих поко-
лений формируется свое отноше-
ние к этим явлениям и событиям.

Таким образом, поколение –
это возрастная группа людей,
формирование характера кото-
рых, происходит под влиянием
определенных исторических со -
бы тий, экономических и культур-
ных условий, что определяет
общность и сходство некоторых
личностных характеристик в ре -
зультате сходного для представи-
телей данного поколения соци-
ального опыта [8].

Анализ литературы позволяет
констатировать, что в исследова-
ниях, посвященных проблеме
поколений, акцент традиционно
делается на изучении взаимоотно-
шений между старшим поколени-
ем и младшим, на влиянии роди-
тельского поколения на молодое
поколение.

Старшее поколение - это роди-
тельское поколение относительно
молодого поколения, с определен-
ными социальными статусами в

семейной и профессиональной
сфере деятельности, имеющее
достаточно устойчивую систему
ценностей. Оно не готово адапти-
роваться к трансформации внеш-
них условий, при этом не сохра-
няет целостной традиционности.

Младшее поколение – это осо-
бая общность в возрасте до 25 лет.
Оно находится в стадии становле-
ния, формирования структуры
ценностной системы, выбора про-
фессионального и жизненного
пути, при этом еще не имеет
реального положения на социаль-
ной лестнице, поскольку либо
«наследует» социальный статус
семьи, либо характеризуется
«будущим» социальным статусом.

Младшее поколение сензитив-
но к воздействию социальных
условий, в частности к современ-
ной массовой культуре. При ана-
лизе динамики ценностных ори-
ентаций молодого поколения
необходимо учитывать действие
двух механизмов – преемственно-
сти ценностей и их изменчивости.

Отношения, которые склады-
ваются между поколениями в
зависимости от разных возраст-
ных признаков, образуют динами-
ческую систему со своими силами
притяжения и отталкивания, сов-
падения и несогласия, которые и
составляют реальность жизни.
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Поколениям характерен диалог
на ценностном уровне. Он пони-
мается как психологическая норма
и является процессом преемствен-
ности.

Согласно интегративной клас-
сической теории поколений, сло-
жившейся в основном к концу
XIX - началу XX века благодаря
трудам Дж. Вико, выдвинувшего
четыре принципа исторического
наследования, Д. Дидро, утвер-
ждавшего, что людей одного поко-
ления объединяет единство миро-
воззрения и обнаружившего меха-
низм смены трех поколений, кото-
рый был развит в дальнейшем в
трудах К. Маркса, К. Манхейма,
процесс преемственности поколе-
ний основывается на биологиче-
ском ритме человеческой жизни,
вследствие которого:

в культурном процессе появ -
ляются новые участники, тогда
как старые участники этого про-
цесса постепенно исчезают;

члены любого данного поколе-
ния могут участвовать только в
хронологически ограниченном
отрезке исторического процесса,
поэтому необходимо постоянно
передавать накопленное культур-
ное наследство;

переход от поколения к поколе -
нию есть последовательный про-
цесс.

Поколенная последователь-
ность и преемственность соотно-
сится с возрастными категориями
и обнаруживает механизм смены
двух поколений, т.е. единство упо-
добления и различия в процессе
преемственности.

В силу этого молодое поколе-
ние, с одной стороны, продолжает
унаследованную деятельность при
совершенно изменившихся усло-
виях, а с другой - видоизменяет
старые условия посредством со -
вершенно измененной деятельно -
сти.

Характеризуя связи между по -
колениями, следует отметить, что
каждое поколение воплощает в
себе итог творчества предше-
ствующей смены поколений и
передачи наследования, при этом,
всякое поколение имеет дело с из -
менившимися условиями и новы-
ми знаниями и, воспринимая на -
следуемое, вырабатывает свой
взгляд и подход несколько отлич-
ный от старшего поколения.

Преемственность в каждой
культуре зависит от одновремен-
ного проживания в ней, по край-
ней мере, представителей двух
поколений .

Преемственность поколений
носит как осознанный, так и нео -
сознанный характер и имеет слож-
ную структуру, характеризую-
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щуюся непрерывностью, последо-
вательностью, поступательностью,
относительным постоянством, от -
клонением от однозначной ретранс -
ляции, творчеством и инновациями.

В устойчивом, уравновешен-
ном обществе органично осущест -
вляется трансляция культурно-
исторических ценностей от поко-
ления к поколению.

С изменением социальных ус -
ло вий неосознанно начинает
трансформироваться и сознание
людей, а вследствие этого изме-
няется и статус отношений между
поколениями. Они выходят за
рамки процесса простой трансля-
ции и преемственности культур-
но-ис торических ценностей и пе -
ре ходят в отношения взаимообмена.

Характер отношений между
поколениями зависят от темпов
научно-технического и социально-
го развития. Связывая отношения
между поколениями с темпом
общественного развития и господ-
ствующим типом семейной орга-
низации, М. Мид различает в исто -
рии человечества три типа куль-
тур[9]:

– постфигуративные, в кото-
рых дети учатся главным образом
у своих предков;

– конфигуративные, в которых
и дети, и взрослые учатся, прежде
всего, у своих сверстников;

– префигуративные, в которых
взрослые учатся у своих детей.

Постфигуративная культура,
по словам М. Мид, преобладает в
традиционном, обществе, которое
ориентируется главным образом
на опыт прежних поколений, то
есть на традицию и ее носителей –
на старшее поколение. Взаимо-
отношения взрослых поколений в
нем жестко регламентированы,
каждый знает свое место, и ника-
ких споров на этот счет не возни-
кает.

Ускорение технического и со -
циального развития делает опору
на опыт прежних поколений недо-
статочной. Поэтому конфигура-
тивная культура переносит центр
тяжести с прошлого на современ-
ность. Для нее типична ориента-
ция не столько на старших, сколь-
ко на современность, равных по
возрасту и опыту.

В воспитании влияние родите-
лей уравновешивается, а то и пе -
ревешивает влияние сверстников
и т.д. Отсюда растущее значение
юношеских групп, появление осо-
бой молодежной субкультуры и
всякого рода межпоколенных кон-
фликтов.

В наши дни, считает М. Мид,
темп развития стал настолько быс -
т  рым, что прошлый опыт уже не
только недостаточен, но часто ока-
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зывается даже вредным, мешая
смелым и прогрессивным подхо-
дам к новым, небывалым обстоя-
тельствам [9].

Префигуративная культура ори   -
 ентируется главным образом на
будущее. Поэтому не только моло-
дое поколение учится у старших
поколений, как было всегда, но и
старшие поколения в большей сте-
пени прислушиваются к молодежи.

Межпоколенная преемствен-
ность культурно – исторических
ценностей на современном этапе
развития общества включает в
себя информационный поток не
только от родителей к детям, но и
обратно: молодежная интерпрета-
ция современной ситуации и куль-
турно-исторического наследства
оказывает влияние на старшее
поколение.

Сегодня, с развитием электрон-
ной коммуникативной сети, у
молодого поколения появился
опыт, которого никогда не было, и
не будет у старших. Молодое
поколение вырастает в мире, кото-
рого не знали старшие.

Однако какие бы новшества не
предлагала молодежь, они всегда
основаны на опыте прошлых
поколений и, следовательно, на
базовых ценностях народа.

Посредством базовых ценно-
стей осуществляется закрепление

и воспроизводство сложившихся
форм, приемов, способов жизне-
деятельности и общественных
отношений. Они являются меха-
низмами закрепления, воспроиз-
ведения, обогащения и передачи
культурно-исторических ценнос -
тей.

Базовые ценности обладают
большой устойчивостью и пре-
емственностью. С помощью базо-
вых ценностей как психологиче-
ской формы усвоения и передачи
культурно-исторических ценно-
стей (обычаев, обрядов, ритуалов)
закрепляются способы поведения
группы и индивида; осуществ-
ляется передача и закрепление
способа эмоционального реагиро-
вания и переживания, выражения
чувств, а также трансляция опре-
деленного способа интеллектуаль-
ного освоения мира, способа
мышления. Базовые ценности
отражаются в сознании людей в
виде идей, взглядов, символов,
принципов, верований и убежде-
ний [10].

Механизм культурно-историче-
ской преемственности работает
через базовые ценности, которые
преемник узнает, усваивает и раз-
вивает в своей жизни. Этот про-
цесс осуществляется не только в
ситуации непосредственного об -
щения со старшим поколением,
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айв интуитивной ситуации, т.е.
ситуации опосредованного обще-
ния и влияния — через искусство,
литературу, СМИ, образование,
традиции, религию и т.д.

Трансляция культурно-истори-
ческих ценностей из поколения в
поколение и от одного индивида к
другому осуществляется при
помощи специфических механиз-
мов социальной памяти .

Складывается определенная
последовательность форм пре-
емственности культурно-истори-
ческих ценностей и трансляции
культурного опыта: от передачи
культурных ориентиров через
пример – с помощью образца дея-
тельности, к передаче посред-
ством имени (слова), которое
означает переход к вербальным
способам трансляции культуры,
далее – к передаче норм, и нако-
нец - ценностных ориентаций [5,
с.71-90].

Традиционный механизм пере-
дачи и усвоения ценностных ориен -
таций подразделяют на этапы: – че -
 рез пример и образец деятельно-
сти; – через табу, нормы и предпи-
сания; – через идеалы, принципы
и ценности.

Все эти разновидности меха-
низма усвоения ценностных ори-
ентаций выступают как опреде-
ленный тип связи различных

поколений и одновременно нахо-
дятся в системной зависимости,
взаимодополняя друг друга.

Преемственность – это процесс
заимствования культурно-истори-
ческих ценностей, идей, образцов,
опыта, навыков, то есть любых
результатов и способов творче-
ской деятельности людей и форм
ее организации, и использования
их (после критической переработ-
ки или без нее) последующими
поколениями для решения своих
социальных и культурно-истори-
ческих задач. Через преемствен-
ность осуществляется движение
материальных и духовных ценно-
стей из прошлого в настоящее и
будущее.

Преемственность – это законо-
мерность развития всех сторон
общественной жизни. Не одина-
ков не только объем того, что
передается из одной эпохи в дру-
гую, от одного поколения к друго-
му, но не одинаково и содержание
того, что наследуется. Характер
наследования и усвоения культур-
но-исторических ценностей, соз-
данных старшим поколением в
прошлом также различен.

Для адекватного понимания
роли преемственности культурно –
исторических ценностей огром-
ное значение имеет факт отбора
того, что используется – избира-
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тельность. Каждая эпоха берет из
прошлого только необходимые
ценности. При этом культурно-
исторические ценности, которые
транслируются из прошлого в
настоящее, как правило, интер-
претируются при усвоении моло-
дым поколением.

Преемственность поколений
может носить противоречивый
характер в результате вновь воз-
никших общественных ситуаций,
когда субъект объективно не
может взять все содержание куль-
турно-исторического наследия, в
неизменной форме, когда сложив-
шиеся ранее убеждения, нормы и
ценности вступают в противоре-
чие с реальными возможностями,
потребностями и интересами.
Результатом этого противоречия
являются существенные, социаль-
но - дифференцированные транс-
формации в сознании и поведении
молодого поколения.

Механизмы преемственности
культурно-исторических ценно-
стей в совокупности обеспечивают
содержательную преемствен ность
как сохранение в различных фор-
мах ценностей, к которым обще-
ство относится как к положитель-
ному опыту, и иерархическую пре-
емственность – последовательное
качественное преобразование опыта,
его концептуализацию и оценку.

Содержательная преемствен-
ность культурно-исторических
ценностей обеспечивает непрерыв -
ность функционирования соци-
ального опыта, его доступность
всем членам общества. Это обус -
ловлено тем, что содержание опыта
опредмечено в разных формах его
трансляции и может быть распред -
мечено людьми, находящимися на
разных уровнях социализации.

Основными содержательными
характеристиками, раскрывающи-
ми понятие «преемственность по -
колений» являются:

во-первых, процесс продолже-
ния унаследованных форм деятель -
ности при изменившихся условиях;

во-вторых, отношение поколе-
ния к унаследованным культурно –
историческим ценностям;

в-третьих, это овладение ду -
ховными достижениями предше-
ствующих поколений, их культур-
но-историческим богатством и их
ценностями [11].

Не стоит понимать преемствен-
ность как простое повторение и
усвоение ценностных ориентаций
предшествующих поколений.

Преемственность поколений
следует понимать как объективно
– исторический, целенаправлен-
ный процесс постоянного вос-
производства культурно-истори-
ческих ценностей, определяемых
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общностью социальных условий и
исторических задач.

В результате осуществляется
отбор, сохранение, переработка и
передача определенного опыта
предшествующей социальной дея-
тельности, конкретных достиже-
ний материального и духовного
производства, форм общения,
культурно-исторических ценно-
стей в целях дальнейшего их ус -
воения, развития и приумножения.

В результате проведенного ана-
лиза литературы по теме исследо-
вания были выявлены некоторые
особенности механизма пре -
емствен ности:

формирование системы ценно-
стей невозможно вне общества;

каждое новое поколение осваи-
вает мир с опорой на опыт про-
шлых поколений, зафиксирован-
ных культурой;

ценностная система личности
формируется в процессе социали-
зации путем интериоризации – прис -
воения культурных идеалов, которые
являются продуктами культуры,
характерными для данного общества;

важным механизмом передачи
устойчивых элементов опыта от
поколения к поколению выступает
традиция;

механизм культурно-историче-
ской преемственности осуществ-
ляется через базовые Ценности,

которые преемник узнает, усваи-
вает и развивает в своей жизни;

преемственность поколений
носит как осознанный, так и
неосознанный характер и имеет
сложную структуру, которая ха -
рактеризуется непрерывностью,
последовательностью, поступа-
тельностью, относительным по -
стоянством, отклонением от одно-
значной ретрансляции, творче-
ством и инновациями;

индивид избирательно впиты-
вает из общественного сознания
знания, нормы, ценностные пред-
ставления, часть из них человек
принимает, а часть отвергает и на
основании творчески осмыслен-
ного, молодое поколение создает
новые ценности;

социально-экономические ус -
ловия формируют социальные
потребности личности, интересы,
установки, ценностные ориентации.
Они, в свою очередь, проявляются
в объективной деятельности инди-
видов как оценка общественных
явлений и реальное поведение,
которое можно рассматривать как
выражение ценностных ориента-
ций личности в конкретных усло-
виях, от которых зависит возмож-
ность их реализации;

механизм преемственности цен -
ностных ориентаций предполага-
ет противостояние и конфликт.
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Механизм преемственности
ценностных ориентации: от поко-
ления к поколению начинается:

-от передачи старшими поко -
лениями культурных ориентиров
через пример - с помощью образ-
ца деятельности, к передаче по -
средством имени (слова), которое
означает переход к вербальным
способам трансляции культуры;

– далее – к усвоению младшим
поколением норм и предписаний
старших поколений;

– затем через трансформацию
усвоенных ценностей старших
поколений, посредством выбора и
интерпретации этих ценностей, к
выработке новых идеалов и прин-
ципов, соответствующих новым
историческим и социально – эко-
номическим условиям;

– и, наконец, к трансляции но -
вых выработанных ценностных
ориентаций, основанных на ценно -
стях предшествующих поколений,
но при этом максимально адапти-
рованных молодым поколением к
новым историческим условиям;

– впоследствии, новые цен-
ностные ориентации трансли-
руются не только в качестве фун-
дамента новым молодым поколе-

ниям, но и оказывают обратное
влияние на ценности старших
поколений, так как их ценностное
поле уже не соответствует соци-
ально – историческим реалиям.

Таким образом, механизм пре-
емственности имеет циклическую
логику. Процессы преемственно-
сти ценностных ориентаций
последовательны, они возникают
в указанном порядке и повторяют-
ся в каждом поколении заново.

Данные этапы механизма пре-
емственности характерны для ста-
бильного общества. В обществах,
где отмечаются кризисные состоя-
ния или происходит слом прежней
общественной системы, происхо-
дит трансформация ценностных
ориентаций населения, изменение
отношений между поколениями и,
как результат, нарушается или
трансформируется механизм меж-
поколенной преемственности цен-
ностей.

Вопрос о характере межпоко-
ленных отношений на ценностном
уровне на современном этапе
остается, на наш взгляд откры-
тым, и требует детального, ком-
плексного, интегративного изуче-
ния.
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МЯДЯНИ-ТАРИХИ ДЯЙЯРЛЯРИН ВАРИСЛИЙИ СЯРВЯТ 
ДЯЙЯРЛЯРИНИН ФОРМАЛАШМА МЕХАНИЗМИ КИМИ

ABSTRAKT

Mяqalяdя mядяни-тарихи дяйярляр сярвят дяйярляринин формалашма меха -
 низми kimi tяhlil olunmuш, bu istiqamяtdя aparыlan tяdqiqatlar
sistemляшdirilmiш vя onlara tяnqidi mцnasibяt bildirilmiшdir. Qeyd olun -
muшdur ki, nясиллярин гаршылыглы ялагяля ринин вя мцнасибятляринин дяйяр -
ляринин анализи дяйярляр системинин дяйишилмяси шяраитиндя tяhlil edilmяsi
чох ваъибдир, чцнкц мцхтялиф нясилin nцmayяndяlяrinin дяйярляр системи-
нин дяйишилмяси нятиъясиндя мядяни-тарихи дяйярляринин мянимсямяси вя



транслyaсийа механизмляри дяйишир. Мцасир иътимаи шцурда нясиллярин про-
блематикасы, нясиллярин бир-бириля явяз олунмасы вя нясиллярарасы сярвят
дяйярляринин, тяърцбянин транслyaсийасы ян ваъиб йерлярдян бирини тутур.
Nяsillяrarasы irsilik iki tяrяfli prosesdir: burada hяm yaшlы nяsildяn cavan
nяslя informasiya axыnы юtцrцlцr; hяmчinin cavanlar tяrяfindяn mцasir
cяmiyyяtin interpretasiyasы yaшlы nяsilя цz tяsirini gюstяrir. Kecirilяn яdя-
biyyat analizin nяticяsindя irsliyin bяzi mexanizimlяri qeyd олунмушдур:

– cəmiyyətsiz dəyərlər sisteminin formalaşması qeyri mumkündur;
– hər yeni nəsil kecmiş nəsillərin təcrubəsinə arxalanaraq ətraf aləmi

dərk edirlər;
– adət-ənənələr nəsildən nəsilə təcrubənin sabit elementlərinin öturul -

məsində ən vacib mexanizimdir;
– mədəni-narixi irsliyin mexanizmi baza dəyərlərin vasitəsilə həyata ke -

çir. Onları gənc nəsil öz həyatında öyrənir, dərk edir və inkişaf etdirir.

CONTINUITY CULTURAL-HISTORICAL VALUES AS THE
MECHANISM OF FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS

ABSTRACT

Among the basic processes which are peculiar to mass consciousness in
a situation of transforma tion of a society, there are the changes occurring in
system of values at level of generations.The analysis of valuable aspects of
interrelations and mutual relations of generations is very important in the
conditions of change of system of values as at change of system of values
various generation groups translation and mastering mechanisms cultural-
historical values vary also. The problematics of generation, alternation of
generations and between generations translations of values, valuable orien-
tations, experience, takes the important place in today's public conscious-
ness. Intergenerational continuity of cultural - historical values in modern
society includes not only the flow of information from parents to children,
but also vice versa: the youth of the current situation and the interpretation
of cultural and historical heritage has an impact on the older generation. The
analysis of the literature on the topic of research identified several features
of the mechanism of succession: 
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– the formation of values can not be outside of society;
–   each new generation develops the world, drawing on the experience of

past generations, fixed culture;
– an important mechanism for the transfer of resitant elements of experi-

ence from generation to generation the tradition of playing;
– a mechanism of cultural and historical continuity through the basic val-

ues that the successor learns and develops in his life;
Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şura -

sının iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol 
№ 07)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 16 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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Dünyada ana dili hər bir
xalqın, hər bir millətin
mənəvi sərvətidir. Ana

dili xalqın canıdır. İnsan körpəlik
çağında anasının qucağında ikən ilk
olaraq özünün mənsub olduğu xalqın
dilini eşidir. Bütün laylaları, nəvazişi
də bu dildə eşidir. Körpəlik ömrünü
qurtarar-qurarmaz ilk uşaqlıq çağla -
rından başlayaraq təhsil mühitinə
düşür və bu mühitin də acılı-şirinli
günlərini, çətinlikləini biz yaxşı bi -
lirik və xatırlayırıq.

Hər bir insan öz ana dilini bil -
məyə borcludur və onu göz bəbəyi
kimi qorumalıdır. Bildiyiniz kimi
Azəbaycan dili dünyanın ən gözəl
dillərindən biridir. Dilinizin axı cı lı -
ğı, incəliyi bu dili çoxlarına sevdirir.
Eyni zamanda azərbaycan dilində
çoxmənalı sözlər, omonim, sinonim,
antonimlər öz zəngınliyi ilə bu dilin

gözəlliyini daha da artırmaqdadır.
Bu dili öyrənmək istəyən hər bir kəs
ciddi çalışmalıdır.

Bizə məlumdur ki, Azəbaycan
dövləti müstəqillik əldə etdikdən
sonra ölkəmizə maraq daha da art -
mışdır. Bu özünü həmçinin gənclər
və yeniyetmələr arasında daha çox
göstərməyə başladı. Artıq hazırlıq
kursları fəaliyyətə başladı. Bu hazır -
lıq kurslarında təhsil almaq istəyən
əcnəbi tələbələrin sayı ildən-ilə art -
mağa başlayır.

Ölkəmizdə türkiyəli tələbələrə
Azərbaycan dilinin tədrisi ilə əlaqə -
dar kitablar, dərsliklər çap edilməyə
başladı. Bu dərs kitabları Azərbay -
candakı dərs proqramlarına uyğun -
laşdırılmalıdır. Bunlar əlbəttə ki,
mütəxəssislər tərəfindən tədqiq edi -
lir və sonra çapa hazırlanır. Yaxın-
uzaq ölkələrdən, eləcə də Türkiyə -
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dən gəlmiş tələbələr bu dili öyrən -
mək üçün mütəxəssislərlə daimi
ünsiyyətdə olmalıdırlar. Onlar gün -
də lik dərslərini və tapşırıqlarını azər -
baycanlı tələbələr və Azərbaycan dili
müəllimləri ilə müzakirə  etməlidir -
lər. İlk növbədə intonasiyalara,
vurğu lara diqqət yetirməli və onlar
dilin əhəmiyyətini bilməlidirlər. 

Azərbaycan dili digər türk dil -
lərinə nisbətən Türk dilinə ən yaxın
yazı dilidir. Bu iki dil arasındakı incə
fərqləri tədris posesində tələbələrə
anlatmaq lazımdır. Elə tədris bu fər -
qin üzərində qurulmalıdır. İlk növbə -
də sadə və anlaşıqlı cümlələrdən
istifadə edərək ünsiyyət qurmaq la -
zımdır. Dil öyrənən qruplar 10 nəfər -
dən çox olmamalıdır. Əcnəbi tələbə -
lərə dərs deyən müəllimlərin səviy -
yəsinə və hazırlığına da nəzarət
olunmalıdır.

İlk növbədə tələbələrə natiqlik
(danışmaq) və yazmaq dərsləri keçil -
məlidir. Müəllim özü danışmaqdan
çox tələbəni danışdırmağı bacar -
malı dır və bu sahədə daha çox
çalışmalıdırlar. Disskusiya texnikası
tələbələrə düşünmək və danışmaq
vərdişləri qazandırır ki, bu da olduq-
ca önəmlidir. [1, səh.46]

Ümimiyyətlə, müəllimin cəmiy -
yətdə mövqeyi və funksiyaları cə -
miyyətin gənc nəslin tərbiyəsi işinə,
tərbiyə sisteminin və onun özəyini
təşkil edən ümumtəhsil məktəb lə -

rinin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə
verdiyi böyük əhəmiyyətlə müəy -
yənləşir.

Gənclərin təlim və tərbiyəsinin
mürəkkəb vəzifələrinin müvəffəqiy -
yətlə yerinə yetirilməsi müəllimdən,
onun ideya inamından, peşə ustalı -
ğından, erudisiyasından və mədəniy -
yətindən həlledici dərəcədə asılıdır.

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti
çətin olmaqla, həm də şərəfli və
xeyirxah fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətin
özünəməxsus vəzifələri vardır. Hər
şeydən əvvəl, bu fəaliyyət prosesin -
də tələbələr müvafiq bilik, bacarıq
vərdişlərinə, elmlərin əsaslarına yi -
yələnirlər. pedaqoji fəaliyyət tələbə -
lərə bilik, bacarıq, vərdişlər, aşı la -
maq la məhdudlaşmır, eyni zamanda
onlara dünyagörüşü, əqidə və inam
aşılayır. Bu prosesdə tələbələr zəruri
davranış formalarına yiyələnirlər
onlar da fəallıq, biliyə hərislik inkişaf
edir.

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti və
bu zaman qarşısında qoyduğu vəzi -
fələri yerinə yetirməsi əsasən mək -
təbdə həyata keçir. Müəllimin
vəzifələri məktəbin qarşısında duran
ümumi vəzifələrdən doğur. Müasir
orta və ali məktəbin isə ən mühüm,
daimi vəzifəsi böyüməkdə olan nəslə
elmlərin əsasları haqqında dərin və
möhkəm biliklər vermək, həmin bi -
likləri təcrübədə tətbiq etmək vərdiş -
 ləri və bacarıqları aşılamaqdan
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ibarətdir. Burada həlledici rolu
müəllim oynayır.

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsi
onun öz qarşısında duran funksiya -
ları necə həyata keçirməsindən asılı
olur. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti -
nin təhlili göstərir ki, bu fəaliyyət
bir-biri ilə sıx bağlı olan bir sıra
funksiyalardan ibarətdir. Həmin
funksiyaların həyata keçirilməsi tə -
ləbələrin təlim və tərbiyəsini, onlar-
da şəxsiyyətin formalaşmasını təmin
edir.

Psixoloji ədəbiyyatda məktəbdə
hər bir fənn müəlliminin fəaliyyəti
üçün xarakterik olan aşağıdakı peda -
qoji funksiyalar qeyd olunur:
inkişafetdirici, tərbiyəedici, kommu-
nikativ-öyrədici, qnostik, konstruk-
tiv, təşkilatçıllıq.

Təcrübə göstərir ki, təlim prose -
sində tələbələrin şəxsiyyətinə kifayət
dərəcədə diqqət yetirilməməsi, yal -
nız həmin metodların köməyilə qar -
şıda duran məqsədə nail olmağa
çalışmaq böyük pedaqoji qüsurlarla
nəticələnə bilər. Bu hal təlim pro -
sesində pedaqoji ünsiyyətin səmərəli
təşkili məsələsini irəli sürür.

Pedaqoji ustalıq texnikası, peda -
qoji ünsiyyət texnikasına yiyələnmə -
yin zəruriliyindən danışarkən
A.S.Makarenko göstərir ki, insanın
sifətini oxumağı – onun sifətindən
qəlbindəki dəyişikliyin bəzi əlamət -

lərini oxumağı bacarmaq lazımdır.
Pedaqoji ustalığın – səsini və sifətini
idarə etməkdən, mimikadan, durma -
ğı və oturmağı bacarmaqdan ibarət -
dir, bunlar müəllim üçün olduqca
zəruridir. [2, s.207]

Psixoloqlardan İ.V.Suraxov və
N.V.Kuzmina müəllimin pedoqoji
mərifətinin onun pedaqoji fəaliy -
yətindəki rolunu yüksək qiymətlən -
dirmiş və bunu xüsusi pedaqoji
qabiliyyət kimi qeyd etmişdir. [3,
s.178]

Pedaqoji mərifətin psixoloji mə -
sələlərini geniş tədqiq edən İ.V.Sura -
xov onun aşağıdakı komponentlərini
müəyyənləşdirmişdir: 1) müəllimin
tələbələrə qarşı əxlaqi-tərbiyəvi mü -
nasibətinin təkmilləşmiş müraciət
forması ilə vəhdəti; 2) müəllimin öz
tələbələrinə qarşı ağıllı məhəbbəti;
3) hər bir tələbənin şəxsi ləyaqətinə
hörmətlə pedaqoji cəhətdən əsaslan -
dırılmış tələbkarlığın vəhdəti; 4) iş -
güzar və pedaqoji əlaqənin, inam və
pedaqoji nəzarətin vəhdəti; 5) iradi
müvazinətlilik, sadəlik, təbiilik, sə -
mimilik və xeyirxahlıq. [4, s.178]

Müəllimin pedaqoji mərifəti
onun ümumi əxlaqi keyfiyyətlə -
rindən, tələbələrlə ünsiyyət zamanı
pedaqoji etika qanunlarını nəzərə
almasından çox asılıdır. Müəllim
tələbəyə düzgün yanaşmadıqda, ona
hörmət etmədikdə, ədalətsiz qərar
çıxardıqda tələbədə onun əxlaqi
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keyfiyyətləri barədə mənfi fikir ya -
ranır. Bütün bunlar, istər-istəməz
müəllimin hörmətini azaldır, eyni
zamanda təlim və tərbiyə işinə mənfi
təsir göstərir.

Pedaqoji ünsiyyətin pozulması və
pedaqoji mərifətin gözlənilməsi
nəticəsində müəllimlə tələbələr ara -
sında qarşılıqlı təsir prosesində məna
maneələri yarana bilir. Bu cür ma -
neələr şəxsiyyətlərarası münaqişələ -
rin mənbələrindən birini təşkil edir.
Təcrübə göstərir ki, müəllimə qarşı
məna maneəsi yaranan tələbələr hə -
min müəllimin heç bir tələbinə əməl
etmək istəmir. Adətən, uşaqların daha
çox küsəyən və tez özündən çıxan
dövrü olan yeniyetməlik dövründə
məna maneəsi daha tez yaranır. Bütün
bunlar, istər-istəməz müəllimin hör -
mətini azaldır, eyni zamanda təlim və
tərbiyə işinə mənfi təsir göstərir.

Pedaqoji ünsiyyətin pozulması və
pedaqoji mərifətin gözlənilməsi nəti -
cəsində müəllimlə tələbələr arasında
qarşılıqlı təsir prosesində məna ma -
neələri yarana bilir. Bu cür maneələr
şəxsiyyətlərarası münaqişələrin mən -
 bələrindən birini təşkil edir. Təcrübə
göstərir ki, müəllimə qarşı məna ma -
neəsi yaranan tələbələr həmin müəl -
limin heç bir tələbinə əməl etmək
istəmir. Ona görə də müəllim öz ün -
siyyətini elə təşkil etməlidir ki, məna
maneəsinin yaranması ilə nəticə -
lənməsin.

Bu gün universitetlərimizdə,
Azərbaycanın müxtəlif dövlət və
özəl ali məktəblərində xeyli sayda
xarici tələbələr təhsil alır. Onlar bir il
rus və ya azərbaycan dilində hazırlıq
kursu keçirlər. Təcrübə göstərir ki,
pedaqoji fəaliyyətə təzəcə başlayan
gənc müəllimlər tələbələrlə ünsiyyət
yaratmaqda çətinlik çəkirlər. Qarşıya
çıxan bir sıra çətinliklər bəzən ilk
gündən gənc müəllimi ruhdan sala
bilir və onun özünə inamını zəiflədir.
Şübhəsiz bu cür  çətinliklər hamıda
tam mənasında eyni baş vermir. Bu -
nunla belə hamı üçün nisbətən yaxın
olan elə çətinliklər vardır ki, onlar
haqqında söhbət açmaq mümkündür.
Bu sahədə aparılmış tədqiqatlara,
mövcud ədəbiyyata və məktəb
təcrübəsinə istinad etmiş olsaq
həmin çətinlikləri təxmini olaraq
aşağıdakı şəkildə qruplaşdıra bilərik.

Tələbələrlə təmas yarada bil -
məmək;

Tələbənin daxili psixoloji möv -
qeyini başa düşə bilməmək;

Dərsdə ünsiyyəti idarə etməyin
mürəkkəbliyi;

Qarşılıqlı münasibəti yaratmağı
və pedaqoji məqsəddən asılı olaraq
onu dəyişdirməyi bacarmamaq;

Nitq ünsiyyətindəki və özünün
emosional münasibətlərini materiala
köçürə bilməməklə bağlı çətinliklər;

Ünsiyyət prosesində öz psixi
vəziyyətini idarə etməyin mürəkkəbliyi.
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Gənc müəllimin pedaqoji ünsiy -
yətindəki bu cür çətinliklər müxtəlif
amillərlə bağlı ola bilər. Bu cür
amilləri “psixoloji maneələr” adlan -
dırırlar. Pedaqoji ünsiyyət sahəsində
geniş tədqiqat aparmış V.A.Kan-Kalik
bu cür “psixoloji maneələr”i aşağıdakı
şəkildə xarakterizə edir. [5, s.212]

– Ustanovkaya sahib olmamaq
“maneəsi” – müəllim auditoriyaya
maraqlı dərs demək  niyyəti ilə gəlir,
auditoriya isə laqeyddir, diqqətsizlik
və pərakəndəlik göstərir, nəticədə
təcrübəsiz müəllim həvəsdən düşür,
əsəbləşir və i.a;

– Fəaliyyətə təzəcə başlayan
müəl limlər üçün auditoriyadan qorx-
maq “maneəsi”də xarakterik haldır,
adətən onlar materialı yaxşı bilir,
dərsə yaxşı hazırlaşırlar, lakin tələ -
bələrlə bilavasitə təmasda olmaq
fikri onları “qorxudur” yaradıcılığı
bir növ buxovlayır və i.a.

– Təmasın olmaması “maneəsi” –
müəllim auditoriyaya daxil olur, bu
zaman tələbələrlə dərhal və əməli
şəkildə qarşılıqlı əlaqə yaratmaq
əvəzinə, bir növ “avtonom” hərəkət
etməyə başlayır (məsələn, yazı tax -
tasında izahat yazır və s.)

– Ünsiyyət funksiyasının məh -
dud laşdırılması “maneəsi” – müəllim
yalnız ünsiyyətin məlumatvermə funk -
siyasını nəzərə alır, onun qarşılıqlı
təsir, sosial-perspektiv funksiyalarına
əhəmiyyət vermir;

– Sinif haqqında neqativ ustanov -
kanın yaranması “maneəsi” – bu cür
ustanovka həmin kollektivdə işləyən
başqa müəllimlərin fikrinə və ya
özünün uğursuzluğuna müvafiq
olaraq yarana bilir;

– Həmin auditoriya və ya tələ -
bəyə keçmiş neqativ ünsiyyət təcrü -
bəsi ilə bağlı “maneə”;

– Pedaqoji səhv etməkdən qorx-
maq.

İnteraksiya taktikasından mütə -
madi istifadə olunmalıdır. [6, s.25 –
26]

Xarici tələbələrlə məşğul olan
müəllim, yaxud mütəxəssis gəncli -
yin psixologiyasını yaxşı bilməlidir.
Onlar tələbələrin istək və qabiliyyə -
tini nəzərə almalıdır. Çünki ünsiyyət
vasitəsi olan dil həyatımızın bir
parçasıdır. İnsanlar dillə düşünür,
yazır, danışır, anlaşır. İlk növbədə
ibtidai təhsilə daha çox əhəmiyyət
verilməlidir. [7, səh.29]

Dili öyrənmək lazımdır.  Hər bir
kəsin lüğət ehtiyatının zənginləşmə -
sində dil bir xəzinədir. Bunun üçün
dili sevmək azdır, bu dildə olan
şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini,
klassiklərin yaradıcılıqlarını, müasir
dövrün ədəbiyyatını müntəzəm ola -
raq oxumaq lazımdır. Dil fikrin ən
incə cizgilərini ifadə edir. Odur ki,
hər bir dövlətin nüfuzunu bilmək
üçün onun ziyalısı ilə, alimi ilə söh -
bət etmək lazımdır.
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Hal-hazırda Azərbaycanda da
minlərlə tələbəyə xaricdə təhsil al -
maq üçün imkan verilib, geri qayı -
danı da olur, olmayanı da. İndi əksər
ölkələrdə diasporamız da fəaliyyət
göstərir. Artıq Azərbaycanımızın
dövlətlər arasında xüsusi yeri vardır.
Hər bir yerdə diasporamız bizim
xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələ -
bələrlə sıx əlaqə saxlayır, onların
ölkəmizdən kənarda da xalqımızın
adına layiq davranışına, təhsilinə də
diqqət yetirirlər. Tədbirlər  keçirilir,
olduqları ölkələr haqqında mütəmadi
məlumatlar verirlər. Bu hal bizim
ölkəmizdə də belədir. Xaricdən gəlib
bizdə təhsil almaq istəyən gənclərə
ilk növbədə təhsil aldıqları şəhər
haqqında məlumat veririk. Məsələn,
Bakı çox gözəldir-xarici tələbələrə
bunları əyani göstərmək vacibdir. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva
məhz bu günlərdə öz çıxışında haqlı
olaraq söyləmişdir: “Biz fəxr edirik
ki, bu gün Azərbaycanın adı beynəl -
xalq aləmdə səslənir”. [8, Azərbay -
can qəzeti]

Aydındır ki, son dövrlərə qədər
dilçilikdə dil mücərrəd bir anlayış
kimi tədqiq edilmişdir. “Dil özündə
və özü üçün” prinsipi ilə kifayətlə -
nən struktur dilçilik məktəbi ideya -
larının sürətlə inkişaf etməsi də
zaman etibarilə çox da uzaqda deyil.   

Dilin əsas funksiyası ünsiyyət
funksiyasıdır, çünki o, dil strukturu-

nun və inkişafının gerçəkləşməsi
barəsində dəqiq anlayışlar verir.
Dilin yerdə qalan xüsusiyyətləri
ünsiyyətin törəmə funksiyalarıdır.

İndi Azərbaycan dilinin özünə -
məxsus inkişaf qanunları ilə cilalan -
mış, kamil qrammatik quruluşu,
zəngin söz fondu, geniş ifadə imkan -
ları, mükəmməl əlifbası, yüksək
səviyyəli yazı normaları vardır. Bu -
nunla yanaşı, ana dilimizin öyrənil -
məsi və tətbiqi sahəsində hələ
görüləsi işlər çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası öz
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra Azərbaycan dilinin daha da
inkişaf etdirilməsi yolunda geniş
üfüqlər açıldı. Təəsüflər olsun ki,
respublikamızın o zamankı rəhbərli -
yinin səriştəsizliyi nəticəsində, xal -
qın iradəsinə zidd olaraq dövlət
dilinin adı qeyri-qanuni dəyişdirildi
və məsələyə dolaşıqlıq, anlaşılmaz -
lıq gətirdi. Dövlət dili haqqında
məsələ 1992-ci ilin dekabrında
Azərbaycanın Milli Məclisində
müzakirə edildi. Nəhayət, xalq
1995-ci ilin noyabrın 12-də referen-
dum yolu ilə öz mövqeyini nümayiş
etdirərək Azərbaycan Respublika -
sının dövlət dilinin Azərbaycan dili
olması müddəasına tərəfdar olduğu -
nu bildirdi. Ana dilimizə qarşı edil -
miş haqsızlıq aradan qaldırıldı, onun
hüquqları qorundu, cəmiyyətdəki
mövqeləlri tam bərpa edildi. 
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Hazırda ölkəmizdə cəmiyyət hə -
yatının elə bir sahəsi yoxdur ki,
Azərbaycan dili orada rahat işlədilə
biıməsin.

Bununla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasının onillik inkişaf yolu-
nun təcrübəsi göstərir ki, digər
sahələrdə olduğu kimi, ana dilimizin
öyrənilməsi və tətbiqi sahəsində də
hələ görüləsi işlər çoxdur. Ölkəmizin
orta və ali məktəblərində Azərbay -
can dilinin müasir dünya standart -
larına, milli-mədəni inkişaf tarixi-
mizin tələblərinə cavab verən tədrisi
işinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac
vardır.

Azərbaycan dövlət dilinin başlıca
rəmzlərindən sayılan Azərbaycan
dilinin inkişaf etdirilməsi, dövlət
qayğı sının artırılması, ana dilimizin
öyrənilməsi, elmi tədqiqinin fəallaş -
dırılması, dilimizin cəmiyyətdə
tətbiqi dairəsinin genişləndirilməsi -
dir. [9, səh.103] Bununla əlaqədar
olaraq ümummilli liderimizin dili -
miz haqqında 9 avqust 2001-ci ildə
imzaladığı Azərbaycan əlifbası və
Azərbaycan dili gününün təsis edil -
məsi haqqında Azərbaycan Respub -
likasinin Prezidentinin Fərmanı hələ
uzun müddət qüvvədə qalacaq və
fəaliyyət istiqaməti genişləndirilə -

cək dir. Bu fərmanı bu gün yenidən
xatırlamaq yerinə düşərdi. 

Müstəqilliyimizin qazanılmasın -
dan sonra yaranmış tarixi şərait
xalqımızın dünya xalqlarının ümumi
yazı sisteminə qoşulması üçün yeni
perspektivlər açdı və latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasının bərpasını
zəruri etdi. Bu isə müvafiq qanun
qəbul olunması ilə nəticələndi.

Bundan sonrakı illərdə də ümum-
milli liderimiz H.Əliyev tərəfindən
18 iyun 2001-ci il “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haq -
qında fərmanı”, 30 sentyabr 2002-ci
il “Azərbaycan Respublikasının döv -
lət dili haqqında” Azərbaycan Res -
publikasının qanunu, 2003-cü il
yanvarın 2-də Azərbaycan Respub -
likasında dövlət dili haqqında
Azərbaycan Respublikası qanunun
tətbiq edilməsi barədə” fərmanı,
ümumiyyətlə, dilimiz haqqında im -
zalanmış bütün fərman və sərəncam -
lar ana dilimizə qayğı ilə bağlı
olmuşdur. [10, səh.97]

Bu fərman və sərəncamlar Azər -
baycan xalqı tərəfindən çox yüksək
qiymətləndirilmişdir. Bu gün də hər
bir azərbaycanlının və dilimizi tədris
edən  müəllimlərin qarşısında çətin
və məsuliyyətli bir vəzifə durur. 
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Ədəbiyyat:

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И 
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ МОТИВАЦИИ 

Абстракт

Язык для каждой нации и этнической группы является бесценным
сокровищем.  После получения государственной независимости воз-
можность межнационального общения значительно выросла. Прежде
всего, это касается системы образования. В статье рассматриваются
проблемы межнационального общения и мотивации при обучении
азербайджанскому языку иностранных граждан.  Рассмотрена роль
социальной политики в сфере языка и языкового общения, шаги, пред-
принятые государством для расширения сферы применения государст-
венного языка. Другим важным аспектом при усвоении языка является
мотивация при восприятии языковой системы. В этом смысле актуаль-
ным является исследование проблемы мотивации при обучении азер-
байджанскому языку студентов вузов страны, приехавших из других
регионов мира.

LANGUAGE POLICY IN AZERBAIJAN AND 
ITS CHALLENGES OF MOTIVATION

Abstract

Language is an invaluable treasure for every nation and ethnic group. Of
the possibility of international communication  upon receipt of the state
independence significantly has grown. First of all, it concerns the education



system. The paper considers the problem of international communication
and motivation in learning Azerbaijan language foreign nationals. The role
of social policy in the sphere of language and linguistic communication, the
steps taken by the state to expand the scope of the state language. Another
important aspect of mastering the language is motivated by the perception
of the language system. In this sense, the actual problem is the study of moti-
vation in teaches Azerbaijan language students of universities in the country,
who came from other parts of the world.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şura -
sının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 7).

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri  doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 05 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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ŞƏXSİYYƏTİN MƏNLİK ŞÜURUNUN STRUKTURUNDA
ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏNİN YERİ

Yaqut Məhərrəmova 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun      

Psixologiya kafedrasının müəllimi,
BDU-nun dissertantı

E-mail: ququ-85@mail.ru

Açar sözlər: mənlik şüuru, özünüdərketmə, özünüqiymətləndirmə, iddia
səviyyəsi, adekvat və qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmə, özünəhörmət

Ключевые слова: самосознание, самопознание, самооценка, уровень
притязаний, адекватная и неадекватная самооценка, самоуважение

Key words: the self-conception, the self-cognition, the self-valuation, the
pretension level, the correct and incorrect self-valuation, the self-respect

Şəxsiyyətin daxili aləmi,
onun mənlik şüuru, özünü -
dərketməsi həmişə müxtə -

lif elm sahələrinin mütəxəssislərinin
diqqət mərkəzində olmuşdur. O
cümlədən də psixologiya elmi daima
insanın özünə münasibətini, öz dax-
ili aləminə olan marağını öyrənməyə
çalışmışdır. 

İnsanın davranışı da bu və ya
digər dərəcədə onun özü haqqında
təsəvvürləri (“Mən obraz”) və necə
olmaq istəməsi (idealı) ilə bağlıdır.
Özünüdərketmənin xassələrinin, özü   -
nü qiymətləndirmənin adekvatlıq sə -
viy yəsinin, strukturunun öyrənil məsi
şəxsiyyətin həyat mövqeyinin for ma -
laşması ilə əlaqədar olaraq nəinki nə -
zəri, həm də praktik maraq kəsb edir.

Mənlik şüuru nədir? Psixoloji
ədəbiyyatda mənlik şüurunu belə

müəyyənləşdirmişlər: “Fəaliyyətin
subyekti qismində fərdin özünü an -
lamasında vasitə olan psixi proseslər
toplusu mənlik şüuruna daxil olur və
özünüdərketmə adlanır” (1). Eyni
zamanda, mənlik şüuru dedikdə in -
sanın özünün tələbat və qabiliyyət -
lərinə, fikir və hisslərinə, davranış və
fəaliyyət motivlərinə şüurlu münasi -
bəti nəzərdə tutulur (2, səh.53).

Mənlik şüurunun strukturunda 3
komponent ayrılır:

idraki (koqnitiv) – özünü tanıma,
özünüdərketmə – “Mən obraz;

emosional – qiymətləndirici –
özünə qiymətlər səviyyəsində müna -
sibət, özünüqiymətləndirmə; 

davranış – davranışın tənzimi –
potensial davranış reaksiyaları.

“Mən obraz” yalnız şəxsiyyətin
özü haqqında təsəvvürləri və ya



anlamı deyil, eyni zamanda şəxsiy -
yətin özünə münasibəti, sosial yönə -
lişidir. “Mən obraz” müəyyən yaşantı
anında özü haqqında təsəvvürlər
kimi meydana çıxa bilər ki, adətən
bu da “Real-Mən” adlanır. Bu “Mən”
daima dəyişir. Məsələn, müsabiqə -
dən öncə və müsabiqədən sonrakı
“Mən”, imtahandan öncə və imta-
handan sonrakı “Mən” fərqlənəcək -
dir. Eyni zamanda “Mən obraz” sub-
yektin “İdeal-Mən”i, daha doğrusu
sosial norma və ətrafdakıların gözlə -
mələrinə uyğun olmaq üçün necə
olması şəklində ola bilər. Bu, insan
gələcəkdə nəyə yönəlir, kim olmaq
istəyir məsələlərini təyin edir. İn -
sanın fiziki cəhətlərini əks etdirən və
sosial-psixoloji portretin əsas hissə -
lərindən birini təşkil edən “Mən
obraz” “Fiziki-Mən” adlanır. Bu,
cinsi identifikasiyanın əsasını təşkil
edir. İnsan müəyyən cəmiyyətdə ya -
şayır və fəaliyyət göstərir. Bu zaman
o, özünə həmişə başqalarının gözüy -
lə baxır. Bu onun “Sosial-Mən”ini
təşkil edir.

İnsanda bu 4 “Mən obraz” eyni
vaxtda mövcuddur. Onlardan hansısa
biri digərini üstələdikdə bu, insan
şəxsiyyətinsə öz əksini tapır. 

“Mən obraz”ın adekvatlıq dərə -
cəsi onun vacib aspektlərindən
birinin – şəxsiyyətin özünüqiymətlən -
 dirməsinin, daha doğrusu, şəxsiyyətin
özünü, öz imkanlarını, keyfiyyətlə -

rini və başqa insanlar arasında yerini
dəyərləndirməsinin öyrənilməsi ilə
aydınlaşdırılır. Bu, psixologiyada
şəxsiyyətin mənlik şüurunun ən çox
öyrənilən tərəfidir. 

Özünüqiymətləndirmə “Mən ob -
raz”ın ayrılmaz bir hissəsidir. Bu,
insanın özü haqqında yalnız nə
düşünməsi və ya nə danışmasında
deyil, həm də başqalarının nailiy -
yətlərinə münasibətində təzahür edir.
Özünüqiymətləndirmənin köməyilə
şəxsiyyətin davranışının tənzimi baş
verir.

T.Şibutani özünüqiymətləndirmə
haqqında yazır: “əgər şəxsiyyət də -
yərlər sistemindən təşkil olunubsa,
onda bu sistemin nüvəsi özünüqiy -
mətləndirmədir”(3). 

Özünüqiymətləndirmə – fərdin
bütövlükdə özünə, öz şəxsiyyətinin
ayrı-ayrı tərəflərinə, fəaliyyətinə,
davranışına verdiyi əhəmiyyət və də -
yərdir. Özünüqiymətləndirmə Mən-
konsepsiyasının (insanın özü haq -
qında şəxsi təsəvvürləri, daha doğ -
rusu öz sağlamlığı, xarici görünüşü,
xarakteri, ətrafa təsiri, qabiliyyətləri
və çatışmazlıqları haqqında fikirlərin
cəmi) davamlı struktur törəməsi,
komponenti, özünüdərketmə və
özünüdəyərləndirmə prosesi kimi
çıxış edir. Özünüdəyərləndirmənin
əsasını fərdin dəyərlər sistemi kimi
qəbul etdiyi şəxsi mənaları təşkil
edir. 
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Aydındır ki, özünüqiymətlən dir -
məyə özünüdərketmə probleminin
tədqiqi çərçivəsində əsas yer ayrılır.
Belə ki, o, özünüdərketmə prosesi -
nin özülü olaraq, onun fərdi inkişafı -
nın əsas göstəricisi kimi çıxış edir.

Özünüqiymətləndirmənin struk-
turu 2 – koqnitiv və emosional kom -
ponentdən ibarətdir. Koqnitiv kom-
ponent insanın özü haqqında bilik -
lərini, emosional komponent isə özün -
dən razı qalmanın  meyarı kimi özünə
münasibəti əhatə edir. Özünüqiymət -
ləndirmə zamanı bu iki komponent
bir-birinə qarşılıqlı surətdə təsir
göstərir. Subyektin sosial kontekstdə
qazanmış olduğu özü haqqında bi -
likləri şəxsiyyət üçün qiymət məz -
munlu emosiya və hisslərlə müşayət
olunur. 

Şübhəsiz ki, insanın ətrafla qar -
şılıqlı münasibətləri, özünə qarşı
tələbkarlığı, öz uğur və uğursuzluq -
larına münasibəti özünüqiymətlən -
dirmədən asılıdır. Eyni zamanda
özünüqiymətləndirmə davranışın nə -
ticəsini idarə etməkdə, həyatda özü -
nütəyinetmədə mühüm rol oynayır.

Məlumdur ki, fərd başqa insan-
larla birgə fəaliyyət və ünsiyyət nəti -
cəsində şəxsiyyətə çevrilir. Məhz
fəaliyyət və ünsiyyət davranış üçün
bir sıra mühüm yönümlər verir.
Həmin yönümlərə əsasən insanlar öz
davranışlarını ətrafdakıların onlar-
dan gözlədikləri ilə müqayisə edir.

Nəticə etibarilə, insan özü üçün nəsə
edirsə, dolayısı yolla bunu başqaları
üçün də edir. Öz “Mən”i haqqında
mövcud qiymətlər insanın özündə
müşahidə etdikləri ilə başqalarında
gördüklərinin daimi müqayisəsinin
nəticəsidir. Özü haqqında müəyyən
bilikləri olan insan başqasına nəzər
yetirir və hesab edir ki, qarşı tərəf də
onun keyfiyyətlərinə, davranışına
qarşı laqeyd deyil. Bütün bunlar şəx -
siyyətin özünüqiymətləndirməsinə
daxil olur və onun psixoloji baxım -
dan özünü duyumunu təyin edir.
Başqa sözlərlə, şəxsiyyətin daxilində
dəyər yönümləri qazandığı və onları
nümayiş etdirdiyi insanlar dairəsi
vardır. Və qiymətlər sistemi də belə
əhatə vasitəsilə qazanılır. 

Lakin insanlar özlərini digərləri
ilə müqayisə edərkən adətən ortadan
bir qədər yüksək qiymətlən dirir lər.
Bu, belə bir nəticə çıxarma ğa əsas
verir ki, insanlarda özlərini yüksək
qiymətləndirməyə, daha doğrusu
özünəhörmətə tələbat mövcuddur.
Özünəhörmət – psixoloji davamlılı -
ğın, sağlamlığın mənbələrindən biri -
dir. Məsələn, insan səhvə yol verib,
nəyisə düz etməyibsə, lakin o, özü -
nüqiymətləndirmənin yüksək səviy -
yəsinə malikdirsə, psixoloji müdafiə
vasitəsilə özünü sakitləşdirəcəkdir.

Başqaları ilə müqayisədə özünü -
qiymətləndirmə zamanı 5 meyar nə -
zərə alınmalıdır:



Birincisi, müqayisə üçün seçilən
obyekt çox vacibdir. Bəzi insanlara
ideal kimi baxmaq, onlara heyranlıq
ifadə etmək olar, ancaq onları uğur
meyarına çevirmək olmaz.

İkincisi, müqayisə üçün qeyri-
adekvat obraz seçməklə insan özünü
nəinki frustrasiyaya məruz qoyur,
həm də özünügerçəkləşdirmə prose -
sindən həzz itir, yalnız ideal nəticəyə
meyllənərək status məsələsini ümdə
məqsədə çevirir.

Üçüncüsü, insan müvəffəqiyyətin
müqabilində veriləcək qurbanlardan
xəbərsiz olur. Məsələn, bəzən işdə uğur
qazanmağa çalışan insanlar ailəyə
lazımi diqqət ayıra bilmirlər. Nəticədə
ailə məsələsində uğursuzluq qazanırlar.

Dördüncüsü, xoşbəxtliyin uğur,
gözəllik, intellekt və bir sıra digər
arzuolunan rəmzləri zaman, məkan
və sosial şərtlərdən asılı olan stan-
dartlarla müəyyən olunur. İnsan on -
lara malik olub olmamağından çıxış
edərək bu standartları mütləq kimi
dəyərləndirir. Və belə yanaşma bu
standartlar dəyişildikdə insanı frus-
trasiyaya uğradır.

Beşincisi, mütləqdir ki, insan öz
həyatının başqalarının ssenarilərin -
dən nə dərəcədə asılı olduğunu dərk
etsin. Əgər bir insan digərləri
tərəfindən və ya digərləri üçün tərtib
olunmuş proqramı həyata keçirirsə,
adekvat özünüduyumdan, özünü -
dərketmədən danışa bilmərik. 

Özünüqiymətləndirmə öz güc və
imkanlarını qiymətləndirmək, özünə
tənqidi yanaşmaq bacarığını əhatə
edir. Özünüqiymətləndirmə insanın
həllinə qadir olduğunu hesab etdiyi
məsələlərin səviyyəsinin əsasını
təşkil edir. Hər bir davranış aktında
iştirak edərək özünüqiymətləndirmə
bu davranışın idarə olunmasının əsas
komponentinə çevrilir. 

Özünüqiymətləndirmə insanın
iddia səviyyəsi ilə, daha doğrusu öz
qarşısına qoyduğu məqsədlərin
mürəkkəblik dərəcəsi ilə sıx bağlıdır.
İddia səviyyəsi dedikdə, insanın öz
qarşısında qoyduğu məqsədlərin
çətinlik dərəcəsində təzahür edən
“Mən obraz”ın səviyyəsi başa
düşülür. Şəxsiyyətin özünüqiymətlən -
dirməsinin onun iddia səviyyəsindən
asılılığını ilk dəfə 1890-cı ildə
U.Ceyms aşağıdakı düsturla göstər -
mişdir (2, səh.68):

Bu düstur göstərir ki, özünü qiy -
mət ləndirmənin yüksəldilməsi meyli
iki üsulla reallaşa bilər. İnsan ya
maksimal müvəffəqiyyət qazanmaq
üçün iddia səviyyəsini yüksəltməli,
ya da uğursuzluqdan qaçmaq üçün
iddia səviyyəsini aşağı salmalıdır.
Müvəffəqiyyət qazandıqda iddia
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səviyyəsi adətən yüksəlir, insan daha
mürəkkəb məsələləri həll etməyə
hazır olur, uğursuzluq zamanı isə
şəxsiyyətin iddia səviyyəsi aşağı dü -
şür. İddia səviyyəsi konkret fəaliy -
yətdə daha dəqiqləşir.

Psixoloqlar belə qənaətə gəlmiş -
lər ki, şəxsiyyətin iddia səviyyəsi
hədsiz mürəkkəb və hədsiz sadə
məqsəd və vəzifələr arasında elə
müəyyənləşmişdir ki, bununla özü -
nüqiymətləndirməni lazımi səviy -
yədə saxlaya bilsin. İddia səviyyə si -
nin formalaşması yalnız və ya
uğursuzluğun üstünlüyü ilə deyil,
əsasən keçmiş uğur və uğusuzluq -
ların nəzərə alınması və qiymətlən -
dirilməsi ilə müəyyənləşir (4).

Özünüqiymətləndirmə iddia sə -
viyyəsinin nə dərəcədə reallaşmasın -
dan, idealın real imkanlara uyğunluq
dərəcəsindən asılı olaraq adekvat və
qeyri-adekvat ola bilər. Özüqiymət -
ləndirmənin xarakterindən asılı ola -
raq insanda özünə düzgün və ya
yanlış münasibət formalaşır.   

Özünüqiymətləndirmədə mütə -
hərriklik, təcrübə əsasında öz dav -
ranışını korreksiya etmək bacarığı
həyata adaptasiya olmaq üçün vacib
şərtlərdən biridir. İnsanın normal
psixi durumunun olması üçün özü ilə
razılaşdırılmış mövqedə olması
vacib əhəmiyyətə malikdir. 

Şəxsiyyətin özünüqiymətləndir -
məsinin inkişafında vacib amillərdən

biri də atrafdakıların onu qiymətlən -
dirməsidir. Burada, xüsusən, kiçik
yaşlılarda valideynin, məktəb yaşı
dövründə isə müəllimin və sinif yol -
daşlarının rolunu qeyd edə bilərik.
Lakin yaş artdıqca özünüqiymət -
ləndirmə ətrafdakılardan asılılığını
itirir, müstəqil mahiyyət kəsb edir.

Hansısa fəaliyyətdə insanın iddia
səviyyəsi onun qazanmış olduğu real
müvəffəqiyyətə uyğun gəldikdə
adekvat, uyğun gəlmədikdə qeyri-
adekvat özünüqiymətləndirmədən
danışa bilərik. Qeyri-adekvat özünü -
qiymətləndirmə aşağı (bu halda in -
san öz iddiasını aşağı salır) və yux arı
(insan öz iddia səviyyəsini yüksəl -
dir) formalarda təzahür edir. Həm
qeyri-adekvat aşağı, həm də yuxarı
özünüqiymətləndirmə ümumi inki -
şağı və hansısa fəaliyyətdə müvəf fə -
qiy yətliliyi güclü şəkildə tormozlayır.

Əgər insan qeyri-adekvat yuxarı
özünüqiymətləndirməyə malikdirsə
və öz qarşısında çox yüksək, real
imkanlarına uyğun gəlməyən məq -
sədlər qoyursa, o adətən uğursuzluğa
düçar olur. Bundan qaçmaq üçün
insan ya özünüqiymətləndirmə və
iddia səviyyəsini aşağı salmalı, ya da
uğursuzluğu əhəmiyyətsiz qəbul
edib özlərinə sübut etməlidirlər ki,
bu, təsadüfən və ya başqalarının əda -
lətsizliyi ucbatından baş verdi. Ümu -
miyyətlə, mürəkkəb situasiyalarda
insan sanki öz uğursuzluğunun



fərqinə varmır, onu kənarlaşdırır. Bu,
dərk olunmayan səviyyədə psixoloji
müdafiə mexanizmlərinin işə düş -
məsinin nəticəsidir. 

Aşağı özünüqiymətləndirməyə
malik olan insan öz qarşısına çox
sadə mütləq nail olunacaq məqsədlər
qoyurlar və bununla da öz inkişafına
mane olur.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, insa -
nın bir şəxsiyyət kimi inkişafı üçün
özünəhörmətin, ümumi özünüqiy -
mətləndirmənin yüksək səviyyəsi
daha optimaldır. Bu heç də özünə -
düşkünlük, tənqidiliyin olmaması,
yüksək özünə vurğunluq, eqosentrik
meyllər kimi qəbul olunmamalıdır.
Əksinə özünəhörmətin yüksək sə -
viyyəsinə malik olan insanlar ləya -
qəti yüksək, özünəəmin, başqa ları -
nın hesabına deyil, öz imkanlarının,
qüvvələrinin reallaşması hesabına
özünü təsdiq edən insandır. Özünə -
hörmətin aşağı səviyyəsi, mənliyinin
qəbul olunmaması isə şəxsi nata -
mamlıq hissi, xəstəlik dərəcəsində
özünə sevgi, özünü ətrafdakıların
hesabına təsdiq etmək meyli ilə
xarakterizə olunur. Belə insanlar baş -
qalarının zərərsiz zarafatlarına, tən -

qidlərinə çox kəskin reaksiya verir -
lər, xırda inciklikləri kinə çevirərək
rəqabətə meylli olurlar. Onlar daima
başqalarının gözündə natamam gö -
rünməkdən qorxurlar. Bu mənada
qeyd edə bilərik ki, özünü aşağı
qiymətləndirən insanlarda ünsiyyət -
də və digər fəaliyyət sahələrində bir
sıra çətinliklər özünü göstərir. 

Psixoloqlar şəxsiyyətin inkişafı
üçün müsbət qiymətləndirilməyə
olan tələbatın əhəmiyyətini qeyd
edirlər. Belə ki, özünü yüksək qiy -
mətləndirən insanın Mən-konsepsi -
yası pozitiv, özünü aşağı qiymətlən -
dirən insanın Mən-konsepsiyası isə
neqativ xarakterli olur. Bu baxımdan
şəxsiyyətin normal inkişafı üçün
iddia səviyyəsi bir qədər özünüqiy -
mətləndirmədən yüksək olmalı və
onun da yüksəlməsinə imkan yarat -
malıdır.

İnsan öz daxilindəki harmoniyanı
qorumaq üçün öz dəyərini azaltma -
malıdır. Aşağı və ya yuxarı özünü -
qiymətləndirmə məhz insanın öz
beynində yaranır. İnsan çalışmalıdır
ki, qarşısına öz qüvvəsi çərçivəsində
tələblər qoysun ki, özünüqiymətlən -
dirmə səviyyəsini qoruya bilsin.  
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Ədəbiyyat:

МЕСТО САМООЦЕНКИ В СТРУКТУРЕ 
САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Абстракт

В статье автор открыл понятие самосознание и его структуру, иссле-
довал суть самооценки, важного компонента входящие в структуре
самосознание. Подчеркивал что самооценка это мнение человека о
самом себе, сформировавшиеся в результате сравнения себя с другими
людьми. Осуществляя такое сравнение важно иметь в виду 5 деталей,
которые написано в статье. Потом показано, что самооценка включает
в себя умения оценить свои силы и возможности, отнестись к себе кри-
тически. Присутствуя в каждом акте поведения, самооценка является
важным компонентом в управлении этим поведением. В статье показа-
но, что самооценка тесно связана с уровнем притязаний личности, с
желаемым уровнем ее самооценки. В статье показано зависимость
самооценки и уровня притязаний в конкретной формуле. Самооценка
может быть адекватной и неадекватной (неадекватно завышенной и
неадекватно заниженной). В зависимости от характера самооценки у
человека складывается либо адекватная отношение к себе, либо
неадекватное, неправильное. Оптимальном для жизни человека, для
развития личности является высокий уровень самоуважения, общей
самооценки. Очень важно, чтобы уровень притязаний был несколько
выше самооценки, полностью совпадение с самооценкой, для личност-
ного развития неблагоприятен.     



THE PLACE OF THE SELF-VALUATION IN THE 
STRUCTURE OF SELF-CONCEPTION

Abstract

The author has opened the concept and the structure of the self-con-
ception, has explored the essence of the self-valuation, the important com-
ponent entering the structure of self-valuation. There is noted that the self-
valuation is the thoughts of man about himself, forming in the result of com-
parison himself with others. Implementing such comparison it’s necessary to
take account 5 details written in the article. There have been shown that the
self-valuation surrounds the ability of the valuation of self strength, oppor-
tunities of critical approaching to yourself. Taking part in the each behaviour
act the self-valuation is the necessary component of managing of this behav-
iour. The self-valuation is connected with the pretension level of the person-
ality and the desirable level of self-valuation. The dependence between the
self-valuation and the pretension level has been shown in the concrete for-
mula in the article. The self-valuation may be correct and incorrect (incor-
rect down and incorrect upper). Depending of the character of the self-valu-
ation it forms correct or incorrect attitude against yourself. For the develop-
ment of the life, the human personality it’s more optimum high of the self-
respect and general self-valuation. It would be well if the level of pretension
some highly from the self-valuation, the full coinciding by the self-valuation
it’s unpleasant for the private developing. 
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1. ВВЕДЕНИЕ

В раздумьях дни свои кратая,
и бренный мир стремясь понять

Я вызов сам себе бросая
решил о личности писать

Сей опрометчивый поступок
я совершить решил не вдруг

Готов вручить ценнейший кубок
явлениям личностным мой друг

Они различны  по природе,
но позволяют нам создать

Личину  - ту, что мы с народом
общаясь будем одевать

По жизни в ней играя роли,
как инструмент звучащий в такт

Она душевным камертоном
настроит  нас на нужный лад

Ее способности и свойства,
структуру, чувства, типы, спесь

Раскрыть, представив для удобства
в стихах намерены мы здесь

Но в описании философском
нам истин большинства  не счесть
Ведь Личность1 - в сути 

многогранна и всех нюансов 
не учесть

2 ЛИЧНОСТЬ И  КУЛЬТУРА

Начнем пожалуй мы с культуры,
в которой личность возросла

В ней ключ к понятию структуры
конкретных свойств и черт лица

Она родник идей,  желаний
культура дарит нам творца

В нее творец плоды фантазий
внедрить желает без конца

Да, в ней как в почве благодатной
произрастает дух людской

В одних личиной необъятной,
в других малюсенькой душой

Великодушие и тщедушие
сосуществуют меж собой

Одно есть благо,  а другое
– пренебрежение красотой

Не зря в истории народов
культура чаще чем земля

Передавалась в покорениях
в себе все ценности храня

Ее дары приняв, освоив
культурный уровень меня

Поднимет выше Эвереста2

в осознавании бытия
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1 Личина – в данном случае используется в том смысле, что и слово личность. Но первоначальный
смысл слова личина – маска, скрывающая лицо
2 Эверест или Джомолунгма – высочайщая вершина мира 



3. АРХЕТИПЫ

Но есть в культуре элементы,
просящие принять в расчет

Давно минувших дней моменты
и дней сегодняшних отчет

Речь о событиях закрепленных
в сознании личности идет

Тех, что в истории акценты
поставив к нам ведут отсчет

И в этом смысле личность также
есть отражение двух начал

Прошедших дум и озарений
как будущих времен сигнал

Они как две стрелы пронзая
структуру личности моей

Меж временами порождают
связь неразрывную цепей

Впервые в личности на это
Пытливый Юнг1 направил взор

Разрушив суть пустых советов
О психике несущих вздор

Он связь времен, раскрыв загадки
В основу духа заложил

И генетических задатков
В душе наследственность открыл

Никто не смел тогда сказать
Как мысль у личности способна

В душе построить мост времен2

реальному мосту  подобный
Но обессмертил Юнг себя

Внедрив понятие архетипов
Как новый пласт идей в душе

Пришедших из сказаний, мифов

В них, рассуждал великий Юнг,
найдем мы наше отношение

К себе, к потребностям своим
и принятым порой решениям

Они как образы, мечты,
желания, формы поведения

Передают свои коды
из поколения в поколение

Нам Юнг доказывал четыре
тенденции в личности любой

И первой он в душевном мире
считал к потребностям настрой

Их к страсти отнеся животной3

предупреждал нас, что  порой
Стать могут в жизни нам негодной

Сильнейшей  болью головной

Второй тенденцией человека
наш гений Эгом называл

Он этим словом отношение
к условиям жизни объяснял
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1 Карл Густав Юнг (1875–1961) – гениальный швейцарский психолог и филосов, авток идеи коллектив-
ного бессознательного и архетипов
2 К. Юнг утверждал, что мысль, без потери ее содержания, может посредством трансцендентальной
функции психики перейти из бессознательного в сознание (как через мост)
3 Один из главный архетипов человека К. Юнг назвал «Тенью». Его истоки от видил в наших живитных
предках и инстинктах 



Так круг общения и контактов
что каждый сам себе желал

Юнг под влиянием архетипа,
Сформировавшимся считал

Нас к тайнам духа приобщая
Обосновать старался он

Влияние на стиль общения
различных сексуальных норм

Средь них, как “Анима” представив
он женственность воображал

А  “Анимус” в его теории
мужским началом обладал

Неважно кто ты муж иль дева
но архетип тебе не скрыть

Он бессознательным давлением
проявит свой характер, прыть

И как бы ты не стал пытаться
стараясь Анимус раскрыть

Коль Анима тебе желанна
не сможешь всех перехитрить

Теперь  отчетливо ясна
роль архетипов в нашей жизни

Из древних мифов как волна
они несут потоком мысли

Их невозможно отрицать
оставив просто без внимания

Их будет звездный свет мерцать
как часть культуры и сознания

4. НЕОТИП ЛИЧНОСТИ

Но есть в сознании элементы
и в них не властен архетип

Тенденциям темным оппоненты
в них осознания светлый лик

И в нашей жизни каждодневной
нам не сыскать им  прототип

В них кладезь ценностей душевных
я окрестил их НЕОТИП1

От бессознательных тенденций
мы в данном случае отошли

Неотипических  потенций
влияние в  ценностях нашли

Они вдыхают смысл в сознание
и личность ими смотрит в мир

Создав свою систему знаний
о том где в жизни ориентир

Инвариантом  бытия
сформировавшись как идея

Направит неотип меня
к моральным нормам поведения

При этом идеалом став
моих воззрений твердой крышей

Он превращается в устав
как будто посланный мне свыше

Да, неспроста ценны писания:
Коран и Библия, Талмуд
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1 Неотип – инвариантные, неизменяемые из поколения в поколение содержания, открываемые и осо-
знаваемые человеком в процессе его индивидуального существования



Ведь неотипы - часть сознания
от книг священных к нам идут

Они важны так как относят
сознания взор на суть вещей

Их раскрывая соотносят
с системой ценностей людей

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ

Итак в итоге рассуждений
определить мы можем путь

Чреды душевных превращений
раскрывших личности нам суть

Да, личность - это воплощение
в реальной жизни наших дум

Пришедших из глубин забвения
и устремленный в высь наш ум

6. ТИПЫ ЛИЧНОСТИ

Но воплощаясь в настоящем,
вобрав в себя все времена

Замком души она висящим
все тайное беречь должна

Пожалуй данная способность
оберегать наш тайный мир

И привела к тому что личность
в среде психологов кумир

Вот так и мы ее возносим
на самый верхний пьедестал

И подтверждая статус спросим:
она типаж иль маргинал?

В своих рифмованных творениях
не стану вас я утруждать

И разглагольствуя о мнениях
меж строчек разницу искать

Не спорю личность - уникальна
и человек неповторим

Но в каждой личности детально
черты другой мы разглядим

И в результате наблюдений
опишем Вам шесть типажей

Они расширят круг познаний
о личных свойствах у людей

7. ГЕДОНИЧЕСКИЙ ТИП

Шесть типов словно шесть каденций
И в первой самый скрытый пласт

В нем бессознательных тенденций
От древних предков свой припас

Там скрытый в нас животный код
Влечет к себе инстинкта рвением

Он словно дьявольский подход
Вас разрушает  наслаждением

В нем под завесой тьмы ночной
Порочных  сил вместилище

Там выбираешь путь ты свой
Где знай, конец - чистилище

И хоть опасен сей прогноз
Но добровольцев масса

Любя, гуляя, впасть в гипноз
И жить во власти транса

Сей Гедонический контент
Известен нам с античности

Он составляет суть и тренд
В подобном типе личности
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8.  СЕДУКТИВНЫЙ ТИП

Без искушений жизнь пресна
И страстно жаждет личность

Запретный плод вкусить сполна
Забыв блюсти 

приличность
Так искуситель шлет гонца

Ведь сам любить не в силах
В себя влюбляет без конца

Простых, наивных, милых

Сей стиль общения открыл
Нам личность с новой мастью

Он седуктивным назван был
К себе влекущим страстью

9. ЭВАЗИВНЫЙ ТИП

Средь нас особый тип живет
Есть в нем такая странность

Ответ держать его гнетет
Ему страшна реальность

Всего боится он как крот
В своей норе скрываясь

Глаза сомкнув, закрывши рот
Молчит не утруждаясь

Ему ответственность как яд
Всю душу прожигает

Не встанет он в передний ряд
Но быть в строю желает

Он трус и вместе с тем герой
Боясь идей отважных

Когда штормит, он сам не свой
А в штиль  - ему нет равных

10. ЭГОЦЕНТРИЧНЫЙ ТИП

Не сложно будет описать
Типаж известный многим

Того кто склонен показать
Свой вес в пример убогим

Все мысли и поступки он
К одной направил цели

Взобравшись на высокий трон
Хвалы  услышать трели

Есть в нем душевный ориентир
Считать свое ценней чужого

Ему открыться должен мир
И лишь затем для остального

11. КОНВИНСИВНЫЙ ТИП

Мы можем часто наблюдать
Как одержим своим желанием

Бывает тот кто воплощать
Готов идеи в жизнь дерзанием

Так человек с чертой подобной
Не испугавшись злых преград

Для снятия их протест народный
Возглавить будет только рад

За ним идти не в тягость будет
С него исходит  светлый дух

Его толпа вождем рассудит
Он докричится к тем кто глух
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11. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ТИП

Последний тип богат душою
Так, как не снилось богачу

До тех идей что в нем не скрою
Подняться всем  не по плечу

Он интроверт - затворник вечный
Ему не важен внешний мир

Свой создает он бесконечный
В котором царь он и кумир

Его вселенная абсурдна
Иррациональна но мудра

И счастлив в ней он, а подспудно                                                  
Приносит людям дух добра

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И так признаюсь - я в ответе
За весь рассказ, как автор строк

В котором личность в новом свете
Представил Вам, трудясь как мог

Феноменальность многогранна
Ее раскрыть не просто суть

Порой в стихах она туманна
Читатель ты не обессудь!

Смешав структуру, тип и чувство
В котле кипящих сил судьбы

Я в Личности нашел единство
Времен, культуры и борьбы
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Миф – это упакованная в обра-
зах, метафорах и мифических су -
ществах многотысячелетняя кол-
лективная и безымянная традиция.

Мамардашвили М.К.

Тема сказки и мифа не
случайно стала предме-
том обсуждения, хотя

сказкам и мифам посвящена огром -
ная литература, углубление их
познания во всей большей степени
выявляет сложность, нераскры-
тость сущностного смысла и осо-
бенностей этих специфических
культурных явлений, неоднознач-
ность их понимания и односто-
ронность их изучения.

Несмотря на то, что задача изу -
чения социально – психологическо -
го смысла мифа и его места не толь -
ко в отношении человека к действи -

тельности, но и к себе уже постав-
лена, тема «отношения» мифа к
человеку и человека в нем, а также
самовыражения человека в мифе
останется еще надолго актуальной.

Миф – это особое и наиболее
сложное явление «в мире сказоч-
ных», «фантастических», ирра-
циональных произведений. И
важно отличать «подлинный миф
от легенды, саги, басни, волшеб-
ной сказки…Все они могут сохра-
нять элементы мифа. Бывает и
так, что причудливое или легко-
мысленное воображение развива-
ет и трансформирует мифы до
такой степени, что они превра-
щаются в обыкновенные сказки.
Но истинный миф преподносит
свои образы и своих воображае-
мых действующих лиц не с игри-
востью фантазии, но с непрере-
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каемой авторитетностью» - пишут
авторы книги «В преддверии к
философии» [1; 28], в которой
точно и тонко улавливают не толь-
ко специфику древнейших мифов,
но и рождение их смыслов. Миф
действительно особый вид, если
можно так выразиться, иррацио-
нального творчества, отличный от
сказки, фантастики, легенды, но
несущий элементы  последних. Он
комплексный по характеру. Он
тесно связан с культом времени. И
все - таки совершенно неясным до
сих пор остается, что такое миф,
его связь с действительностью,
его смысл, сущность, функции.

Одним из наиболее крупных
исследователей мифа А.Ф.Лосев
пишет, например: «Обычное объ-
яснение мифологии сводится к
тому, что она есть продукт незре-
лого мышления…Однако само это
состояние мышления требует для
себя объяснения. Остается непо-
нятным, почему вдруг понадоби-
лось человеку привлекать для объ-
яснения природы столь странные
методы.

На этот вопрос, в сущности, в
основной для понимания того, что
такое миф, до сих пор не было
найдено сколько – нибудь удовле-
творительного ответа. Между тем,
если неизвестно, почему- то, о чем
рассказывалось в мифе, принима-

лось за реальные факты, то
неизвестно и почему возникали
мифы, что было их предпосылкой
в сознании людей», т.д. [2; 4].

Вопросы – почему возникали
такие фантастические вымыслы?
Почему явное неправдоподобие
принимают за правду, или просто
принимают? Для чего сам миф?
Насколько и как миф объясняет
природу и объясняет ли…? И
является ли мифы только объясне-
нием природы и общества…? 

Сутью «древней мифологии
менее всего являлось объяснение
чего бы то ни было» и ту иденти-
фикацию, которую осуществляет
первобытный человек, менее всего
связана со стремлением объяснить
природу соответствующих фено-
менов. И это настолько плотно
вплетено в структуру его личных
переживаний, насколько сущност-
но в самой структуре его повсе-
дневной жизни, что степень истин -
 ности этого суждения для него
абсолютно несущественна» [3; 13].

Миф в его интерпретации при-
обретает, в частности, особый
культурный смысл – « миф – это
не экзотическая периферия куль-
туры, а сама ее суть» - выступает
знаком определенной культуры:
«Потому, что проблема культуры –
это всегда проблема Другой куль-
туры, которая находится по ту сто-
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рону существования культуры
Этой». «Иллюзорные конструк-
ции мифа оказываются своеобраз-
ными линиями демарками между
культурами» [4; 36].

При изучении мифа актуальны-
ми представляются уровневые
характеристики самоопределения
и самопознания, индивидуализа-
ции и социализации носителей
мифического мышления, которые
во многом определяют миропони-
мание через себя, для себя, в себя,
осуществляемое в мифе, и когда
не только определенный мир вос-
производится в нем, но и человек
в его понимании в мире.

«Миф, - пишет Мамардашви-
ли, есть способ организации и
конструирования человеческих
сил или самого человека, а не
представление о мире - правиль-
ное или неправильное.

Миф не представление, а вос-
полнение и созидание человеком
себя в бытии, в котором для него
нет природных оснований. И
поэтому на месте отсутствующих
оснований и появляются опреде-
ленные «машины культуры»,
называемые мифом. Ритуал есть
способ введения «человека в
состояние, которое не длится при-
родным образом» И далее миф –
«это особая какая – то упорядо-
ченность или порядок, на котором

могут быть основаны человече-
ские состояния, сам феномен
человека, хотя порядок при этом
не есть акт природы» [4; 18-20].

Миф долгое время связывали
лишь с первобытным мышлением
и при том мышлением неразви-
тым. Нельзя совмещать мифы
реально первобытных людей и
мифы народов Древней Греции
живущих уже в исторической фазе
цивилизации. Миф, возникший в
первобытном обществе коллек-
тивного субъекта в рамках коллек-
тивного сознания, даже при сохра-
нении своей главной сущности в
качестве конструирования самого
человека и отношений его к себе и
миру существования его в мире, и
миф и мифологическое сознание
индивидуализирующегося субъ-
екта конструирующего  человека и
его мир через осмысливаемое
постепенно «Я» по отношению к
«Ты» уже  на древнемесопотам-
ском цивилизованном уровне –
это исторически разные вещи, не
говоря уже о греческом субъекте
мифологического мышления.

Человек Древней Греции уже
прошел определенный путь инди-
видуализации и социализации. Он
еще неразрывно связан с приро-
дой , но через космос в едином
космосе. И именно в «противопо-
ставлении» мифу, уже сформиро-
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ванному как способ самоосмысле-
ния и отношения к естественной
форме конструирования себя вне
природы, создаются  новое про-
странство и мифа и мифологиче-
ского мышления человека.

«Миф есть тождество идеаль-
ного  и реального, как бы то и дру-
гое ни различались между собой.
Но если иметь в виду именно
античность, подобного рода тожде -
ство обязательно субстанциально,
а не только мысленно и человече-
ски  - субъективно. А иначе все
чудеса и вся фантастика, даваемые
в мифе, останутся только про-
извольной сказкой, просто субъек-
тивным капризом поэта, не имею-
щим ничего общего с подлинной
действительностью» [5; 405].

Для всего античного мышле-
ния, бытие « есть живой, одушев-
ленный и мыслящий чувственно –
материальный и, следовательно,
пространственно ограниченный
космос, то есть космос как уни-
версальное живое существо». И
античная философия, возникнове-
ние которой относят к VI – V вв.,
«в своей основе есть учение о чув-
ственно материальном космосе
как об уни¬вер¬саль¬ном живом
существе», [5; 406]. Но ей предше-
ствуют тысячелетия той «бук -
вальной мифологии, которой еще
не коснулись никакая аналитиче-

ская мысль и никакая рациональ-
ная рефлекция.

Культ науки в Новое время
породил иллюзорно, что с этого
времени культура связывает себя
исключительно с наукой, а следо-
вательно, она расщепляет субъект
и объект, объединенные в мифе,
исходя исключительно из объекта
или объективных отношений мира.

В искусствознании значимость
мифа для художественной карти-
ны мира уже осознается. Имея в
виду классическую живопись,
Е.Ротенберг формулирует суще-
ство проблемы. По его мнению,
мифологическую форму образной
интерпретации в живописи нельзя
считать чем – то навязанным
извне, поскольку это естествен-
ная, многих творческих этапах
прошлого единственно возможная
форма существования художе-
ственного образа [6; 38].

Классика вынуждена была обра -
щаться к мифу потому, что тяготела
к образному воплощению универ-
сального взгляда на мир, к поиску
всеобъемлющего смысла, когда
временной аспект бытия приобре-
тал значение вечности.

Следовательно, можно утвер-
ждать, что вымывание мифа из
искусства свидетельствует о
транс формации художественной
картины мира в целом. 
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Вытеснение мифа приводит к
большей автономизации искус-
ства в культуре. Однако в силу
того, что миф покидает остальные
сферы культуры, а потребность в
нем продолжает иметь место и
даже не по причине инерции, то
искусство становится сферой,
сохраняющий единство субъекта и
объекта, а потому лишь оно и про-
должает соотноситься с мифом и
восприниматься мифом. Даже
если оно освобождалось от непо-
средственной формы мифа, все
равно оно оказывалось латентным
выражением мифа, как выражает-
ся К.Хюбнер, «средством просвет-
ления чувственного» [7; 269].
Поэтому эпоха вырождения мифа
в культуре оказывается эпохой
расцвета искусства как единствен-
ной сферы, продолжающей сохра-
нять в себе миф. В самом деле,
ориентации под воздействием
науки на предметность, матери-
альность и объективность делает
искусство единственным спосо-
бом выражения идеального.

Во всяком случае очевидно,
что новые направления в интел-
лектуальном пространстве не
исключает интереса к мифу. Если
верно, что процесс демифологиза-
ции истории в XXI в. сменяется
интересом к мифу, то этот интерес
начинается с модернизма. Пробле-

ма заключается лишь в том, что
модернизм, противопоставляя
классике, не изолировал себя от
некоторых явлений в прошлой
истории искусства.

Фиксация внимания на мифо-
логическом уровне картины мира
обусловлена тем, что именно миф
содержит в себе сверхчувственное
начало, которым так озабочено
искусство XXI века. Именно пото-
му, что искусство проявляет инте-
рес к этой стихии, оно вынуждено
актуализировать миф. Это обстоя-
тельство позволяет улавливать
тенденции нарождения и утвер-
ждения новой культуры.

С символизма начинается
новая волна активного интереса к
мифу, что характерно будет для
всего XXI века. Судя по тому,
какое место занимает проблемати-
ка мифа в создаваемой символи-
стами теории искусства, значи-
мость мифа для художественного
творчества осознана. Так,
А.Белый формулирует, что теория
символизма изучает законы мифо-
логического творчества. Это моти-
вирует тем, что творческий акт в
поэзии воспроизводит акт мифо-
творчества. По мнению А.Белого,
такой тип изображения  - цель
творческого процесса, и именно
для такого типа изображения
характерно слияние поэтического
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и мифологического творчества.
Поскольку предмет, к которому
относят поэтический образ, не
изображается, но подразумевает-
ся, то, согласно А.Белому, символ
трансформируется в миф [8; 141].

Символ является не прямой
выраженностью вещи, не простым
ее отображением. В нем скрывается
некоторая загадочность и таин-
ственность, требующая разгадки.
Но проблема заключается в том, что
эта таинственность и загадность
объясняется присутствием мифа
или сверхчувственного содержания,
что во многом и определяет строе-
ние «интегральной» культуры.

Символ указывает на некото-
рый предмет, выходящий за преде-
лы его непосредственного содер-
жания. Проблема заключается в
том, что отношения вещи и неко-
торого явления, соотносимого с
этой вещью и символизирующего
ее, в каждом типе культуры раз-
личны. Между тем эта тяга к сим-
волике, к утверждению за пред-
метным рядом подразумеваемой и
предстающей в мифе сверхчув-
ственной реальности, которая так
ярко проявилась в целом художе-
ственном направлении, называе-
мом «символизмом», в реальности
лишь выражает процесс становле-
ния принципиально новой систе-
мы ценностей. В истории культу-

ры или новой культуры, которую
П. Сорокин называет «интеграль-
ной». Поскольку в ней чувствен-
ные элементы уже не вытесняют
сверхчувственных, как это имело
место на протяжении всего Ново-
го времени, а вступают с ними в
принципиально новые отношения.

Поэт как носитель обожествлен -
ной памяти выступает хранителем
традиций всего коллектива [9; 116].
Поэтому творчество мифа М.Элиа -
де не случайно соотносит с посвя-
щенной с помощью экстаза в тайны
Вселенной творческой индивиду-
альностью. Творческая индивиду-
альность оказывается не только пас -
сивным передатчиком существую-
щих мифов, но их активным твор-
цом. Высший, трансцедентый мир
можно постичь лишь с помощью
мифа. Иначе говоря, миф – пере-
сечение имманентного и трансце-
дентного (религиозного) миров.

Ориентируясь на сотворение
мира предками, человек продолжает
быть творцом. Поэтому, в соответ-
ствии с М.Элиаде, можно утвер-
ждать, что миф не парализует волю
человека, а наоборот, внедряет в его
сознание необходимость пере-
устройства в том числе и мира соци -
ального. Возникая в земледельче-
ской среде, которую необходимо
было пересоздать, расширяя сак-
ральное пространство, миф прони -
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кает в социальное сознание, зада-
вая ориентации в сфере социального
бытия. Поэтому – то на всех видах
человеческой деятельности лежит
печать пересоздания мира в соответ -
ствии с идеальным образцом.

Другая причина тяготения к
мифу современного человека
касается его психологии, а точнее,
острого переживания, чувства
неполноценности, от которого он
стремится избавиться и, следова-
тельно, прибегнуть к самым раз-
ным способом компенсации.
Таким  способом оказывается
стремление к превосходству,
могуществу, власти, что напри-
мер, А.Адлер сделал предметом
исследования. По его мнению,
такое стремление часто вытеснено
в бессознательное, поскольку не
соответствует общественной на -
правленности. Но иногда оно дает
о себе знать, например, в бреду
или экстазе. Естественно этот
импульс прорывается и в творче-
стве. Идея превосходства, своего
богоподобия, вера в свою волшеб-
ную силу способна проявиться в
разнообразных формах [10; 28].

Тяготение к мифу, исторически
свойственное обыденному созданию
вообще, многократно усилилось с
его массовым высвобождени ем 
(как известно, любая психическая
деятельность усиливается в 

социальной группе – по сравнению
с сознанием отдельного индивида –
страх, экстаз, ненависть, преклоне -
ние и т.д.). Даже Гегель, тяготевший
исключительно к теоретическому
сознанию, в одной из ранних работ,
исходя из установки, что «у толпы
должна быть чувственная религия»,
призывал: «…Мы должны создать
новую мифологию», т.к. «до тех пор
пока мы не придадим идеям эстети -
ческий, то есть мифологический,
характер, народ не проявит к ним
интереса…» [11; 212-213].

Имея в виду под чудом момент
абсолютного самоутверждения лич -
ности, А.Лосев находит примеры
такого самоутверждения в мифе,
фольклоре и в сказке. «Чудесные
богатыри, лежащие в виде некоей
горы, с их сверхъестественными
физическими силами и подвигами,
есть результат этого сознания пер-
возданного совершенства личности,
мыслимого здесь как физическая
мощь, ибо в абсолютном самоутвер -
ждении личности должна быть и
абсолютно большая физическая
мощь» [12; 156].

Современные формы мифотвор -
чества, действительно, больше
функционируют в сфере культуры,
обычно обозначаемой «массовой»
культурой, тиражируемой массовой
коммуникацией. Повторяющимся
персонажем этой последней все
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больше становится супермен,
популярность которого связана с
тем, что М.Элиаде называет «тай-
ным вожделением современного
человека» [13; 184], который, будучи
«обездоленным» и «малосильным»,
стремится к идентификации с
исключительной личностью.

Заключение. В этом смысле,
если иметь в виду XXI век, наиболее
вульгарные формы мифотворчества
предстают в так называемой «массо -
вой» культуре, осуществляющей
именно такие компенсаторные
функции. Однако из того, что «мас -
совая» культура превратилась в
форму современного мифотворче-

ства, не следует, что высокое искус -
ство перестает соотноситься с
мифом. Так, примером особого
отношения к стремлению к власти и
могуществу А.Адлер считает твор -
чество Ф.Достоевского. По мнению
А.Адлера, Ф.Достоевский нашел
решение проблемы перед которой
остановился весь иррелигиозный
XXI век, когда стало «все позволе-
но». Многие его герои – носители
этого психологического комплекса.
Но, будучи одержимым волей к
могуществу в начале повествования,
они открывают притягательность
смирения перед богом, примиряясь
с обществом и человечеством.
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Nağıl və əfsanə mədəniyyət fenomeni kimi

Abstrakt

Məqalədə insanın yaradıcı təxəyyülünün bəhrəsi olan əfsanələrin
yaranmasının psixoloji mahiyyətindən söhbət açılır. Bu baxımdan
simvolların sosial – psixoloji mənası, insanın reallığa olan münasibəti,
əfsanənin insana psixoloji, semantik təsiri, insanın əfsanəvi üsluba
münasibəti kontekstində özünüifadə etdirməsi məsələsi  – aktual bir prob-
lem kimi hələ də öyrənilməkdədir.

Nağıllar, hekayələr, qaravəllilər və lətifələr azərbaycanlıların zəngin və
müxtəlif şəkillli el yaradıcılığı növlərindən bir qismidir.

Nağıllar onları yaratmış olan insan cəmiyyəti qədər qədimdir. Bunlar el
yaradıcılığının bir növü kimi uzun zamanlar bilgi və bədii həyəcanın
mənbəyi olmuş, bir sıra həyatı bağları, təbiətlə, ayrı – ayrı şəxslər və
kütlələrlə olan ələqəni sürətləndirmiş, ibtidai insan isə bunların hamısını öz
yaradıcılığı ilə bəzəmiş, şəxsləndirmiş, nəsildən – nəslə söyləyərək
əbədiləşdirməyə çalışmışdır.

Nağıllara diqqət etdikdə bir sıra mifoloji (əsatiri ) süjetlərə təsadüf
ediləcəyi bəllidir. Bu süjetlərin ən qədim zamanlardan sinifli cəmiyyət tə -
şəkkül etmədən çox – çox əvvəlki dövrlərdən xəbər verdiyinə şübhə yoxdur.
Bu kimi nağıllar onu yaradan, öz mühitində bəsləyən və yaşadan hər hansı bir
elmin totemik təsəvvürlərini və ya qədim insanın təbiətə qarşı fikir, duy ğu və
xəyallarını, bir sözlə, naturalist və sehrli ( nağılı ) görüşlərini ifadə edir.

Bu kimi süjet, yaxud “motiv”lərin qədimliyini anlamaq üçün
nağıllarımızda ən çox təsadüf olunan motivlərə diqqət edilməlidir.

Myth and fairy tale as a cultural phenomenon

Abstract

The creative personality is not only a passive transmitter of the existing
myths, but their active creator. Principal, transtsedenty world can understand
only through myth. In the study of myth seem relevant characteristics of
self-leveling and self-awareness, personalization and socialization of media
mythical thinking, which largely determine world view by itself, for itself,
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in itself, carried out in the myth, and when the world is not just some play
in it, but people in his understanding of the world.

The symbol is not a direct expression of a thing, it is not a simple map -
ping. It hides a mystery and the mystery that requires explanation. But the
problem is that this mystery and myth zagadnost explained by the presence
or the content of the supersensible, which largely determines the structure of
the “integral” culture.

The symbol indicates a subject that goes beyond its immediate content.
The problem is that the relationship of some things and phenomena that cor-
related with this thing, and it symbolizes, in every type of culture is differ-
ent. However, this desire for symbolism, subject to the approval of a number
of implicit and appears in the myth of supersensible reality which is so clear-
ly reflected in the overall artistic direction, called the "symbolism", in reality
is just the process of establishing a new system of values.

In this sense, if we bear in mind the XXI century, the most vulgar forms
of myth-making are presented in the so-called "mass" culture, carrying out
just such compensatory function. However, the fact that the "mass" culture
into a modern form of myth-making, should not be that high art is no longer
relate to the myth. So, an example of a special relationship to the desire for
power and the power of creativity A. Adler said Dostoevsky. According to
A. Adler, F. Dostoevsky found the solution in front of which stood all the
irreligious XXI century, when it was "everything is permitted." Many of his
characters - the carriers of this psychological complex. But being obsessed
with the will to power at the beginning of the story, they discover the appeal
of humility before God, reconciled with society and humanity.

Məqalə BPKİYİ-nin Yenidənhazırlama fakültəsinin Elmi şurasının icla -
sında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür ( protokol №4 )

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya elmləri doktoru, dosent
Məqalə  redaksiyaya 15 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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Aqressiv reaksiyalara me -
yilli yeniyetmələrdə aqres -
siv davranışın təzahürü -

nün və fərdi xüsusiyyətlərinin öyrə nil -
məsi ilə bağlı aparılan tədqiqatların
təhlilindən aydın olur ki, onun yaran -
masında  situativ amillər də mühüm
rol oynayır. Eyni zamanda aqressiv
davranışın səbəbi və onun nəzarətdə
saxlanması bir çox psixoloqların təd -
qiqat obyekti olub. Aqressiv davra nışa
təsir edən situativ amillərin öyrənil -
məsinə yönəlmiş tədqiqatları əsasən
iki istiqamətdə qruplaşdıra bilərik.
I. Aqressiyanın subyektin fəaliyyət
prosesində özünün yer və rolunun
dərk etməsinə kömək edən və fərdi-
şəxsi parametrlərin üzə çıxardıl ması -
na yönəlmiş tədqiqatlar. Bu tədqiqat -
larda əsas məqsəd, fərdin hər müx təlif
situasiyalarda müəyyən təhrik lərə aq -
ressiv reaksiyalar verməsini sti mul -
laşdıran qıcıqlandırıcı amillərin rolunu
təhlil etməkdən ibarətdir. 

Məlumdur ki, aqressiv davranışın
frustratsiya ilə əlaqələndirən təd qi -
qat çılar frustrasiyanın heç də həmişə
aqressiv reaksiyalara səbəb olmasına
tam əmin deyillər. Berkovitz və Le
Paj frustrasiyanın aqressiya yaratdı -
ğına əmin olmaq üçün  müxtəlif eks -
perimentlər keçirərək belə qənaətə
gəldilər ki, aqressiv reaksiyaları sti -
mul laşdırmaq üçün müəyyən qıcıq -
lan  dırıcı amillər olmalıdır.  Karlson
və b. [Carlson et al., 1990] geniş me -
taanaliz keçirərək, aqressiv davra nı -
şın əsas stimulu kimi “qıcıqlanma
effektinin” olduğu qənaətinə gəldi -
lər. Bununla yanaşı, digər qıcıqlan -
dırıcı amillər (məsələn, yaşanmış
zorakılıqla əlaqəli adların eşidilməsi,
ağrı və .s.) frustrasiya və aqressiya
arasında əlaqə rolunu oynadığını təs -
diq etdilər. Beləliklə, onlar sübut et -
dilər ki, neqativ emosiyalara qıcıq -
landırıcı amillər təsir edən zaman, bu
subyektdə aqressiv reaksiyaların ya -
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ranmasına səbəb olur. Belə ki, müəy -
yən situasiya ilə bağlı olan qıcıq -
landırıcı amillər aqressiya ilə bağlı
koqnitiv sxemi aktivləşdirir və bu
subyektdə aqressiv reaksiyaların
təzahür etməsinə zəmin yaradır.

Məktəblərdə apardığımız araşdır -
malar zamanı yeniyetmə oğlan və
qızlara müraciət edərək, onlara dərs
deyən müəllimlərinin adlarını sada -
lamağı xahiş etdik. Onlar bir çox ad -
ları sakit sadalasalar da , bəzi adları
qeyd edən zaman həyacanlanır və
özlərini emosional, əsəbi aparırdılar.
“Həyacanlı” adların hansı müəllim -
lərə aid olduğunu öyrəndikdə, bu
müəllimlərlə bağlı onlarda “xoşa -
gəlməz” assosiasiyalarının yaran dı -
ğını müəyyənləşdirdik. Belə ki,
“həyacanlı” müəllimlər onlara ya
“pis qiymət” verib, ya hər hansı söz -
lə təhqir edib, ya da dərsdən kənar -
laş  dırıb. Bu zaman maraq doğuran
məsələ ondan ibarətdir ki, bu situ-
asiyalar onların “ədalət” prinsip -
lərinə uyğun gəlirsə, həyacanlanma
olmur. Yəni “həyacanlı” müəllimlər
qiymətləndirməni ədalətli şəkildə
həyata keçiriblərsə, onlar bu halda
özlərini sakit aparırlar. Adları sakit
çəkilən müəllimlərin onları heç vaxt
“pis” qiymətlə qiymətləndirib qiy -
mətləndirmədiyini soruşduqda, on lar
olsa da bunun ədalətli oldugunu
bildirdilər. Bu müsahibə zamanı ye -
niyetmə qızlar da yeniyetmə oğlan -

lar qədər emosiya və həyacanlılıq
göstərirdilər.
Məhşur tədqiqatçılar Bettenkort və
Kernahanın [Bettencourt & Kerna-
han, 1997] tərəfindən aparılmış meta -
analitik araşdırmalar isə bu prosesdə
cinsi xüsusiyyətlərin mühüm rol
oyna dığını xüsusilə qeyd edirdi.
Yəni neqativ emosional vəziyyətdə
qıcıqlandırıcı amillərə kişilər qadın -
lardan daha çox aqressiv reaksiyalarla
cavab verirlər [1, s.89]. Düzdür, qeyd
etmək lazımdır ki, metaanalitik
tədqiqatlarda aqressiv hərəkətlərə süni
təhrik edilən zaman süni təhriklərə
kişi və qadınlar demək olar ki, eyni
tərzdə reaksiya verirdi. Lakin aqressiv
təhriklər təbii şəraitdə aparıldıqda,
kişilər neqativ emosiyaların təsiri
altında qıcıqlandırıcı amillərə daha
aqressiv reaksiyalar verirdilər. Sosial
öyrənmə nəzəriyyəsini əsas tutaraq,
bir sıra Amerika sosioloqları və sosial
psixoloqları o cümlədən K.Ceklin,
R. Jin, E. Makkobi, C. Uayt və b. sub -
yektin cins fərqlərinin xüsusiy -
yətlərinə diqqəti yönəldir və aqressiv
davranışın təbiətini məhz cins fərq -
lərində axtarırdılar. Bu tədqiqat çı -
lardan fərqli olaraq P. Bell, E.Don -
nerşteyn, E.O'Nill, R.Rocers və s.
kimi alimlər, şəxsiyyətlərarası aqres-
siv münaqişələrdə fərdin cinsi xüsu -
siyyətləri ilə yanaşı, irqi və dini mən -
subiyyətin də mühüm rol oynadığını
xüsusi qeyd edirlər. Aqressiv davra -
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nışın bioloji istiqamətdə təhlil edən  bir
sıra tədqiqatçılar kişilərin qadın lardan
daha aqressiv olmalarını səbəbini
kişilərdə olan Y- xromo som larının
olması ilə bağlayırlar. Ötən əsrin
son larında aqressiyanın genetik təd qi -
qatçılarının apardığı araşdırmalarda
zorakı cinayət törətmiş kişilərdə əlavə
Y – xromosomunun olduğu ideyasını
subut etməyə çalışmışlar. Lakin son-
radan aparılmış tədqiqatlarda bu
mülahizələr öz təsdiqini tapmadı. Belə
ki, əlavə Y – xromosomlari aqressiv
olmayan və həyatda müəyyən mövqe
qazanmış (alim, həkim, vəkil və s.)
insanlarda da tapılmışdı.

Amerika psixoloqu R.Rohner
apardığı silsilə eksperimentlərin nə -
ticəsi olaraq yazırdı ki, 71% yeni -
yetmə oğlanlar qızlardan daha çox
aqressiv davranışa meylli olurlar.
Lakin sonralar aydın oldu ki,  əslində
R.Rohnerin aqressiya deyəndə zora -
kılığı deyil, əksər hallarda əhvalın
tez-tez dəyişməsi, kiçik mübahisələri
və münaqişələrı nəzərdə tuturmuş.
R.Rohner böyük və əhatəli iş apa -
raraq, cinsi fərqlərin psixoloji prob -
lem lərinə həsr olunmuş yüz otuzdan
çox əsəri təhlil edərək, sübut etdi ki,
aqressiv davranışda əsas rolu fərdin
cinsi xüsusiyyəti deyil, hansı mə -
dəniyyətə mənsub olması oynayır.

Ötən əsrin ortalarından başlaya -
raq psixoloqlar millətlərarası və irq -
lərarası aqressiv münaqişələrin mən -

bəyini psixoloji problemlərlə əlaqə -
lən dirməyə başladılar. Müasir dövr -
də millətlərarası münaqişələr isə
qlobal problemə çevrilərək dünya
psixoloqlarını bu problem ətrafında
birləşməyə çağırır. Psixoloqların
apardığı tədqiqatlarda insanların
mənsub olduğu irqə və millətə qarşı
az, qeyri millətə qarşı isə daha aqres-
siv olduğu müəyyənləşmişdir.

Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqat -
ların nəticələrinə görə, millətlərarası
münaqişələrin yaranmasında əsas
rolu hər bir millətin ərazi bütövlü -
yünə, dini mənsubiyyətinə və s. tox-
unmaq oynayır. Mənsub olduğu əra -
ziyə toxunmaq hər hansı milləti və
ya şəxsi aqressiv hərəkətlər etməyə
sövq edir.  Bizim tərəfimizdən Bakı
və Gəncə şəhərlərinin məktəblərində
yeniyetmə məktəblilərlə aparılmış
sorğu zamanı yeniyetmə oğlan və
qızlardan, “Qarabağ” sözü sizə nə
deyir?” – deyə müraciət etdikdə de -
mək olar ki, bütün, həm yeniyetmə
oğlanlar, həm də yeniyetmə qızlar
“Vətən!”, “Ağrılı yerimizdi!”, “Qara -
bağ bizimdir!” – deyə cavab verdilər.
Bu cavabları verən zaman onların çox
həyacanlı və emosional olması xüsu -
silə diqqətimizi çəkdi. “Qarabağı azad
etmək üçün siz döyüşə gedər di niz -
mi?” – sualına həm oğlanlar, həm də
qızlar, demək olar ki, 98%-
i,“Əlbəttə!”- deyə cavab vermişdilər.
“Siz müharibə istəyirsiniz?” – sualına,
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yeniyetmələrin əksəriyyəti, yəni
28% -i “Xeyr!” cavabı vermişdi.

Keçirdiyimiz sorğudan görün dü -
yü kimi, yeniyetmə oğlan və qızlar
Vətəni qorumaq üçün müharibəyə
hazır olsalar da, onlar müharibə
istəmirlər. Bu isə onların zorakılıq -
dan, aqressivlikdən və vandalizmdən
uzaq, Vətən üçün hər şeyə hazır
olmaqlarından xəbər verir. “Qara -
bağ” sözü yeniyetmə oğlan və qız -
larda vətən sevgisi və vətənpərvərlik
hissi ilə birgə, həm də ağrı ilə asossi-
asiya olunub. Yeniyetməlik dövrün -
də, yəni özünüdərketmənin formalaş -
 dığı zaman, yeniyetmə özünü, öz
kökünü, milli mənsubiyyətini, o cüm -
lədən vətənini və onun problemlərini
dərk edir. Mənsub olduğu ölkənin
ərazi bütövlüyünə toxunmağı yeni -
yetmə şəxsi qüruruna toxunulmaq
kimi qəbul edir. Yeniyetmədə artıq və -
 təndaşlıq mövqeyi, namus və qürur
hissi formalaşmağa başlayır. Məhz bu
mövqedən çıxış edərək yeniyetmə
“Qarabağ” probleminə kiçikyaşlı
məktəbli kimi deyil, şəxsiyyət və
vətəndaş kimi yanaşır. I Qarabağ
müharibəsi zamanı 13-16 yaşlı yeni -
yetmələrin, hətta heç vaxt aqressiv
olmayan, sakit təbiətli yeniyetmə
oğlan və qızların Vətəni qorumaq
üçün döyüşə getməyə hazır olduq -
larının və getdiklərinin şahidi olmu -
şuq. Qeyd etdiyimiz kimi, yeniyetmə
üçün “Qarabağ” sözü vətənpərvərlik

və vətənlə baglı ən mühüm prob -
lemlə assosiasiya olunduğundan və
eyni zamanda xalqımız üçün ağrılı
mövzu olduğundan, yeniyetmənin
vətənpəvərlik hisslərinə, milli qüru-
runa toxunduğu üçün, yeniyetmələri
qıcıqlandıraraq aqressiv hərəkətlərə
təhrik etmək olar və bu mövzu onlar-
da aqressiv hərəkətləri stimullaş -
dıran qıcıqlandırıcı amil kimi çıxış
edə bilər.

II. Aqressiv davranışa təsir edə
bilən digər xarici amillərin mahiy -
yətinin araşdırılmasına yönəlmiş olan
tədqiqatlar. Bu tədqiqatlarda əsas diq -
qət insanı əhatə edən mühitin neqativ
təsirlərinin, yəni səsin, havanın və
suyun çirklənməsinin, havanın həra -
rətinin dəyişməsinin, qidanın tərkibi -
nin, insanların sıxlaşmasının, şəxsi
məkana hücumun və s. aqressiv dav -
ranışa təsir edən amillərdən olduğu
nəzərə çatdırılır. Görkəmli tədqiqat -
çılar R.Beron, D.Zilmann, K.Loo,
C.Fridman, Ç.Müller kimi psixolo-
qlar öz araşdırmalarında yuxarıda
qeyd edilənlərlə yanaşı ətraf mühitin
və ekologiyanın da aqressiv davranış
yaranmasında mühüm rol oynadığını
diqqət mərkəzinə gətirirlər.

Digər tədqiqatçılar C.Karpenter,
D.Kapasso, K.Leonard, S. Teylor və b.
bununla bağlı apardıqları araşdırma -
larda alkoqol və narkotikin də aqres-
siv davranışın yaranmasını stimul -
laş  dıran amillərdən olduğunu qeyd
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edirlər. Aqressiv davranışa səbəb
olan situativ amillərdən biri də hava -
 nın hərarəti ilə bağlı nəzəriyə psi -
xoloji ədəbiyyatda geniş tədqiq
olunur. Bu istiqamətdə aparılmış təd -
qiqatlarda əsas amil kimi istilik çıxış
edir. Bu yanaşmanın tərəfdarlarının
fikirlərinə  görə, “havanın hərarətinin
hədsiz dərəcədə yüksəlməsi aqressiv
davranışı gücləndirir”. Bu tenden-
siya özünü XIX əsrin sonlarında
elmi ədəbiyyatda daha geniş şəkildə
göstərməyə başladı.

Bu istiqamətin nümayəndələrinin
fikrincə havanın hərarəti yüksək
olduqda, aqressivliyin səviyyəsi də
yuxarı olur, mülayim iqlimdə isə aq -
ressivliyin səviyyəsi aşağı olur.
Aqresiyanın müasir tədqiqatçıların -
dan Anderson, Buşman və Grom və
b. aqressiv hərəkətlərə təsir edən sit-
uativ amillərdən biri kimi  “istiliklə”
baglı məsələləri təhlil etməyə
çalışmışlar.

Hələ eramızdan əvvəl [b.e.ə.460-
377] Hippokrat insanların davra -
nışında özünü göstərən  xüsusiyyət -
ləri iqlim amili ilə  bağlayırdı. Hip-
pokrat yunan sivilizasiyasını müasir
Almaniya və İsveçrədə yaşayanların
“vəhşiliyi” ilə müqayisə edir,  bunun
səbəbini isə onların yaşadıqları sərt
iqlimdə görürdü.

Məlumdur ki, coğrafi yanaşmaya
əsaslanan tədqiqatlarda isti bölgələr -
də amansiz cinayətlərin sayının çox

olması öz təsdiqini tapmışdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu tədqiqatlar
həm də eyni ölkədə aparılmışdır. Bu
da alınmış nəticələri siyasi, iqtisadi
və sosial  təsirlərdən azad edir. Yəni,
bu baxımdan tədqiqatçılar eyni sosial-
iqtisadi şəraitdə olan ərazidə insan -
ların aqressiv hərəkətlərinin müxtəlif
olmasının səbəbini iqlimlə bağlayır -
dılar. Psixoloqlar tərəfindən aparıl -
mış tədqiqatlar “istiliklə” bağlı irəli
sürülən  fərziyələri təsdiq etsədə bu
amillin nəyə görə aqressiv davranışa
səbəb olması konkret izah verə
bilmədi.

Beləliklə, “istiliyin” aqressiv hə -
rə kətlərə təsir etməsilə bağlı emprik
tədqiqatların nəticəsi, onun təzahü -
rünün nəzəri izahından daha inan -
dırıcı oldu. Hərarət və aqressiyanın
bir-biri ilə bağlı olmasının nəzəri
baxımdan qismən qəbul olunanı isə,
hərarətin neqativ emosional vəziyyət
yaratması və neqativ emosiyaların
isə öz növbəsində aqressiv hərəkət -
ləri stimullaşdırmasından ibarətdir.
Aqressiv davranışı stimullaşdıran
digər xarici stressorlardan əhalinin
sıxlığı, səs-küyü və havanın çirkli -
liyini də qeyd etmək istərdik.

Məlumdur ki, sıxlıq, insanın xoşa -
gəlməyən və qeyri-sağlam subyektiv
yaşanmış təcrübəsidir. Sıxlıq fiziki
anlayışdır və insanlar tərəfindən
müxtəlif formada qarşılana bilər. Yəni
bəzi insanlar sıxlığı sakit qarşılasalar
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da, digərləri buna aqressiv hərəkət -
lərlə reaksiya verə bilər. Aparılmış
tədqiqatlar insanların sıx yerləşdik -
ləri məkanlarda aqressiv hərəkətlərin
daha çox olduğunu sübut etdi [Qin,
1990]. Keçirilmiş eksperimentlərin
nəticələrinə görə, aqressiv hərəkətlərin
təzahüründə sıxlığın rolu subyektin
neqativ emosional həyacanlanması
ilə bağlıdır. Bununla yanaşı tədqi -
qatlar nəticəsində aydın oldu ki,
kişilər qadınlardan daha çox sıxlıqda
dözümsüzlük və aqressivlik nümayiş
etdirirlər.

Məktəblərdə apardığımız  müşa -
hidələr zamanı  gördük ki, sinif ota -
ğında 20-25-dən çox məktəbli olan-
da, həmin yeniyetmələr tənəffüsdə
özlərini digər, sinifdə az məktəbli
olan şagirdlərdən daha emosional və
aqressiv hərəkətlərə meylli aparırlar.
Əsasən yeniyetmə oğlanlar tənəffüs -
də qışqırır, qapıları çırpır və yaşıd -
larını itələyirdilər. Aydındır ki, aq -
ressiv hərəkətləri aktivləşdirən xarici
amillərdən biri də səs-küydür. Ətraf -
dakı səs-küy aqressiyaya meylli
insanı aqressiv hərəkətlərə təhrik edə
bilər. Görkəmli tədqiqatçılar Cin və
OꞌNil [Geen&OꞌNeal, 1969] tərəfin -
dən səs-küyün insandakı aqressivliyi
üzə çıxartmasına dair apardıqları
tədqiqatlarda iki qrup insana iki
müxtəlif məzmunlu film nümayiş
etdirilir. Filmin biri səs-küylü və
zorakı məzmunlu olsa da, digər film

neytral məzmunlu film idi. Filmin
nümayişindən sonra tədqiq olunan-
lardan xahiş olunur ki, bir-birlərinə
suallar versinlər və alınan hər səhv
cavaba görə, digərini elektrik cərə -
yanı ilə cəzalandırsınlar. Cəzalan -
dıran zaman tədqiq olunanların
yarısına elektrik cərəyanı ilə birgə
güclü səslə təsir edilir. Nəticədə
müəyyən edilir ki, guclü səs-küy,
zorakı filmə baxan fərdlərdə aqres -
siyanı gücləndirirsə də, neytral məz -
munlu filmə baxanlara bir o qədər
təsir etmir. Aparılan tədqiqatdan belə
nəticəyə gəlinir ki,  səs-küy insanın
frustrasiyaya qarşı dözümünü azaldır
və onu frustrasiyaya cavab olaraq
aqressiv davranışa meylli edir [2,
s.249]. Beləliklə, səs-küyün aqressiv
davranışa meylli fərdlərdə aqres-
sivliyi gücləndirməsi elmi tədqiqat -
larla sübut edilsə də,  eyni zamanda
qeyd olunur ki, səs-küy aqressiv
hərəkətlərin təzahüründə əsas motiv
kimi çıxış etmir. Əgər səs-küy insan
tərəfindən idarə olunan proses kimi
dərk olunsa idi, onun aqressiyanı
gücləndirmək effekti də  bir o qədər
az olardı. Qeyd etmək lazımdır ki,
ekologiyanın və havanın çirkliliyinin
də sıxlıq və səs-küy kimi, fərdin
aqressiv hərəkətlərə meylini güclən -
dirməsi bu istiqamətdə aparılan elmi
tədqiqatların əsas məsələlərindən
olub. Siqaret tüstüsünün insanlara
təsirini öyrənməklə bağlı aparılan
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tədqiqatlarda fərdlərin nəinki siqaret
çəkənə qarşı, həm də başqalarına
qarşı aqressiv davranması müəyyən
olunub. Xoşagəlməz iylərin aqressiv
hərəkətlərin yaranmasında roluna
dair çoxsaylı tədqiqatlar aparılıb.
Nəticədə xoşagəlməz iylərin fərdləri
aqressiv hərəkətlərə meyilli etməsi,
yəni aqressivliyə qismən təsir etməsi
elmi araşdırmalarla müəyyən olu -
nub. Belə ki, alınmış nəticələrə görə,
xoşagəlməz iylər insanda aqressiv
hərəkətləri gucləndirir, lakin xoşa -
gəlməz iylər lap çox olarsa, bu za -
man aqressiv hərəkətlərə meyillilik
azalır, fərddə süstlük yaranır. Bir çox
tədqiqatçılar müasir ekoloji vəziy -
yətin insanın fiziki və psixoloji
sağlamlığına zərər vurmasını, sosial
gərginliyin, cinayətin və zorakılığın
artmasına təsir etməsini ön plana
çəkirlər.  R. Baron, D. Zilmann, C.
Karlsmit, Ç. Muller və s. apardıqları
tədqiqatların əsas ideyası əsasən
ondan ibarətdir ki, aqressiya vakum-
dan yaranmır, onun əmələ gəlməsi
və mövcudluğu, təbii ətraf mühitdə
baş verən proseslərdən  asılıdır.
Məhz bu mühit də, “aqressiyanın tə -
za hürünə şərait yaradır və bu təza -
hürün istiqamətinə və formasına
təsir edir”.

Aqressiyanın təzahürünün bir sıra
xarici amillərlə bağlılı olduğunu
müəyyənləşdirməyə çalışan qərb təd -
 qiqatçıları alkoqolu və narkotik ləri

fərdin aqressiv hərəkətlərə isti qa -
mət lənməsində ən təhlükəli amill
hesab edirlər. Xarici ölkə psixo loq -
larının bu istiqamətdə apardıqları
tədqiqatlarda, alkoqolun, həmçinin
ma rixuananın, barbituratların, amfe-
taminin və kokainin aqressiv hərə -
kətlərin təzahürünə birbaşa təsir et -
məsi elmi araşdırmalarla sübut olu -
nub. Belə araşdırmalarda əsasən al -
koqolun qəbulunun şəxsiyyətin dav -
ranışına göstərdiyi mənfi təsir diq -
qətlə araşdırılmışdır. Xüsusilə də, bu
tədqiqatlarda alkoqolun aqressiv dav -
 ranışın yaranmasına bilavasitə tə si -
rinə həsr edilmiş işlər daha üs tün lük
təşkil edir. Aydındır ki, alkoqolun tə -
siri insanları aqressiv edir. “Alkoqol-
aqressiya” birliyi ilə bağlı bir çox
istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılıb.
Alınmış nəticələr birmənalı olaraq
alkoqolun insanı aqressiv hə rəkət -
lərə təhrik etməsini subut edir. Apa -
rılan tədqiqatların nəticə lə rinə gö rə,
bir çox zorakı cinayət lər də, o cüm -
lədən qətl hadisələrində al koqol bir -
başa təhrikedici rol oy nayır. Bir çox
ailədaxili müna qi şə lərdə, uşaq lar üzə -
rində fiziki zora kılıq da da al koqol
əsas amill kimi çıxış edir. Bun  dan
başqa, qrupla bağ lı zorakı ci na yət -
lərdə, məsələn, id man azar keş lərinin
etdiyi zorakı lıq larda, ictimai asayişin
pozul ma sında və vandalizm aktların -
da alkoqolun təsiri xüsusi qeyd
olunur. Müasir dövrdə aparılmış
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tədqiqatların nəticələrinə gö rə əmin -
liklə demək olar ki, “müəy yən nor -
ma dan artıq qəbul edilmiş al koqol aq -
ressiv hərəkətlərin və dav ranışın ya -
 ran masına səbəb olur  [1, s.90].

Ümumdünya Sağlamlıq Təşkila -
tının [ÜST] məlumatlarına görə,
dün yada baş verən zorlanma hadi sə -
lərinin 50%-i, silahlı basqının 72%-i,
qətl hadısələrinin 86 %-i qəbul edil -
miş alkoqolun təsirindən baş verir.
Məlumdur ki, alkoqolun aqressiv hə -
rəkətləri stimullaşdırmasına dair bir
çox qərb və rus psixoloqları da çox -
saylı tədqiqatlar aparmışlar və alko-
qolun birbaşa aqressiyaya təsir etmə -
sinə dair alınmış nəticələr müxtəlif
olmuşdur. Lakin, aparılmış eksperi -
men tal nəticələr birmənalı olaraq, al -
koqolun fiziki aqressiyaya təsir edən
amil olmasını elmi əsaslarla subut
etmişdir.

Bir məsələni də qeyd etmək la -
zımdır ki, yeniyetmə aqressiyası ilə
bağlı Qərb və Rus psixoloqlarının
apardıqları tədqiqatlarda yeniyet mə -
lərin aqressiv davranışında alkoqol-
un və narkotiklərin təsiri qlobal prob   -
lem kimi diqqət mərkəzinə gə tirilir.
Xarıcı ölkə psixoloqları yeni yet -
mələrin kütləvi surətdə alkoqoldan
istifadə etməsinin onların dav ra nı -
şın  dakı problemlərlə birbaşa bağlılı -
ğını eksperimentlərlə subut edirlər.
Respublikamizın məktəblərində
yeni yetmələrlə aparılmış işlər və sta-

tistik materialların araşdırılması nəti -
cəsində məktəblərdə yeniyetmə lər
arasında alkoqoldan və narkotiklər -
dən istifadə etmənin az sayda olması
müəyyən edilmişdir. Xarici ölkə lər -
də, əsasən Rusiyada yeniyetmələrin
aqres sivliyinin, deviant davranışının
səbəbi kimi yeniyetmələrin əksəriy -
yətinin alkoqollu ickilərdən istifadə
etməsi əsas məsələ kimi diqqət mər -
kəzinə gətirilir. Məktəblərdə apar dı -
ğı mız işlər zamanı yeniyetmələrin
(15-16 yaşlı) kiçik bir qisminin alko-
qoldan istifadə etməsini müəyyən
etdik. Eyni zamanda aydın oldu ki,
yeniyetmələr bunu hərdən və gizli
şəkildə həyata keçirirlər. Respub li -
ka mızda belə yeniyetmələrin sayının
az olmasının onların mənsub olduğu
mədəniyyətdə bu cür davranışın yol -
verilməz olduğu ilə əlaqələn dir mək
olar. Yeniyetməlik dövründə oğlan
və qızların alkoqol və digər psixo -
trop vasitələri qəbul etmədik ləri,
cəmiyyətin, əsasən ailə və mək təbin
belə neqativ hallara ciddi nəza rət
etməsindən irəli gəldiyi müəyyən
olunmuşdu. Ona görə də, respubli ka -
mızda yeniyetmələrin aqressiv hə rə -
kətlərində alkoqolun rolu qismən dir.

Aqressiyanın yaranmasında işti -
rak edən əsas stimullardan-havanın
hərarəti və alkoqol – situasiyadan
asılı olaraq dəyişkən olsa da, aqres-
siv davranışın yaranmasına əhəmiy -
yətli təsir göstərir. Aqressiv hərə -
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kətlərə təsir edən digər xarici faktor-
lar – sıxlıq, səs-küy, ekologiya və ya
havanın çirkliliyi barədə də anoloji
nəticələrə gəlmək olar.

Aqressiv hərəkətlərə təsir edən
situativ və təhriedici amilləri  araşdı -
raraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki,
fərdin hansı cinsə mənsub olması,
onun aqressiv hərəkətlərini tənzim -
ləmir. Beləliklə, bu və ya digər təd -
qiqatların nəticələrinin düzgün ümu -
miləşdirilməsi üçün subyektin meyl
və mənsubiyyətini, yəni kişi və ya
qadın olmasını deyil, onun cins-rol
münasibətlərini nəzərə almaq lazım -
dır. Məhz bu faktlar aqressiyanın
ifadəsində əhəmiyyətli dərəcədə
vasitəçilik edən amildir.

Berkoviç və Le-Paj tərəfindən ilk
dəfə irəli surulmuş “qıcıqlanma ef -
fekti” isə ilk öncə situasiyadan asılı
olan siqnallardan asılıdır. Lakin “qı -
cıq lanma effekti” də, əvvəlcədən qə -
zəb və frustrasiya keçirmiş insanlar-
da olur. Belə ki, “qıcıqlanma effekti”
o vaxt baş verir ki, insan neqativ
emosional vəziyyətdə olsun.

Aqressiyanı yaranmasına təsir
edən situativ amilləri ümumiləş di rə -
rək belə nəticəyə gəldik ki, kənar
stimullar aqressiv hərəkətlərin ya -
ran masında birbaşa iştirak etmir,  on -
lar yalniz aqressiv reaksiyalara
meyl liliyi artıra bilər.
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Ситуационние  и провокационные  факторы, влияющие на агрес-
сивного поведения 

Aбстракт

В статье анализировались ситуационные факторы влияющие на
агрессивноe поведениe. Мы рассмотрели исследования тех аспектов
ситуации, oкaзывают или усиливают агрессивные действия.

Во время исследовании установлено, что ключевые раздражители -
алкоголь и температура - ситуационно переменные, которые оказывают
значительное влияние на проявление агрессивного поведения. Более
ограничены свидетельства относительно воздействия других внешних
стрессоров, таких как теснота, шум и загрязнение воздуха. Было обна-
ружено, что наиболее выражен "эффект оружия" у индивидов, которые
предварительно испытали гнев или фрустрацию. Утверждение, что под
воздействием алкоголя люди чаще действует агрессивно, вполне убеди-
тельно подтвердилось в научных работах по проблеме агрессии. А
также, разные методологические подходы согласованно показали воз-
действие температуры на агрессию.

Несмотря на то что ни один из указанных стрессоров не рассматри-
ваeтся в качестве главной причины агрессивного поведения, они имеют
значение как усилители склонности агрессивным реакциям.

Provocative andsituational factors 
affecting aggressive behavior

Abstruct

The article analyzed the situational factors affecting aggressive behavior.
We reviewed studies of aspects of the situations which tend to cause or
increase aggressive behavior.

At the end of the studies it was found that the key stimuli as alcohol and 
temperature which are the situational variables that have a significant influ-
ence on the manifestation of aggressive behaviour.  Much limited evidence
that seems to have an impact on our aggressive behaviour are external stres-
sors such as overcrowding, noise and air pollution. It was found that the
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most pronounced "weapon effect" is observed in individuals who have pre-
viously experienced anger or frustration. It is already no doubt that alcohol-
impaired people often act aggressively and it is proven by scientific studies
in the area of aggression.

Also, different methodological approaches consistently showed the
effect of temperature on aggression. Despite the fact that none of these stres-
sors are considered to be the main cause of an aggressive behavior, they are
still important as ampfiers of an aggressive behavior.

Azərbaycan Respublikası Təhsi problemləti İnstitutunun Elmi şurasında
müzakirə edilərə çapa məsləhət görülmüşdür(protokol 7 )

Rəyçi M.H. Mustafayev psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyay 15 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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Bu günkü həyatımızı rek -
lamsız təsəvvür etmək
mümkün deyil. Bazar iq -

tisadiyyatına keçid şəraitində reklam
hər bir yerdə (teleekranlarda, nəq liy -
yatda, mağazalarda və s.) bizə rast
gəlməklə həyatımızın bütün sahələ -
rinə daxil olur.

Müasir dövrdə reklam fenomeni
reklam biznesinin nəzəriyyəsi, reklam
fəaliyyətinin mədəni və sosial kon sep -
siyaları sahəsində yeni ideyalar yarat -
mağa davam edir. Reklam iqtisadçı -
ların, statistikların, tarixçilərin, sosio -
loq ların, psixoloqların, hüquqşünas -
ların və incəsənət mütəxəssislərinin
tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra
fəaliyyət sahələri arasında reklamçı
üçün ilk növbədə psixologiya vacib-

dir. Belə ki, məhz onun köməyilə
reklam konsepsiyasının işlənməsi
üçün əsas parametrlər əldə olunur.
Məşhur fransız psixoloqu, sosioloqu,
antropoloq və tarixçisi, sosial psixo -
logiyanın banisi Qustav Le Bon
“Xalqların və kütlələrin psixologi -
yası” kitabında yazırdı: “İdeyalar
hislərin dilinə çevrilməyənədək dav -
ranışa təsir göstərmir”[1]. Bununla
bağlı olaraq belə bir fikrə gəlmək
olar ki, reklam vasitəsilə əldə olun -
muş təsir səviyyəsi reklam tərəfin -
dən yaradılmış məhsul obrazının
psixoloji effektivliyi səviyyəsi vasi -
tə silə müəyyən olunur.

Reklam davranışın dəyişdirilməsi
məqsədilə insanlara təsir vasitəsi ki -
mi əvvəldən elə məhz psixoloji təsiri
nəzərdə tutur və hətta, müasir reklam
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psixologiya və sosiologiyanın mü -
hüm aspektlərinə əsaslandığına görə
məhz təsirlidir. O, bir tərəfdən, isteh -
lak çılara məhsul haqqında zəruri
informasiyanı çatdırır, digər tərəfdən
isə öz informativliyini inandırıcılıq
və təlqinlə birləşdirərək onlara emo-
sional-psixoloji təsir göstərir. “Rek -
lamın atası” adlandırılan və bu sahə -
də çoxsaylı kitabların müəllifi olan
Devid Oqilvi isə reklamın psixoloji
tərəfini xarakterizə edərək göstər -
miş di ki, vəd reklam elanının əsasını
təşkil edir. 

Reklam ictimai həyatın təzahür -
lərindən biri kimi əsaslı şəkildə psi -
xoloji təhlil tələb edir. Rəqabət şə -
raitində bir-birinə oxşar reklam mü -
ra ciətləri arasında seçilmək zərurəti
psixoloji xarakterli problemin yaran -
masına gətirib çıxarır. Bu reklam mü -
raciətlərinin işlənib hazır lan ma sın da
istehlakçı psixologiyasının incə lik -
lərinin nəzərə alınmasını tələb edir. 

Müasir dövrdə reklam fenome -
ninin psixoloji cəhətdən öyrənilməsi
xüsusilə əhəmiyyətlidir. Burada
“reklam kimin üçün istehsal olu -
nur?”, “istehlakçının reklama inan -
ması üçün nə etməli?” və digər vacib
suallara cavab vermək psixoloji bi -
liklərsiz mümkün deyil. Psixolo giya
elminin tətbiqi məhsul istehlakçısı
və reklamverici arasında məhsulların
və xidmətlərin effektiv satışına, qar -
şılıqlı anlaşmaya imkan verən dialo-

qun yaranmasına xidmət edən şə -
raitin yaranmasına səbəb olur. 

Reklam psixologiyası sahəsin də -
ki işlərin vacibliyi onunla bağlıdır ki,
istənilən reklam kampaniyasının və
reklam məlumatının mərkəzində
müəyyən məhsul və ya xidmətin po -
tensial istehlakçısı durur. Reklam
müraciətinin effektivliyi isə ilk növ -
bədə istehlakçı portretinin dəqiq iş -
lənməsindən, yəni onun psixoloji və
sosial yönəlişliyinin və stereotipləri -
nin müəyyənləşdirilməsindən, həyat
tərzinin anlaşılmasından asılıdır. İn -
san motivasiyasını anlamaq və ona
müvafiq surətdə təsir etmək üçün
psixikanın idarə oluna bilən və
reklamın vəzifələrindən asılı olaraq
dəyişdirilə bilən struktur element -
lərini aşkar etmək lazımdır.

Reklam psixologiyasına psixoloji
biliyin son dərəcədə tətbiqi sahəsi
kimi baxmaq düzgün olmazdı. Bu
istiqamətdə bir sıra nəzəri problem -
lər mövcuddur. Bunlardan hal-hazır -
da demək olar ki, ən aktualı reklamın
qavranılmasının psixoloji strukturu
problemidir. 

Reklam psixologiyası reklamın
insan beyninə, o cümlədən də insan-
lar tərəfinən ayrı-ayrı təsirli vasitə -
lərin-mətn, təsvirlər, rəngər, qrafik
tərtibatın və s. qavranılması xüsusiy -
yətlərinə təsir mexanizmini öyrənir. 

Ümumiyyətlə, reklam  öz mövzu -
larını istiqamətləndiyi auditoriya
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üçün mənalı olan dilə çevirdiyi za -
man daha effektiv olur. Alıcıya təsi -
rin effektiv olması üçün reklam digər
bilik sahələrinin təcrübəsindən bəh -
rələnməlidir.

Müasir dövrdə reklam insanların
ictimai həyatının mühüm sferala rın -
dan birinə çevrilməklə böyük  psixo -
loji rola malikdir. Reklam müxtəlif
metod və mexanizmlərin təsiri ilə
ictimai şüurla manipulyasiya etmək
qabiliyyətinə malikdir. Bunun nəti -
cəsi olaraq reklam insanın psixoloji
yönəmlərinin, ətraf mühiti və özü -
nüqiymətləndirmə sisteminin, müx -
təlif qıcıqlandırıcılara reaksiyasının
xarakterinin formalaşmasında, müəy -
yən psixoloji mühitin yaradıl ma sın -
da aktiv iştirak edir. Məhz bununla
bağlı olaraq reklamın cəmiyyətdə
oy nadığı psixoloji rolu özünü doğ -
rultmuş olur. 

Reklam psixologiyası tətbiqi el -
min müstəqil sahəsi kimi yüz il əvvəl
yaranmışdır. Bu sahədə məlumatlar
daha əvvəl mövcud olsa da ameri -
 kalılar reklam psixologiyasının banisi
kimi psixoloq-funksionalist Uolter
Cill Skotu hesab edirlər. 1908-ci ildə
onun “Reklam psixologiyası” kitabı
çıxmışdır. Burada psixoloji eksperi-
mentin nəticələri, reklam elanlarının
ölçülərinin diqqət və hafizəyə təsiri
məsələləri təhlil edilmişdir. U.C.Skott
reklam elanlarının nisbi ölçüsünü
tədqiq edərək müəyyən etmişdir ki,

sınaqda iştirak edənlərə göstərilən
reklam elanlarının təkrarlanması, on -
ların ölçüsünə nisbətən psixoloji tə -
sir üçün daha böyük əhəmiyyətə
malikdir.

Reklam psixologiyası sahəsində təd -
qiqatlarla dünya psixologiya el min də öz
izlərini qoymuş alimlər, U.C.Skott
(W.D. Scott), Mede (W. Moede), Şulte
(K.W. SchuIte), Marbe (К.Marbe),
Ştern (Е.Stern), Blümenfeld (W.Blu-
menfeld), C.B.Votson (J.B.Watson),
Münsterberq (Н. Munsterberg), Qar-
tungen (С.V.Hartungen) və başqaları
məşğul olmuşlar. Onlar indi də öz
ak tuallığını itirməyən kəşflər etmişlər.

Reklam fəaliyyəti sahəsində el mi-
praktiki tədqiqatların və tətbiqi iş -
lərin təşkilində iki metodoloji ənənə
mövcuddur. Bunları şərti olaraq “al -
man” və “amerikan” metodoloji ənə -
nə ləri adlandırırlar.

Alman metodoloji ənənəsi XX
əsrin əvvələrində özlərini V.Vundtun
ardıcılları hesab edən psixoloqlar
tərəfindən reklam sahəsində aparılan
tədqiqatlara əsaslanır. Burada rekla-
ma suggestiya – reklam edilən
məhsula tələbat yaratmaq məqsədilə
insan iradəsinə psixoloji təsir üsulu
kimi baxılırdı. İstehlakçı asanlıqla
psixoloji təsirə məruz qalan (məsə -
lən, inandırma yolu ilə) plastik mate-
riala bənzədilir. Hesab edilirdi ki, tə -
ləbat olmadıqda belə onu insanın
psixi proseslərinə təsir yolu ilə yarat-
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maq mümkündür. Psixoloqlar həqi qə -
tən inanırdılar ki, onların əsas vəzifəsi
reklam edilən məhsula tələbat yarat-
maq imkanını təmin edən təsir üsul -
larının tapılmasından ibarətdir. Bu is -
tiqamətin metodoloji əsasını eksper-
imental psixologiya təşkil edir [2].

Alman ənənəsi çərçivəsində rek -
lam psixologiyasının nəzəri əsasları
daha konkret şəkildə 1905-ci ildə
Vitisin (В. Wities) məqaləsində qey -
də alınmışdır. Müəllifin fikrincə,
insanlar öz şüurlarında onlara hiss
orqanları vasitəsilə verilən paralelə
malikdilər, bu ruhun digər düşünən
varlıqların fikir və düşüncələrini gö -
türmək və fikirlərə onlara öz intel -
lektual təsirini göstərmək imkanını
vermək qabiliyyətidir. Bu hadisə in -
tellektual resepsiya adını almışdır.
Vitisin nöqteyi-nəzərindən intellek-
tual resepsiya insan davranışına həs -
saslıq və sərbəst təfəkkür (düşünmə)
kimi müəyyən yolla təsir göstərə
bilir. O, hətta bu şəxsi təfəkkürə qar -
şı təsir göstərə bilir, belə ki, eşidilən
söz, məlumat, nöqteyi-nəzər əksər
hallarda bizim davranışımıza təhtəl -
şüur olaraq təsir göstərir. 

Bununla yanaşı intellektual re -
sepsiya öz fəaliyyətində sensor re -
sepsiya ilə, bizim hiss orqanlarımıza
təsir göstərən və bizdə firmanın üs -
tün cəhətləri və ya məhsulların key -
fiyyəti haqqında müəyyən təsəvvür -
lər yaradan vasitələrlə möhkəmlənir.

Bunlar parlaq hislərlə assosiasiya
olunaraq yaddaşda möhkəmlənir [2].

Bu konsepsiya əsasən psixoloqlar
üçün psixikanın deyil, insanların və
heyvanların davranışının öyrənilmə -
sini nəzərdə tutan biheviorizm fəl -
səfəsindən irəli gəlir. Duyğular,
diqqət, yaddaş, emosiyalar kimi pro -
seslər subyektiv təəssüratlar şəklində
burada psixoloji tədqiqatın predmeti
kimi nəzərdən keçirilmir. Onun əsa -
sını stimullara olan xarici reaksiyalar
təşkil edirdi. Bu isə müəyyən yolla
reklamın psixoloji tədqiqatlarına da
öz təsirini göstərmişdir.

Amerikan metodoloji ənənəsi 
XX əsrin ortalarında “bacardığını
deyil, insanlara lazımlı olanı istehsal
etməyi” tövsiyyə edən marketinq
ideyalarına əsaslanır və onun meto -
doloji əsasını marketinq konsep siya -
sı təşkil edir. Burada mövcud analoji
məhsullar arasından reklam edilən
məhsulun seçimi haqqında qərar qə -
bulunun idarə olunması prosesinə
təsir etmək nəzərdə tutulur. İstehlak -
çı sərbəst qərar qəbul edən, tələbat -
ları olan (hansılar ki, bazar tərəfin -
dən ödənilməlidir) şəxsiyyət kimi
qəbul edilir. Əsas ideya insan tələ -
batlarının ödənilməsi idi.

Ç.Sendic, V.Fraysburger, K.Rot-
solun fikrincə, fundamental insan tə -
ləbatlarını yaratmaq olmaz və hətta
ikinci dərəcəli tələbatlar reklamın təsi -
ri ilə cüzi dərəcədə tədrici dəyişik lik -
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lərə məruz qalırlar. Bu “qeyri-mani -
pulyativ” yanaşma nöqteyi-nəzərin -
dən istehsalçılar üçün fəaliyyətlə -
rində ən məqsədəuyğun istiqamət
fundamental tələbatları öz məhsulla -
rının xüsusiyyətlərinə uyğunlaş dır -
maq deyil, bu məhsulların funda-
mental istehlakçı tələbat və ehtiyac -
larına uyğunlaşdırılmasına çalış maq -
dır. Belə halda psixoloq manipulya -
siya ilə deyil, daha çox diaqnostika
və qiymətləndirmə ilə məşğul olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir
istehsal üçün xüsusiyyətləri haqqın -
da istehlakçıların heç nə bilmədiyi
məhsulların yaradılması tendensiya -
sı xarakterikdir. Müasir texnologiya -
lar tələbatı qabaqlayırlar. Hətta belə
bir təsəvvür yaranır ki, reklam tələbi
yaradır. Məhz bu səbəbdən müasir
dövrdə reklam psixologiyasında
klassik alman ənənəsi hələ də öz
ardıcıl larını tapa bilir.

Hər iki tendensiya reklam haq -
qında psixoloji elmdə real olaraq
mövcuddur. Bu həm də onunla əla -
qədardır ki, eksperimentlər reklamı
qəbul edən insanın psixi (ruhi) pro -
sesləri haqqında hər zaman pozitiv
biliklər verərək, öz nəzəri interpri -
tasiyasından (şərhindən) asılı olma-
yaraq dərhal təcrübədə tətbiq oluna
bilərdi. Belə ki, bu sahədə istənilən
eksperimentin nəticələrini həm insan
iradəsinin manipulyasiya edilməsi
baxımından, həm də insanın tələbat

və imkanlarının istifadə olunması və
öyrənilməsi baxımından şərh etmək
mümkündür. 

XX əsrin ortalarından etibarən
kütləvi psixoanalizin reklama tətbiqi
ticarət kampaniyalarının əsas fəaliy -
yətin istiqamətinə çevrildi. Bu, məh -
sulların satışı üçün daha effektiv va -
sitələrin axtarışı cəhdi ilə bağlı idi.
Psixoanalizin əsas ideyası ondan iba -
rət idi ki, təhtəlşüurda böyük güc var -
dır. Psixoanaliz reklama belə bir isti -
qamət verdi: məhsul şüuraltı cəlbedi -
ci olmalıdır. Psixoanalizin tətbiqi sa -
həsində Ceyms Vaykeri sözün təhtəl -
şüura təsiri faktorunu öyrəndi. Məsə -
lən, “həyat” və onunla bağlı sözlərin
təhtəlşüura güclü təsiri açıqlandı.
Müasir reklamda bu geniş istifadə
olunur.

Psixoanaliz kommersiya rekla -
mında 1950-ci illərdə uğurla tətbiq
olunmuşdur. Lakin hesab olunur ki,
təcrübədə psixoanaliz ideyalarından
siyasi reklam daha çox əvvəl istifadə
etmişdir. 

Freydin şagirdi psixoloq Ernst
Dixter psixoanalizin kommersiya
reklamında tətbiqi sahəsində pioner
rolunu oynamışdır. O, amerikalıların
psixoanalizə olan həvəs və marağı
üzərində böyük müvəffəqiyyətlər qa -
zanaraq  “Davranış motivasiyasının
öyrənilməsi üzrə Amerika İnstitu-
tu”nu yaratmışdır. Dixter reklamda
rasional inandırma nəzəriyyəsini
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rədd edərək iddia edirdi ki, istehlakçı
üçün məhsulun əsas dəyəri onun
funksional təyinatında deyil, isteh -
lakçının hətta özünün də bilmədiyi
dərində gizlənmiş təhtəlşüur arzula -
rının həyata keçməsindədir. Burada
mühüm konsepsiya kimi insan psixi -
kasının onu təşkil edən çoxsaylı
instinkt və arzularının-qismən “Mən”in
mübarizə arenası kimi çıxış etməsi
idi. Bu mübarizədə gah bir, gah da
digər tərəf, “Mən”in gah yaxşı, gah
da pis tərəfi üstün gələ bilər. Dixterin
fikrincə, məhz ABŞ-ın reklam agent -
likləri psixoloqların qabaqcıl labara -
to riyalarına çevrilmişdir. Onlar dai -
ma insan motivasiyası və arzuları ilə
manipulyasiya edərək insanların ta -
nış olmadığı və bəlkə də onların heç
almaq istəmədikləri məhsullara tələ -
bat yaradırlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məşhur
psixoloq və “Rəngin tədqiqi üzrə
Amerika İnstitutu”nun direktoru Lui
Çeskin rəngin insana təhtəlşüur olaraq
təsiri sahəsində geniş işlər apararaq
psixoanalizin reklamda tətbiqində
mühüm rol oynamışdır. Bu işlərin əsa -
sında “Prokter end Qembl”, “Filipp
Morris”, “Ceneral Fuds” kimi məşhur
firmaların reklamı qurulmuşdur. Bu
Çeskinə bir çox məlumatları əldə
etməsinə, məsələn, zəngin və kasıb
küçələrdə reklam plakatının müxtəlif
yaşda, müxtəlif  gəlirli, müxtəlif təhsil
səviyyəsi olan, müxtəlif milliyyətli

insanlarda  təhtəlşüur səviyyəsində
hansı emosiyaları oyatmasını tədqiq
etmək imkanı vermişdir.

1957-ci ildə reklamda psixoanal-
izin tətbiqini məşhur Amerika sosi-
oloqu Vens Pekkard öz “Gizli başdan
çıxaranlar”  bestsellerində ümu mi -
ləş  dir mişdir.

Psixoanalizin müasir reklama
göstərdiyi təsir böyükdür və o, bu
gün də reklmda peşəkarlıqla istifadə
olunur. Psixoanalitiklər müəyyənləş -
di riblər ki, XX əsrin ortalarında kişi -
lər və qadınlar öz cinslərinin fərqli
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa
böyük ehtiyac duymağa başlayıblar,
bu isə məhsulların reklamında məha -
rətlə istifadə olunmuşdur. Bundan
başqa müəyyən olunmuşdur ki, qa -
dınlar və kişilər tərəfindən eyni məh -
sulların alışı müxtəlif motivlərlə
əlaqədardır. Bununla bağlı reklamı
təbəqələşdirməyə başladılar və bu
müxtəlif məhsulların reklamında öz
əksini tapmağa başladı.

Psixoanalizdən reklam təcrübəsi -
nə “psixoloji müdafiə” anlayışı da
keçmişdir. Freyd xarici təsirlərə
qarşı psixikanın müdafiəedici mexa -
nizm ləri problemini irəli sürmüşdür.
Freydin ardıcılları problemin bölmə -
lərini işləyib hazırladılar. Onlar psi -
xikanın müdafiə olunan sərhədlərini,
strukturlarını (məsələn, “Mən” ob -
razı, özünüqiymətləndirmə), əsas
təhlükə və ziyan siniflərini, müdafiə
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mexanizminin “işə salma” əlamət lə -
rini (həyəcan və hiddətin yaranması)
və bu mexanizmin əsas vasitələrini
aşkar etdilər. 

Bu gün istənilən reklamın uğuru
hər bir şəxsiyyətin və ya ictimai
qrupun psixoloji müdafiə mexa -
nizmlərini neytrallaşdırmaq bacarı -
ğından asılıdır. Hal-hazırda reklam
məlumatını qəbul edən insanın psi -
xoloji müdafiəsini zərərsizləşdirən,
əksəriyyəti klassik psixoanalizdən
deyil, digər psixoloji doktrinalardan
götürülmüş saysız-hesabsız üsul və
metodlar mövcuddur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1960-cı
illərdən başlayaraq reklam müəyyən
istiqamətli sosial-psixoloji tədqiqat -
lara əsaslanmağa başlamışdır ki,
bunların əsasında xüsusi “davranış tex -
nologiyaları” işlənib hazırlanmışdır.

Müasir dövrdə reklamın psixoloji
təsiri təcrübəsində psixikanın lateral
proqramlaşdırılması mexanizmi ge -
niş tətbiq olunur. Bizim psixikamız
lateral (dolayısı) proqramlaşdırıl -
mışdır. Birbaşa çağırışa əsaslanan
reklam məlumatı  (məsələn, “Alın!
Bu yaxşı məhsuldur.”) bizim beyni-
miz tərəfindən rədd edilir. İnsanlar
məhsulun keyfiyyətini məqsədsiz
öyrəndikdə və bunlar məlumatda
sadəcə nəzərdə tutulduqda, lakin
birbaşa söylənilmədikdə inanırlar.

Lateral proqramlaşdırma insan
davranışına dolayı yolla təsir gös tə -

rir, yəni onun şüur və iradəsindən kə -
nar da təsir edir. Belə müraciətlərdə
əsas olan bir növ kənarda qalır və
ikinci plan mövcud olur. Belə ki,
insanlar əsas mövzuya (birbaşa
deyilənə) subyektiv yanaşaraq onun-
la razılaşa və ya razılaşmaya bilərlər.

Psixikanın lateral proqramlaşdırıl -
ması - insan şüurunun manipulyasiya
edilməsi metodudur [3, s.55]. Bu
metod reklamda geniş tətbiq olunur.

Göründüyü kimi reklam psixolo -
giyasına müxtəlif yanaşmalar möv -
cud dur. Müasir dövrdə bu sahəyə
maraq xüsusilə artmış və reklam
psixologiyası təcrübəsində müxtəlif
texnologiyalar geniş tətbiq olunur.

Reklam istehsalçıları və reklam -
vericilər adətən bir sualla rastlaşır -
lar: “Reklam müraciətlərinin məz -
mun və formasının (etik, estetik,
intellektual və s. məsələlər) yaxşılaş -
dırılmasına, yoxsa onun nəyin baha -
sına olursa-olsun mümkün qədər şox
insanın diqqətini cəlb etməsinə çalış -
maq lazımdır?”. Məlumdur ki, bəzən
mütəxəssislər tərəfindən qeyri-effek-
tiv hesab edilən reklam diqqəti cəlb
edərək məhsul satışını artıra bilir.

Reklam psixologiyasının popul -
yarlığı daima artsa da müasir elmi
ədəbiyyatda onun metodoloji və el -
mi əsasları hələ müəyyən olunma -
mışdır. Bu isə təcrübədə mütəxəs sis -
lər tərəfindən iş metodlarının seçi mi -
nə öz təsirini göstərir.
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Əksər reklamçılar iddia edirlər
ki, reklam psixologiyası hər şeydən
əvvəl reklamvericinin ödədiyi məh -
sul və xidmətlərin satışının stimul -
laşdırılması prosesinə istiqamətlən -
miş psixoloji təsir üsullarını işləyib
hazırlamalı və tətbiq etməlidir. Bura-
da NLP, mümkün texniki vasitələrlə
insanlara şüuraltı təsir etməyə geniş
yer verilir. Hərdən informasiyanın
təhrif olunmasına, şişirtmələrə, danı -
şıqlar zamanı həmsöhbətin manipul -
yasiyasına əsaslanan elementar ya -
lan da reklam psixologiyasına aid
edilir. Reklam fəaliyyətini, o cümlə -
dən reklam psixoloqlarının fəaliyyə -
tini tənzimləyən etik və hüquqi as -
pektlər isə nəzərə alınmır. Hətta is -
tehlakçının məhsulu (xidməti) almaq
arzusu olmadıqda satışı stimullaş dır -
maq məqsədilə psixoloji təsir reklam
psixologiyasının əsas məsələsi hesab
olunur. Bəzi reklamvericilər isə is -
tehlakçıları asanlıqla psixoloji təsirə
düşən obyekt kimi qiymətləndirirlər.
Lakin unudurlar ki, istehlakçının tez
bir zamanda məhsulun xüsusiyyət lə -
rini yoxlamaq imkanı var.

Reklamın istehlakçı psixologi -
yasının dərinliklərinə nüfuz etməklə
fərdə təsiri onu istehlakçı davranışını
müəyyənləşdirən mühüm faktorlar-
dan birinə çevirmişdir. Tədqiqatçı -
ların fikrincə, reklam insanı müəy -
yən nəticəyə gəlməyə və müəyyən
addım atmağa təhrik etmək qabiliy -

yətinə malikdir. Nəzərə almaq la -
zımdır ki, yalnız insan psixikasının
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla rek -
lam məlumatlarının effektivliyini
gücləndirmək mümkündür [4, s.146].
Qeyd etmək lazımdır ki, reklam
məlumatlarının yalnız kiçik bir
hissəsi istehlakçının diqqətini cəlb
edir. Daha az bir hissəsi isə reklam
edilən məhsulu əldə etmək arzusu
yaradır. Reklam materiallarına belə
diqqətsizliyin səbəbi isə onların
hazırlanma səviyyəsinin aşağı ol -
ması və ən əsası reklamverici tərə -
findən istehlakçı psixologiyasının
nəzərə alınmamasıdır. Bu işdə qav -
rayış qanunlarını, o cümlədən şəxsi
faktorları (tələbatlar və motivlər)
bilmək vacibdir.

Reklam məhsulun xarakteristi -
kası kimi keyfiyyətdən və özünə qar -
şı yaratdığı münasibətdən asılı ola -
raq məhsulun istehlakçılar tərəfin -
dən qavranılmasını yaxşılaşdıra və
ya pisləşdirə bilər. Əgər reklam
məhsul və ya məhsul istehsalçısının
obrazlarının qavranılmasını yaxşı -
laşdırırsa, o zaman effektiv hesab
olunur. Ilk növbədə reklam potensial
istehlakçının diqqətini cəlb etməli və
onun intellekt və emosiyalarına təsir
etməklə onda maraq oyatmalıdır.
Yaxşı reklam insanlarda məhsul haq -
qında təsəvvür, reklam obrazını ya -
ratmaqla yanaşı, həm də onlarda bu
məhsuldan istifadə etmək arzusu
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yaradır. Reklam qavrayış üçün asan
olan ideyanı əks etdirməli, darıxdı -
rıcı olmamalı, uğurlu bədii və mətn
tərtibatı ilə diqqəti cəlb edərək arzu -
olunan psixoloji təsir bağışlamalıdır.

Reklam təcrübəsində bir sıra
psixoloji təsir üsullarından istifadə
olunur ki, bunlara təlqin, təqlid,
inandırma, hipnozu aid etmək olar.
Psixoloji təsir üsullarının seçilməsi
zamanı hər bir reklam vasitəsinin öz
spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alın -
malıdır. Həmçinin reklamın qavra -
nılmasının gender xüsusiyyətlərini
də diqqətdən qaçırmaq olmaz. Rek -
lam əks cinslərə eyni təsir bağış -
lamır. Eyni reklam mətni qadınlarda
və kişilərdə müxtəlif emosional
reaksiya doğurur. Həmçinin rənglər,
təsvirlər kişilərə və qadınlara müx tə -
lif təsir bağışlayır. Bundan başqa

reklam mətnləri yaş, ixtisas, sosial
vəziyyət və digər göstəricilər baxı -
mından tərtib olunmalıdır. 

Reklamın psixoloji yolla isteh -
lakçı davranışına təsirinin öyrənil -
mə sində  psixoloji faktorların tədqiqi
özünəməxsus yer tutur. Psixoloji
faktorlara motivasiya, qavrayış, mə -
nimsəmə, əqidə (məsləklər) və
münasibətlər aid edilir [5].

Bu gün reklam psixologiyasına
maraq getdikcə artır. Bu isə dövrün
tələblərindən irəli gəlir. İnzibati-
amirlik sistemindən bazar iqtisadiy -
ya tına keçid və ölkəmizdə bazar
münasibətlərinin bərqərar olması
ticarətin hərəkətverici qüvvəsi olan
reklam fəaliyyətinin və onun uğurlu
olmasını şərtləndirən reklam psi xo -
lo  giyasının inkişafını zəruri edir.
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Рекламная психология как одна из 
проблем современного периода

Абстракт

В современный период изучение феномена реклама с психологиче-
ской точки зрения имеет большое значение. Как самостоятельная
отрасль прикладной науки психология рекламы возникла более ста лет
назад. Применение психоанализа в рекламе дало идею о подсознатель-
ной привлекательности товара. А также в практике рекламного воздей-
ствия широко применяется механизм латерального программирования
психики (метод манипулирования сознанием человека).

Существуют две методологические традиции в организации научно-
практических исследований и прикладных разработок в области рек-
ламной деятельности, которые можно условно назвать «немецкой»
(здесь реклама рассматривалась как суггестия — способ психологиче-
ского воздействия на волю человека с целью создания у него потребно-
сти в рекламируемом товаре) и «американской» (воздействие в этом
случае было направлено на управление принятием решения о выборе
товара или услуги). 

Сегодня с ростом интереса к психологии рекламы существует раз-
личные подходы в этой области. Но однозначно что в этом деле важно
знать законы восприятия, в том числе личностные факторы (потребно-
сти  и мотивы).

Advertising psychology as one of 
the problems of the recent period 

Absrtact

In the recent period a study of advertising phenomenon in terms of psy -
chology has a great significance. As an independent field of applied science
advertising psychology developed over century ago. The appliance of psy-
choanalysis in the advertising gave an idea about subconscious merchandise
appeal. Also psychology literal programming mechanism (method of the
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manipulation of the human consciousness) is extensively used in the prac-
tice of advertising impact.

There are two methodological traditions in the scientific-empirical
research and applied developments organization, which may be named oral-
ly "German" (here advertising was considered as suggestion - a way of psy-
chology impact on the will of person for the purpose of creation of demand
for the advertised product) and "American" (the impact in this case was
focused on the management of decision making regarding selection of goods
or services). 

Today with the growth of the interest to the advertising psychology dif-
ferent approaches exists in this field. But expressly that in this case is impor-
tant to know the laws of perception, including personal factors (demands
and reasons).

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi
şurasının iclasında  müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol
№ 06)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə  redaksiyaya 15 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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İnsanın özü haqqında təsəv -
vür ləri  özünü dərkin struktu-
runun formalaşması üçün,

“Mən – konsepsiya” və subyektin
sosial münasibətlərinin formalaş ma -
sı üçün, eləcə də cins-pol davranı -
şının,  şəxsiyyətin çoxsaylı psixofi -
zio loji və sosial-psixoloji xüsusiy -
yətləri arasında mühüm əhəmiyyətə
malikdir.

Çox vaxt bu təssəvvür içərisində
iki göstərici – irqi mənsubiyyət və
cinsi amili daha əhəmiyyətlidir. Bu
iki göstərici meqa səviyyədə sosial-
psixoloji əlamətlərdir, belə ki, insa -
nın sosial, mədəni, etnopsixoloji,
mənəvi və etnofizioloji xüsusiyyət -
lərini daha ümumi əlavələr şəkil də
birləşdirir.

Qeyd etmək lazımdır ki,  şəxsiy -
yətin şüurunun mental strukturları
insa¬nın soy kökünün, ailəsinin və

cəmiyyətin bütün sosial təcrübəsini
mədəni assimilyasiya etməsi əsasın -
da formalaşır. Yalnız insanın şüuru -
nun dəyər strukturlarında əks olunan
dəyərlər və əxlaqi-etik prioritetlərinə
subyektiv münasibət formalaşdıqdan
sonra şəxsiyyət soy kökünün müəy -
yən mentalitetinin daşıyıcısı ola
bilər. Bu mənada mədəni assimil ya -
siya və şüurun mental strukturlarının
formalaşması prosesi insanın cins,
gender, cinsi və gender identifika -
siyası kimi psixoloji və bioloji xüsu -
siyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsindən
asılıdır. Bu anlayışların yaxınlığı və
fərqi nədədir və onlar şəxsiyyətin
sosial fəallığının determinasiyasında
hansı rolu oynayırlar?

Qeyd edilən suala cavab axtarıl -
ması istiqamətində görkəmli alim
İ.S.Konun fikirləri diqqəti cəlb edir.
İ.S.Kona görə “cins” – bir-birilə
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qarşılıqlı kontrast təşkil edən genera-
tiv (latın dilində genero – yaradıram,
istehsal edirəm) və onunla əlaqədar
əlamətlərin məcmusunu bildirən çox
mürəkkəb və əhəmiyyətli elmi kate-
qoriyalardan biridir. Bu əlamətlər
heç də bütün növlərdə eyni deyil və
yalnız reproduktiv xüsusiyyətləri
deyil, həm də cinsi dimorfizmin bü -
tün spektirini, cinsindən asılı olaraq
həmin növün insanlarının anotomik,
fizioloji, psixi və davranış əlamətlə -
rinin ziddiyyətini nəzərdə tutur. Bu -
nunla yanaşı, bəzi cinsi əlamətlər
bir-birilərini qarşılıqlı surətdə istisna
edir, kəmiyyət əlamətləri isə çox -
saylı fərdi variasiyalara imkan verir.

Beləliklə, cins – elementləri fərdi
inkişafın, ontogenezin müxtəlif mər -
hələlərində formalaşan mürəkkəb
çoxsəviyyəli sistemdir. Uşaq doğul -
duqdan sonra cinsi differensiasiya -
nın bioloji amilləri sosial amillərlə
tamamlanır: yeni doğulan körpənin
genital görünüşü əsasında vətəndaş -
lıq (pasport, mamalıq) cinsi müəy -
yən edilir və uşaq bu cinsə müvafiq
olaraq tərbiyə olunur, öz cinsinə
mənsub olan mədəni normaları mə -
nimsəyir və s. Bütün bu şərtlər şəx -
siyyətin həyat təcrübəsi və onun
“Mən” obrazında toplanır və nəticə -
də yetkin insanın cinsi və seksual
identikliyi tam formalaşır. Onun bəzi
aspektləri bioloji olsa da, digərləri
mədəniyyət və tərbiyədən (cinsi

sosializasiya) asılıdır, həmçinin bir-
birindən ayrı da ola bilər.

XX əsrin 60–70-ci illərində kişi
və qadınlar arasındakı qarşılıqlı mü -
nasibətlərin sosial - psixoloji aspekt -
ləri “cinsi rol”, “cins – rol gözlən -
tiləri”, “cinsi identiklik” anlayışları
ilə təsvir olunurdu. Bu terminlər açıq
surətdə söhbətin təbii deyil, sosial,
interaktiv, etik-mədəni münasibət -
lərdən, həyat normalarından, sosial
ənənələrdən və s. getdiyini göstərir.
Bu terminologiya göstərir ki, kişilər
və qadınlar arasındakı sosiomədəni
fərqlər yalnız cinsi dimorfizmlə şərt -
lənən fundamental, əsas, universal
fərqlərin təzahür forması və rəsmi -
ləşdirilməsi üsuludur.

Alimlər bioloji reduksionizmi
aradan qaldırmaq üçün XX əsrin
ortalarında elmə gender (ingiliscə
gender, latınca gens – növ, cins)
anlayışını gətirdilər.

Lakin gender anlayışı çərçivə -
sində fərqlər yalnız qadınlıq və ya
kişilik (yəni maskulinlik və femin-
lik) haqqında təsəvvürlərin sosiomə -
dəni stereoptipləri ilə əlaqləndiril -
mir. Bu mənada “gender” anlayışının
maskulinlik və feminliyə münasi -
bətdə ümumi nümayəndəliyindən,
müxtəlif kişi və qadınlara münasi -
bətdə isə onların nə dərəcədə masku -
linlik və ya femininliyin daşıyıcıları
olmasından asılı olaraq bərabər li -
yindən danışmaq olar.
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Gender rolu müvafiq mədəniyyə -
tin “həqiqi” kişi və ya qadın davra -
nışı üçün təqdim etdiyi və uşaq və ya
yaşlının maskulinlik/feminliyin qiy -
mətləndirilməsi meyarları kimi çıxış
edən normativ göstəriş və gözlən -
tiləri bildirir. Gender rolları, xüsusilə
də onlara istiqamətlənən davranış
heç də birmənalı olmur. Onlarda hə -
mişə oyun, səhnələşdirilmiş tamaşa
elementləri mövcuddur. Fərd başqa
insanlarla qarşılıqlı təsirdə onlara
müəyyən imic təqdim edir, geyim,
jestlər, nitq manerasından istifadə
edərək kişi, qadın və ya qeyri-müəy -
yən cinsi “təzahür etdirir”. Kütləvi
etnoşüurun mental strukturlarına
münasibətdə kişi və ya qadının
sosial rolunun qavranılmasının mə -
dəni stereotiplərindən danışmaq da -
ha dəqiq olar. Belə ki, xristian və
müsəlman birliklərində ənənəvi ola -
raq kişi sabit maskulin əlamətlərlə,
qadın isə femin əlamətlərlə səciy yə -
lənir (bu baxımdan bir Azərbaycan
xalq zərb-məsəlini göstərmək məq -
sə də uy ğundur: “Sən özün qadın xis -
lətli kişilərdən və kişi xislətli qa -
dınlardan qoru ay Allah!”)  [1].

Bu tədqiqat işi kontekstində
“gender” “sosial cinsi” ifadə etməklə
daha dar məna kəsb edir yəni, qadın
və kişinin yalnız bioloji fərqlərdən
deyil, cəmiyyətin sosial təşkilindən
asılı olan sosial şərtlənmiş rollarını,
identikliyini və fəaliyyət sferalarını

bildirən daha dar mənalı termin kimi
işlənməyə başlandı. Lakin biz şəx -
siyyətin sosial və peşəkar fəallığını
şüurun mental strukturlarının təsiri
kontekstində nəzərdən keçirdiyimiz
üçün etiraf etməliyik ki, əvvəlcə təd -
qiqatda maskulinlik və kişi cinsinə
mənsubluqla, feminlik isə qadın cin -
sinə mənsubluq anlayışları identi-
fikasiya olunur.

Bu baxımdan insanın “Mən – ob -
raz sabah” perspektivində özü haq -
qında təsəv¬vürləri ilə öz sosial rolu
haqqında Mən – dünən və Mən –
indi təsəvvüləri ilə şərtlənən anla -
yışlar arasındakı dərin şəxsiyyətda -
xili konflikt siqnal indikatoru kimi
çıxış edə bilər. Subyektin özünü dər -
kinin tamlığının daha dəqiq psixoloji
təhlili şüurun mental strukturlarının
Mən – sabah və Mən – bu gün per-
spektiv obrazlarına identikliyi səviy -
yəsinin öyrənilməsini nəzərdə tutur.

Beləliklə, buradan belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, mədəniyyət və so -
sial-siyasi dəyişikliklər genderin tə -
kamülünə təsir göstərən mühüm
amillər hesab olunur. Genderin təka -
mülü prosesi özü zaman baxımından
əhatəlidir. Ənənəvi gender (şüurda
mental möhkəmlənən) rollarının for -
malaşmasına, daha çox xalqın sosial-
siyasi və mədəni-dini ənənələri təsir
göstərir.

Bu amillərlə müəyyənləşən dav -
ranış gözləmələri kişi və qadın rol-
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unu tənzimləyir və bu da sonradan
kütləvi şüurda möhkəmlənən ənənə -
vi gender rollarını formalaşdırır.

Mentalitetə görə bu qeyri-bəra bər -
 lik məhz kişilərin hələ də qadın ların
əksəriyyətinin sosial həyatının müx -
təlif aspektlərini müəyyən ləş dir diyi
ailələrdə daha qabarıqdır, kişi qızın
atasıdır, nəvənin babasıdır, bacının
qardaşıdır  [2,s.34]). Bir çox tədqi -
qat çılar hesab edirlər ki, genderin
qeyri-bərabərliyini formalaşdıran
əsas amil islamın mənəvi-dini eləcə
də və Azərbaycan cəmiyyətinin kü -
bar həyatının maddi-sosial özündə
birləşdirən mentalitetdir. Bu barədə
Azərbaycan eposlarının tədqiqatçısı
Z.Quli-zadə “Kitabi – Dədə Qor -
qud”da qadın obrazları” məqaləsin -
də çox maraqlı fikir söyləmişdir:
gender münasibətlərinin və cinslərin
qeyri-bərabərliyinin xüsusiyyətləri
ondadır ki, bəzən kişilərdən belə
cəsarətli, namuslu, ləyaqətli və əda -
lətli olan (bu haqda tarix və ədəbiy -
yat tarixində çoxsaylı nümunələr
var) və öz dövrünün cəmiyyətində
böyük rol oynayan Azərbaycan
qadınının kişilərlə bərabərhüquqlu
olmaması fikri nəinki əri tərəfindən,
həm də qadın cinsi tərəfindən qəbul
olunmuşdur və ən acınacaqlısı odur
ki, o, öz natamamlığına inandırılmış,
kişilərin ona təqdim etdiyi qaydalar-
la barışmış, kişilərin müəyyən etdiyi
vəzifələri yerinə yetirmiş və buna

etiraz etməyə tələbat da hiss etmə -
mişdir[3,s. 26].

Azərbaycanda gender münasi bət -
lə rinin xüsusiyyətlərini əks etdirən
nümunələr folklor mənbəyi olan
“atalar sözlərində” əks olunmuşdur.
Folklor mənbələrinin tarixi məlum
olmasa da onlar xalqın dünyagörüşü
təsəvvürlərinin, adət və ənənələrinin
mahiyyətini aforizmlər şəklində əsr -
dən-əsrə ötürmüşlər, onlar tarixi keç -
miş haqqında informasiya verir lər və
bir çoxu bu gün də sosial həyatda
aktualdır:

Qadının namusu – ərin qüdrətidir;
Qızın namusu – atanın xəzinəsidir;
Namussuz gözəllə evlənməkdənsə

ismətli eybəcərlə evlən;
İsmətsizdən ismətli qadın, qoşulub

qaçmış qızdan evin xanımı olmaz;
Allah özü bizi qadın xislətli

kişilərdən və kişi xislətli qadınlardan
qorusun;

Ata evi – şah evi, ər evi – gor evi;
Ərin dəyənəyi çiçəkli ağacdır,

günahkar arvadı dəyənəklə döy.

Əxlaqi təmizlik və nəciblik de -
dik də, qadının öz ərinə qarşı səda -
qət liliyi, həmçinin öz şəxsi subyek-
tiv münasibətinin olmasından asılı
ol  mayaraq ona itaət etməsi nəzərdə
tutulur. Bir çox əcdadlarımız, həm də
müasirlərimiz oğlan uşağının doğul -
masına üstünlük verirlər. Məlum ol -
du ğu kimi ər onun üçün oğlan doğ -
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mayan qadınla istədiyi kimi rəftar
edə bilərdi. Təkcə bu fakt ona öz ar -
vadını boşayıb yenisini almağa im -
kan verirdi.

Qız uşaqlarına qarşı münasibət
onlara verilən adlarda da öz əksini
tapmışdır: Bəsti – “bəsdir”, kifayət –
“kifayətdir”, qızyetər - “qız yetərin -
cədir” və s.  [5,s.53].

İslam dünyasında bu günə qədər
qadının aşağıdakı hüquq və vəzifə -
ləri şəriətlə tənzimlənir: sosial mən -
subiyyətindən və etiqadından asılı ol -
mayaraq əxlaqi təmizlik tələb olunur,
nigahaqədərki cinsi əlaqələr mühaki -
mə olunur və əhalinin ortodoksal
islam ənənələri ilə yaşadıqları sosial
qruplarda belə hallar bəzən qanunla
cəzalandırılır. Nigahda qadın ərinin
davranışından asılı olmayaraq (xə s -
tə lik, fiziki qüsur, psixi pozuntu və ya
seksual perverziyalar, aşağı mədəniy -
yət səviyyəsi, çoxarvadlılıq və s.) ona
qarşı sədaqətli olmalıdır, lakin qadın
davranışının istənilən çatışmazlığı
sərt cəzalandırılır.

Ata evində qızdan atasına və yaş -
ca ondan böyük olan kişi və qadın
cinsindən bütün qohumlara sözsüz ta -
be olmaq tələb olunur. Beləliklə, yal -
nız özündən böyük kişilərə tabe ol -
malı və hörmət etməli olan oğlan lar -
dan fərqli olaraq, qızlar uşaqlıqdan
sözsüz tabe olmanı öz cinsinin təbii
halı, qadın tərbiyəsi və əxlaqının ayrıl -
maz elementi kimi qavramalı olurlar.

Qadına qarşı sosial-psixoloji tə -
ləblər, adətən, onun alicənablığı (ki -
şinin qadın üzərindəki zorakılı ğının
pərdələnmiş forması), itaətkarlığı,
dözümlülüyü və kişinin iradəsindən
tam asılılığı ilə məhdudlaşır. Qadının
geniş təsərrüfat, maliyyə və sosial
hüquqları yoxdur. O, nəslin, ailənin
başçısı ola bilməz, onun gender
möv qeyi maliyyə rəhbərliyi və ailə -
nin təminatı funksiyası ilə tamamilə
ziddiyyət təşkil edir və əsasən, rep -
roduktiv vəzifələrlə məhdudlaşır.

Azərbaycan mentalitetində qadı -
nın xarakterik əlamətləri üçün ümu -
miyyətlə alternativ obrazların nə zər -
də tutulmaması faktı çox böyük
maraq doğurur. Belə  tamamilə yol
verilməzdir və buna görə də qadının
sosial rolunun başa düşülməsinin
aşağıdakı  xarakter əlamətlərinin an -
tipodlarının mövcudluğu mümkün-
süz və yolverilməzdir: dözümlülük,
səbrlilik, ərin iradəsinə tabe olmaq,
sədaqətlilik, itaətkarlıq, sosial asılı -
lıq, fədakarlıq, susqunluq. Deyilən -
lər göstərir ki, xalq folkloru, eposu
və ümumilikdə milli mədəniyyətdə
yuxarıda sadalanan əlamətlərin anti -
pod larının cəmləndiyi qadın obrazı
sosial arzuolunmazdır.

Ümumilikdə, Azərbaycan cəmiy -
yətinin mentaliteti qadının tərki –
dünya mövqeyini elan edir. Fikri -
mizcə, Azərbaycan cəmiyyətində qa -
dının yaşantılarının mümkün dərin
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şəxsiyyətdaxili konlikt zonalarını
məhz deyilənlər kontekstində axtar-
maq lazımdır. Problemlərin bu isti -
qamətdə araşdırılması Azərbaycan
gənclərinin gələcək tələbat model -
ləri nin problematikası ilə bağlı
tədqiqatın məqsədi kimi çıxış edir.

Kişinin gender mövqeyi isə qa -
dına nisbətən həmişə prioritet təşkil
edir: o, fəal döyüşkən, əməksevərdir,
ailənin və nəslin maddi, fiziki və

əxlaqi təminatıdır, o, hakimdir, dav -
ranış normalarının translyatoru, eyni
zamanda, cəzalandıran və bağışlayan
instansiyadır. Kişi cəsarətli, mərd,
dözümlü, inadkar və məqsədyönlü
olmalıdır. Azərbaycan mentalitetinin
gender xüsusiyyətlərində kişinin də -
yişilməz atributları ağıl və uzaq -
görənlik, hiylə və inadkarlıqdır. Bu
əlamətlər qadın genderi mövqe yin -
dən tamamilə yolverilməzdir.
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Гендерные представления как регулирующий фактор 
социально-профессиональной деятельности личности

Абстракт

В статье рассматриваются гендерные представления, выступающие
как регулирующий фактор социально-профессиональной деятельности
личности. Здесь анализируются, систематизируются и в историческом
аспекте исследуются научные труды, посвященные данной проблеме.
В центре внимания находятся этнопсихологические условия формиро-
вания гендерологических особенностей, на которых основывается
система факторов, влияющих, в свою очередь, на формирование ген-
дерных представлений. Также определяется степень влияния социаль-
но-психологических и этнопсихологических факторов в процессе
полового воспитания. Выявляется, что существующие стереотипы
играют значительную роль в формировании гендерных представлений
в обществе. Так, гендерная позиция мужчины всегда составляет прио-
ритет по сравнению с женщиной: он – активный, борющийся, является
материальным, физическим и моральным гарантом семьи и рода. Муж-
чина в то же время является транслятором норм поведения в семье, т.е.
своего рода наказывающей и прощающей инстанцией. Мужчина дол-
жен быть смелым, мужественным, стойким, решительным и целена-
правленным. Согласно гендерным особенностям менталитета азербай-
джанцев, мужчина должен обладать такими неизменными атрибутами,
как ум и прозорливость, хитрость и решительность. Эти признаки с
гендерной точки зрения совершенно недопустимы. Факты показывают,
что ошибки в воспитании и существующие в обществе гендерные
представления играют роль своеобразного барьера для самореализации
женщины. Надо принять во внимание эти задачи и обеспечить равен-
ство приоритета обоих полов.
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The notion on gender as a factor of regulation 
of socio-professional activity of a person.

Abstract

The notion on gender problem is being analysed  as a factor of regulation
of the socio-professional activity of a person.Here as well being analyzed
the researches dedicated to this problem, being systematized  and investigat-
ed in the aspect of the hystorical  approach.The author analyzing ethnopsy-
chological conditions of the formation  of genderological specificity, singles
out the system of factors influencing  to the formation of gender conception,
determines the degree of influence of the socio-psychological and the
ethnopsychological  factors in a sexual  training. According  to author  in the
formation of gender notion in a society an important role plays some exist-
ing in life stereotypes. So, gender position of men in comparison with
women is considered  to be more proritative: he is more active , bellicose
,laborous , is materially, physically and moraly guarantor of the family and
the birth.A man is not only the translator of the norm of family conduct , but
is punishing and pardoning of instances.A man must be courageous , brave,
steady , uncompromising and purposeful of course.Invariable attributes for
men in gender specificities of the  Azerbaijanian mentality would of course
be mind and farseeing , slyness and obstinacy.Speaking  on gender position
these qualities  are considered to be perfectly  inadmissible.The facts show
that the mistakes done in upbringing, and the notion on gender existing in a
society  play the role of a bar in self realization of women.These questions
need to be taken into consideration and must be provided with the prority of
men and women of course

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şura sının
iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 7).

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri  doktoru, professor
Məqalə 15 iyul  2011- ci ildə redaksiyaya daxil olmuşdur.
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Məlumdur ki, gender
psixologiyası yalnız
qadın və kişilərin  psi -

xoloji xüs u siy  yətlərində özünü gös -
tərən, təzahür edən fərqli cəhət ləri
tədqiq etmir. Gender tədqiqatları hər
şeydən öncə şəxsiyyətin elə inkişaf
qan unau yğun luq lar ını öyrənir ki, bu
qanunauyğunluqlar bilavasitə cinsi
dif ferensasiya, stratifikasiya  və ier-
arxiya vasitəsilə özünü göstərir. Bu -
nun la belə gender tədqiqatları həm
də qadın və kişilərin davranışına
gen der amillərinin təsirini ba şa düş -
məyə və anlamağa im k an verən özü -
nü gerçəkləşdirmə prosesinin psix o -
loji mexa niz mlə ri ni müəy yən ləş dir -
məyə imkan verir.

Psixologiyada kişi və qadın rolu
öz məzmununa görə müxtəlif, bəzən
isə bərabər hüquqlu əhəmiyytə malik
rol kimi qiymətləndirilir. Belə bir
yanaş ma n ın əsasında rolların bioloji

şərtlərinin qəbul edilməsi, insanda
kişi və qadın başlanğıcı haqqında ana -
dangəlmə təsəvvürlər mühüm yer 
tu tur.

Müxtəlif yönümlü tədqiqatlar
(1;2) göstərir ki, cinsi fərqlərin
əsasında bioloji və sosial-mədəni
amillər dayanır. Lakin sosial-mədəni
amillərin təsir dərəcəsi bilavasitə elə
keyfiyyətlərə yönəlir ki, onlar insan-
lara bilavasitə təbiət tər əf in dən
verilmişdir.

XX əsrin 60-cı illərindən eti -
barən Qərb ölkələrinin sosial elm -
lərində (antropologiya, tarix, psi -
xologiya, fəlsəfə və s.) işlədilən
“gender” anlayışı qadın problemi və
xüsusən cəmiyyətdə qadın və kişi
münasi bətlə rinin təhlili ilə əlaqə -
ləndirilir.

Gender anlayışı haqqında XX
əsrin 70-ci illərində Qərbdə, əsasən
ingilisdilli ədəbiyyatda, sonralar isə
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müxtəlif ölkələrdə, hazırda Azər -
bay canda da müəyyən tədqiqat
cəhdləri və mülahizələri ilə rast -
laşırıq.

“Gender” ingiliscə cins məfhu -
munun çox çalarlarını (bioloji-nov,
sosial cins və s.) ifadə edən sözdür
(2, s.17). Müasir dövrdə “gender
mü    na sibətləri” dedikdə, şərti olaraq
cinslərin ancaq sosial-mədəni sahədə
olan qarşılıqlı münasibətləri nəzərdə
tutulur. Hərçənd bu baxış yekdilliklə
qəbul edilməyib. Uzun illər ərzin də -
keç miş SSRİ-də və İran İslam 
Res publikasında qadın probleminə
dair hər hansı elmi  toplantıların ke -
çi rilməsinə imkan verilmirdi. Qərb
isə belə hesab edirdi ki, bu mövzu ilə
bağlı keçmiş SSRİ məkanında və
İran İslam Respublikasında heç bir
ciddi tədqiqat işi aparılmamış və bu
işə istiqamət verə biləcək xüsusiləş -
di rilmiş tədqiqat mərkəzləri olma -
mış dır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hal-
hazırda belə mərkəzlər demək olar
ki, istisna dərəcəsindədir. Təbii ki,
çoxsaylı tədqiqatlarda gender anla -
mına birmənalı yanaşma yoxdur.
Ümumiyyətlə gender anlamını geniş
araşdırmazdan öncə psixoloji ədə -
biy yatda gen der yanaşması istiqa mə -
tində aparılmış tədqiqatları nəzərdən
keçirək. Hesab edirik ki, bu tədqi qat -
lar genderin mahiyyətini anlamağa
imkan verəcək və şəxsiyyətin gen-

deroloji inkişafının  xüsusiyyətlərini
aydınlaşdırmağa mühüm vasitə
olacaqdır.

Gender psixologiyasının struktu-
runda T.V.Bendas aşağıdakı istiqa -
mətləri fərqləndirir:

Gender fərqlərinin psixologiyası;
Gender sosializasiyası;
Şəxsiyyətin gender xüsusiyyətləri;
Gender münasibətlərinin psixo -

logiyası (3,s.137).
Genderoloji fərqləri öyrənərkən

T.V.Bendas göstərir ki, bu sahədə
aparılmış tədqiqatlarda diqqət bi -
lvasitə cinsi fərqlərin təbiətinə, on -
ların qyim ət lən diri l mə sinə və dina -
mikasına, gender rollarının, kişi  və
qadının həyat yolu nun fərdi xa -
rakterinə və onların özünüger çək -
ləşdirməsinin psixoloji məsələ lə ri nə
yönəlir (3,s.138).

Gender sosializasiyasının çıxış
problemləri bilavasitə şəxsiyyətin
müəyyən bir cinsə mənsubluğunun
və həyat yolunun psixososial inki -
şafının müxtəlif problemlərinə yö -
nəlmişdir və şəxsiyyətin inki şafının
tarixi, mədəni və sosial kontekslərini
özündə əks etdirir.

Şəxsiyyətin gender xüsusiyyət -
lərinin tədqiqində diqqət mərkəzinə
başlıca ola raq  kişi və qadının iden-
tikliyi və onun tərkibi elmentləri:
təsəvvürlər, yeni yaranan və möv -
cud olan gender stereotipləri gə -
tirilir. Xüsusi olaraq bu yönümdə
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apa rılmış tədqiqatlarda kişi və 
qa dınların davranışında ənənvi gen-
der ste reotiplərinin aradan qaldırıl -
ma sının produktiv strategiya və tak -
tik a sı araşdırlır. Bütün bunlarla
yanaşı gender tədqiqatlarının dör -
düncü istiqa mə tində gender mü -
nasibətləri təd qiqat obyektinə çev -
rilir. Burada ünsiy yət tərzi və  cins -
lərin qarşılıqlı münaisbətləri tədqiq
edilir. 

Məlumdur ki, ənənəvi qadın və
kişi stereotipləri, eləcə də onun
haqqında təsəvvürlər qadınları və
kişiləri  cinslərarası münasibətlərdə
elə davranış taktikası seçməyə
təhrik edir ki, bu davranış modeli
müna sibətlərin as im metirkliyinə gə -
tirib çıxarır. Gender təhlilini apa -
rarkən və bu mövqedən çıxış edər -
kən cins lər arası münasibətlərdə baş -
qa model lərin və təsirlərin formala ş -
d ı r ı lması zərurəti dərk olunmalıdır.
O.A.Vo ronin, D.Mayersin, T.A.Re -
pinin və başqalarının fikrincə gen-
der nəzəriy yələrinin başlıca olaraq
əsas məziy yətləri ondan ibarətdir ki,
burada  cinslərarası fərqlər «təbbi»
hesab olunur və onun əsasında
duran fərqlər bioloji amillərlə deyil,
bila vasitə sosial amillərlə əlaqə -
ləndirilir. Əlbəttə, bu fikirlərlə ta -
mamilə razılaşmaq olmaz. Ona görə
ki, cinslər arasındakı rollar, həm də
qa d ı nın və kişinin öz identikliyini
dərk etməsindən də qaynaqlanır.

Bununla belə qeyd etmək olar ki,
muskulzasiya və feminizasiya haq -
qında təsəvvürlər, həm də cəmiy -
yətdə mövcud olan konformist tər -
biyəinin nəticəsi kimi də əsa sland ır -
maq mümkündür.

Ənənəvi mədəniyyətlərdə mus -
kulzasiya və feminizasiya haqqında
təsəv vür lər ciddi şəkildə differen-
sasiya edilir və binar (birmənalı)
mövqedən qiy mət lən dirilirdi. 

Belə olan halda gender fərqləri
hər hansı mədəniyyətin qurul -
masında və şəxsiyyətin inkişafında,
formalaşmasında, eləcə də tərbi -
yəsində başlıca amil kimi götürülür.
Bununla yanaşı qeyd olunmalıdır ki,
gender tədqiqatlarının metodo lo -
giyası və nəzəri əsasları yalnız müx -
təlif  statusların, rolların, qadın və
kişi həyatının fərqli aspektlərinin
təsviri ilə məhdudlaşmır, həm də
cəmiyyətdə formalaşmış gender dif -
ferensasiyasında da öz əksini tapır.

Sadaladığımız cəhətləri nəzər
alıb gender yanaşmasının əsas isti -
qamətlərini aşağıdakı kimi səciy yə -
ləndirə biləik:

- gender yanaşması şəxsiyyətin
gender səciyyəsinin və cinslərarası
münasibətlərin psixoloji aspektlə -
rinin təhlili metodologiyasıdır;

- gender yanaşması kişilər və
qadınlar arasındakı münasibətlərin
cinsi differensasiyasının təhlilinə
yönəlmişdir;
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Təbii ki, gender yanaşmasını
öyrənərkən genderin əsas xüsusiy -
yət lərini və onun əhatə dairəsini
öyrənmək vacibdir. Bunusuz tədqi -
qatın konseptual əsas lar  ını yaratmaq
olmaz.

Gender tədqiqatlarının əhatəsi
olduqca genişdir. Ş.Bern (4) öz
tədqiqat işlərində qeyd edir ki,
insanların qadın və kişiyə bölünməsi
bizim psixikamızda və davra nı -
şımızda qavrayışımzın mərkəzi
yönəlişliyi ilə səciyyələnmişdir.
Onun qənaətincə çoxları hesab edir
ki, gender fərqləri  kişi və qadınların
genotipik, anotomik və fizioloji
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Kişi və
qadın başlanğıcının bir-birinə zidd
olması ideyası hələ mifoloji dünya -
görüşdə və ənənəvi mədəni dəyər -
lərdə öz əksini tapmışdır. Ancaq
qadın və kişini bədən konfu q ras i -
yas nın fərqləri hələ onların ara -
sındakı fərqlərin məhz bundan
qaynaqlan dığına şəhadət vermir.
Müəllifin qənatincə bu fərqlərin
konstitusional tərəfləri bilavasitə
sosial-mədəni konteksdən qaynaq -
lanır (4, s.256).

N.V.Xodreva (5,s.79) hesab edir
ki, bizim qavrayışımızdakı cins -
lərarası bioloji fərqlər mədəni amil -
lərlə şərtlənmişdir. Buna misal ola -
raq göstrəmək olar ki, 17 əsrin so nu -
na qədər hesab edirdilər ki, qadın
orqanizmi yarımçıq inkişaf etmiş

kişi variantıdır. Məhz bu səbəbdən
də qadın və kişinin fərqli cəhətləri
konstitusional əlamətlərlə deyil,
sosial əlamətlərlə səciyyələnir. 

Ancaq Avropada dirçəliş dövrü
baş verdikdən sonra avropalıların  
bu problemə baxışları dəyişməyə
başladı. Kişi və qadın öz orqaniz -
minə görə bir-birindən köklü şəkildə
fərqlənən cinslər kimi tanınmağa
başlandı. Bu vaxtdan etibarən qadın
və kişi arasındakı fərqlər sosial
əlamətlərə görə deyil bioloji əsaslara
görə müəyyən edildi.

Bütün bunlarla yanaşı müasir
dövrdə bioloqlar belə bir yanaşmanı
şübhə altına alırlar və hesab edirlər
ki, yalnız bioloji əlamətlərə görə
cinsləri fərqləndirmək olmaz. Bu
kökündən yalnış bir ideyadır və heç
bir elmi əsası yoxdur.

Qeyd olunan problemin elmi
şəkildə təhlilini apramaq üçün gen-
der anlayışının özünün mənasını
açmaq zəruridir. Çünki gender an -
layışına aydı n lıq gətirmədən cins -
lərarası fərqlərin meyarlarını müəy -
yən etmək konkret elm sahəsi üçün
olduqca  çətindir. 

Nəzər çatdırmaq lazımdır ki, gen-
der anlayışı çox uzaq bir zamanda
meydan gəlməmişdir. Bu anlayış
1975-ci ildə  qadın və kişinin konsti-
tusional və sosialmədəni aspektlərini
kəskin şəkildə fərqləndirilməsi üçün
və cins və gender anlamının fərq -
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ləndirilməsi zərurətindən meydana
çıxmışdır.

T.A.Klimekovoyun fikrincə
«cins» anlayışı  insanlar arasındakı
bioloji fərqlərin göstəricisi olub,
insanın hüceyrələrinin qurluşu,
anotomik-fizioloji qurluşu və başqa
funksiyaların xüsusiyyətləri ilə
səciyyəvidir (6, s.17).   

Gender termini - sosial cins olub,
mədəniyyətin  məhsulu, sosi al-
bioloji inkişafın nəticəsi və şəx -
siyyətin sosial-psixoloji xarakteris -
tikasıdır. Bir məqamı qeyd etmək la -
zım dır ki, bir çox hallarda  insanların
bioloji fəallığının onların davranışı
ilə sosial-psixoloji aspektdə qarış -
dırırlar. 

Təbiət-tərbiyə əksliyinə istinad
etməklə, alimlər qadın və kişilərin
biologiyaya və sosial təsirlərə aid
edilən aspektlərini fərqləndirməyin
vacib olduğunu vurğulamışlar.
“Cins” sözü fərdlərin onları kişi və
ya qadın kimi müəyyənləşdirən fak-
tiki fiziki müəyyənlik mənasını
bildirir. Cins genetik müəyyənlik,
daxili törədici orqanlar, beynin təş -
kili (məsələn, hormon istehsalına
nəzarət) və zahiri cinsiyyət üzvləri
ilə təyin edilir.  Bunun əksinə olaraq,
fərdlərin kişi, yaxud qadın kimi dav -
ranışı, öhdəliklərinə götürdükləri
rol ların növləri, və onların şəxsi xü -
susiyyətləri elə bir funksiyada çıxış
edə bilər ki, xalis bioloji aspekt kəsb

edə bilsin. Məsələn, Amerikan mə -
dəniyyətində qadınlar tərbiyələn di -
 rici, kişilərsə aqressiv mövqedə olur -
lar. Bu davranışlar və xüsusiy yətlər
sosial kontekstdən asılıdır. Sosial
rolları və davranışları bioloji xü su -
siy  yətlərdən ayırıb fərqləndirmək
üçün, alimlər onlara “gender” və
“gender rolları” kimi istinad edirlər.
Açıq görünür ki, cins və gender bir-
birinə nüfuz etmiş şəkildədir.

Hər ikisi – cins və gender
doğumdan əvvəl yaranan və bütün
həyat boyu davam edən inkişaf
tarixinə malikdir. Mühüm inkişaf
dəyişiklikləri yeniyetməlik dövrün -
dən başlayaraq formalaşan bir
konsepsiyadır və bu kimi inkişafla
bağlı məsələlərin üzərinə işıq sala
biləcək mühüm nəzəri perspektivlər
və tədqiqat imkanları mövcuddur.

Cinsi və gender xüsusiyyətlərinin
qarışdırılması qadınlara və kişilərə
ancaq psixofizioloji mənada yanaş -
mağa gətirib çıxarır ki, bu da neqativ
cəhətlərin və metodoloji əsasların
təhrif olunmasına səbəb olur. 

Cins və gender fərqlərinin qa -
rışdırılması əsasən gender yanaş -
masının və insanların davranışının
şərhinin tənqidi üzərində qurlur -
deyə O.M.Z drav os mı slova qeyd edir
(7, s.192). Demək olar ki, heç də
kişilər və qadınlar arasındakı  bütün
psixoloji fərqlər bioloji xüsusiy -
yətlərlə sıx bağlı deyildir. 
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Cins və gender – bir-birini ta -
mamlayan kateqoriya olmayıb, in -
sanın seksuallığının sosial kons -
truktlarıdır. Yalnız bir anlayış cinsi
fərqlərin bioloji əsası olan psixoloji
fərqlərə uyüğun gəlir. Bu halda digər
anlayış psixoloji fərqlərin sosial -
mədəni mənşəyini göstərir.

Rus psixoloqu İ.S.Kon (8, s.171)
hesab edir ki, cins və gender şərti
olaraq  insanlar  arasında, onların
mü nasibətlərində, seksual hisslərin
təzahüründə, eləcə də sosial qarşılıq -
lı təsirin  rəngarəngliyində özünü
göstərir.

İstər ailədə, istərsə də ictimai
həyatda kişi-qadın fərqləri onların
davranışında üzə çıxır. Kişi əksər
hallarda, demək olar ki, həmişə
təşəbbüskar rollarda çıxış edir. 

Cinslərarası fərqlər müxtəlif 
kriteriyalara əsaslanan tədqiqat  larda
müxtəlif tərzdə şərh olunur. Azər -
baycan filosofu, professor S.Məm -
mədov problemlə bağlı yazır: “Kişi-
qadın təbiətdən gələn fərqliliklər
ictimai normalara çevrilərək, onları
həm də sosial həyatda qeyri-bərabər
vəziyyətə salmışdır. İlk növbədə,
qadın-kişi münasibətlərindəki qey -
ri-bərabərlik onların təbii imkan -
larına əsaslanan əmək bölgüsündə
həyata keçirilmişdir. Bu gün qadına
və onunla bağlı qadın əməyinə mü -
nasibət kişi münasibətindən ibarət -
dir. Əmək bölgüsü, imtiyazlı qru -

punun məhz, kişilərə müəyyən
üstünlük verməsiylə təmin edilir və
nə ticədə bu onların qadınlar üzərin -
də əmək bölgüsündə hökmranlığını
təmin edir… bizim bütün institut,
adət-ənənə, qanunlar, əxlaq onu
göstərir ki, onlar imtiyazlı kişilər
tərəfindən kişi hökmranlığı üçün
verilmişdir [9, s.139].

Ayrı-ayrı tədqiqatlarda göstərilir
ki, qadın spesifik rol oynamağa –
uşaq doğmaq və böyütmək vəzifə -
sini yerinə yetirməyə məhkum
edildiyindən o, öz şəxsi həyatını
yarımçıq yaşayır və sosial həyatını
həm kişi ilə, həm də övladları ilə
bölüşdürməyə məcbur olur. Belə -
liklə, qadınlıq yarımçıq insanlığı
ekstensiya edir. Təbii ki, bu fikir -
lərlə tamamilə razılşmaq müm kün
deyil. Amma bununla belə qeyd olu-
nan faktlar da az deyildir.

Analoji nəticələr əldə edən
E.Makobi qeyd edir ki, hər bir başqa
cinsi rollar stereotipi, qadınların
ağıllılıq “stereotipinə” bərabər tutula
bilməz [10, s.67]. 

Kişilərin dominant və liderlik
vəziyyətini həm ünsiyyətdə, həm də
davranışda aydın sezmək olar.
Məsələn, XIX əsrin ikinci yarısında
teatrlarda aktyorlar ancaq kişi ola
bilərdilər, qadınlar üçün bu qadağa
olunmuş peşə idi. Başqa bir misal.
Rəqslərdə və ziyafətlərdə qadınları
rəqsə ancaq kişilər dəvət edə bilərlər.
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Eləcə də nikah bağlanması təklifi də
ilk olaraq kişi tərəfindən irəli sü -
rülürdü. Demək olar ki, bu cür təsəv -
vür indi də mövcuddur. Gətiril miş
nümunələrin təhlili göstərir ki, cins
haqqında təsəvvürlər yalınz bioloji
səciyyə daşımayıb,  həm də psixoloji
xarakterə malikdir. Cins-rol müna -
sibət lərinə və onların fərqləndiril -
məsinə cəmiyyətin özünü xüsusi
münasibəti var. Bu möhkəmlənmiş
stereotiplərin nəticəsidir. 

Aparılmış tədqiqatlar (9) göstərir
ki, eyni məzmunlu işin qadın və kişi
tərəfindən həyata keçirilməsi, mü -
vəf fəqiyyətlə icrası zamanı, əgər
qadınlar daha yüksək qabiliyyət nü -
munə gös tərərlərsə, onu təsadü -
filiklə, kişilər tərəfindən müvəf fə -
qiyyətli icrası isə təbii qarşılanır. Xa -
rakterik cəhətlərdən biri də ondan
iba rətdir ki, qadınların özləri də hər
hansı çətin işin öhdəsindən gəl -
məkdə özlərindən daha çox kişilərə
üstünlük verirlər. Ancaq yeni əsrin
əvvəllərində aparılmış tədqiqatlar
vəziyyətin kardinal dəyişilməsindən
xəbər verir. D.Mayers və E.İqli kişi
və qadın əməyinin qiymət lən diril -
məsində elə də əhəmiyyətli fərqlər
əldə edə bilməmişlər.

Bütün bunlarla yanaşı, qeyd
etməliyik ki, əksər müəlliflərin fik -
rincə, gizli seksizm (qadınların cə -
miy yətdə rolunun azadılması) hələ
də mövcuddur. Məhz bu faktda, yəni

seksizm də cins eyniyyətin aradan
qaldırılmasına mane olan amillərdən
biridir.

T.İ.Yeferova (10) əsasən yeniyet -
məlik yaş dövründə qızların və
oğlanların kişilik və qadınlıq haq qın -
da təsəvvürlərinin araşdıraraq belə
qənaətə gəlir ki, yeniyetmələrdə kişi
və qadın obrazı haqqında təsəv -
vürlərin formalaşması əsasən həyat
fəaliyyəti sferasında baş verir və bu
təsəvvürlər əks cinslərin qarşılıqlı
münasibətinin bünövrəsini qoyur.
Hər bir yaş dövründə qadın və kişi
obrazı haqqında təsəvvürlər ünsiy -
yətin ayrı-ayrı aspektlərini inikas
etdirir. Belə ki, 6-7-ci siniflərdə ailə-
məişət münasibətləri formalaşmağa
başlasa da sonrakı dövrlərdə bu
təsəvvürlərdə ciddi dəyişikliklər baş
verir.

T.İ.Yuferova (10) qeyd edir ki,
yeniyetmələrdə kişi və qadın obra -
zının formalaşması sadəcə ola raq
böyüklərin baxışlarına müvafiq
olaraq qavranılır və onların davra -
nışının tərbiyəsində elə bir ciddi rol
oynamır. Bunun əksinə olaraq, bö -
yük məktəblilərdə kişilik-qadınlıq
haqqında təsəvvürlər onların əks
cinsinə məx sus həmyaşıdlarının tə -
siri ilə yaranır və bu prosesdə hər bir
cinsin nüma yəndəsi özünün qa -
dınlığını və kişiliyini dərk edərək, bu
təsəvvürləri möhkəmləndirir. Bu -
nun la yanaşı cins-rol davranışına
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təsir göstərən keyfiy yət lər in forma -
laşması da cinsi fərqləri bir qədər də
dərinləşdirir. Ayrı-ayrı tədqiqatlarda
rəyi soruşulan böyük məktəblilər
kişilərin cəsarətli, güclü, rəğbətli,
cən gavər, diqqətli olmasını xüsusi
vurğulayırlar. Qadınlar isə, mehri -
banlıq, sakitlik, incəlik kimi keyfiy -
yətləri özlərində görmək istəmişlər.
Görün düyü kimi, qadınlar bu eta -
lonları kişilərə nəzərən öz davra nış -
larına transformasiya etmirlər. Çox
maraqlıdır ki, kişilər qadınları təsvir
edərək elə məhz onlara məxsus
keyfiyyətləri əsas götürmüşlər (gö -
zəl lik,  səliqəlilik və s.). Müvafiq nə -
ticələr T.A.Arkansev və Ç.M.Do -
bov skinin tədqiqatlarında da əldə
olunmuşdur. İdeal kişi və ideal qadın
obrazı haqqında təsəvvürləri təhlil
etdikdə belə qənaətə gəlmək olar ki,
T.İ.Yuferovanın apardığı tədqiqatlar
onlarla üst-üstə düşmür. Belə ki,
sadaladığımız müəlliflərin tədqiqat -
larda ailə-məişət sferasında kişilərin
təsvirində şəxsi keyfiyyətlər ön
plana çəkilir. 

V.Q.Qorçakova müəyyən etmiş -
dir ki, ictimai şüurda stereotipləşmiş
qadın obrazı estetik funksiyanın
daşıyıcısı kimi qavranılır. 

Bütün bunlar göstərir ki, cinsi
fərq lər hər şeydən əvvəl, istər fərdi,
istərsə də kütləvi surətdə mövcud
olan stereotiplərdən çox asılıdır.
Yəni qadın və kişi haqqında təsəv -

vürlər yalnız bu gün deyil, əsrlərlə
stereotipləşmiş və mürəkkəbləş -
mişdir. Bu stereotiplər yalnız ictimai
şüur səviyyəsində qalmayıb, həm də
fərdi şüurda özünə yer etmiş,
möhkəmlənmişdir. Yaş və fərdi xü -
su siyyətlərdən asılı olmayaraq, bu
təsəvvürlər hər iki cinsin xüsusi yy ət -
lərində özünəməxsus psixoloji və
sosial-psixoloji problemləri ortaya
çıxarmış və onların cəmiyyətdəki
statusuna ciddi təsir gös tərmişdir.
Şüb həsiz, belə stereotiplər yalnız
onların davranış tərzində, sosial ro -
lunda öz əksini tapmamış, həm də
onların şəxsiyyət keyfiyyətlərinə də
öz təsirini göstərmişdir.

Gənc qızlardan və oğlanlardan
tipik qadın və ti pik kişini səciy yə -
ləndirən keyfiyyətləri təsvir etməyi
xahiş olunduqda aşkar olmuşdur ki,
mövcud “yönəlişlik” və ya kompo-
tentlik qadınlardan daha çox kişi lə rə
məxsusdur. Gənc qızlar qadınlarda
daha çox “söz eşidən”, obyektivliyə
meyllilik, xarici görkəmin qiymət -
ləndirilməsi, aqressiv və hissiyyatlı
əhəmiyyətsiz prob  lemlərə daha tez
reaksiya verən varlıq kimi qiymət -
ləndirilmişdir.

Keçən əsrin ortalarında Ç.Ma -
kovelski və A.Şerffis öz tədqi qat -
larında belə qənaətə gəlmişlər ki,
tipik kişi obrazı sosial baxımdan
məh dudlaşmamış davranış tərzi,
irrasional qabiliyyətlər, fəallıq və s.
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kimi keyfiyyətlər toplusunu özündə
əks etdirir [10, s.59]. Tipik qadın
obrazı isə əksinə, özündə sosial və
kom munikativ bacarıqları, emosial
dayaq, mehribanlığı əks etdirən
keyfiyyətlər məcmusu kimi səciy -
yələndirilir. [10, s.60]

Ümumiyyətlə, götürdükdə küt -
ləvi şüurda kişiləri qadınlara nisbə -
tən daha çox pozitiv keyfiyyətlərlə
xarakterizə edirlər. Bütün bunlara
əsa sən belə qənaətə gəlirlər ki, tipik
maskuluzasiya və tipik femilizasiya
key fiyyətləri məhz stereotiplərdən
ası lı olaraq neqativ qiymətlən dir mə -
ni özündə ehtiva edir. Məsələn, kişi -
lər də mənfi keyfiyyətlər, kobudluq,
avtoritarlıq, artıq rasionallıq ki mi,
qadınlarda isə formallıq, passivlik,
ar tıq emosionallıq və s. kimi qiy mət -
ləndirilir. Cins-rol davranı şının fərq -
li cəhətlərini şərh edərkən femi ni z as -
iya və muskuluzasiya effek tlərini də
nəzərdən keçirməmək olmaz.

Feminizasiya effektlərini təhlil
edəndə sosioloqlar və psixoloqlar
diq qəti, oğlanların tərbiyəsində qa -
dın ların - evdə ananın, məktəbdə isə
çoxluq təşkil edən qadın müəl lim -
lərin daha fəal rol oynaması faktına
cəlb edirlər. Günün çox hissəsini qa -
dınlarla ünsiyyətdə keçirən oğlan
uşaqları çox vaxt onların təkcə ün -
siy yət tərzini, düşüncə tərzini götür-
mür, həm də qadın meyarlarını
mənimsəyir, başqa sözlə dünyaya

qa dın gözü ilə baxmağa başlayır.
Qadın və ya qızların tərbiyəsində də
eyni səhvlərə yol verilir. Kişi kimi
geyim tərzi, oğlan uşaqları ilə həddi-
ziyadə oyunda iştirak, vaxtın keçiril -
məsi qızlardan “kişi” kimi forma -
laşmanın əsasını qoyur.

Psixoloqların fikrincə, feminiza-
siya və muskulinzasiya effektlərini
vax tında neytrallaşdırılması, islah et -
mə yin və aradan qaldırmağın opti-
mal yolu ancaq ailədə qız və oğlan
tər biyəsinin etnopsixoloji və etnope-
daqoji köklərini sistemli öyrən mək -
dən, bu sahədə nəinki ailənin, həmdə
məktəbin tərbiyə imkan la rından
səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir
[12, s.319]. 

S.A.Minyurova və O.L.Kustova
(12, s.28) qeyd edirlər ki, cinslərin
müəyyənləşdirilməsi adətən özündə
bioloji xüsusiyyətləri əks etdirən
cəhətlərin diqqət mərkəzinə gəti -
rirlər. Bu zaman gender kişi və qa -
dının o aspektlərinin  özündə əks
etdirir ki, bunlar elmə hələ də məlum
deyildir. Daha sonra müəlliflər qeyd
edirlər ki, problem ondadır ki,
səbəb-nəticə əlaqəsi həmişə aydın
deyil və bunlar həm sosial, həm də
bioloji amillərin təsiri ilə də səciy -
yələnə bilər.

İ.A.Şkolnikovanın qənəatincə isə
(13, s.63) bu məsələlyə münasibətdə
bügünkü situasiya belədir ki,  gen-
derin istənilən sosial-psixoloji as -
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pekt dən tədqiqi siyasiləş dirilmişdir
və elmin buarada rolu yalnız fərqli
cə hətlərin öyrənilməsinə deyil, cins -
lərin bərabər hüquqluğunun təmin
edilməsinə yönəlmişdir.

Azərbaycanda aparılmış cender
tədqiqatlarının müəlliflərindən olan
Ə.Abasov, R.İbrahimbəyova qeyd
edir  lər ki, kişi üçün təsvir olunan
nor  malar müstəqillik, təbiilik, fəal -
lıq, şəxsiyyət və i.a. olduğu halda,
qa  dınlar üçün fədakarlıq, özünü qur-
ban etmək, emosionallıq, yumşaqlıq,
qayğıkeşlik, ailəyə bağlılıq, sədaqət
məsləhət görülür [14,s.39]. Cəmiy -
yətdə belə sosio-mədəni tədqiqat
həyatın bütün sahələrində öz əksini
tapmalıdır, tapır və onlara “hakimiy -
yət-tabeçilik” münasibətlərinin üs -
tün  lüyünü diktə edir. Məsələn, tarix
kişilər üçün yazılır və buna görə də
qırğınlar, müharibələr, digər sarsın -
tılar onun əsas mündəricatını elə təş -
kil edir ki, sanki bəşəriyyət tarixində
zorakılıq inkişafın əsas hərəkətverici
qüvvəsidir [14, s.39].   Bütün bunları

ümumləşdirb belə qənatə gələ bilərik
ki, şəxsiyyətin formalaşmasına  ənə -
nə vi gender yanaşma əslində gen-
derin öz mahiyyətinin müəyyən edi -
lə bilməmsi səbəbindən sistemli şə -
kil də təhlil oluna bilməz. 

Məqalənin elmi yeniliyi
Məqalədə şəxsiyyətin inkişafına

gender yanaşmasına dair əsas nəzəri
mülahizələr haqqında elmi-psixoloji
fikirlər təhlil olunmuş, gender yana -
şmasının əsas metodoloji məsələləri
haq qında müddəalar sistemləş diril miş,
gender yanaşamsının əsas isti qamət -
ləri və cinsi fərqələrin sosial-psi xoloji
mexanizmiləri göstəril miş dir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti 
və tətbiqi

Məqalədən əldə olunmuş nəti -
cələr təlim və tərbiyə prosesində isti -
fadə edilə, şəxsiyyət psixolo gi yası
üzrə mühazirə kurslarında faydalan-
maq, eləcə də psixoterapevtik tədbir -
lərdə istifadə etmək olar.
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Об основных теоретических положениях гендерного подхода к 
развитию личности

Абстракт

Статья посвящена исследованию основных теоретических положе-
ний гендерного подхода к развитию личности. Здесь в центре внимания
находятся, главным образом, такие вопросы, как гендерные особенно-
сти личности, идентификация мужчины и женщины и её составляю-
щие элементы: представления, новые и существующие гендерные сте-
реотипы. Проведенные в этой области исследования систематизируют-
ся, анализируются методологические проблемы гендерного подхода к
личности. В данном направлении анализируется продуктивная страте-
гия и тактика устранения традиционных гендерных стереотипов,
исследуются образ общения и взаимоотношения полов. Указывается,
что традиционные мужские и женские гендерные стереотипы поведе-
ния, а также представления о них побуждают к выбору такой тактики,
которая приводит к асимметричности модели поведения во взаимо-
отношениях. На основании рассмотренных исследований выявляется,
что половые различия как в единичном, так и в массовом порядке зави-
сят, прежде всего, от существующих стереотипов. В заключение можно



сделать вывод, что проводя гендерные исследования и выступая с этой
точки зрения, следует также учитывать необходимость формирования
других моделей и влияний.                        

About the Basic Theoretical Positions of the Gender Approach to 
the Person’s Development 

Abstract

The article is devoted to research of the basic theoretical positions of the
gender approach to development of the person. Here in the attention centre
there are, mainly, such questions, as gender features of the person, identifi-
cation of the man and the woman and its making elements: the representa-
tions new and existing gender stereotypes. There are systematized research-
es carried out in this area; are analyzed methodological problems of the gen-
der approach to the person. In the given direction, is analyzed a productive
strategy and tactics of elimination of traditional gender stereotypes, the
image of dialogue and mutual relation of floors are investigated. It is under-
lined, that traditional man's and female gender stereotypes of behavior, and
representation about them induce to a choice of such tactics, which leads
асимметричности to behavior model in mutual relations. of the considered
researches becomes known, that sexual distinctions both in individual, and
in a mass order depend, first, on existing stereotypes. In a conclusion, it is
that carrying out gender researches and acting from this point of view, it is
necessary to consider also necessity of formation of other models and influ-
ences.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında  müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 15)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə  redaksiyaya 21 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdur
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Kiçikyaşlı məktəblilərin
psixi inkişaf xüsusiy yət -
ləri psixologiyada geniş

araşdırılmış məsələlərdən biri dir. Bu
problemə yaş psixolo gi yası, uşaq psi -
xologiyası, inkişafın psixo lo gi yası,
pedaqoji psixologiya, kliniki psixo -
lo giya, xüsusi psixologiya və di gər
sahələrin predmeti baxımından ya -
na şılır. Bizi burada maraqlandıran
mə sələ kiçikyaşlı məktəblilərin psixi
inkişafında mühüm rolu olan idrak
pro seslərinin, mənimsəmə və dərk et -
mə imkanlarını, eləcə də koqnitiv fəa -
 liy yətinin xüsusiyyətlərini, bu pro ses -
ləri şərtləndirən komponent ləri müəy   -
yənləşdirməkdir. Çünki bu kom  po -
nent lərin inkişaf xüsusiy yət ləri bi -
lavasitə şagirdlərin həm təlim uğur -
la rının, həm də təlim çətinlik lə rinin
əsas göstəricisidir. Göstəricilər aşa -

ğı dırsa, şagirdin təlim fəaliyyətində
bu və digər çətinliklərin ya rana cağı
qa çılmazdır. Bu halda, deməli aşkar
edilmiş çətinlikləri yaradan amillər
müəy yənləşdirilməli, onun neqativ
təsirləri aradan qaldırılmalıdır. 

Bu məsələlərə müasir pedaqoji psi -
xologiyada tamamilə yeni ölçü lər lə
yanaşılır. Həmin ölçülər hazırda bir
sıra faktorlara görə fərqlidir:

– kiçikyaşlı məktəblilərin mə -
nim  səmə və dərketmə bacarıqları;

– bu proseslərin dinamikasına ve   -
rilən tələblər:

– şagirdin mənimsəməli olduğu
bi liklərin həçmi, məzmunu, müasir-
liyi, inteqrativliyi, təmayüllüyü;

– müasir dərsin xüsusiyyətlərinə
uyğunlaşmaq üçün şagirdlərdə özü -
nüfəal laşdırmaya və özününəzarətə
verilən tələblər; 
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– şagirdin kommunikativlik və
əməkdaşlıq qabiliyyətləri;   

– şagirdlər tərəfindən informasi -
yaların əldə edilməsi və işlənməsi
üsullarının dəyişməsi, təlim prose -
sində informasiya texnologiyalarının
tətbiqi;

– təhsildə şəxsiyyət amilinin ak -
tuallaşması, şagirdlərə artıq təhsilin
subyekti kimi yanaşılması, onlarda
özünükəşfetmə və kreativlik.   

A.A.Rean kiçikyaşlı məktəbli
yaşını “uşağın psixi və sosial inkiafı
üçün fövqəladə dərəcədə mühüm
dövr” kimi ifadə edir. A.A.Rean bu -
nu uşağın sosial və psixoloji həya -
tında baş verən mühüm dəyişmələrlə
əlaqələndirir [1, s. 242].

Birincisi, onun sosial statusu kar-
dinal şəkildə dəyişir, məktəbli olur.
Nəticədə uşağın bütün həyati mü na -
sibətlər sistemində yenidənqurulma
gedir. Yalnız valideynləri deyil, həm
də ətraf mühit, o cümlədən həm ya -
şıd ları tərəfindən müəyyən edilən
vəzifələri yaranır. Əgər inkişafın əv -
vəlki yaş mərhələlərində uşağın baş -
lıca fəaliyyət növü oyun idisə, bö -
yükhəcmli informasiyalar üzərində
işləməli olduğu məqsədyönlü dərk -
etmə fəaliyyəti önə çıxır.   

İkincisi, daha əhəmiyyətli dəyiş -
mələr uşağın psixi sahəsində gedir.
Kiçik məktəbli yaşını başlanğıcında
uşaqda əyani-hərəki təfəkkür üstün-
lük təşkil edirdisə, növbəti mər hələ -

də abstrakt-məntiqi təfəkkürün for -
malaşması prosesi gedir. Yerinə
yetirilən tapşırıqların təsiri ilə uşaq -
larda hafizənin funksiyalaşması
gedir, ixtiyari hafizə növü domunant
olur. Bununla da mnemik proseslərin
quruluşu dəyişir. 

Bu imkanlar birdən-birə yaranmır,
tədricən, biliklərə, bacarıqlara yiyə -
lənmə yolu ilə baş verir. Ona görə də
kiçikyaşlı məktəblilərin psixi inkişa -
fını ilkin şərti yaş dinamikasının göz -
 lənilməsi, tələskənliyə yol ver mə mək,
hər bir mərhələdə koqnitiv, emo -
sional, iradi inkişafən tempi, onun
qar şı sına qoyulmalı olan tələblərin
müvafiqliyi nəzərə alınmalıdır.
R.İ.Əliyev bununla bağlı olaraq qeyd
edir ki, “valideynin uşağın bir günü
işərisində, məhz sentyabrın birindən
birdən-birə, tamamilə dəyişəcəyi və
ya dəyişməsi ilə bağlı irrasional göz -
ləməsi, həm də yalnız məktəbdə de -
yil, onun divarlarından kənarda da bu
tələbləri qoyması uşaq psixikası üçün
gərginlik yaradır. “Sən daha böyük -
sən, oynamaq dövrün keçib” kimi
yüksək, həm də qeyri-real tələblər
uşağın imkanları ilə üst-üstə düşmür,
onun təlim maraqları və motivlərinə
mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda,
uşağın özünüqiymətləndirməsini,
özünəinamını azaldır. Bu hal xüsusilə
əzizlənən, təriflənən, müəyyən qədər
eqiostik istiqamətdə böyüyən uşaq
üçün daha ağrılı keçir” [2, s. 42].  
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Göstərilən məsələlərin hər biri
ayrılıqda kiçikyaçlı məktəblilərin
normal psixi inkişafı zəminində
müsbət qaydada həll oluna bilər. Əks
halda şagirdin təlim uğursuzluqları
ilə üzləşəcəyi ehtimal böyükdür.
Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə məhz
müasir təhsilin qeyd edilən tələblə -
rindən irəli gələn vəzifələri nəzərə
alaraq yazırlar:  “Bəzi uşaqlar intel -
lektual inkişaf səviyyəsi ilə seçil -
məsələr də, məktəb məkanına köklü
psixoloji çətinliklərlə ayaq qoyur -
lar... Şagirdlərdə təfəkkürün inkişafı,
onlara fikirləşməyi öyrətmək müasir
təhsil konsepsiyası baxımından inki -
şafın psixologiyası və pedaqo gi ka -
sını aktual problemlərindən biridir”
[2, s. 166-172].

Psixi inkişaf yalnız anadangəlmə
imkanlarla bağlı deyil. O, həm də
yalnız xarici təsirlərin qavranılması
ilə məhdudlaşmır. Bunlar daxili alə -
min inkişafının xarici təsirlərlə
əlaqələnməsinin nəticəsidir (konver-
gensiya). Uşaqlarda ətraf aləmlə fəal
əlaqələrə marağın yaranması son
nəticədə şəхsiyyətin quruluşuna:
meyllərə, хarakterə, təfəkkür tərzinə,
fəaliyyətin motivasiyasına, insanlar-
la qarşılıqlı münasibətlərə, özünü -
real laşdırma tələbatlarına və s.
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Bu prоses daхili aləmin hadisələ -
rinin хarici təsirlərlə mürəkkəb qar -
şılıqlı əlaqəsi fonunda baş verir.

J.Piayenin konsepsiyasına görə, ki -
çikyaşlı məktəblilərin apardığı əmə -
liy  yatlar daha çох kоnkret cisim lər -
lə, həmin cisimlər arasındakı əla qə -
lərlə bağlı оlur. Оnlar ümu mi ləş dir -
mə zamanı хarici əlamətlərə əsasla -
nır lar. Bu cəhət məktəb həyatının ilk
mərhələlərində keçid dövrünün qa -
nu na uyğunluqları ilə bağlıdır. Məhz
bu хüsusiyyətlərə əsaslanaraq J.Piaje
kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkür fəa -
liyyətini “kоnkret əməliyyatlar mər -
hələsi” adlandırır. Həmçini J.Piaje
müəyyən etmişdir ki, bu dövrdə uşaq
tərəfindən yerinə yeti rilən əqli əmə -
liyyatlar dönmə хarak terinə ma lik
оlur. Əgər uşağın intel lektual fəaliy -
yətinin əvvəlki mər hə ləsində о хarici
hərəkətlərini təd ricən daхilə trans -
fоr masiya edirdisə (interiоriza siya),
artıq bu dövrdə kоqnitiv sferada
apardığı əməliy yat ları elə həmin sfe -
rada əşyavi əməliy yatlara ötürür
(eksteriоrizasiya) [4]. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin normal
psixi inkişafını şərtləndirən ən mü -
hüm amillərdən biri onlarda fəaliy -
yət motivasiyasının inkişafı ilə izah
olunur. Fəaliyyət nəticələrinin məh -
sul dar, səmərəli оlması və düz gün
qiy mətləndirilməsi uşağın təlimə
ma rağını artırır, mоtivləşmə ele -
ment ləri yaradır. Belə təmrinlər, eyni
zamanda yeni intellektual hisslərə
yоl açır. Оyun fəaliyyətindən sоnra
təlim fəaliyyətinin uşaq üçün ikinci
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əsas fəaliyyət növünə çevrilməsinin
əsası qоyulmuş оlur. Əlbəttə ki,
burada söhbət əsasən onların aparıcı
təlim fəaliyyətinin motivasiyasından
gedir. Bununla yanaşı, kiçikyaşlı
məktəblilərdə sosial motivlərin dife -
rensiallaşması da davam edir. Sosial
motivlərdən yalnız təlim motivlərinə
deyil, həmçinin onun daha təkmil ləş -
miş forması olan intellektual və
əxlaqi motivlərə də diferensiasiya
olunur. 

A.Maslou fəaliyyət motivasiyası -
nın yaranması şərtlərini ilk növbədə
orqanizm və psixikanın qarşılıqlı
qaydada məqsədəyönəlik istiqamət -
lən  məsində görür. A.Maslou bunu
insanın psixi imkanlarının inteqrativ
fəaliyyəti kimi izah edir [5]. 

Həyatın ilk illərində uşaqlarda psi -
xi fəaliyyətin komponentlərinin ayrı-
ayrılıqda baş verir. Onlarda duyma,
qavrama, diqqət, yaddasaxlama və
yadasalma, eləcə də təxəyyülün ana -
liz-sintez prosesləri nəticəsində baş
verən hərəkət elementlərini asanlıqla
müşahidə etmək mümükün olur: səs
siqnalı gəlir, körpə ona reaksiya verir,
açıqlandıqda ağlayır, əlinə gündəlik
istifadə etdiyi əmziyi verəndə sakit -
ləşir, əlini bir neçə dəfə cızmış pişiyi
görəndə qorxub qaçır və s. 2 yaşdan
etibarən uşaqda belə sadə, refleksiv
hərəkətlərin məzmunu dəyişir. O,
artıq cadalanan qıcıqlayıcılara müna -
sibət bildirir. Onları müqayisə edir,

qruplaşdırma, təcnifləşdirmə  əməliy -
yatları aparır, mahiyyətini səciyyələn -
dirir, qiymətləndirir. Yaxşı və pis
xüsusiyyətlərinə görə davranır və s.
Yalnız bu dövrdə uşaqların məqsəd -
yönlü fəaliyyətindən danışmaq müm -
kündür.

L.İ.Bojoviç kiçikyaşlı məktəbli -
lərdə fəaliyyət motivasiyasının ya -
ran masını onlarda yaranan daxili
mövqe ilə əlaqələndirir. Hesab edir
ki, uşağın daxili mövqeyini başa
düşmədən təlim motivasiyasını da
təyin etmək mümkün deyildir. “Da -
xili mövqe uşağın gerçəkliklərə
bütün münasibətlərinin ayrıca sis -
temdə qurulan uyğunluğudur. Daxili
mövqe həyat prosesində və tərbiyədə
prosesində formalaşaraq uşağın icti-
mai münasibətlər sistemində tuta
bildiyi mümkün müsbət mövqeyini
əks etdirir” [6, s. 59]. 

L.Ş.Əmrahlı və N.T.Rzayeva
uşaqların artıq 4 yaşda bu imkanlara
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malik olduqlarını göstərirlər: “D.Bru -
nerə görə uşaqların məhsuldar fəaliy -
yətini bir-neçə hissəyə bölmək оlar:
əvəzedici funksiyaların seçilməsi;
görüləcək işin kоnkret planını qur-
maq; оnların sensоr əlamətlərini
dəqiqləşdirmək, fiqurların yerləşdi -
rilməsinin analizi; əşyalar arasındakı
məkan münasibətlərinin müəyyən
edilməsi və оnların yerləşdirilməsi
variantlarının seçilməsi; əşyalar ara -
sındakı münasibətlərin tənqidi təh -
lili; işin icrası. Belə məqsədyönlü
fоrmada təşkil edilmiş fəaliyyət prо -
sesində uşaqlarda nəinki istifadə
etdikləri əşyaların хarici əlamətləri
haqqında təsəvvürlər möhkəmlənir,
həmçinin оnların davamlılığı, əla qə -
si, ziddiyyətləri, eyniliyi, fərqi, is -
 tifadə qaydası və əhəmiyyəti haq -
qında yeni, müqayisəli biliklər əldə
оlunur“ (7, s. 195). 

L.Ş.Əmrahlı və N.T.Rzayeva 5-6
yaşlı uşaqların fəaliyyətinin hansısa
subyеktiv təəssüratlarla yaranan mо -
tivlərlə dеyil, daha böyük məq səd -
lərə yönəlmiş mоtivlərlə tənzim -
ləndiyini bildirirlər. Nəticədə uşağın
fəaliyyətində hissi-pеrsеptiv qavra-
ma arхa plana kеçməyə başlayır.
Оnun hərəkətləri еmоsiоnal təsir lər -
dən təmizlənərək daha şüurlu, iradi
məzmun alır. “5 yaşlı uşaq artıq еlə
mоtivlərlə hərəkət еdir ki, biz əvvəl -
ki dövrlərdə оnlara rast gələ bilmə -
rik. Uşağın bеlə fəaliyyəti mоtivləş -

miş fəaliyyətdir” [7, s. 207]. 
Əgər söhbət kiçikyaşlı məktəbli -

lərdən gedirsə, deməli bu dövrdə və -
ziyyət xeyli dəyişmiş olur. A.A.Rean
onların motivasiyalı fəaliyyətini belə
səciyyələndirir: “6-11 yaşlı uşaqların
motivasiya sahəsi onun özü istəyi ilə
amorf eynisəviyyəli sistemdən mo -
tivlər sisteminin ierarxik qurulmasına
keşir. Bundan başqa, uşaq tərəfindən
öz davranışını şüurlu və iradi şəkildə
formalaşdırması ənənsi də müşahidə
olunur. Eyni zamanda əvvəlki kimi
motivlərin motivləşmiş yustanovka
üzərində nəzərə çarpan üstünlüyü də
özünü göstərir” [1, s. 267].  

Bu halda biz kiçikyaşlı məktəb -
lilərin motivasiya sahəsini yaşlı la -
rınkı ilə müqayisə imkanı əldə edi -
rik, çünki artıq burada söhbət psixi
inkişafın elə bir mərhələsindən gedir
ki, motivlər sisteminin ierarxik qu -
rulması baş verir. Bu psixoloji feno -
menin izahı A.Maslou tərəfindən
geniş və aydın şəkildə şərh olunur.
Onun yanaşmalarında diqqət yetirdi -
yimiz bir neçə məsələlər var. Onları
fəaliyyətin inteqrasiyalı və dezin teq -
rasiyalı qurulması kontekstində nə -
zərdən keçirək [5, s. 54]:  

– Sevinc, yaxud yaradıcılıq mə -
qamı yaşandığı, mühüm problemin
həllinə nail olduğu və ya təhlükəli si -
tuasiyalarda orqanizm daha yaxşı
funksiyalaşaraq inteqrasiyanın ən
yüksək səviyyəsinə nail olur. Təh lü -
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kə aradan qalxmadıqda, yaxud orqa -
nizm onun öhdəsindən gəlmək üçün
həddən artıq zəif, köməksiz olduqda
dezinteqrasiyaya meylli olur.

– İnteqrasiyanın olmadığı güman
edilən müəyyən situasiyalarda orqa -
nizm izolyasiya olunmuş, dağınıq
reaksiyaların baş verməsinin müm -
künlüyü haqqında kifayət qədər bi -
liklərə sahib olmaq imkanı əldə edir.
Belə fenomenlərə heç də natamam,
qüsurlu yaxud patologiya kimi bax-
maq lazım deyil. Əslində inteqrasiya
həmin anda orqanizmin həyati məq -
sədləri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
etməsə də onun başqa bir situasiyada,
başqa bir yolla həll edilməsi müm -
kündür. Yəni orqanizm özü üçün zə -
ruri olan inteqrasiya qbiliyyətini heç
də itirmir. Sadəcə olaraq əsas gücünü
üzləşdiyi daha vacib problemlərin
həllinə yönəldir. İnteqrasiyanı isə
əlverişli situasiyada yerinə yetirir.  

Bununla yanaşı, A.Maslou bu
qənaətdədir ki, motivləşməmiş fəa -
liyyəti və ya davranışı heş də həmişə
təqdir etmək olmaz. Bu vəziyyət
həyatın müəyyən dövrləri, müəyyən
situasiyalar üçün məqbuldur. Əslin -
də fəaliyyət motivləşməlidir və bun-
suz məqsədə çatmaq mümkün dey-
ildir. Yuxarıda izah olunan vəziyyət
isə insan həyatının çətin, problemli
halları üçün səciyyəvidir. A.Maslou -
nu qane etməyən məsələ bu vəziyyə -
tin üzün müddət davam etməsi, orqa -

nizm tərəfindən adəti hal almasıdır.
Bəzi hallarda isə dezinteqrasiyalı
vəziyyət psixikanı patoloji vəziyyə -
tə, psixiatrik problemlərə aparıb çı -
xarır. O, belə vəziyyətin aradan qal -
dırılması üçün tövsiyə edir ki, “or -
qanizm nə qədər boyun əymək,
güzəştə getmək mövqeyti tutur və
ümid yoxdur bu zaman vəziyyəti
proqnozlaşdırmaq öyrənmənin pers -
pektivləri üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir” [5, s. 56]. 

A.Maslounun daha bir mühüm
yanaşması məmnunluq və depriva si -
ya anlayışları ilə bağlıdır. A.Maslou
motivasiya nəzəriyyəsində hər iki
anlayışın mühüm əhəmiyyətini vur -
ğulayır. Səbəb odur ki, hər iki an la -
yışla bağlı olan psixoloji vəziyyət
orqanizmi fizioloji tələbatların haki -
miyyətindən azad edir. Onların təsiri
ilə orqanizmin funksiyalaşmasında
sosial amillərin, sosial məqsədlərin
rolu artır. Fizioloji tələbatlar artıq
fəal determinantlar qismindən dav ra -
nışı təşkil edən faktorlardan ödənil -
miş tələbatlar səviyyəsinə keçir. Bu
səviyyədə onlar yalnız potensial ob -
razda mövcud olurlar. Yalnız nə isə
onların ödənilməsinə mane olduqda
yenidən baş qaldıraraq orqanizmdə
dominant mövqe tuturlar. Ancaq,
məsələn ödənilmiş arzu – arzu olaraq
qalmır. Bu zaman onun yerini or qa -
nizmdəki davranışı müəyyənləş dirən
digər ödənilməmiş tələbat tutur.
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“Əgər aclıq ödənilibsə, o öz mahiy -
yətini şəxsiyyətin dinamikasına səfr
edir” [5, s. 63].

Məlumdur ki, tədqiqatçıların bö -
yük əksəriyyəti məktəb həyatında
hələ ilk dövrlərindən uşağın üzləşə -
cəyi çətinlikləri araşdırmağa və bunu
əsasən məktəb həyatı iə əlaqələn -
dirməyə meyllidirlər. Ancaq əksinə
də ola bilir. Məsələn, ailəsində bu və
digər xarakterli demoqrafik prob -
lemlər, yaxud ailə münaqişələri olan
uşaqların həyatında tamamilə fərqli
bir situasiya yarana bilir. Ailədə ki -
fayət qədər diqqət və hörmət gör mə -
yən, əzizlənməyən, ünsiyyət tələbat -
ları ödənilməyən, özünün intellek -
tual qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
üçün əlverişli fəaliyyət göstərmək
imkanı olmayaq bəzi uşaqlar üçün
potensial şərait yaranır. Maddi və
mənəvi cəhətdən çətinlikləri olsa da,
dərketmə imkanlarına, kommunika-
tivlik və kreativlik göstəricilərinə
görə bir çoxlarından geri qalsalar da,
qısa müddət ərzində həmyaşıdlarını
üstələyirlər. Məktəb həyatının ilk
mərhələlərində özləşdiyi sosial, psi -
xoloji və pedaqoji mühit onlar üçün
ailə mühiti ilə müqayisədə daha əl -
verişli olur. Bu mənada kiçikyaşlı
məktəblilərin psixi inkişafında bir
birindən fərqli meyarlar meydana çı -
xaraq onları inkişafa yönəldir. 

Təlim prоsesində yeni materialın
izahı, оnun şagirdlər tərəfindən mə -

nimsənilməsi və bilik ehtiyatı fоn du -
na daхil edilməsi uşağın ətraf mü hit -
lə fəal qarşılıqlı əlaqəsi, sosial 
mü na si bətlər, о cümlədən əqli və hə -
rəki prоseslərin qarşılıqlı əlaqəsi ilə
bilavasitə bağlıdır. Yalnız bu halda
uşaq təlimin fəal subyektinə çevri -
lərək özünüistiqamətləndirmə yolu
tutur. Bilmədiklərini öyrənməyə, ba -
carmadıqlarına alışmağa, bir sözlə,
özünü inkişaf etdirməyə maraq gös -
tərən şəxsiyyətə çevrilir. Belə psi -
xoloji qurulma psixikanın yalnız yaş
qanunauyğunluqlarına müvafiq, məq -
 sədyönlü inkişafı sayəsində mümkün
olur. 

L.İ.Bojoviç, Ə.Ə.Qədirov, E.M.Qu -
liyev, L.Ş.Əmrahlı, N.T.Rzayeva ki -
çikyaşlı məktəblilərdə psixikanın
inkişafını təlim fəaliyyəti fonunda
təhlil edirlər. L.İ.Bojoviç təlim fəa -
liyyəti ilə kiçikyaşlı məktəblilərin
psixi inkişafı arasındakı əlaqəni belə
izah edir: Elmi əsasların sistematik
mənimsənilməsi uşağı yeni biliklərlə
zənginləşdirir, onun psii fəaliyyətinə
yeni məzmun verir. Öz növbəsində
bu yeni məzmun əqli proseslərin,
beyin fəaliyyətinin xarakterini də -
yişdirir. Məktəb yaşı dövründə yal -
nız uşağın nə düşünməsi və nəyi
yad da saxlaması deyil, həm də necə
düşünməsi və necə yadda saxlaması
da dəyişir. Məsələn, IV sinifdə təhsil
alan şagird tarixə, yaxud təbiət şü -
naslığa aid olan hissəni öyrən mək -
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dən ötrü mətnin sadə təkrarı ilə
kifayətlənə bilməz. Bunun üçün
mətni bütövlükdə yadda saxlamaq
lazım gəlir” [6, s. 40].  

L.İ.Bojoviç kiçik məktəb yaşı
döv ründə fəaliyyətin belə təşkili zə -
minində biliklərin mənimsənil mə -
sinin xüsusi, spesifik fəaliyyət kimi
təzahür etməsini onunla əsaslandırır
ki, oyun fəaliyyəti və praktik fəa liy -
yət bir-birindən ayrılır. Öyrənmə
məktəbdə, həyata keçirilərək tədris-
dərketmə fəaliyyəti kimi qurulur.
Bununla bağlı olaraq kiçik məktəbli
yaşında psixi proseslər özünün
xarakterini tədricən dəyişir.  

Ə.Ə.Qədirovun qənaəti belədir ki,
məhz təlim fəaliyyəti kiçikyaşlı mək -
təblilərin psixikasının: qavrayış, diq -
qət, hafizə, nitq, təfəkkür və təxəy -
yülün, o cümlədən şəxsiyyətin əsas
inkişafetdirici amilidir. “Kiçik mək -
təb yaşı dövrü uşaqlarda idrak pro -
seslərinin inkişafı üçün geniş imkan-
lar yaradır. Bu dövrdə qav ra yışın
xüsusiyyətləri, növləri, uşa ğın həyat
və fəaliyyətinin təsiri altında, onun
ətraf mühitin cisim və ha disələri ilə
fəal qarşılıqlı münasibəti prosesində
sürətlə inkişaf edir” [8, s. 286]. 

E.M.Quliyev məsələyə kiçikyaşlı
məktəblilərin idrak fəaliyyətini inki -
şafı kontekstindən yanaşır. “Məlum -
dur ki, kiçik məktəb yaşı dövrü
uşağın ümumi sosial-psixoloji inki -
şafında müstəsna mövqeyə malikdir.

Məktəbə daxil olmaqla əlaqədar
uşağın həyatında yeni, son dərəcə
məsuliyyətli bir dövr başlanır. Təlim
fəaliyyətinin və yeni sosial inkişaf
şəraitinin təsiri altında idrak fəaliy -
yəti sürətlə formalaşır, onun şəxsiy -
yətinin mühüm əlamət və keyfiy -
yətləri təşəkkül tapmağa başlayır.
Təlim fəaliyyəti şəraitində ayrı-ayrı
idrak proseslərinin inkişafında təza -
hür edən yeni tipli psixoloji əlaqələr
şagirdin mənimsəmə fəaliyyətinin
səmərəli təşkili üçün geniş imkanlar
aşır” [9, s. 5].

L.Ş.Əmrahlı və N.T.Rzayeva ki -
çikyaşlı məktəblilərin psixi inkişa -
fını sosial təcrübənin mənim sənil -
məsi və səmərəli təlim fəaliyyəti ilə
qarşılıqlı əlaqədə görürlər: “Uşaq
tərəfindən sоsial təcrübənin, mədə -
niyyətin mənimsənilməsi başlanğıc
psiхi funksiyaların: diqqətin, qavra -
yışın, hafizənin, təfəkkürün, təхəy -
yülün və nitqin bir-birinə çulğalaş -
ması, kоqnitiv strukturun və intеl -
lеktual qabiliyyətlərin fоrmalaşması
ilə başa çatır. Hər bir yaş mərhə lə -
sində psiхi inkişaf müvəffəqiyyətli
təlimin nəticəsi оlaraq baş vеrirsə,
еyni zamanda, bir sıra amillərin nə -
zərə alınmadığı şəraitdə qurulan tə -
lim bu inkişafa əks təsir göstərə bilir.
Uşaqlarda mеydana gələn ilk təlim
uğursuzluqları bu səbəbdən yaranır”
[7, s. 275]. 

Bu cəhətlər nəzərə alınaraq
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R.İ.Əliyev məktəbdə psixoloji xid -
mətin problemlərini araşdırarkən
kiçikyaşlı məktəblilərə xüsusi diq -
qətlə yanaşılmalı olduğunu qeyd edə -
rək fikirlərini aşağıdakı kimi əsas -
landırır: “Tədqiqatlar göstərir ki,
məktəbli və uşaq arasında kəskin fərq
qoyulması kiçik məktəbli psixikası
üçün ağırdır və yolverilməzdir. Yaxşı
olar ki, böyüklərin gözləmələri və
tələbləri reallığa uyğun, uşaq üçün
başadüşülən olsun” [2, s. 43]. 

Həm bu, həm də digər məsələləri
nəzərə alaraq həll etmək üçün motiv -
lərin ierarxiyası haqqındakı yanaş -
malar əsasında kiçikyaşlı məktəbli -
lərin motivləşmiş fəaliyyətinin tən -
zimlənməsi üçün açağıdakıları qeyd
edə bilərik:

- kiçikyaşlı məktəblilərin psixi
inkişafında dinamikanın təmin olun -
ması üçün onların ailə və məktəbdə
qurulan sosial inkişaf şəraiti, şəxsiy -
yətlərarası münasibətləri, ünsiyyət
üslubu, eləcə də təlim prosesi uşağa
sevinc hissi, yaradıcılıq uğurları
yaşatmalı, onlar özləri üçün əhəmiy -
yət kəsb edən problemin həllinə nail
olmalıdırlar;

-  uşağın mənəvi-psixoloji rahat -
lığı üçün əverişli olmayan və ya
təhlükəli situasiyalarda orqanizmin
yaxşı funksiyalaşması üçün onun
qarşısına əlavə tələblər qoyaraq de -
zinteqarsiyanı sürətləndirmək, dərin -
ləşdirmək olmaz. Bunun üçün ya

problem yaşlıların köməyi ilə (vali -
deyn, müəllim) aradan qaldırılmalı,
ya da orqanizmin müqavimətliliyi
artırılmalıdır. Digər səmərəli yol
dezinteqrasiyanın zəiflədilməsi və
fəaliyyətin inteqrasiyalı qurulması
üçün onlara münasib yolların öy -
rədilməsidir;

- məktəb təlimində psixoloq tərə -
findən kiçikyaşlı məktəblilər ara sın -
da dezinteqrasiyalı fəaliyyət nüma -
yiş etdirən uşaqların qeydiyyatı
aparılaraq onların nəinki psixi in -
kişaf səviyyəsi və xüsusiyyətləri, o
cümlədən ailə-məişət şəraiti, ailənin
demoqrafik vəziyyəti, ailədaxili mü -
nasibətlər də münasib testlərin kö -
məyi ilə araşdırılmalıdır, çünki bu
amillər məktəbəqədər yaş dövründə
fəaliyyətin motivləşməsini, bütöv -
lükdə motivlər sisteminin formalaş -
masını ləngidən  mühüm təsiredici
faktorlardır; 

- dezinteqrasiyalı fəaliyyət kiçik -
yaşlı məktəblilərin deprivasiyalı və -
ziyyətinə  yaxın olduğundan onların
mənşəyini də oxşar metodikalarla
müəyyənləşdirmək məqsədəuyğun -
dur. Bununla yanaşı, dezinteqrasiyalı
fəaliyyətin və deprivasiyalı vəziyyə -
tin təsiri ilə kiçikyaşlı məktəblilərin
həyatında sosial amillərin rolunun
artdığını nəzərə alaraq əsas diqqət bu
sahədə yaranan tələbatların ödənil -
məsinə yönəldilməlidir. Təlim pros-
esi göstərilən problemin həllində pri-
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oritet vasitə hesab olunur.     
Problemin elmi yeniliyi.

Kiçikyaşlı məktəblilərin psixi in -
kişafının xüsusiyyətləri geniş araş dı -
rılmış problemdir. Bununla belə, bu -
rada psixi inkişafa mane olan bir sıra
amillər, o cümlədən sosial əlaqələr,
bu əlaqələrdən yaranan dezinteq ra -
siyalı, motovləşməmiş  fəaliyyət mə -
sələləri diqqət mərkəsinə gətirilir,
həlli yolları göstərilir.   

Problemin praktik əhəmiyyəti.
Təcrübədə kiçikyaşlı məktəblinin

təlim uğursuzluğu, öyrənmə mara -
ğının olmaması daha çox onun fərdi
imkanları, sosial problemləri ilə
əlaqələndirilir, halbuki, burada şəx -
siyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlər,
bu münasibətlərin uşaqda sosial, o
cümlədən təlim  motivlərini inkişaf
etdirmək gücündə olmaması əsas
amildir. Ona görə də istər valideyn -
lər, istərsə də pedaqoq və psixoloqlar
məqalədə göstərilən məsələlərə
xüsusi diqqət yetirməlidirlər. 

Психолоэийа jурналы 2011, №3

Məmmədova R.O.

140

Ədəbiyyat:
1. От рождения до смерти. Под

ред. А.А. Реана. М.: Алма-пресс.
2002, 652 с.

2. Əliyev R.I. Məktəbdə psiхоlоji
хidmətin aktual məsələləri. Bakı:
Nurlan, 2004, 80 s.

3. Əlizadə Ə.Ə., Əlizadə H.Ə.
Yeni pedaqоji təfəkkür: psiхоpeda -
qоgikaya giriş. Bakı: ADPU-nun
mətbəəsi, 2008, 479 s.

4. Флейфелл Х.Д. Генетическая
психология Жана Пиаже, М.: 
Просвещение,1967,  622 с.

5. Маслоу А. Мотивация и лич -

ность. СПб: Питер, 2006, 352 с.

6. Божович Л.И. Проблемы
формирования личности // http:
//www.kub.ru

7. Əmrahlı L.Ş., Rzayeva N.T.
Uşaq psixologiyası. Bakı: ADPU-
nun mətbəəsi, 2010,  358 s.

8. Qədirоv Ə.Ə. Yaş psiхоlо gi -
yası. Bakı: Maarif, 2002, 396 s.

9. Quliyev E.M. Kiçik məktəb -
lilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf
xüsusiyyətləri. Bakı: ADPU-nun
mətbəəsi, 1995, 80 s.

www.allbest.ru
www.az.wikipedia.org 
www.eidos.ru



http://www.koob.ru/
Mental  development features of young schoolchildren

Abstract

Discussing problems in the article connected with the mental develop-
ment starts in this period. In this stage different aspects appear in child social
relations and mental activity.

One  of the important problems wicth is discussed  in the article are foc-
tors that arrange the mental development of young schoolchildren. The most
important aspects are activity with inteqration, disintegration, activity moti-
vation, inner position. To evaluate results productively and coorectly
increases child interest to education and creates  motivation elements. These
exercises cause new intellectual senses.

In the article  iz also spoken the role of scholl psychologist, the impor-
tance of this mutual relation with parents and teachers to provide mental
development  of young schollchildren. So adults must apporoach young
scholchildren attentively, demands to children and schoolchildren  must not
be differentiated decause  it is imposible for normal mental development of
young schoolchildren.

Особенностий  психического развития 
школьников младшего возраста

Абстракт

Рассматриваемые в статье вопросы связаны с психическим развити-
ем школьников младшего возраста. Показывается, что у детей  в этот
период начинается новый этап психического развития. Этот этап у них
с одной  стороны проявляется в их социальных связах, отношениях, с
другой стороны во внешных различиях психической активности.

Щдним из главных подчеркивающихся  здесь вопросов являются
факторы, составляющие психическое развитие школьников младшего
возраста. Среди этих факторов впереди вытекающие из внутренней
позиции интегративная активность, дезинтеграция, мотивация актив-
ности, межличностные отношения. Продуктивность, еффективность и
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правильност оценивания итогов деятельности повышает интерес детей
к обучению, создает элэменты мотивации. Такие упражнения одновре-
менно открыавют путь новым интеллектуальным чувствам.

В статье также отмечается роль школьного психолога для обес-
печения психического развития школьников  младшего возраста,
необходимость его обоюдной связи с учительями и родителями. Таким
образов, со стороны взрослых должно быть особое внимание к школ-
никам младшего взраста, между требованиями, данными для детей и
школьников не должно  быть серьезных различий, так ка это дописти-
мо в их нормальном психическом развитии.

Azərbaycan Respublikası Təhsi Problemləti İnstitutunun Elmi şurasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(protokol 7 )

Rəyçi H.Ə. Əlizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor
Məqalə  redaksiyaya 21 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdurur
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Məlumdur ki, profes -
soqrafiya əmək fəa -
liyyə ti nin öyrənil mə -

sinə müasir  yana şma dı r və bu fəa -
liyyətin uğurlu təşkilini təmin edən
obyektiv və subyektiv  şərt lərinin
özündə əks etdirir.

Profes soqr ama hər hansı peşənin
psixoloji səciyyəsi və ya onun lahiy -
əl əş dir ilməsidir. Hər hansı peşənin
professoqramasının yaradılması za -
ma nı əmək fəaliyyətində domaitlıq
təşkil edən əlamətlərin üstünlük də -
rə cəsi əsas götürülür, həmin fəaliy -
yətin optimal şəkildə həyata keçiril -
məsinə imkan verən  vacib  və zəruri
keyfiyyətlərin məcmusu kombinə
edilir.

Professoqramanı hər hansı mü -
təxəssisin fəaliyəinin müvəfəqiy yətli
həyata keçirməyə imkan verən ümu -
mləşmiş nümunə modeli də ada -
landırmaq olar.  

Məhz professoqramanın sayə -
sində insan hər hansı peşənin psi -
xoloji xüsusiyyətləri, ona verilən tə -
ləblər və onun müvəfəqiyyətli təş ki -
linə zəmin yaradan keyfiyyətlər haq -
qında məlumat  əldə edir. Professo-
qrama yalnız mütəxəssisin öz fəaliy -
yətini uğurlu quramsına zəmin yara -
mıır, həm də müt əxəs sisnin özünün
şəxsiyyətinin inkişaf etdirməsinə,
həyat tərzini bu peşənin istiqa mət -
lərinə uyğun qurmasına səbəb olur.
Bu isə konkret peşə sahəsində hər
hansı şəxsin mütəxəsissə çevril mə -
sinə və cəmiyyətdə müəyyən möv -
qeyə malik olmasına və başqalarının
da bu sahəyə hazırlanmasına şərait
yaradır.  

Hər bir peşə sahəsində olduğu
kimi müəllimlikdə də professoq rama
mühüm yer tutur. Müəllim peşəsi
cəmiyyətin ən pristijli peşəsi oldu -
ğundan ona verilən tələblər digər sa -
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hələrə verilən tələblərdən ciddi
şəkildə fərqlənir. Burada pedaqoji
fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri
ilk növbədə diqqət mərkəzinə gəlir.
M.Ə.Həmzəyev göstərir ki, pedaqoj-
gi fəaliyyətdə ən dominat məsələ
müəllim əməyinin, müəllimin cə -
miyyət tərəfindən irəli sürülən
məqsədləri və pedaqoji fəaliyyət sis-
teminin necə qavraması və həyata
keçirməsi, konkret şəraitdən asılı
olaraq öz fəaliyyətinin vəzifə, forma
və metodlarının aktuallığını necə
dərk etəmsinin psixoloji qanu na -
uyğunluqlarını öyrənən psixoloji
bilik sahəsini nəzərdə tuturuq.
(1,s.169).

Müəllim əməyi soxcəhətli psixi
reallıqdır və burada bir-biri ilə
vəhdətdə olan üç cəhət diqqəti xü -
susi olaraq cəlb edir. Bunlar pedaqoji
fəaliyyət, pedaqoji ünsiyyət və
müəllim şəxsiyyətinin xüsusiyyət lə -
rindən ibarətdir. Onalar vahid məq -
sədə-cəmiyyətin sosial sifarişini
həyata keçirməyə yönəl səl ər də  bir-
birini təkrar etmirlər. Belə ki,
pedaqoji fəaliyyət müəllimin şagird -
lərə təsirini əhatə edir, pedaqoji
ünsiyyət-birgə fəaliyyət zamanı
müəllimin və şagir  dlərin əməkdaş lı -
ğından ibarətdir.

Pedaqoji fəaliyyəti, pedaqoji
ünsiyyəti müəllim şəxsiyyətindən
kənarda nəzərdən keçirmək mümkün
deyildir. Müəllimin profes soq ra -

masını yara dar k ən qeyd olunan bu
üç cəhət nəzərə alınmalı, pedaqoji
fəaliyyətin subyekti olan müəllimin
məqsəd və vəzifələri diqqət mər -
kəzində durmalıdır. Çünki pedaqoji
fəaliyyətin uğurlu təşkili birtərəfli
qaydada müəllimin professoqraması
nəzərə alınmadan gerçəkləşdirilə
bilməz. 

Pedaqoqun professoqaması-müəl -
lim şəxsiyyətinin peşəkar fəliyyət
bacarıqlarını, təlim və tərbiyə pro -
sesində yaranan vəzi fələrin öhdə -
sindən gəlməyə xidmət edən vacib
olan psixoloji keyfiyyətlərin olma -
sını nəzərdə tutur. 

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki,
müəllimin professoqramasında aşağ -
 ıdakı struktur nəzərə alınmaldır:

1. Professorqamanın hansı konk -
ret sahəyə uyğun tərtib olunduğu
göstərilməlidir. Ona görə ki, pedaqo-
ji fəaliyyət özünüdə geniş ixtisas sa -
hə lərini əhatə edir. Bu peşə əla -
mətləri təsir obyektinə, təlim ob -
yektinə və tədris edilən fənnin xarak -
terinə görə bir-birindən fərqlənir.
Burada təsir obyektinə hər şeydən
öncə öyrənənlərin yaş xüsusiyyətləri
mühüm təsir göstərir. Bununla ya -
naşı professoqramada təhsil müəs si -
səsinin özəllliyi də nəzərə alın ma -
lıdır. 

2. Müəllimin biliklərinin həcmi,
bacarıqları və vərdişləri professoqra-
mada öz əksini tapmalıdır. Profes -
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soq ramanın bu hissəsində müəllimin
biliklərinin  məcmusu, öz peşəsinin
sirlərinə dərindən bələd olması,
professorqamasını in ki  şaf etdirməsi
üçün yeni biliklərin əldə olunmasına
və öz peşə səviyyəsinin yük sə dil -
məsinə yönəlmiş yol və vasitələrin
bilməsi kifayət etmir.Burada  peda -
qo q un xüsusi metodoloji hazırlığı da
əsasdır. 

Qeyd olunan cəhətlərlə yanaşı
müəllimin professoqramsının məz -
mun cəh ət  ləri də xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu peşənin məzmun tərəf -
lərinin ayırd edilməsi müəl limlik
peşəsinin professoqramasının tam
şəkildə yaradı lımas ını təmin edir. 

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki,
pedaqoqun peşəkarlığının səviy -
yələri müəyyən ierarxiya şəklində
olub pedaqoji əməyin daha yüksək
göstəricilərinə çatmağa doğru gedir.
B.H.Əliyev, K.R.Əliyeva və
R.V.Cab barov onun aşağıdakı səviy -
yə lərini fərqləndirirlər:

- peşəyə yiyələnmə səviyyəsi,
ona adaptasiya, müəllim tərəfindən
normaların, lazımi üsulların, texno -
logiyaların ilkin mənimsənilməsi;

- pedaqoji ustalıq səviyyəsi-
peşədə yığılmış mövcud təcrübənin
ən yaxşı nümunələrinin ötürül mə si -
nin səviyyəsi, iştirakçılara təcrü bədə
mövcud olan yollarla fərdi yanaş -
 mağın öyrədilməsi, bilikləri ötürmək
metodlarına yiyələnmə, şəxsiyyətə

bələdləşmiş təlimin həyata keçiril -
məsi və s.

- pedaqoqun peşədə özünüaktual -
laşdırma səviyyəsi- pedaqoji peşənin
öz şəxsiyyətinin imkişafına xidmət
edən imkanlarının dərk olunması,
peşənin üsulları ilə özünüinkişaf
etdirmək, öz pozitiv keyfiyyətlərinin
uğurlu gücləndirilməsi, neqativlərin
gizlədilməsi, fərdi tərzin möhkəm -
ləndirilməsi;

- pedaqoji yaradıcılıq səviyyəsi-
şəxsi yaradıcı töhfəsi ilə pedaqoqun
təcrübədə peşəsini zənginləşdirməsi.
(2, с.155).

Müəllimin pofessoqramsının məz -
mun tərəfi özünüdə aşağıdakıları
ehtiva edir:

- müəllimi şəzxsiyyətinin əxlaqi -
peşə və idraki istiqamətlərinin özün -
də əks etdirən xüsusiyyətlər; 

- müəllimin pedaqoji – psixoloji
hazırlığıına verilən tələblər;

- mütəxəssis kimi hazırlanmanın
həcmi və tərkibi;

- peşə üzrə metodiki hazırlığın
məzmunu. 

Bütün bunlarla yanaşı müəl -
limini peşəkar kimi hazlanmasında
bir sıra cəhətlər də xüsusi əhə -
miyyətə ma lik dir. Müəllimini psi -
xoloji hazırlı ğının olmaması onun
peşəkar kimi fəaliyyətini aşağı salır
və onun pro fes soq ramasınada çatış -
mazlıqların yaranmasına gətirib
çıxarır.
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3. Psixofizioloji tələblər və pe -
şəyə əks göstərişlər. Məlumdur ki,
pedaqoji fəaliyyət digər peşə sahə -
lərindən onunla fərqlənir ki, bu
sahədə çalışan şəxslərdə yüksək
məsulliyyət hissi olmalıdır. Müxtəlif
tədqiqatçılar pedaqoji fəaliyyətə
xüsusi şəraitdə həyata keçirilən fəa -
liyyət kimi yanaşırlar və göstərirlər
ki, müəllimlik peşəsi daima gər -
ginlik tələb edən, psixi funksiyaların
və şəxsi resursların səfərbərliyini
tələb edən peşə sahəsidir. Ona görə
də müəllimin porofessoqramasında
onun fəaliyyətini həyata keçirməyə
çətinlik yaradan  həm şəxsi, həm də
psixofizioloji xüsusiyyətlər əks
olunmuşdur ki, bunlar da bu fəa liy -
yətin qurulmasında müəyyən çətin -
liklər yaradır.

4. Peşə çətinlikləri. Aparılmış
tədqiqatlar göstərir ki, hər bir sahədə
olduğu kimi müəllimlik peşəsində də
bir sıra peşə deformasiyaları özünü
göstərir. Faktlar göstərir ki, müəl -
limlik peşəsində özünü göstərən  və
tez-tez rast gəlinən deformasiyalar
bilavasitə daimi gərginlik, müəl -
limlərlə və kollegiyaları ilə kon flikt -
lər, monton fəaliyyət və s. ilə əla -
qəldir.

Müəllimin peşə professoqr am -
sında onun çətinliklərini göstərən
cəhətlər diqqət mərkəzində olmalı,
eləcə də peşə deformasiyasına qarşı,
çətinliklərə qarşı dözümlülük tələb

edən fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər
göstərilməlidir. Hər bir müəllim
olmaq istəyən şəxs bu çətinlikləri
nə zərə almalı və peşə defor ma si -
yasına uğramaması üçün öz fəaliy -
yətini yüksəltməli və onu uğurlu
təşkil etməlidir. Pedaqoqun peşə -
karlığı özündə aşağıdakı cəhət ləri də
ehtiva edir:

- pedaqoji fəaliyyətin növlərinin
effektiv yüksək nəticəyə yönümlü
icrası (öyrədici, inkişafetdirici, tərbi -
yəedici, diaqnostik, korreksion, özü -
nütəhsil və s.);

- tam humanistik pedaqoji ünsiy -
yət (pedaqoji prosesin digər iştirak -
çıları ilə əməkdaşlığı təmin etməyə
istiqamətlənmiş səviyyə).

Bütün bunlarla yanaşı qeyd et mək
lazımdır ki, müəllimlik peşəsi nə
qədər çətin və məsuliyyətli peşə sa -
 həsi olsa da, onun inkişaf etdiril mə si
və peşə qabiliyyətlərinin artı rıl masına
nail olmaq olar. Şəxsiy yətin və ya
konkret müəllimin peşə sinin yük səl -
dil  məsi üçün daima çalış ma lı dır. Bu -
nun üçün o özünün peşə kar us talığını
artırmalıdır. Bir mü hüm cə həti də
nəzərə almaq lazımdır ki, peşə key -
fiy yətlərinə verilən tələ b ləri diqqət
mərkəzinə gətirərkən in sa nın real
imkanlarını ilə, peşə yük lən mə lərini,
peşə fəaliyyətinin mo tivlərini və s. ki -
mi amilləri də  nəzərə almaq lazımdır.

Bir sıra hallarda peşənin həmin
fəaliyyətin başqa sahələrinə dəyiş -
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mək lazım gəlir. Pedaqoqun peşə
pro fes soqraması yaradılarkən dar
mənada deyil, geniş mənada onun
tətbiqini dairəsini nəzərə almaq
lazımdır.

Müəllimin peşə komponentli yi -
nin artırılması üçün bir sıra cəhət -
lərin nəzərə alınması zəruridir. Mü -
şa hidələr göstərir ki, müəllimlər
müəyyən iş stajına malik olduqdana
sonra onlarada gücsüzlük, ümidsiz-
lik, perspektivsizlik özünü göstər -
məyə başlayır. Belə olan halda
müəllim əməyi üçün əxlaqi stimul
yaranmır. Başqa bir tərəfdən aşağı
əmək haqqının olması göstərir ki,
müəllim öz peşəsindən faktiki
ayrılır. Məhz buna görə də müəllim
əməyinin həmişə stimulaşdırılması
vacibdir. Hər şeydənə öncə onun
fəaliyyətini motivasiya edən amlləri
öyrənmək və professoqramanı bu
yönümdə tərtib etmək lazımdır.

Müəllim hazırlığı həyata keçirən
müəssisələr, pedaqoji təşkilatlar nə -
zərə almalıdır ki, peşə seçilmə sin də
professoqramının çox böyük əhə -
miy yəti var və bu nəzərə alınma -
lıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, müəy -
yən sahədə biliklərin olması, baca -
rıq ların mövcudluğu, vərdişlərin ya -
ranması və s. hələ də müəyyən bir
şəxsin istədiyi sahədə özünütəsdiq
etməsi və ya həmin sahənin mütə xə -
sissinə çevrilməsi demək deyildir.

Professoqramanın tam şəkildə həyat
keçməsi üçün müəllimin öz biliyini
daima aratırması, öz əməyinə olan
münasibəti yeniləşdirməsi, eləcə də,
əxlaqi və mədəni dəyərləri özününkü
kimi qəbul etməsi zəruridir.

Öz fəaliyyətində müəllim gələcək
nəsilin tərbiyəsi və formalaş dırıl ma -
sı istiqamətlərini bilməli, öz əxlaq və
davranışı ilə tələbələrə və şagirdlərə
nümunə etalonuna çevrilməlidir. O,
öz işinə yaradıcı yanaşmalı, prin si -
pallığını və tələbkarlığını artırmalı,
özünün dünyaya və insanlara mü -
nasibətində optimist və pozitiv möv -
qe tutmalı, sosial məsuliyyət onun
fəaliyyətində öncül yerlərdən birini
tutmalıdır. 

Müəllimin professoqramasında
aparıcı yeri onun dünyaya emosion-
al-iradi və intellektual münasibəti
tutmalıdır. Bu baxımdan pedaqoqun
mövqeyində sosial və peşəkar möv -
qeni fərqləndirirlər. Sosial möv qe -
lərdə onun dəyərləri, dünyagörüşü,
baxışlar sistemi və s. öz əksini tapır,
peşəkar möv qeyi ndə isə öz peşəsinə-
müəllim peşəsinə, pedaqoji fəaliy -
yətin məqsəd və vasi t ələrinə mü -
nasibəti əsas yerlərdən birini tutur. 

Müəllimin professoqramasında
onun növlərinədən biri kimi diaq -
nostik professoqrama xüsusi çəkiyə
malikdir. Diaqonstik professoqrama
fəaliyyətin xaraktersitikası olub, pe -
şə yönümündə metodikaların və
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kadr ların seçil məs in də, yerləş diril -
mə sində və hazırlanmasında mühüm
yer tutur. 

Diaqnostik professoqramanı o
zaman tərtib elirlər ki, o zaman
fəaliyyətin optimallığının aşağı düş -
məsinin səbəbləri, baş verən tarv -
maların, kollektivdəki konfliktlərin
təzahürünün səbəbləri bəlli olmasın.
Bütün bunları ümumləşdirib deyə
bilərik ki,müəllimin professoq ra ma -
sı elə tələblər sistemidir ki, bu tələb -
lər ilk növbədə müəllimin şəxsiy -
yətinə, qabiliyyətlərinə, ustalğına və
psixofizioloji imkanlarına yönəl miş -
dir. Müəllim öz sağlamlığının qay -
ğısına qalamalı, həmişə formada ol -
mağa çalışmalıdır. Müəllim üçün
əqli, estetik, təşkilatçı, kommunika-
tiv və ekspressiv qabiliyyətlər olma -
lı dır. Müəllim peşəsi əməkdaşlığa,
yaradıcı nailiyyətlərə malik olmağa,
özünüdrəketməyə və emosonala tə -
ma sa meyilli olmalıdır.

Müəllimin «Mən obrazı» özündə
müsbət tendensiyaları əks etdirməli,
şagirdlər haqqında pozitiv təsəv -
vürləri ehtiva etməli, pedaqoji fəa -
liy yət onun üçün arzu edilən olmalı
və özünəhörmət yüksək səviyyədə
olmalıdır.

Müəllimi digər peşə sahələrindən
fərqləndirən əsas keyfiyyətlər aşağı -
da kılardar:

- müşahidəçilik;
- dərin yumor hissi;

- təşkilatçılıq bacarığı;
- optimizm;
- müsətəqillik;
- məsuliyyətlilik;
- simpatiyaya hazırlıq;
- empatiya;
- başqalırının dərdini başa düş -

mək bacarığı;
- şagirdlərin əhval-ruhiyyəsini

an lamaq bacarığı;
- şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiy -

yətlərini bilmək.
Bütün bunlarla yanaşı müəllimin

professoqramasınad bir sıra kompo -
nent lər də üstünlük təşkil edir: 

- şəxsiyyətin psixikasına dair
biliklər;

- pedaqoji bacarıqlar;
- iştirakçıların şəxsiyyətlərini in ki -

şaf etdirmək və öyrənmək bacarıq ları;
- öz şəxsi xüsusiyyətlərini öyrən -

mək, inkişaf etdirmək bacarığı;
- pedaqoji əməkdə mənəvi dəyər -

ləri anlamaq və qorumaq;
- özünün şəxsi və peşəkar özünü

inkişaf planlarını qurma və gerçək -
ləşdirmə bacarıqları; 

- öz əməyini öyrənmək, öz fərdi
tərzini və xronometrik təhlil etmək
bacarığı; 

- əmək məhsuldarlığını qoruyub
saxlamaq bacarığı və s.;

- peşəkar və pedaqoji mövqelər;
-özünüdiaqnostika, dərk olunmuş

fərdiyyət;
- peşəkar vacib xüsusiyyətlər;
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- pedaqoji məqsədgüdmə (iştirak -
çı ların imkanlarını nəzər almaqla öz
fəaliyyətini planlaşdırmaq qabiliy -
yəti kimi; 

- öz peşəkar inkiçaf planlarını
qurmaq); pedaqoji refleksiya peda -
qoqun uğurunu özünə yönəltməsi
kimi, pedaqoji özünüdərk;

- pedaqoji qabiliyyətlər (baş -
qasını başa dğşmək və ona təsir
etmək) (2,с.155).

Psixoloqların гənaətincə, peşəkar
pedaqoji kompetentlik peşəkar peda -
qoji bilik və bacarıqları, peşəkar peda -
qoji mövqeləri, şəxsiyyətinin peşə kar
keyfiyyətlərini və s. özündə komp lеks
şəkildə əks еtdirir ki, bu da müəllim
pеşəsinə vеrilən tələbləri yüksəkdir.

Müasir pedaqoqun peşəkarlığı bir
sıra meyarlara cavab verməlidir:

- Obyektiv meyarlar: pedaqoji
fəa liy yətin effektivliyi (onun əsas
növlərinin  öyrədici, inkişafetdirici,
tərbiyəedici, habelə pedaqoqun fəa -
liyyətinə kömək edən – diaqnostik,
korreksion, konsultasion, təşki lati-
idarəedici, özünütəhsil və s.);

- Subyektiv meyarlar: davamlı
pe daqoji istiqamətlənmə (peşədə qal -
maq istəyi), dəyərlər, özünə peşə kar
kimi müsbət münasibət, əməkdən
məmnunluq;

- Prosessual meyarlar: pedaqoq
tə rəfindən sosial uyğun, humanistik
istiqamətlənmiş üsullar, əməyində
istifadə etdiyi texnologiyalar.

- Nəticəvi meyarlar: pedaqoji
əməkdə cəmiyyət tərəfindən sifariş
olunan (iştirakçıların şəxsiyyətin for -
malaşdırılması, sürətli dəyişkən cə -
miyyətdə həyata hazırlığın təmin
olunması) nəticələrə nail olmaq.  Bü -
tün bunlar göstərir ki, müəll im in
professoqramasının yaradılması yal -
nız ənənəvi ideyalara arxa la n ma q la
həyata keçirmək olmaz. Burada təh -
silin forması, məzmunu və yeni so -
sial-iqtisadi şərait nəzərə alınmaldır.
Yeni təhsil sisteminə – Boloniya
siste minə inteqrasiya müəllimin
profes soq ramasının yaradılmasında
yeni prespektivlər vəd edir və bu
sahədə Avropa dəyərlərinin nəzərə
alın ma sını zəruri edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi.
Məqalədə müasir dövrdə müəl -

limin professoqraması tədqiq edilir.
Müəllimin professoqramasının qu -
rul  masında irəli sürülən elmi-psi xo -
loji fikirlər təhlil olunmuş, müəl li -
min professoqramasında üstün möv -
qeyə malik keyfiyyətlər sitem ləş di -
ril miş, müəllim peşəsini müasir pro -
fessoqraması təsvir edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti
və tətbiqi.

Məqalədən əldə olunmuş nəti cə -
lər təlim və tərbiyə prosesində isti -
fadə edilə, pedaqoji psixologiya üzrə
mühazirə kurslarda faydalanmaq,
eləcə də müəllim hazırlığında isti fa -
də etmək olar.
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Məqalə ……… fakültəsinin elmi
şurasının  2011-ci il tarixli iclasında

müzakirə edilmiş (protokol №        )
və çapa məsləhət görülmüşdür.
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Современная модель учительской профессиограммы

Абстракт

Статья посвящена описанию современной модели учительской про-
фессиограммы. Здесь указывается, что динамичные изменения в совре-
менном обществе создают потребность ряде изменения в современном
обществе, поэтому требования учителя самая почетная профессия в
обществе, поэтому требования к этой профессии очень строгие. Здесь,
в первую очередь, обращается внимание на психологические качества
педагогической деятельности. Все исследования, проводимые в этой
области, систематизируются, анализируется структура и требования к
профессиограмме учителя. Автор показывает, что профессиограма
педагога включает в себя навыки профессиональной деятельности учи-
теля, наличие необходимых психологический качеств, которые служат
преодолению возникших проблем в учебно-воспитательном процессе.
Содержательная сторона профессиограммы учителя отражает в себя
некоторые особенности. В статье указывается, что наряду с некоторыми
особенностями в подготовке учителя как профессионала, играют важ-
ную роль и его личностные психологические качества. Отсутствие пси-



хологической подготовки учителя снижает его профессинальную дея-
тельность и приводит к образованию недостатков в его профессиограм-
ме. Автор считает, что при подготовке профессиограммы учителя учи-
тывается не только специфика профессионольной деятельности, но и
изменения, происходящие в обществе, а также социально-экономиче-
ское положение учителя.

The Teacher Professiogramma And Its Modern Model

Abstract
The article deals with the teacher professiogramma and the description of

its modern model. It says that the dynamic changes of the modern society
have made it necessary to realize several changes in teachers’ professional
preparation and professiogramma. The article mentions that as the profes-
sion of teaching is considered the most reputable profession in society, the
demands on this profession strictly differ from the demands on other profes-
sions. Here the psychological properties of pedagogical activity are in the
centre of attention. The research work in this sphere is systematized. The
requirements to teacher professiogramma and its structure are analysed. The
author explains that the teacher professiogramma includes the teacher’s pro-
fessional activity abilities and the presence of essential psychological qual-
ities which help to manage the abligation that come along in the education
proses. The contents of teacher professiogramma reflect several points. It is
mentioned in the article that together whit the other properties, teacher’s
individual psychological properties are also necessary in teaching process.
The absence of psychological readiness lowers the teacher’s proficiency and
leads to the creation of lacks in his professiogramma. The author’s conclu-
sion is that in the creation of teacher’s professiogramma, not only the
specifics of proficiency  but also changes happening in the society and the
teacher’s social-economic welfare must be taken into consideration. 

Azərbaycan Respublikası Təhsi Problemləti İnstitutunun Elmi şurasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol 7)

Rəyçi H.Ə. Əlizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor
Məqalə  redaksiyaya 19 sentyabr 2011-ci ildə daxil olmuşdurur
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Məlumdur ki, xroniki ağ -
rı lar bir sıra psixi və -
ziy  yətlərlə eynişləş di -

rilir və əksər hallarda düzgün diaq -
noz qoyulmasını və həkimin xəs tə -
nin vəzəiyyətinin tam şəkildə baş
düş məsinə maneçilik törədəir. Xü su -
silə də xroniki ağrılar zamanı orta ya
çıxan iztirablar bir növ həmin ağrını
xatırladır və xəstənin psixi sfe   rasına
hərtərfli təsir göstərir.  1960-cı illərin
ortalarına kimi hesab edirdilər ki, ağ -
rı hüceyrələrin zədə lənməsinə ve ri -
 lən qaçılmaz sensor cavabdır. Bu
vax ta qədər  ağrı duy ğularının affek-
tiv aspektinə az əhə miyyət verilirdi.
Eləcə də, ağrı duy ğularının yaran ma -
sında mühüm rol oynayan psixoloji
amillər, o cümlə dən  genetik amillər,
cin si amillər, keçmiş təcrübə, həyə -
can səviyyəsi və gözləmələr diqqət -
dən kənarda qalırdı. Son illrədə bu
faktların nəzərə alınması ağrı duy -

ğularının mexanizminin müəyyən -
ləş dirilməsində və ağrının həkim
tərəfindən daha anlaşıqlı qavranı l -
ması üçün bir sıra nəaliyyətlər əldə
olunmuşdur. Demək olar ki, hər kəs
heç olmazsa bir dəfə baş ağrısı,
dərinin yanması, kəsiklər və s. kimi
zədələnmələrə məruz qalmışdır.
Həm çinin əməliyyalara məruz qal -
mış insanların, ağrının bütünlüklə
mənasını və mahiyyətini dərk etmiş
insanların ağrı haqqında təsvvürləri
digərlərindən fərqlənməsi heç kimə
sirr deyildir. Ancaq bir sual meydana
çıxır.Görəsən bu ağrılar  har hansı
orqanın patologiyası zamanı ortaya
çıxır, yoxsa çəkdiyimiz iztirablar
xro niki ağrının yaranmasına və for -
masına təsir edir?

Tibbi və müalicə işinə  çox böyük
maliyyə vəsatinin yatırılmasına bax-
mayaraq bu gündə çoxları xroniki
ağrılardan əziyyət çəkir və onun
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düzgün olmayan müalicə üsulları ilə
müalicəsi davam edirlər. Ancaq müəy -
 yən nəticə irəlidə söylədiyimiz kimi
yoxdur. Bəs görəsən səbəb nədir?
Bu nun üçün ağrı ilə iztirabıın fərqli
cəhətlərini və mexanizmini aydın laş -
dırmaq lazımdır. 

Ən son tədqiqatlarda ağrı - or qa -
nizmin bioloji tamlığının zədə lən -
mə si və təhlükə duyğusu kimi səciy -
yələndirilir (5,səh.7). İztirab isə «mən-
konsepsiyanın»(özünün) defor masi -
yası və ciddi təhlükə duyğusu olub,
koqnitiv dissonansın yaran ması ilə
ortaya çıxır. Yəni insan özün  dən nəyi
gözləyir, o kimdir və real lıqda nə iş
görür və s. kimi təsəv vür lər arasın -
dakı ziddiyyət kimi səciy yələnir (6).
Bir sıra xəstələr xroniki ağrılardan
məhz ona görə əziyyət çəkirlər ki,
xəstəlik onların «kimliyini» dəyişir.
Onlar öz əvvəlki «Mən» lərini sanki
itirirlər. 

Məlumudur ki, fizioloji səviy -
yədə xroniki ağrı neyroendokrin sis -
tem lə rində yorğunluqla, disforiya
ilə, psixi və fiziki fəaliyyətin po zul -
ması ilə müşahidə olunan ge niş lən -
miş və destruktiv sterss ya ra dıcı ca -
vabla mü şahidə olunur. Funksional
məh  dud laşma və bu diskomfort duy -
ğu la rın konstel ya siyası neqativ dü -
şüncə tər zinin formalaşmasına və
xəs tənin fərdiyyətinin qeyri-adekvat
dərk olun masına gətirib çıxarır. Belə
bir qə naət hasil olur ki, yaranmış

vəziyyət psixi funksiyaların lən gi -
məsinə və orqanizmin iztirabına zə -
min yaradır. Pasiyentlər normal fəa -
liy yət göstərə bilmədikdə, normal
so sial fəaliyytədə iştirak edə bil mə -
dikdə və ailə həyatında  bir sıra prob -
lemlər yaşadıqda artıq iztiraba məh -
kum olurlar. Təbii ki, xəstələrin iz -
tirab çəkməsinə müxtəlif amillər sə -
bəb ola bilər. Həkimin başlıca vəzi -
fəsi məhz xroniki ağrılardan yaranan
iztirabı aradan qaldırmaq və bunun
sayəsində pasiyentin normal həyata
qayıtmasını təmin etməkdəir. 

Bir məsələ də qeyd olunmalıdır
ki, ağrıdan fərqli olaraq iztirab hə -
kim lər üçün çox da anlaşılan duyğu
və ya hiss deyil. Eləcə də onun ağrı
ilə əlaqəsi elmi baxımdan tam araş -
dırılmadığından onlar bu sahəyə elə
də əhəmiyyət vermirlər.

Ağrının öyrənilməsi ilə bağlı
Bey  nəlxalq asossasiyada (4) ağrı
«ar tıq baş vermiş və potensial təh lü -
kədən yaşanan xoşagəlməyən emo-
sional və sensor duyğular kimi sə -
ciy yələdirlir. Təbii ki, ağrıların duy -
ğu ların bir növü kimi təqdimi heç
kimdə şübhə doğurmur. Lakin duy -
ğularda müşahidə olunan emosional
yaşantıların duyğu səviyyəsinə qalx -
ması üçün qıcıqlandırıcının intensi v -
liyi vacidir. Yəni duyğunun əmələ
gəl məsi üçün həm hiss üzvünün,
həm də qıcıqlandırıcının müvafiq
qar şılıqlı təsiri olmalıdır. Məhz bu
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zamn duyğu əmələ gəlir. Ancaq
iztirab halı belə deyildir. Həssalığın
yüksəlməsində ağrı adaptasiya və or -
qanizmin yaşamsı üçün əhəmiy yətli
informasiyanı daşyır. Emosional
ele  mentlər isə zədələnmənin orq-
naizm üçün bioloji əhəmiyyətini əks
etdirir. 

«İztirab» və «ağrı» anlayışlarını
çox zaman qarışdırır və ya onları si -
nonim anlayışlar kimi işlədirlər. De -
mək olar ki, onların hər ikisi tam
fərqli fenomenlərdir. İztitrab - daha
geniş anlayışıdır  və onun yaran ma -
sına müxtəif amillər səbəb ola bilər.
Ağrı isə onun yaranmasınada yalanız
br amildir. Hər cür ağrı iztirab yarat -
mır və hər cür iztirab da ağrı for ma -
sında yaşanılmır.

Bir sıra hallarda isə onlar qar şı -
lıqlı təsirdə və vəhdətdə olurlar.
İztirab hansı-sa itki və ya travma ilə
bağlı olan və əkəsər hallarda psi xo -
loji əlilliyə gətirb çıxaran xoşagəl -
mə yən və ya uyğun olmayana döz -
mək dir.

İztirab prosesini başa düşmək və
dərk etmək üçün  insanını sosial  və
psi xoloji vəhdətinin anlamaq zəru -
ridir (7,səh.122). Cassel həkimlərdən
pasiyentlərə insan kimi yanaşamğı
təfdlif edir. O qeyd edir ki, insan tar-
ixi prosesdə və sosiallaşmada özü -
nün unikal fərdəiyyətini əldə edir ki,
bu da hək m ilər tərəfindən dərk olun -
malıdır. Cassel hesab edir ki, iztirab

şəxsiyyətin   bütüövlüynün bir hissə -
sinin nəzərə çarpacaq pozuntusudur.
Fikrimizcə bu məsələlərlə razılaş -
mamaq olmaz. Bizim qənaətimizcə
iztirab  «Mənin» inteqartiv bütövlü -
yünün pozulmasının dərk olun ma -
sıdır. Bu çox mürəkkəb və çoxcəhətli
anlayışdır (7,səh.120). 

Klinik tədqiqatlar göstərir ki,
bədənin aşağı və yuxarı ətraflarının
amputasiyası nəticəsində ortaya çı -
xan duyğular təsdiq edir ki, beyin də
insan bədəninin bütövlüyü  haqqında
təsvvürlər vardır və onlar heç vaxt
pozulmur. İnsan öz qolunun itirdikdə
qol haqqınıda təsvvürələr beyində
qalır, lakin qolun öz reallıqda olmur. 

Belə duyğuları tədqiqatçılar çox
zamana «Mən agent» adlandırır.
Bihoverist yanaşmada «Mən» öz tə -
la batlarının axtarışınıda olan və on -
ların təmini həyata keçirməyə çalı -
şan, ətraf gercəkliklə tarazlığı qoru -
yub saxlamağa çalışan  məqəsəd yön -
lü agentdir. «Mən agent» öz müna -
sibətlərini başqa amadlarla  bir halda
kop perasiya pirnsipinə, digər halda
isə rəqabət prinsipinə görə qurur.
Seçi lən üsul hər bir halda fərdin qar -
şıya qoyduğu vəzifələrə çatmağı və
müəyyən nəaliyyətlərə qovuş mağı
diktə edir. «Mən agent»in ef fek tiv -
liyi haqqında şəxsi təsəv vür lər insa -
nını özünə inamının səviy yəsini
müəy yən edir və özününeffektiliyi
adlanır. Bu təsəvvürlər patoloji ağrı
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vəziyyətlərinə uyğunlaşmada mü -
hüm rol oynayır.

Koqnitiv «Mən» - koqnitiv səviy -
yədə «mən» duyğusunun daha artıq
fundamental proseslərdə məh sulu
kimi özünü təqdim edir. «Mən» hissi
keçmiş, indiki vəziyyəti və gələcəyi
özündə əks etdirməklə gələcək işləri
proqnozlaşdırır. Bu xüsusiyətlər bir
sıra patoloji hallar keçirmiş, o cüm -
lə dən beyinin travması zamanı baş
verən pozuntuları olan pasiyient -
lərdə demək olar ki, müşahidə olun-
mur. Bununla belə bir sıra xəstəlik -
lər də o cümlədən şizofreniyalarda
«Mən» hissinin təhrif olunması, no -
si septiv sistemin ciddi zədələnməsi
zamanı da ağrıya qarşı qeyri-həs -
salıq müşahidə olunmaqdadır. Sağ -
lam adamlarda «Mən» hissi  demək
olar ki, fərdi xarakter daşıyır və
insanlar bir-birindən özünüqiymət -
lən dirmə, emosional pozuntuları də -
yiş mək hazırlığı və s. mövcud olur.

Bununla yanaşı ağrı duyğularının
yaranmasında  emosional  dözümlü -
lük yaşauyğun dəyişir. Burada dina -
mik «mən» mühüm rol oynayır. Yet -
kinlik yaşında qarşılıqlı münasi bət -
lər və sosial identitfkasiya daha da
təkmilləşir. 

Fizioloji baxımdan dağıdıcı ha di -
sə lərin və vəziyyətlərin  psixososial
fəsadları fərdin özünüidentifikasiya
səviyyəsinə görə bir-birindən fərq lə -
nir. Əl əzələlərində əmələ gələn ar tı -

rırtlər orta yaşlı nəsil üçün elə də
ciddi fəsadlara gətirib çıxarmır, am -
ma peşakar müsuqiçi üçün bu dra -
ma tik faciəyə, onun gələcək pe res -
 pektivlərinə hərətərfli zərbə vura
bilər.  

Hər bir konkret situasiyada iztira-
ba uyğunsuzluq müəyyən səviyyədə
fərdin cəmiyyətdəki statusundan,
özü haqqında təsəvvürlərindən çox
asılıdır. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən
ağrının fərdi şəxsilər üçün  əhəmiy -
yəti, çəkdiyi iztirabın əhəmiyyəti ilə
eyniləşdirilə bilməz. Sadəcə olaraq
ağ rı və iztirabın dinamikasına nəzər
ye tirsək görərik ki, birini zamana di -
gərinin isə saniyələrə ehtiyacı var.
Bu baxımıdan onları eyniləşdirmək
çə tindir. Başqa bir tərəfdən iztirab
bir başa şəxsiyyətin strukturunu
məhv edir, onun gələcək peres pek -
tiv lərinin üstündən xətt çəkir, ağrı isə
müvvəqəti onu normal vəziyyətdən
uzaq laşdırır. Bir halda həkimlərin
mə sələyə müdaxiləsi müsbət nəticə
verir, digər halda isə bunu söyləmək
qeyri-mümkündür. 

Görəsən ağrı psixi vəziyytlərə ne -
cə təsir göstərir? Mütamadi ağrı psi -
xi proseslərdə, vəziyyətlərdə və xas sə -
lərdə müəyyən dəyişiklik yarada bi -
lər mi? Başaq cür desək ağrı necə is -
ti rab yaradır? Onun psixoloji və tibbi
mexanizmini öyrənəmək olarmı?  Sual -
lara birmənalı cavab vermək çətin -
dir. Həkimlər hesab edirlər ki, ağrı
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fərdi - subyekti yaşantıdır və hamı
üçün ümumi olan resepti ortaya qoy -
maq bir qədər çətindir. Bu nöq teyi-
nəzər inadırıcıdır, ancaq bitkin deyil.

Məlumdur ki, hüceyrələrin zədə -
lən məsi ağrı impulusları yaradır.
Priferik və mərkəzi mexanizmilər
sensitizasiya mexanizmi  vasitəsilə
ağrını bir qədər də artıra bilər. Lakin
bununla belə hüceyrlərin zədələn mə -
si eyni vatxda iki ağrı növünü -
nosiseptiv və neyropatik ağrıları
yarada bilər. Təkrar impuluslaşdırma
və digər proseslər priferik aparatı,
eləcə də onurğa beyinə aparan  yol -
ları senistizizasiya edə bilər ki, bu da
ağrının şiddətinin azalmasına gətirb
çıxara bilər. Talamusa daxil olan siq-
nallar təhlükə haqqında məlumat ve -
rir və bu zaman onurğa-talamik yol-
lar stressor kimi fəallaşır, hipo ta la -
mu sun xüsusi maddələr ifraz etmə -
sinə  səbəb olur və müəvəqqəti adap-
tiv neyroendokrinlər vasitəsilə siq-
nala cavab verirlər. Uzun müddətli
siqnallar və ağrılar, eləcə də no si -
sieptiv və neyropatik ağrılar ney -
roen dokrin tənzmini poza bilər ki, bu
orqanizm üçün fəsadlara gətirib
çıxarır.

Hər hansı mənfi təcrübə, sterssor
rolunda çıxış edib, ağrı yarada və
hemostatik sistemin fizioloji və psi -
xoloji pozuntusuna səbəb ola bilər.
Belə təsirlər həm müsbət, həm də
mənfi xassəyə malik olurlar. Neqativ

fizioloji təsirlər (onları stresorlar ki mi
də təqdim etmək olar) özündə trav -
matik zədələnmələri, toksik ef fekt -
ləri, qan itirlməsini, temperaturun  də -
yiş məsini əks etdirir. Bir sıra psi xo loji
təsirlərin neqativ sterssorlar ki mi də
orqanizmə mənfi təsiri müm kün dür.

Mənfi psixoloji təsirlərə və və -
ziy yətə nəzarət edə bilmədikdə, ətraf
aləmdə baş verənləri proqnozlaşdıra
biləməkdə orqanizm ətraf ger çək lik -
lə əks əlaqə mexanizmni itirir. Belə
hallarda koqnitiv ustanovkalar və
neqativ inam, gözləmələr - doğrudur,
yalandır ziddiyyəti arasında qalır və
ağrının şiddətlənməsinə və ya onun
xroniki vəziyyətə keçməsinə gətirib
çıxara bilir. Ona görə də ağrı zamanı
əlavə neqativ halların yaranamsına
yol vermək olmaz. Belə ki, həmin
neqativ hallar ikinci dərəcəli ağrılar
kimi  də öünü təqdim edə bilər.

Hər cür neqativ psixoloji təsirlər,
o cümlədən sterssorlar endokrin və
nevraloji adaptaiv formaya malik
olur, davranışın dəyişilməsinə yönəl -
dilmiş hemostaz sisteminin bər pa -
sına gətirib çıxarır. Lakin bu müta-
madi olarsa əlavə enerji itkisinə sə -
bəb olur. Əgər stressor mütamadai
təsir göstərirsə bu zaman dezadap-
tasiya baş verir, fiziki və psixoloji
vəziyyətin dəyişməsinə, ağrı duyğu -
larının əmələ gəlməsinə imkan verir.

Psixoloj stressorlardan fərqli ola -
raq fizioloji stressorlar simpatik sinir
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sisteminin hərtərəfli və geniş şəkildə
fəallaşmasına səbəb olur, bir sıra
mad dələrin  o, cümlədən kortizolnın
ya ranmasına və əks əlaqə mexaniz-
mi və dövr  etmə sayəsində bioloji ak -
tiv maddələrin orqanizmidə taraz lı -
ğını qoruyub saxlayır. Xroniki xəstə -
lər də ağrılar zamanı belə təsirlər
müx təlif psixoloj xəstəliklərin və po -
zun tuların ortaya çıxmasına şərait
yara dır. Demək olar ki, xroniki ağrı -
lar dan və xəstəliklərdən əziyyət çə -
kən pasiyentlərin əksəriyyətində irə -
li də söylədiyimiz kortizolun artıq -
lama sı ilə ifrazı müşahidə olunur.

Əgər sağlam adamlarda bu proses
günün yarısında baş verirsə, pasi -
yent lərdə bu proses həm günorta,
həm də axşam başa verir ki, bu da
onur ğa beyin maddəsinin çoxal ma -
sına, qanda və sidikdə mayenin miq -
da rının atrmasına  səbəb olur. Korti-
zolun ifrazı sağalma porsesi qurtar -
dıq dan sonra bərpa olunur. Bütün
bun lar göstərir ki, orqanizmə hər cür
neqativ psixoloji təsirlər, o cümlədən
xroniki ağrılar onun hemostaz siste -
mində maddələr mübadləsini pozur
və neyroendokrin vəzilərəinin daima
gərginlikdə işləməsinə və orqaniz -
min  bərpa olunamyacaq xəstəliklərə
tutulmasına gətirib çıxarır. Bu olduq-
ca təhlükəli haldır və xronik ağrılara -
la mübarizədə yeni yolların və vasi -
tələrin tapılması çəhtlərini bir qədər
də artırır.

Aparılımış tədqiqatlar (1;2;4;8)
göstərir ki, xroniki ağrıları olan xəs -
tə lərdə stress faktoru öz ömrünü uza -
dır, iştahanın aşağı düşməsinə, fiziki
aktivliyin azalmasıına, somatik hi -
per senzitivliyin yaranmasına, diqqə -
tin mərəkəzləşə bilməmsinə  gətirib
çıxarır. 

Uzun müddətli neqativ psixoloji
təsirlər zamanı insan özünü ümüdsüz,
xəstə, bir işə yaramayan və gə lə  cəksiz
təsvvür edir. Güründüyü ki mi belə
hallar da biz depresiyadan danışırıq.
Lakin bu depresiya deyil iz tirabır.
Həmçinin depresiya iztiraba nis bətən
daha dərin və geniş an la  yışıdır. İztirab
zamanı bilavasitə gə    ləcəklə bağlı olan
özünün günah lan dırma, özünüalçatma
və s. kimi psixopatoloji vəziyyətin ol -
ması çox da vacib deyil. Depresiya
za manı isə belə halların olması vacib-
dir. Ağrı si tua siyasında diskomfort-
dan və məm nuiy yətdən insanı mər -
hum edən ağrı nın özü ilə, hər şeydən
əvvəl isə in san öz fərdiyyəti, zəifliyi
ilə və xəs tə liyin təzahürləri ilə mü ba -
rizə apar mılıdır.

Bir məsələ də qeyd olunmalıdır
ki, sensor duyğular o zman meydan
çıxır ki, belə hallarada insan öz zəif -
liyini, fərdiyyətini tamamilə dərk et -
mir. Xroniki ağrıları olan və xroniki
xəstələr isə ən vacib problem kimi
ağ  rını diqqət mərkəzinə gətirirlər.
Bura dan belə bir qənaət hasil olur ki,
ağrının özü deyil, daha çox pasi yent -
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lərin zəifliyi, fərdiyyəti və ağrıları ilə
mübarizə apara bilməməsi onu ağrı -
dır. İnsan təsvvür edir ki indi o kim-
ilir, keçmişdə kim olub, gələcəyi
necə olacaq bu təsvvürlər arasındakı
ziddiyyətlər şəxsiyyətin inteqrativ -
liyini və bütövlüyünü sual altında
qo yur. Bu yalanız onun real vəziy yə -
tinə deyil həm də gələcək planlrına
və şəxsiyyətinə təsir göstərir.

Məhz bu vəziyytədən doğan şəx -
siyyətin inteqrativ pozuntuları onun
həyat yolunu qarışmasının və izti -
rab  ların kökündə dayanır. Şiddətləi
ağrı xroniki ağrıdan daha güclü dis -
kom fort yaratsa da, onun iztirab ya -
rat ması çox az ehtimal edilir.

Fizioloji səviyyədə əgər xroniki
ağrıya nəzarət edilmirsə o, artıq sters -
sora çevilir. Eləcə də, ağrı sip tom ları
hər hansı şəkildə izoloyasıya eldilə
bilinmədiyindən o, orqanizmə  pozu-
cu təsir göstərir.

Xroniki ağrıların hətta patofizio -
lo giyası belə bəlli olmadıqda o, or -
qanizmdə yorğunluq, yüxunun po -
zul ması, izafi isitirahət və fəaliy yət -
dən uzaqlaşma, əhval-ruhiyyənin en -
məsi və s. kimi  hallar yaradır.  Xəs -
tə lərdə proqressiv, həyatı təhlükəsi
olan xəstəliklərin ağrıları, onun pato-
gen effektləri ümüdsüzlük hissini ar -
tı rır, qorxu və həyacan yaradır, hə -
yata keçirilən tədbirlərin əhəmiy yə -
tini azaldır, xəstəliyin özünün müa -
licə olunması yollarını izolyasıya

edir ki, bu da sonda xəstə üçün faciə -
vi hallara gətirib çıxarır.  

Faktlar (6;7;8) göstərir ki, pasi -
yent lərin əksəriyyəti  hər şeydən çox
xəs təliyin onlardan tələb etdiyi çə tin -
 liklərdən iztirab çəkirlər. Bununla belə
təçdqiqatlar göstərir ki, bir sıra aqres-
siv metodların o, cümlədən an ti neop -
lastik metodların tətbiqindən or     taya
çıxan yatrogen effektin özü xro niki
ağrılar və əlavə iztirab yara dır. Əksər
pasiyentlər xəstəliyin və ağrının ge di -
şində ortaya çıxan neqativ hallarla
mü barizə aparmaq iqti da rınıda olma -
dıq larından dərdin və iz tirabın haki -
miyyəti altına düşür və bu təsirlər ağ -
rı ların xronikləşməsinə və getdikcə
də rinləşməsinə gətirib çıxa rır.

Ağrının ciddi faktor olduğunun
başa düşülməsi həkimlərin onun ara -
dan qaldırılmasına səylərinin artırıl -
ma sını zəruri edir. Həkimin başlıca
vəzifəsi ağrını vaxtında və effekitiv
müalicə etməkdən ibarətdir. Həkim -
lər ağrının iztiraba çevrilməsinin
qar şısını almalı və başa düşməli dir -
lər ki, ağrının vaxtınıda aradan qal dı -
rıl maması (əgər o orqanizm üçün elə
də təhlükəli ağrı deyil) onun iztiraba
çevrilməsinə və xəstələrdə daha cid -
di problemlər, psixi pozuntular, dep -
res siv əlamətlər ortaya çıxara bilər
ki, bunun da mülicəsinə daha çox
vaxt və daha çox maliyyə vasiti sərf
oluna bilər. Bir məsələ də qeyd
olunumalıdır ki, ağrıdan yaranan
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qor xu və digər psixoloji vəziyyətlər
subyektiv qiymətləndirilir və pasi -
yent həmin qiymətin təsiri altında
hissə qapılır. Əgər qorxu nəzarət al -
tın dan çıxırsa, yəni ağrıının hər hansı
ciddi fəsadlara və ya ölümə gətirib
çıxara biləcək cəhətləri xəstə tərə fin -
dən şişirdilirsə o, zaman həyata ke çi -
rilən müalicəvi tədbir lərin elə də
əhə miyyəti olmur və orqanizm bir
növ özünü izoliyasiya edir. 

Həkimin ilk tibbi yardımda psi -
xo loq kimi çıxış etməsi və ağrının
qor xullu olmaması barədə fikirləri

və tövsiyyələri pasiyentin sakitləş -
mə sinə  və ağrının dərinləşməməsinə
zəmin yaradır. Təbii ki, hər həkim
həm də psixoloq kimi çıxış etməli,
xəstələrin fərdi-psixoloji xüsusiy yət -
lərini nəzərə alaraq, onların xəstəlik
haqqında təsəvvürlərinin hansı sə -
viy  yədə olmasını biləməli və bu prin -
sipdən xəstəyə yanaşmalıdır. Əgər
be lə olarsa o, zaman ağrının və ya
xroniki ağrının tez bir zamanda
aradan qaldırılması mümkün ola bi -
lər, xəstədə həmin prosesə qarşı psi -
xoloji imunitet yaradıla bilər.
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Этимология хронических болей и роль различных 
психологических влияний в их возникновении 

Абстракт

В статье исследуется этимология хронических болей и роль различ-
ных психологических влияний в их возникновении. Здесь указывается,
что страх и другие психологические состояния, порождаемые болью,
оцениваются субъективно и у пациента под влиянием этого происходит
самовнушение. Если больной теряет контроль над болью, т.е. когда он
сам преувеличивает последствия боли вплоть до летального исхода, то
и эффективность лечебных мероприятий при этом заметно уменьшает-
ся. Осознание врачами боли в качестве серьезного фактора делает
необходимым ее скорейшее устранение. Первым делом врач должен
своевременно и эффективно бороться с болью, а затем перейти к
порождающей ее болезни, чтобы предотвратить страдания больного. В
противном случае у больных могут возникнуть серьезные психические
расстройства, признаки депрессии. Анализируя проведенные исследо-
вания, автор приходит к такому выводу, что хронические боли и роль
различных психологических влияний в их возникновении не исследо-
вались в системном плане. Автор считает, что предотвращение превра-
щения боли в дополнительный стрессор могло бы дать медицине
целый ряд преимуществ.                

Etymology of Chronic Pains and Role of Various 
Psychological Influences in their Occurrence

Abstract

In the article are investigated the etymology of chronic pains and a role
of various psychological influences in their occurrence. Here is underlined,
that the fear and other psychological conditions generated by a pain are esti-
mated subjectively and the patient under the influence of it has an auto-sug-
gestion. If the patient loses the control over a pain i.e. when he exaggerates
consequences of a pain up to a lethal outcome also efficiency of medical
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actions thus considerably decreases. Comprehension by doctors of a pain as
the serious factor does necessary its prompt elimination. First of all the doc-
tor should struggle in due time and effectively with a pain, and then pass to
illness generating it, to prevent sufferings of the patient. Otherwise patients
can have serious mental frustration, depression signs. Analyzing the carried
out researches, the author comes to such conclusion, that chronic pains and
a role of various psychological influences in their occurrence were not
investigated in the system plan. The author considers that prevention of
transformation of a pain in additional стрессор could give to medicine vari-
ety of advantages.            

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şura sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 7).

Rəyçi R.V. Cabbarov,  psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Məqalə 15 iyul  2011- ci ildə redaksiyaya daxil olmuşdur
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Tarixi təcrübələr və son ha -
disələr göstərir ki, Erməni
millətçiləri zaman-zaman

Azərbaycanlılara qənim kəsiliblər.
Ermənilərin etnosunda həmişə Azər -
bay canlılara qarşı paxıllıq, rəzillik,
bəd xahlıq, etnik təmizləmə siyasəti,
kin küdurət hissi kök salıb. Bunun
nə ticəsidir ki, Azərbaycan əhalisi müx -
təlif dövrlərdə Erməni vəhşilə rinin
hü cum larına məruz qalıb, xeyli insan
itkisi verib, torpaqlarını itirib. Psi xo -
loji tədqiqatlar göstərir ki, insan
özündə əmələ gələn milli his sə, emo-
sional halətə, mənim sə diyi və artıq
özünün şəxsi malı etdiyi ictimai nor-
malara istinad edərək müva fiq möv -
qe tutur. O, hisslərinin bəzi lə rini 
bə yə nir, digərlərinə bitərəf mü -
nasibət göstərir. O, bəyəndiyi his ləri,
hətta onun şəxsiyyətinə xələl gətirsə
belə qoruyub saxlayır, onların inki -

şafına şərait yaradır. Ermənilər daim
azər bay canlılara qarşı belə kin və
milli düş mənçilik hissi mövqeyində
ol muş lar. Ona görə onlar belə his -
slərlə yaşayır və bu hissləri nəsildən-
nəslə ötürürlər. Bu gün ermənilər
fürsət düşən kimi azərbaycanlıları
qırır, uşaqları diri-diri dəmir tur-
balara salıb ağzını qaynaqlayırlar.
Bu və buna bənzər dəhşətli hallar
hələ 1918-ci ildən bəri baş verib.
Ona görə də bu vəhşiliklər geniş
miqyas alıb. 1988-ci ildən başla ya -
raq Ermə ni lərin vəhşilikləri misli
görülməmiş faciələrlə bitdi. Bir
milyondan artıq soydaşımız doğma
yurdlarından di dərgin düşdü, torpaq -
larımızın 20%-i işğal olunmuşdur.
Uşaqlar, qocalar, qadın və kişilər
vəh şicəsinə öldürül dü. “Xocalı” ki -
mi dünyada analoqu olmayan soy -
qırım törədildi. 
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Deməli, etnik milli hisslər insanın
münasibətləri ilə bağlıdır. Erməni
xislətində yerləşən və özünə əbədi
məkan tapan etnik mili hisslərin
zaman-zaman təzahürünün nəticə si -
dir. Etnik milli hisslər üçün onun
keçmiş təcrübəsi, ictimai-siyasi hə -
yat tərzi, adət etdiyi rəftar və dav -
ranışı da mühüm rol oynayır. Fərqli
həyat tərzinə, davranış və rəftarına
alışmış insanlarda, eləcə də, etnos -
larda eyni obyektə bəslənən hisslərin
məzmunu təmamilə başqa-başqa olur.
Əgər biri xoşbəxtliyini başqa sının
bədbəxtliyi üzərində qurursa, bu hu -
manist təbiətli adamlarda, eləcə də,
bir çox xalqlarda mənfi hisslər doğu -
rur, qəddar adamlar, etnoslar tərəfin -
dən isə adi hal kimi qavranılır. Belə
bir qəddarlığın müəyyən etnosa aid
ol masına dair tarix çoxlu faktlar verir.

Milli hisslərin belə bir cəhəti er -
məni etnosunda daha bariz şəkildə
özünü göstərir. Onlar hər cür hiyləyə
əl atıb azərbaycanlılara qarşı kin, kü -
durət hisslərini həyata keçirirlər. Bu
yolda onlar heç bir şeydən çəkinmir -
lər. 1905-1906-cı illərdə baş vermiş
bir hadisəni xatırlamaq yerinə düşər.
Budur... ”Şuşa qalasının sakini Gə -
ray bəyin oğlu Humay bəy erməni -
lərlə vuruşan dəstənin başçısı idi.
Humay bəy mahir döyüşçü oldu -
ğundan camaata müharibə apar ma -
ğın  üsullarını təlim edirdi. Bir gün
beləcə təlim keçərkən oraya bir

kazak gəlib çıxdı. O, əlini yuxarı qal -
dıraraq Humay bəyə təzim edib irəli
gəldi. Kazak Humay bəylə əl tutduq-
dan sonra rusca ona dedi ki, bu tayfa
(erməni) nə üçün nahaq davanı salıb
xalqın rahatlığını kəsir. Humay bəy
ona dedi ki, ermənilər özləri bu
davanı başlayıblar, özləri də cəzasını
çəkəcəklər. Bu vaxt Humay bəy geri
döndü ki, keçdiyi müsəlmanlara nə
isə desin, bu zaman namərd, məlum
kazak Humay bəyi arxadan güllə ilə
vurub şəhid etdi. Kazak Humay bəyi
vuran kimi qaçıb ermənilərin içinə
girdi. Sonradan məlum oldu ki,
həmin kazak erməni imiş ”.

İnsan qəlbində mütəmadi olaraq
müxtəlif hisslər, arzu və istəklər, eh -
ti raslar baş qaldırır. Bu istək və ehti -
rasların müəyyən qismi heyvani xa -
rakter daşıdığına görə onların hə ya ta
keçirilməsi müxtəlif səbəblər (əxlaq
normaları, qanun, güc, imkan və s.)
ucbatından qeyri-mümkün olur.

Daxili azadlığa malik insan şəxsi
fantaziyasında həmin istəklərini
real laşdıra biləcək aləmi qurmaqla
təbii ehtiyac kimi meydana çıxan
heyvani arzu və ehtirasları boğa bi -
lər. Müəyyən qisim adamlarda daxili
aləmdə şüurlu düşüncə tərzi şüursuz
fəaliyyəti tənzimləyərək onu rədd
edir. Üçüncü qisim adamlarda isə
hey vani hisslər insanın daxili alə -
mində gedən konflikt prosesində
qalib gələrək üzə çıxır. Bəzi hallarda

Психолоэийа jурналы 2011, №3

Psixologiya tarixi

163



arzu və istəklərin, ehtirasların boğul -
ması, onların həyata keçirilməsi in -
sa nın psixikasında dəyişikliklər ya -
ra dır, onun ümumbəşəri dəyərləri
vurub dağıda biləcək qəddar, xud pə -
sənd vəhşiyə çevirir. Bizim əsirlərin
başlarına gətirilən oyunlar da məhz
elə həmin vəhşiliyin təzahürüdür.

Ermənilərin bu vəhşiliklərinin
qarşısını almaq, onların layiqli ca -
vablarını vermək uğrunda hər bir
azərbaycanlı, uşaqdan tutmuş yaşlı
adama qədər hamı bir nəfər kimi
mübarizə aparır və aparmalıdır. Bu
şərəfli və məsuliyyətli vəzifənin hə -
yata keçirilməsində Azərbaycan psi -
xoloqlarının da özünəməxsuss rolu
vardır. Psixoloqlarımız həmişə yara -
dıcılıqlarında ermənilərin bu vəh şi -
liklərinin etnogenezisini şərh etmiş,
uşaq və yeniyetmələrdə onlara qarşı
nifrət hissi oyatmışlar. Təbii ki, psi -
xoloqlarımız birinci növbədə xalqı -
mızın özünəməxsusu etnopsixoloji
keyfiyyətlərini elmi faktlarla şərh
etmişlər. Azərbaycan xalqının huma -
nizm, insanpərvərlik, ədalət, xeyir -
xahlıq və s. kimi əxlaqi keyfiyyətləri
kontekstində erməni vəhşiliklərinin
əxlaqi cılızlığı açıqlanmışdır. Bu isə
uşaq və yeniyetmələrdə, gəncləri -
mizdə hərbi vətənpərvərlik hisslə ri -
nin formalaşmasına əsaslı təsir gös -
tərmişdir. Digər tərəfdən xalqımızın
düşüncə və əxlaqi mədəniyyətini,
insanlarla davranmaq mədəniyyəti -

ni, siyasi, elmi mədəniyyətini dünya -
ya tanıtdırır. Bu baxımdan Azərbay -
can psixoloqlarının milli mənəvi
dəyərlərimizi öyrənmələri siyasi,
ictimai və praktik əhəmiyyət kəsb
edir. Azərbaycan gəncləri heç vaxt
ermənilərin hiyləgər və məkrli siya -
sətini, etnik düşmənçiliyini unut ma -
malıdır. Etnik milli hisslər millət lər -
arası qarşılıqlı münasibətlərə, düş -
mənçiliyə gətirib çıxarır. 1988-ci
ildən başlayaraq davam edən erməni
savaşı əsrlərlə, min illərlə davam
edən qırğınların ənənəvi ssenarisidir. 

XX əsrdə və XXI əsrin ilk illərin -
də Azərbaycanda psixoloji fikrin
inkişafında psixologiya dərslikləri və
dərs vəsaitləri əsas təsir faktor -
larından biridir. Psixologiyanın ayrı-
ayrı sahələri, onun nəzəri-tarixi prob -
lemlərinin şərhi həmin dərsliklərdən
keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, psixo -
loqlarımız hər hansı bir mövzunun
şər hində yeri gəldikcə milli-mənəvi
dəyərlərdən misallar gətirir, onun ma -
hiyyətini faktlar əsasında şərh edirlər.

Bu da Azərbaycan psixoloqları -
nın milli-mənəvi dəyərlərə hörmət
əla mətlərinin bariz nümunəsidir. Psi -
xoloqlarımız bu milli-əxlaqi sərvət -
ləri sadəcə olaraq təsvir etmir, on -
ların tərbiyəvi, elmi mahiyyətini
inan dırıcı nümunələrlə təhlil edir,
alimlərin, müəllim və tərbiyəçilərin
diqqətini həmin psixoloji çalarlara
yönəldirlər.
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Psixologiya dərsliklərində də yeri
gəldikcə Azərbaycan mütəfəkkirləri -
nin ideyaları təhlil edilərək tələbə -
lərə çatdırılmışdır. “Psixologiya”
[1968, M.C.Məhər-rəmov], “Məktəb -
lilərdə xarakterin tərbiyə edilmə -
si”[1967, M.C.Məhərrəmov], “Şa-
gird lərdə yaradıcı fəaliyyətin psixo -
lo giyası”[1968, Ə.Ə. Əlizadə], “Psi -
xo logiya”[1989, Ə.S.Bayramov,
Ə.Ə.Əlizadə], “Sosial psixologiya”
[2003, Ə.S. Bayramov, Ə.Ə.Əli za -
də], “Psixi inkişaf və tərbiyənin
müa sir problemləri” [Q.Əzimli,
2004], “Şəxsiyyətin təşəkkülünün ak -
tual psixoloji problemləri” [Ə.Bay -
ramov, 19-81], “Azərbaycanda psi -
xo loji fikrin təşəkkülü, inkişafı və
müasir vəziyyəti” [Ə. Baxşəliyev,
2007],“Psixologiya tarixi” [R. Əli -
yev, 2006], “Milli əxlaq və ailə
etikası” [A.Abbasov, 2008], “Gənc -
lərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında
tərbiyəsi” [R. Əliyev,R. Əhmədov,
2006], “Şagird şəxsiyyətinin for -
malaşmasında milli xüsu-siyyətlərin
nəzərə alınması”[R. Əliyev, 1998] və
onlarla digər dərslikləri buna misal
göstərmək olar. 

Təbii ki, Azərbaycanda nəşr
olunmuş dərslik və dərs vasitələrin -
dən nə dərəcədə istifadə etmələrini,
həmin tədqiqatların təlimdə, tərbiyə -
də oynadığı rolu əsərin həcmi baxı -
mından qeyri-mümkün sayırıq. Buna
görə də həmin dərsliklərin bəzilərinə

ümumiləşdirici şəkildə toxunmaqla
kifayətlənəcəyik.

Ə.S. Bayramovun və Ə.Ə. Əliza -
dənin nəşr etdirdikləri “Psixologiya”
[1989] dərsliyində Azərbaycan şifahi
xalq yaradıcılığında əksini tapan
psixi hadisələr haqqında qısa məlu -
mat verilir, qədim insanların bu barə -
dəki fikirləri göstərilir. Sonra kitabda
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında
xalqımızın etnik milli hisslərinə aid
olan fikirlər də bu kitabda şərh
olunmuşdur.

Azərbaycan şifahi xalq yaradı cı -
lığı nümunələrində öz əksini tapan
psixika və psixologiya haqqındakı
fi kirlər xalqımızın görkəmli klas sik -
lərinin yaradıcılığında daha da tək -
milləşdirilərək inkişaf etdirilmişdir.
Dahi mütəfəkkirlər həmin elmi sər -
vətlərdən bəhrələnərək özləri də mə -
nən zənginləşmiş və həmin mənəvi
zənginlikləri yaratdıqları obrazlar
vasitəsi ilə xalqa çatdıraraq əxlaqi
dəyərlərə çevrilmişlər. Dərslikdə
həmin klassiklərin yaradıcılığının
müa sir Azərbaycan gənclərinin bir
şəx siyyət kimi formalaşmasında bö -
yük rol oynaya biləcək fikirlərin se -
çilərək verilməsi təqdirəlayiq bir
fakt kimi qiymətləndirilməlidir. Bu -
rada Azərbaycanın böyük mütə fək -
kirləri N.Gəncəvi, N.Tusi, M.Fü zuli,
M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sa -
bir, C.Məmməd quluzadə, H.Zərdabi,
M.T.Sidqi, A.A.Bakıxanov və başqa -
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larının əsərlərindən gətirilən psi -
xoloji nümunələr tərbiyəvi ba-xım -
dan bu gün də aktuallıq kəsb edir. 

Kitabda həmçinin klassik ədə biy -
yatımızın dövrün ictimai-siyasi, so sial-
psixoloji xüsusiyyətlərinin əks olun -
ması baxımından da əhə miy  yəti elmi
dəlillərlə izah olunur. “Sosial psixo -
logiya”[Ə.S. Bayramov, Ə,Ə. Əli -
zadə, 2003]adlı dərs lik də də şifahi
xalq yaradıcılığında psixoloji fikir -
lərə aid çoxlu məlu matlar var.

“Azərbaycanda psixoloji fikrin
təşəkkülü, inkişafı və müasir və ziy -
yəti” [Ə.T.Baxşəliyev, 2007] adlı
dər slikdə XX əsrdə Azərbaycanda
psi xoloji fikrin əsas inkişaf isti qa -
mət ləri haqqında geniş məlumatlar
ve rilir. Dərslikdəki, XX əsrdə Azər -
baycanda elmi psixologiyanın inki -
şa fı xalqımızın təfəkkür qaynaqları
ilə; şifahi xalq yaradıcılığında, dini
təsəvvürlərdə, klassiklərin əsər lə rin -
də irəli sürülən fikirlərlə bağlı ol -
muş dur. Həmin mənbələrdə psixika
və psixologiya haqqında fikirlər
bəsit, sistemsiz, dağınıq şəkildə olsa
da, onların köməyi ilə psixoloji fik -
rin təşəkkülü və inkişafı haqqında
yetkin bilik əldə etmək mümkündür.
Müəllif fikrini əsaslandırmaq üçün
Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı
nümunələrinə (nağıllar, atalar sözləri
və zərb məsəllər, bayatılar, laylalar,
tapmacalar, alqışlar, qarğışlar və s.)
müraciət edir, onlardan nümunələr

gətirir. Kitabda həmçinin dini təsəv -
vürlərdə, klassiklərimizin yara dı cı -
lıq  larında da psixoloji fikirlərin nə
də rəcədə əks olunmasına diqqət ye -
tirilir.

“Mentalitet” [R.Əliyev,2009] adlı
əsər də tədqiq etdiyimiz problem ba -
xı mından daha çox diqqəti cəlb edən -
dir. Əsərdə hər xalqın özünə məx  sus
psixoloji xüsusiyyətləri, mil li dəyər -
ləri olması haqqında məlu mat verilir.
Həmin milli-mənəvi də yər lərin psi -
xoloji mahiyyəti açılır.

Kitabda mentalitet anlayışının
mahiyyəti, “Siyasi” liderlərin həyatı
və psixoportreti, alimlərin mentalite-
tinin necə dəyişdirilməsi, xalqların
etnopsixoloji xüsusiyyətləri, Azər -
bay canlı ların mentalitetinin forma -
laş masında sosial-psixoloji amillərin
rolu və digər psixoloji məsələlər çox
maraqlı, ağlabatan misallarla şərh
olunur. 

Kitabda milli-mənəvi dəyərlərin
mahiyyəti, ondan istifadənin yol və
imkanları, həmin əxlaqi sərvətlərin
insanların düşüncə tərzində oynadığı
rolu elmi cəhətdən təhlil olunur.
“Hər bir xalqın özünü hifz etməsi,
bir xalq kimi yaşaması adət-ənə nə -
ləri qoruyub saxlamasından çox ası -
lıdır. Təcavüzə məruz qalan, milliy -
yə tini itirən xalqı yalnız kökünə,
özünə bağlılıq xilas edə bilər. Adət-
ənə nəni qoruya bilmək xalqı məhv
ol maqdan qorumaq deməkdir” söy -
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ləyən müəllif bir daha milli-mənəvi
dəyərlərimizin qürur mənbəyi oldu -
ğu nu diqqətə çatdırır. Kitab həm psi -
xoloji, həm də elmi-publisist əsər
kimi dəyərləndirilməlidir. Zənni miz -
cə belə bir əsərin nəşri milli-mənəvi
dəyərlərimizin psixoloji tədqiqində
təkanverici faktor rolunu oynayacaq.

Tədqiqatlar göstərdi ki, respub li -
kamızın psixoloqları, pedaqoq və fi lo -
 sofları yeri gəldikcə Azərbay ca nın
gör kəmli tarixi şəxsiyyətlərinin, ma -
arifpərvər xadimlərinin yaradıcı lı -
ğında əksini tapan psixoloji ide ya ları
ümumiləşdirərək müəllimlərə, vali -
deyn və tərbiyəçilərə çat dır mış lar. Bu
yolla da onlar həm psi xo lo giya el -
 minin nəzəri tarixi prob lem lə rinin
tədqiqinə, həm də təlim-tərbiyə işçi -
lərinə bu sahədə xeyli kömək etmiş lər.

Problemin zəruriliyi son dövr lər -
də daha çox qabardılmışdır. Azər -
bay can psixoloqları xalq mədəniy -
yətini müxtəlif formaları üzrə tədqi -
qatlarını daha da genişləndirmiş və
maraqlı əsərlər yazmışlar.

“Erkən gənclik qruplarında sosial
persepsepsiyanın etnopsixoloji xüsu -
siy yətləri” [G. Hüseynova, nam.dis.
1995], “Azərbaycan maarifçiliyinin
psixoloji konsepsiyası” [N. Rzayeva,
nam.dis. 2004],“Yeniyetmə şəxsiy -
yə tinin etnopsixoloji xüsusiyyətləri”
[R. Əliyev, dok.dis. 2010], “Yeni yet -
mə qızların şəxsiyyətinin forma -
laşmasının etnopsixoloji xüsusiy yət -

ləri” [R. Qarayeva, nam.dis. 2010],
“Molla Nəsrəddin jurnalında xalqa
və müəyyən sosial qruplara xas olan
səciyyəvi etnik psixoloji xüsu siy yət -
lərin inikası” [M. Sadıqova, nam.dis.
2002], “Yeniləşmə şəraitində sosial-
psixoloji münasibətlərin formalaş -
ması xüsusiyyətləri” [İ. Balabəyova,
nam.dis, 2006], “Azərbaycanlı uşaq
və yeniyetmələrin milli identikli yi -
nin inkişafının sosial-psixoloji  prob -
lem ləri” [R. Qədirova, dok.dis. 2008],
“Müasir Azərbaycan qadınının sər -
vət dəyərlərinin psixoloji xüsusiy -
yətləri” [A.Musayeva, nam.dis. 2010],
“Uşaq şəxsiyyətinin formalaş masın -
da Azərbaycan xalq nağılları və ata-
lar sözlərinin rolu” [S. Heydərova,
nam.dis. 2010], “Müasir şəraitdə
tən halığın sosial-psixoloji prob lem -
ləri” [A. Cabbarova, nam.dis. 2002],
“Keçid dövründə yadlaşmanın sosial-
psixoloji aspektləri” [R.Qurbanov,
nam.dis. 2007], “Gənclərin mənəvi
inkişafının bəzi sosial-psixoloji xü -
su siy yətləri” [nam.dis. 2005), “Azər -
baycan milli mənəvi dəyərlərinin
sosial-psixoloji mahiyyəti” [Ə.Bax -
şə liyev, 2011] və digər əsərləri buna
misal göstərmək olar. 

“Yeniyetmə qızların şəxsiyyəti -
nin formalaşmasının etnopsixoloji
xü susiyyətləri” [R.Qarayeva] adlı
na   mizədlik dissertasiyası tədqiq et -
diyimiz problem baxımından maraq -
lıdır.
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Dissertasiyada qeyd edilir ki,
“Cinsi və fərdi fərqləri nəzərə al ma -
dan hazırda ictimai əlaqələri, müna -
sibətləri nizamlamaq mümkün dey-
ildir. Münasibətlərin normal, reallığa
uyğun olaraq, dövrün ictimai-iqtisa-
di tələblərinə münasib qaydada tən -
zimlənməsi üçün həm cinsi, həm də
etnopsixoloji xüsusiyyətlərin öy rə -
nilməsi vacibdir. Çünki, cinsi və et -
no psixoloji fərqlərin nəzərə alınması
təlim-tərbiyə prosesinin düzgün təş -
kilinə, o cümlədən fərdlərin öz lə rini
pozitiv istiqamətdə gerçəkləş dir mə -
sinə zəmin yaradır.

“Molla Nəsrəddin jurnalında xal -
qa və müəyyən sosial qruplara xas
olan səciyyəvi etnik psixoloji xü -
susiyyətlərin inikası” [M.Sadı qo va]
adlı namizədlik dissertasiyası tədqiq
edilən problem baxımından ma -
raqlıdır.

Dissertasiyada qeyd edilir ki,
“Molla Nəsrəddin” jurnalı xalqı mı -
zın etnik-psixoloji xüsusiyyətlərini
özündə toplum şəklində əks etdirən
əvəzsiz bir məxəzdir. Həmin mə -
xəzin araşdırılması nəinki xalqı mı -
zın psixoloji keçmişinə dərindən bə -
ləd olmaq, ondan ibrətamiz nəti cələr
çıxarmaq, həm də milli özü nü dərk
və özünüqiymətləndirmənin, milli
mənlik şüurunun etnosumuzda for -
ma laşması səviyyəsini tarixi planda
müəyyənləşdirmək, ona təsir edən
sosial-psixoloji amilləri aşkar etmək

zərurətindən irəli gəlir. Jurnalda
milli-etnik xüsusiyyətlərimizin qon -
şu etnosların etnik xüsusiyyətləri ilə
müqayisəli şəkildə əks etdiril mə si -
nin milli-mənəvi keyfiyyətlərimizdə
nəzərə çarpan qüsur və çatış maz lıq -
lara tənqidi aspektdə yanaşmağı, on -
ların aradan qaldırılmasının yol və
vasitələri üzərində ətraflı düşün mə -
yi, bu sahədə önəmli iş görməyi ön
plana çəkir. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalında
ümu  mi etnik-psixoloji xüsusiy yət lər -
lə yanaşı, ayrı-ayrı sosial qrup və
zümrələrə xas olan psixoloji xü su siy -
yətlərin ətraflı əks etdiril məsi, nəinki
onların müxtəlif təzahürlərini, həm də
formalaşması mexanizmini aşkar et -
mək nöqteyi-nəzərindən də ciddi əhə -
miyyət kəsb edir. Odur ki, bütün bu
cəhətlər “Molla Nəsrəddin” irsinin et -
nik-psixoloji təhlilinin çox ciddi elmi-
nəzəri və praktik əhəmiy yətə malik
olduğunu sübut edir” [10, səh. 4].

“Yeniləşmə şəraitində sosial-
psixoloji münasibətlərin formalaş -
ması xüsusiyyətləri” [İ. Balabəyova]
adlı namizədlik dissertasiyası tədqiq
etdiyimiz problem baxımından diq -
qəti cəlb edir. 

Dissertasiyada göstərilir ki, “İstə -
nilən hər hansı bir yeniləşmə mənəvi
və əxlaqi dəyərlərə, milli xüsusiy -
yətlərə istinad etmədikdə zorakılığa,
haqsızlığa, sosial ədalətsizliyə gəti -
rib çıxarır. Nəticədə iqtisadiyyat da -
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ğı lır, sosial ədalət pozulur və yeni -
dən yeniləşmə zərurəti yaranır”
[2,səh.8]. Eyni zamanda dissertasi -
yada münasibət, qarşılıqlı müna si -
bətlər, şəxsiyyətlərarası münasi bət -
lərin məzmunu və mahiyyəti, sosial-
psixoloji adaptasiya, sosial-iqtisadi
vəziyyətin qarşılıqlı münasibətlərə
təsiri, sosial yeniləşmənin qavranıl -
ması, konflikt və onun sosial-psi -
xoloji xüsusiyyətləri kimi məsələlər
araşdırılır və təhlil olunur.

“Azərbaycanlı uşaq və yeni yet -
mə lərin milli identikliyinin inki şa -
fının sosial-psixoloji  problemləri”
[R. Qədirova] adlı doktorluq disser -
ta siyasında müasir dövrdə uşaq və
yeniyetmələrin milli ruhda inkişaf
edib formalaşmasının qanunauy ğun -
luqları, bu sahədə qarşıda duran və -
zifələr konkret faktlarla şərh olunur.
“Azərbaycan miqrasiyanın yüksək
səviyyəyə çatması, hərbi münaqi şə -
lər, ölkəmizdə bir milyona yaxın
qaçqın və məcburi köçkün yaran ma -
sına səbəb olmuş erməni millətçili -
yinin separatizmin hədsiz təcavüzkar
forması ilə üzləşdiyi şəraitdə milli
identikliyin milli, fərdi (şəxsi), mə -
də ni, peşəkar, dini və başqa növ -
lərinin formalaşmasına mənfi təsir
göstərir. Bu şəraitdə Azərbaycan
gənclərinin pozitiv milli identikliyin
stimullaşdırılması və inkişaf etdiril -
məsi üçün dövlətin üzərinə xüsusi
məsuliyyət düşür” [9, səh. 3].

Müəllif problemin coğrafiyasına,
onun mahiyyətinə nəzər salır, Azər -
baycan psixoloqlarının bu sahədəki
fəaliyyətlərini və gələcəkdə görə cək -
ləri problemləri göstərir. Disserta -
siyada “milli identiklikliyin inkişa fı -
nın sosial-psixoloji əsasları”, “Azər -
bay canlı uşaq və yeniyetmələrin mil li
etnolinqvistik və dini identikli yi nin
inkişaf xüsusiyyətləri”, “Azər bay can -
da müxtəlif yaş və etnik qruplara xas
olan uşaq və yeniyetmə lər də dini
iden tikliyin inkişaf xüsu siyyətləri” və
başqa digər problemlər müəl lifin
eksperimentləri ilə peşə kar, çox yük -
sək elmi səviyyədə şərh olunur.

“Müasir Azərbaycan qadınının
sərvət dəyərlərinin psixoloji xüsu -
siy yətləri” [A. Musayeva] adlı nami -
zədlik dissertasiyasında qeyd edilir
ki, bu gün Azərbaycanda gedən sü -
rətli inkişaf, yeni ictimai müna si bət -
lər, qadının sərvət dəyərlərinin də -
 yişməsi qadınların cəmiyyətdə ro -
lunun, mövqeyinin və psixi si ma sı -
nın tədqiqini zəruri edir. Disserta -
siyada dəyər və sərvət dəyəri an la yı -
şının psixoloji mahiyyəti, problemə
əsaslı yanaşmalar, cəmiyyətdə möv -
cud olan “əsl kişi” və “əsl qadın”ın
necə olması haqqında sabit təsəv vür -
lər sistemi, eləcə də bu təsəvvürlər
sis teminin sosializasiya prosesində
uşağa təlqin edilməsi haqqında fi kir -
lər, Azərbaycan qadınlarının sərvət
dəyərlərinin strukturu, sərvət dəyər -
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lə rinin ierarxiyasının onların özünü -
gerçəkləşdirilməsində rolu, bu pros-
esin sosial-psixoloji mexanizmi
araş dırılaraq təhlil edilir.

“Keçid dövründə yadlaşmanın
sosial-psixoloji aspektləri” [R.Qur -
ba nov] adlı namizədlik dissertasiyası
da tədqiq etdiyimiz problem baxı -
mın dan diqqəti cəlb edir. Disserta -
siya giriş, üç fəsil, nəticə və ədəbiy -
yat siyahısından ibarətdir. Disser-
tasiyada qeyd edilir ki, “Müasir şə -
raitdə respublikamızın keçid dövrün -
də olması ilə əlaqədar bir sıra sosial,
xüsusən də maddi-iqtisadi, ictimai-
siyasi, sosial-psixoloji və digər amil -
lərin təsiri ilə yadlaşma problemi
özü nə məxsusu spesifik xüsusiy yət -
lər kəsb etmişdir. Həmin amillərlə
ya naşı respublikamızın ərazisinin
20%-dən çoxunun zəbt edilməsi, bir
milyondan artıq qaçqın və köç kün -
lərin ağır bir şəraitdə yaşaması, on la -
rın öz el-obasından, doğma yurd-yu -
valarından ayrı düşməsi həmin in -
san larda yadlaşmanın məzmun və
istiqaməti ilə yanaşı, onun intensiv-
lik dərəcəsinə və təzahür xüsusiy yət -
lərinə də ciddi təsir göstərir” [8,səh.3].
Dissertasiyada müxtəlif sosial qru-
plara və yaş dərəcələrinə mənsub
olan insanlarda-xüsusən tələbə gənc -
lərdə, qaçqın və məcburi köçkün -
lərdə yadlaşmanın təzahür xüsusiy -
yətləri, müxtəlif sosial qruplara aid
olan insanlarda yadlaş ma nın baş ver -

məsinin səbəb və mexa nizm ləri, onun
başlıca təzahürləri, yad laş ma nın
törətdiyi fəsadlar və on ların ara dan
qaldırılması yolları araş dı rılaraq təhlil
olunmuşdur. Bu ənənə lər son za -
manlar daha uğurla davam etdiri lir.
S.Heydərovanın “Uşaq şə x siy yə ti nin
formalaşma sın da Azər bay can xalq
nağılları və atalar söz lərinin ro lu” adlı
namizədlik disser ta siya sı nı, Ə.T. Bax -
şəliyevin “Azər bay can milli mənəvi
dəyər lə rinin sosial-psixoloji mahiy -
yəti” adlı çox dəyərli əsərini və baş -
qalarını buna misal göstərmək olar.

[S.Heydərovanın] “Uşaq şəxsiy -
yə tinin formalaşmasında Azərbay can
xalq nağılları və atalar sözlərinin ro -
lu” adlı namizədlik dissertasiyası təd -
qiq etdiyimiz problem baxımdan diq -
qəti cəlb edir. Dissertasiyada qeyd
edilir ki, “Azərbaycan xalq na ğılları
və atalar sözləri uşaqların sis temli
sosial-psixoloji xüsusiy yət ləri ilə
səciyyələnir. Azərbaycan xalq nağıl -
ları və atalar sözlərində irəli sürülən
ideyalar təlim-tərbiyə ilə, bü tövlükdə
insan psixologiyası ilə sıx bağlıdır.

Tədqiqatlar göstərdi ki, tədqiqat
obyektimiz olan həmin milli dəyər -
lərimiz çox qədim, zəngin tarixə ma -
lik olub, etno-psixoloji mədəniy yəti -
mizin çiçəklənməsinə, yetişməkdə
olan gənc nəslin əxlaqi və mənlik
şüurunun formalaşmasına, şəxsiy yə -
tin tamlığına təkan verən amillər -
dəndir” [6, səh. 4].
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Azərbaycanda ilk dəfə olaraq milli-
mənəvi dəyərlərin sosial-psi xo  loji
ma hiyyəti geniş və əhatəli şə kildə [Ə.
Baxşəliyevin] “Azərbaycan milli-mə -
nəvi dəyərlərinin sosial-psixoloji ma -
hiyyəti” adlı əsərində öy rənil mişdir.

Əsərdə Azərbaycan milli mənəvi
dəyərlərinin psixoloji mahiyyəti,
onun gənc nəslin təlim-tərbiyəsində,
şəxsiyyətin formalaşmasında, habelə
psixologiyanın nəzəri-tarixi prob -
lem lərin zənginləşdirilməsində rolu
və digər məsələlər faktiki və arxiv
materialları əsasında şərh olunur.

Müəllif qeyd edir ki, “Bu mənəvi
sər vətlər içərisində əxlaq normaları ilə
təsbit olunmuş hisslər, ictimai – sosial
davranışlar xüsusi çəkiyə ma lik dirlər.
Bu isə xalqımızın əsrlər bo yu yarat -
dığı və nəsildən nəslə ötür dü yü milli
və ümumbəşəri, əx laqi və mənəvi his -
sləridir. Biz bu hissləri daim uca tut -
malı, ata babalarımızdan bir yadigar
qalan bu mənəvi irsi qo ruyub gələ cək
nəslə əmanət ver mə liyik” [1, səh.5].

Əsərdən psixoloqlar, pedaqoqlar
gənc nəslin tərbiyə edilməsində
geniş istifadə edə bilər.
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Исследование национально–нравственных ценностей в 
истории современной психологической мысли Азербайджана

Абстракт

В статье автором отмечается, что армянская нация во все времена
была в враждебном настроение против азербайджанцев, в армянском
этносе всегда были чувства зависти, мерзости, недоброжелательности,
полтика этнической очистки, укоренение чувства зла. В результате
население Азербайджана в различные времена подверглось нападе-
ниям армян, были множества жертв, потеряны земли.

Каждый азербайджанец, начиная с малолетних детей до старейшин
все должны бороться и вести борьбу за достойный ответ за их дикость.

В осуществелении такой достойной и ответственной задачи имеет
своеобразную роль и психологи Азербайджана.

Наши психологи всегда в своих исследованиях обьясняют этногене-
зис атмянского вандализма, возбуждают чувства ненавести против них
у детей и подростков.

В контексте таких нравственных качеств Азербайджанского народа,
как гуманизм, человечность, справедливость, добродеятельность и др.,
раскрываются безнравственные дикость армян. А это основательно
повлияло на формирование военно–потриотических чевств у детей,
подростков и молодежи. С этой точки зреня изучение Азербайджански-
ми психологами национально нравственных ценностей имеет полити-
ческое, общественное и практическое значение.

В статье раскрываются изучение национально нравственных ценно-
стей, современное состояние в учебниках, в исследованиях, проводи-
мых  Азербайджанскими психологами и нашли своё отражение совре-
менные диссертации, написанные в этой области.
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Modern Azerbaijan investigation of our national spiritual 
costs in the history of psychological thought

Abstrakt

Adversary cut, Armenian etnosunda is marked malice, meanness, ill-will,
politics of ethnic always cleaning, rancour being deeply rooted of the malice
sense of the Armenian nation time by author against Azerbaijanis to Azer-
baijanis in the article. He is result of that Azerbaijan population has been
undergone to attack of armenians wildly in different periods, considerable
people have given loss, he has lost land. 

All fight ugrunda adult where have grasped each Azerbaijanian, child to
prevent, to give their worthy answers of these wildnesses of the armenians
till person as person and he must carry out. Honourable this honourable and
they have masuliyyətli Azerbaijan psixoloqs to specific role carrying out of
the post. Our psixoloqs yaradiciliqlarında where have always commented
ethnogeny of these wildnesses of the armenians, child and they have awaked
sense of hate against them in juveniles. Moral’s have been explained of the
Armenian wildnesses in the context of moral qualities as humanism, justice,
kindness etc of the azerbaijan people. And it has influenced to forming juve-
niles, young of the military patriotic feelings and child fundamentally. Learn
our national spiritual costs of Azerbaijan psixoloqs assume political, social
and practical importance from this point of view.

Learning in textbooks written in the article by Azerbaijan psixoloqs,
investigations carried out of the national spiritual costs and his present situ-
ation commented, modern theses at the same time written in this area have
been reflected.

Məqalə ADPU-nin “Pedaqogika və psixologiya” fakultəsinin elmi şura -
sında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür ( Protokol  N 7)

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya elmləri  doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 04 sentyabr  2011- ci ildə daxil olmuşdur
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