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Övladın dünyaya gəlişi ilə
insan ömrün əsas mər -
hələsi olan valideynliyə

qədəm qoyur; insanın şəxsi keyfiy -
yətləri, ailə münasibətləri, yaşam tərzi
daha da inkişaf edir və təkmilləşir,
məsələn: övladın sağlam böyüməsi
üçün evdə lazımi şərait yaradılır,
məişət əşyaları səliqəyə salınır (yeni
məişət əşyaları alınır, köhnələrin yeri
dəyişdirilir, gigiyena qaydalarına ciddi
riayət edilir və s.); övlada yaxşı
nümunə göstərmək üçün valideyn öz
davranışında əxlaq normalarına uyğun
müəyyən düzəlişlər edir, övladın
tərbiyəsindəki keyfiyyəti təmin etmək
məqsədilə savadını, dünyagörüşünü

artırır; valideyn öz sağlamlığına və
təhlükəsizliyinə daha da ciddi yanaşır,
özünü hər bir təhlükədən qoruyur;
övladı maddi cəhətdən təmin etmək
məqsədilə əmək fəaliyyətini daha
inkişaf etdirir, təkmilləşdirir və s.
Deməli, övladın dünyaya gəlişi ailəyə
inkişaf gətirir. Hər ailədən başlanan
belə inkişafın vəhdəti bəşəri inkişafı
təmin edir. Elə buna görə də, övlad
Allahın ailəyə “xeyir-duası” kimi
qəbul olunur. İnsan ömrünə saysız-
hesabsız yenilikləri gətirməsinin
mükafatı olaraq isə, övlad ən əziz
varlıq kimi ilahi bir məhəbbətlə - va-
lideynlik məhəbbətilə əhatə olunur.
Valideynlik məhəbbəti valideynlik
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xüsusiyyətinin formalaşma səviyyəsi
ilə düz mütənasiblik təşkil edir. Vali-
deynlik xüsusiyyətinin formalaşma -
sında növbəti faktorlar əsas rol oynayır:
cinsi mənsubiyyət, yaş, təhsil və
dünyagörüşü, mənəviyyat, ünsiyyət
və davranış mədəniyyəti, idrak
proseslərinin inkişaf səviyyəsi, psixi
xassələr, psixoloji və fiziki sağlamlıq,
sosial status və peşə vərdişləri, dini
inanclar, sosial dəyərlərə yanaşma
tərzi.

Valideynlik növbəti mərhələlər
üzrə inkişaf edir (təkmilləşir): vali-
deynlik haqqında ilkin təsəvvürlərin
formalaşması (özünü dərk etməyə
başlayan andan ilk övladın dünyaya
gəldiyi ana qədər davam edir); vali-
deynlik hissinin yaşanması (ilk övladın
dünyaya gəlişindən start götürür); va-
lideynlik vəzifəsinin icrası (övladın
böyüdülməsi və cəmiyyətə təhvil
verilməsi dövrünü əhatə edir); nənəlik-
babalıq (nəvələrin dünyaya gəlişindən
ömrün sonuna qədər davam edir). 

Digər canlılar kimi insanın da
həyati fəaliyyətini istiqamətləndirən
instinktləri (lat. instinctus – mənaca
oyanma deməkdir və davranışın
formalaşmasında motivasiya rolu oy-
nayan anadangəlmə vərdişlər toplu-
sunu ifadə edir) var: yaşamaq, yemək,
nəsil artırmaq. Valideynlik instinkti
nəsil artırmaq instinktinin tərkib
hissəsini təşkil edir (analıq instinkti
- övladın böyüməsi üçün zəruri olan

qayğılı və məhəbbətli davranışı for -
malaşdıran, atalıq instinkti – nəsil
artır maq və bu nəsli qorumağa yönəl -
miş davranışı stimullaşdıran bioloji
hisslər toplusundan ibarətdir). Vali-
deynlik məhəbbətinin formalaşmasın -
da valideynlik instinktinin də mühüm
rolu var. Qız və oğlan uşaqları vali-
deynlik instinki ilə doğulsa da, bu
hisslər tərbiyə nəticəsində inkişaf et-
dirilir (məsələn: uşaqlıqdan qızlara
oyuncaq gəlinciklərin köməyilə uşaq
bələmək, yatızdırmaq, yedizdirmək
öyrədilir, oğlanlara isə körpəni əylən -
dirmək, gəzdirmək və s. tapşırılır).
Tərbiyə düzgün qurulmadıqda isə,
valideynlik məhəbbətinin mahiyyəti
dərk edilmir, nəticə isə fəsadlı olur,
məsələn: atılmış uşaqların sayı artır,
hamiləliyə yarımçıq son qoyulur, ka-
ryeraya görə analıqdan imtina edilir
və s. Ona görə də qız və oğlanların
cinsi tərbiyəsində valideynlik məhəb -
bə tinin təbliği məqamlarına xüsusi
yer verməlidir.

İlk dəfə valideyn olmağa hazırlaşan
qadın hamiləlik məsuliyyətini tam
dərk etmir. Bu məsuliyyətın formalaş -
masında ətrafındakı insanların, hamilə
qadına nəzarət edən həkimlərın övladın
sağlamlığı naminə özünəqulluqla bağlı
tövsiyələri əhəmiyyətli rol oynayır,
belə tövsiyələr vasitəsilə ana olmağa
hazırlaşan qadının şüuraltı təbəqəsinə
övladının qayğısını çəkməklə bağlı
“proqram” yerləşdirilir və ana
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doğulacaq övladını bətnində olarkən
sevməyə, qorumağa, qayğısını çək -
məyə başlayır. Övladın dünyaya gəlişi
ananın dəhşətli fiziki ağrıları hesabına
başa gəlir və bu ağrılardan sonra
körpənin səsinin eşidilməsi ölüm-
qalım arasında qalan ananın azadlığa
çıxması, rahatlaşmasından xəbər verir.
Bu səs, bu görüntü ananın əzablardan
xilası və mükafatıdır: övladın doğul -
ması ilə sanki cənnətin qapıları qadının
üzünə açılır. “Cənnət anaların ayaqları
altındadır!” fikrilə analığa nə qədər
yüksək dəyər verildiyi dinimizdə də
qeyd edilir, övladın dünyaya gəlişilə
qadın ana adını və bu adla cəmiyyətdə
ən yüksək statusu qazanır. Həyatda
əziyyətlə əldə edilən hər bir şeyin
qədri-qiyməti bilindiyi kimi, ana da
öz əziyyətinin bəhrəsi olan övladını
qoruyur, qayğısına qalır və övladını
böyütməkdən zövq alır. Övladı
böyütdükcə analıq məhəbbəti daha
da təkmilləşir, möhkəmlənir və bütün
hissləri üstələyir. Analıq hissi cəmiyyət
tərəfindən yüksək dəyərləndirilir,
ilahiləşdirilir və müqəddəslik zirvəsinə
ucaldılır və bu zirvəni fəth etmək
uğrunda analar qarşıya çıxan maneə -
lərə qarşı mübarizə aparır, hətta özlərini
övladları naminə qurban verməkdən
belə çəkinmirlər. Lakin qadınlar var
ki, övladını dünyaya gətirdikdən sonra
onu tərk edir, elə qadınlar da var ki,
atılmış körpəni himayəsinə götürür.
Birincilər cəmiyyət tərəfindən lənət -

lənir və analıq adından məhrum edilir,
ikincilər isə alqışlanır, hörmət və eh-
tiramla qarşılanır. Deməli, yuxarıda
da qeyd edildiyi kimi, analıq məhəb -
bətinin formalaşmasında, təbliğində
sosial mühitin rolu böyükdür və analıq
məhəbbəti – övladın qayğısına qalmaq,
onu psixoloji və fiziki cəhətdən sağlam
böyütmək məqsədi daşıyan fəaliyyəti
təmin edən hisslər toplusu kimi qəbul
edilir. Analıq məhəbbəti övladın sevgi
haqqında ilk təəssüratını formalaşdırır.
Analıq məhəbbətini hiss edən övlad
özünün arzulanan olduğunu dərk edir,
varlığının xoşbəxtlik gətirməsini duyur
və bu prosesin nəticəsi olan məm -
nunluq hissindən xoşbəxt anlar yaşayır.
Analıq məhəbbəti təmənnasızdır,
təmənnasız sevgi duyan insan
təmənnasız sevgi bəxş etməyi də
öyrənir. Deməli, ana məhəbbəti həm
də dünyanı xilas edəcək faktorlardan
biri olan məhəbbətin təbliğində
əhəmiyyətli rol oynayır: İnsan yaşa
dolduqca bu məhəbbəti ona bəxş etmiş
ananın yaşadığı torpağı sevir, ona
qulluq edir və yaşadığı qayğısız,
xoşbəxt anların xatırlanması onun
psixoloji durumunu bərpa edən psi-
xoterapiya rolu oynayır. Lakin, psi-
xoloji gərginliyi olan, həyatından
narazı olan ana balasına məhəbbət
verməklə yanaşı, öz dərdindən də pay
verir və insan uşaqlığın xoş günləri
ilə yanaşı acı xatirələri də yada salır,
kədərlənir və bu onun fəaliyyətinə
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neqativ təsir edir. Deməli, balanın
xoşbəxtliyi ananın xoşbəxtliyi ilə düz
mütənasibdir. Ona görə də ananın
bütün problemləri məhəbbətinin köl -
gəsində qalmalıdır, ana övladının qar -
şısına həmişə gülərüz və xoşbəxt
çıxmalıdır. Uşaq hiss etməlidir ki, hər
nə olursa - olsun onun varlığı anasını
xoşbəxt edir və yalnız belə halda o
pozitiv hisslərlə böyüyür. Ana məhəb -
bə tinin övlada qarşı ifrat bağlılığa
çevrilməsi neqativ fəsadlara səbəb
olur: ana övladının müstəqilliyini və
övladından ayrı yaşamağı qəbul et -
məkdə çətinlik çəkir, psixoloji gər -
gin lik yaşayır. Ona görə də övlad
böyü dükcə onu müstəqil həyata təhvil
verəcəyi ilə bağlı ananın psixoloji
cəhətdən hazırlığı vacib hesab edilir.

Yeni nəslin formalaşmasında atalıq
məhəbbəti də analıq məhəbbəti qədər
əhəmiyyətli rola malikdir; yüksək
səviyyəli şəxsiyyət yetişdirmək üçün
analıq və atalıq məhəbbəti bir-birini
tamamlamalıdır. Əgər ana övladı
dünyaya gətirirsə, ata övladın yara -
nışının təməlini qoyur, deməli hər iki
valideynin bir-birinə olan sevgisi sev-
ginin bəhrəsi olan övlada ötürülür.
Necə ki, ana bətnindəki körpəsinə
sev gisini bəxş edə bilir, eləcə də ata
hamilə qadınının qayğısını çəkməklə
bətindəki körpəyə sevgi ötürür. Bu
sevgi isə, dölün normal inkişafını tə -
min edir. Körpəyə qulluq edən ananın
əri tərəfindən məhəbbətlə əhatə

olunması körpənin qidalandığı südün
keyfiyyətinə də pozitiv təsir göstərir. 

Övladlar anaları ilə daha çox vaxt
keçirdiklərinə və daha çox ünsiyyətdə
olduqlarına görə analıq məhəbbəti
daha çox diqqət mərkəzində qalır.
Min-bir əziyyətlə ailənin maddi rifa -
hının, nüfuzunun qorunması yolunda
fəaliyyət göstərən ataların əziyyətinin
analar tərəfindən minnət darlıqla
qarşılanması və övladlara düzgün
çatdırılması atalıq məhəbbətinin xüsusi
hörmət və ehtiramla dəyərləndiril -
məsidir. Ata məhəbbətinin yoxluğu
övladın fiziki və psixi sağlamlıq, cinsi
tərbiyə, psixi inkişaf, sosiallaşma, ailə
həyatı üçün seçiləcək tərəf müqabili
obrazının formalaşması, valideynlik
məsuliyyə tinin dərki sahələrindəki
tərbiyəsinə ciddi problemlər yaradır.
Ata tərbiyəsi görməyən oğlan uşaq-
larının kişilik haqqındakı təsəv vür -
lərində ciddi qüsurlar müşahidə edilir,
qız uşaqları isə əks cins nümayəndələri
ilə rəftarda çətinlik çəkir və s. Atalıq
məhəbbətindən qaynaqlanan ata
hökmü və zəhmi övladların davranış
pozuntularının qarşısının alınmasında
əhəmiyyətli rol oynayır; övlad
cəmiyyətdə ana dəstəyi ilə deyil (qadın
fiziki cəhətdən zəif məxluq hesab
edildiyindən), ata dəstəyi ilə fəxr hissi
duyur:

Xoşbəxt o övladdır ki, həm ata,
həm də ana məhəbbətini bütün tamlığı
ilə duyur. Bu məhəbbətdən hər hansı
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birinin yoxluğu natamamlıq kom -
plekslərinin formalaşmasına yol açır.
Analıq və atalıq məhəbbətinin bir-
birini tamamlaması övladın valideyn -
lərinə qarşı etibarını möhkəmləndirir,
bütün problemlərini valideynlərilə
bölüşməsinə və onların vaxtında ara-
dan qaldırılmasına şərait yaradır.
Deməli, analıq və atalıq məhəbbətinin
vəhdəti valideyn-övlad münasibətlərini
sağlamlaşdırır və ümumilikdə ailənin
psixoloji iqliminə müsbət təsir göstərir:
ailədaxili kollektivçilik, təmənnasız
bir-birinə yardım etmək, emosional
məmnunluq, inam, qürurluluq, mə -
suliyyətlilik və digər ailə dəyərlərini,
eləcə də bu dəyərlər üzərində inkişaf
edən ailə mədəniyyətini formalaşdırır,
təkmilləşdirir.

Yeni övladların (xüsusilə də ilk
övladın) dünyaya gəlişi ilə ailənin
adəti yaşam tərzi tamamilə dəyişir:
körpənin ailəyə gəlişi valideynlərdən
bütün resurslarını səfərbər etməyi
tələb edir; körpənin doğulması ilə
ailə yeni mərhələyə (“uşaqlı ailə”
mərhələsinə) keçid edir, istənilən keçid
prosesi isə, öz çətinlikləri ilə seçilir.
“Uşaqlı ailə” mərhələsinə keçidlə
əlaqəli yaşanan çətinliklərin əsas
səbəbləri gənc valideynlərin yeni
şəraitə dezadaptasiyası ilə əlaqə -
ləndirilir: dezadaptasiya zamanı həm
gənc analar, həm də gənc atalar
müxtəlif səpkili psixoloji problemlər
yaşayır.  

Gənc anaların yaşadığı psixoloji
problemlər:

“analıq xoşbəxtliyi”ni dərk edə
bilməmək;

“analıq nevrozu” – uşağı əmiz dir -
mək üçün südün yetməyəcəyi, uşağın
sağlamlığı ilə bağlı səbəbsiz narahatlıq
keçirmə və digər ifrat ana qayğısına
görə yaşanan psixoloji gərginlik
səbəbindən yaranan nevroz;

doğuşdan sonra bədən fiqurasında
əmələ gəlmiş neqativ dəyişikliyə görə
psixoloji narahatlıq: özündənnarazılıq,
özünəinamsızlıq, dismorfofobiya və s.

cinsi həyata marağın itməsi;
həyat yoldaşına sevgili kimi kifayət

qədər vaxt ayıra bilməmə səbəbindən
yaşanan qısqanclıq;

fiziki yorğunluğun səbəb olduğu
aqressiya;

uşağa baxmaqla əlaqəli uzun
müddət işgüzar həyatdan təcrid olma
səbəbindən baş verən desosiallaşma;

resosiallaşmanın olmaması səbə -
bin dən natamamlıq komplekslərinin
formalaşması;

ünsiyyət tələbatının ödənilməməsi
səbəbindən yaranan depressiyalar;

tamamilə uşağın gündəlik rejimin -
dən asılılıq səbəbindən tənhalığa
meyillənmə və digər psixoloji gərgin -
liklərin əmələ gəlməsi.

Gənc ataların yaşadığı  psixoloji
problemlər:

atalıq məsuliyyətinin dərki ilə
əlaqəli yaşanan gərginliklər;
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atalıq məsuliyyətini ifrat dərəcədə
şişirtməklə əlaqəli psixoloji narahat -
lığın yaşanması;

kişi azadlığının tamamilə itirilmə -
si ni düşünməklə əlaqəli yaşanan psi-
xoloji sıxıntılar;

ailəni iqtisadi cəhətdən təmin edə
bilməməklə bağlı yaşanan qorxu;

qadınının uşağa həddindən artıq
vaxt ayırmasını qısqanclıqla qəbul
etmək və bu səbəbdən tərk olunduğunu
düşünməklə əlaqəli yaşanan psixoloji
narahatlıqlar;

seksual tələbatın ödənilməsində
baş verən fasilələr səbəbindən yaranan
aqressiya (gənc ananın seksual im -
kanlarının və marağının nisbətən
azalması səbəbindən);

atalıq vəzifəsinin yerinə yetirilməsi
ilə əlaqəli asudə vaxtının əvvəlki
dövrlərə nisbətən qat-qat azalması və
ya yaşanan fiziki - psixoloji yorğun -
lu ğun aradan qaldırılmasına tələb olu-
nan asudə vaxtından lazımi qaydada
istifadə olunmaması səbəbindən ya-
ranan psixoloji yüklənmə;

ailə qayğılarının yaratdığı psixoloji
yüklənmələr səbəbindən konfliktlərə
meyillənmə və digər psixoloji prob -
lem lərin yaşanması.

*Gənc ata və anaların yaşadığı
psixoloji problemlərin qarşısını alacaq
psixogigiyena qaydaları.

Yuxu və qida rejiminə riayət etmək.
Əgər uşağın gecələr ağlaması

səbəbindən ata və anaların yuxu

rejimində müəyyən fasilələr əmələ
gə lirsə, onu qaydasına salmaq üçün
gündüzlər vaxt tapıb yatmaq lazımdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, insanın
yat ması onun psixoloji resurslarının
bərpasında əsas rol oynayır. Lazımi
şəkildə qidalanmamaq orqanizmin
vitaminlərə olan tələbatının ödənilmə -
məsinə səbəb olur. Vitaminsizlik sə -
bə bindən də psixoloji gərginliklər
daha da şiddətlənir. Məsələn, yeni
ana olmuş qadının orqanizmində
doğuşdan sonra qanazlığı səbəbindən
və ya süd vermə ilə əlaqəli vitaminlərə
olan tələbat daha da artır, eləcə də
gənc atanın həm fiziki, həm də psi-
xoloji yükü çoxalır. Deməli, normal
qidalanmanın psixoloji sağlamlığın
təmin olunmasındakı rolunu fakt kimi
qəbul etmək lazımdır. 

2. Ünsiyyət tələbatını ödəmək.
Vaxt tapıb yaxın dost-tanışla

ünsiyyət əlaqələri yaratmaq lazımdır.
Bu məqsədlə telefon əlaqələrindən
və ya uşağın gəzintisi zamanı ətrafdakı
ünsiyyətə meyilli insanların köməyin -
dən də istifadə etmək olar. Həyat
yoldaşı ilə hər gün müəyyən həyati
əhəmiyyətli mövzularda disskusiya -
ların aparılması da ünsiyyətə olan
tələbatın ödənilməsində əhəmiyyətli
rol oynayır.

3. Gəzintilər təşkil etmək.
Körpə uşaqlı əksər valideynlər gə -

zinti hazırlığının çətinliyi (məsələn:
uşağın zəruri pal-paltarının, əşyalarının
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götürülməsi və s.) səbəbindən ailə
gəzintilərinə getmirlər, bununla da
yığılmış emosional gərginlikdən azad
olmaq üçün zəruri psixoterapevtik
əhəmiyyət kəsb edən istirahətdən
özlərini məhrum edirlər. Psixoloji
gərginliklər isə, yığılır-yığılır və
müxtəlif xarakterli ailə konfliktlərinə
səbəb olur. Gəzintilərə getməyə əngəl
yaradan hazırlıq probleminin qarşısını
almaq üçün əl altında hər zaman gə -
zinti üçün zəruri olacaq əşyalar yığıl -
mış çanta saxlamaq və gəzinti lərdən
sonra bu çantaların təkrar olaraq hazır
vəziyyətə gətirilməsini boş vaxtlardan
birində etmək lazımdır. 

4. Valideynlik məsuliyyətini və
xoşbəxtliyini dərk etmək üçün
mütaliələr etmək.

Heç kəs hər hansı problem qarşı -
sında aciz qalmaqdan sığortalanmayıb.
Çətin anlarda “yalnız ölümə çarə yox-
dur!” atalar sözlərini həyat devizinə
çevirməklə və problemlərin həllinə
yardım edən psixoloji məlumatlar
əldə etmək üçün mütaliələr etməklə
şəxsi keyfiyyətləri təkmilləşdirmək
və psixoloji immuniteti möhkəm lən -
dirmək olar. 

5. Uşağın tərbiyəsinə sevimli
fəaliyyət növü kimi yanaşmaq.

Hər kəsin özünütəsdiqə olan ehti -
yacı və bu istiqamətdəki fəaliyyəti
təbiidir. Lakin özünütəsdiqin ən şərəfli
yolu valideynlikdən keçir. Ona görə
də uşaq şəxsiyyətinin formalaş dırıl -

masına bir yaradıcı iş kimi yanaşmaq
və əldə edilən nailiyyətlərdən zövq
almaq da orqanizmə psixoterapevtik
təsir göstərir. 

6. Autotreninqlə məşğul olmaq.
Autogen məşq (və ya autotreninq)

psixofizioloji resursların bərpasına
xidmət edən ən geniş yayılmış məşq
növüdür. AM ilk dəfədən alınmaya
da bilər. Ona görə də AM hərəkət lə -
rinin təkrar-təkrar edilməsi məsləhətdir
və hətta bir müddətdən sonra proses
vərdişə də çevrilə bilər, bu isə arzu
olunan hallardan hesab edilir.

7. Xarici görkəmin qayğısına qal-
maq.

Ətrafdakı insanlarla bir müddət
görüşməyib sonra görüşərkən diqqəti
çəkən ilkin məqam xarici görkəmdəki
dəyişiklik olur və yaşam tərzindən
məm nunluq xarici görkəmdəki güm -
rahlıq, gözəlliklə əlaqələndirilirsə, ne-
qativ dəyişiklik pis vəziyyətə işarədir.
Görüşlər zamanı xoş sözlərin, təriflərin
eşidilməsi əhəmiyyətli psixoterapevtik
təsirə malikdir. Hər zaman görüşlərdən
xoş əhval-ruhiyyə qazanmaq üçün fi-
ziki gözəlliyin qeydinə qalmaq və
geyimdəki səliqə-səhmana da ciddi
diqqət yetirmək lazımdır. 

Psixoloji immuniteti artırmaq
baxımından yuxarıda qeyd edilən psi-
xogigiyena qaydalarına hər valideynin
riayət etməsi zəruridir. Psixoloji im-
munitetin yüksək olması valideynlik
məsuliyyətindən qaynaqlanan vali-
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ПСИХОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МОМЕНТЫ
ПОДГОТОВКИ К РОДИТЕЛЬСТВУ

Абстракт

Быть родителем – это очень серьёзная ответственность. Подготовка
к родительству должны пройти все будущие папы и мамы. Ведь именно
позитивное родительство позволит правильно воспитать чадо.

В каждой семье к моменту зачатия ребенка, как и в любой структуре,
присутствуют здоровые и разрушительные силы. В результате всего ком -
плекса мер психологической поддержки можно ожидать усиления кон-
структивных факторов и снижения воздействия разрушительных факторов.
Очевидно, что в основу работы с семьей в этот период дол жен быть
положен гуманистический подход. В значительной мере семья нуж дается
прежде всего в психологической поддержке. Задача психолога способ-
ствовать формированию в группе атмосферы доверия и безопасности.

Родительство как психологическое явление является сложной струк-
турой, которая рассматривается исследователями с точки зрения си-
стемного, комплексного и феноменологического подходов. Системный
подход предпологает признание семьи как единого целого. Рассматривая
феномен родительства с точки зрения системного подхода, исследователи
описывают его в тесной взаимосвязи с семейной системой. Психологи
рассматривают семью как целостное социальное, психологическое и ду-
ховное образование. Семья проходит кризисный период в своем развитии

deynlik borcunun yerinə yetirilməsinə
də analoji təsir göstərir. Uşağın pis
davranışı ailədaxili problemlər haq -
qında ilk xəbərdaredici simptomlardır
və ailədaxili problemlərin həlli ilə
bağlı vaxtında lazımi tədbirlərin

görülməməsi uşağın şəxsi keyfiyyətlə -
rinin formalaşmasında ciddi problemlər
yaradır. Ona görə də valideynlər atdıq -
ları hər addıma qarşı məsuliyyətliliyi
dərk etməli və valideyliyə psixoloji
hazırlığa ciddi yanaşmalıdırlar.

Ədəbiyyat:
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в связи с принятием женщиной и мужчиной новых социальных ролей,
ответственности за ребенка, новых обязанностей, изменением отношений
внутри семьи и семьи с обществом. В такой сложный момент многие
семьи нуждаются в квалифицированной психологической помощи.

PSYCHOLOGICALLY ELUCIDATIVE MOMENTS
PREPARATION TO PATERNALNESS

Abstract

To be a parent is very serious responsibility. Preparation all future dads
and mothers must pass to paternalness. In fact exactly the positive paternalness
will allow correctly to bring up a child.

In every family to the moment of conception of child, as well as in any structure,
healthy and destructive forces are present. As a result of all complex of
measures of psychological support it is possible to expect strengthening of
structural factors and decline of influence of destructive factors. Obviously,
that in basis of work with family humanistic approach must be fixed in this
period. To a great extent family needs foremost psychological support. Task of
psychologist to assist forming in the group of atmosphere of trust and safety.

Paternalness as the psychological phenomenon is a difficult structure,
that is examined by researchers from the point of view of the system, complex
and phenomenological approaches. Approach of the systems confession of
family as single unit. Examining the phenomenon of paternalness from the
point of view of approach of the systems, researchers describe him in close
intercommunication with the domestic system.  A psychologist examines family
as integral social, psychological and spiritual education. Family passes a
crisis period in the development in connection with an acceptance by a woman
and man of new social roles, responsibility for a child, new duties, by the
change of relations into family and family with society. In such difficult
moment many families need skilled psychological help.

Məqalə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Filologiya və təhsildə psi -
xo loji xidmət” fakültəsinin elmi şurasında müzakirə edilərək çapa məsləhət
görülmüşdür (Protokol № 02)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya elmləri doktoru, dosent
Məqalə 13 yanvar  2012-ci ildə redaksiyaya daxil olmuşdur
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Son illərdə qloballaşma və
millilik, onların qarşılıqlı
təsiri problemi getdikcə

aktuallaşmaqdadır. Bu sahədə fəlsəfə,
iqtiasadiyyat, politologiya, sosiologiya
və psixologiyada geniş tədqiqatlar
aparılmışdır. Bunu zəruri edən səbəb
qloballaşmanın cəmiyyətlərdə, in -
sanların həyat tərzində, təfəkkür
tərzində əmələ gətir-diyi dəyişmələr,
bu dəyişmələrin insan psixikası, şəx -
siyyəti və münasibətlərinin inkişafında
yaratdığı problemlərlə izah olunur.
Göründüyü kimi, mahiyyət etibarı ilə
qloballaşma meyarlar, dəyərlər siste-
mini dəyişən proses olduğu üçün onu
öyrənən sahələr də bir-birindən
fərqlənir. Bu prosesi öyrənən iqtisadi,
siyasi, fəl-səfi, sosioloji, psixoloji
sahələr bir-biri ilə əlaqəli olsa da, hər
biri qloballaşan prosesləri özünün
prinsipləri, dəyərləndirmə meyarları
əsasında təhlil edir. Elə bu müxtəlifliyə

görə də qloballaşma anlayışının ən
obyektiv mahiyyətinin nədən ibarət
olduğunu demək çətindir, lakin onun
araşdırıldığı elmlərin hər birində
qloballaşma məhz həmin elmin pred -
metinə görə özünəməxsus qaydada
izah olunur. Psixologiyada da qlobal -
laşmaya yanaşma fərqlidir. Bu fərqin
nədən ibarət olduğunu aşağıda izah
etməyə çalışacağıq. 

Qloballaşma anlayışı fransız
dilindən götürülüb, mənası (qlobus-
kürə) - bütün yer kürəsini bürüyən
de məkdir (1, s. 185). Qloballaşma
elmi anlayış kimi ilk dəfə 1985-ci
ildə meydana çıxmışdır. Onun müəllifi
amerikalı sosioloq R.Robertsondur.
R.Robertsona görə, qloballaşmanın
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ümu -
miyyətlə həyatımızın bütün sahələrini
nəzarət altına almaqla bərabər, dünya
birliyinin inkişaf səviyyəsinə əhə -
miyyətli dəyişikliklər edir, təsir

QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ ETNOMƏDƏNİ
DƏYİŞİKLİKLƏRİN PSİXOLOJİ ƏSASLARI

Əzim Əli oğlu Əliyev 
Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimi

E-mail: azimaliyev@rambler.ru

Açar sözlər: qloballaşma, etnopsixologiya, milli mənsubiyyət, milli
dəyərlər. 

Ключевые слова: глобализация, етнопсихология, националный при-
надлежность, националный ценность.

Key words: globalization, ethnopsychology, ethnic origin, national values.



göstərir. Ümumi problemlərin həlli,
idarə edilməsi, bütün sahələr üzrə
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq, siyasi
dialoqun aparılması vacib və qaçılmaz
məsələyə çevrilir. Bu halda insan
həyatı, yaxud bütövlükdə cəmiyyət
üçün yaranan bir çox çətinlikləri,
araşdırılması vacib olan məsələləri
bir dövlət səviyyəsində adekvat qay-
dada dəyərləndirmək, həll etmək
mümkün olmur. Ancaq bu prolemlərin
geniş çərçivədə, qlobal anlamda
araşdırılması problemə daha obyektiv
yanaşmaya imkan verir. İnsan psixikası
(təfəkkürü), fərdiyyəti, şəxsiyyəti və
münasibətləri sahələrindəki məsələlərlə
məşğul olan psixologiya elmində
qloballaşma problemi özünəməxsus
qaydada izah edilir, qloballaşmanın
insan psixikası, davranışı, fəa-liyyəti
və ünsiyyətində əmələ gətirdiyi
dəyişmələrin izahı, yolları axtarılır. 

M.Seyidovun Azərbaycan xalqının
soykökü ilə bağlı araşdırmalarında
belə nəticə göstərilir: “Bu və ya başqa
xalqın soykökündə duran başlıca
qəbilələrin, qəbilə-birləşmələrinin
təfəkkürünün tarixi hadisələrlə bağlı
yayılma ərazisi (arealı), onun təsir
çevrəsinin gücü, çağın əsasən yadların
və onların görüşlərinin, dinlərinin
sıxışdırılmasına qarşı dözümlülüyü,
nəyi verib, nəyi aldığı öyrənilərkən o
qəbilənin ictimai, mədəni, mənəvi
dünyası öz böyüklüyü ilə üzə çıxır:
yad, hətta doğma qəbilələrdə verib-

alma ictimai, mənəvi prosesi, təfək -
kürün və onunla bağlı komponentlərin
səviyyəsini aydınlaşdırır” (2, s. 9). 

Əbu Osman əl-Caiz əl Bəsri
“Türklərin fəzilətləri” əsərində Orta
əsrlərdə Os-manlı İmperiyası dövründə
dünyada gedən qloballaşma prosesində
türk xalqlarının sahib olduqları
mədəniyyəti onların öz dilindən belə
şərh edir. “Biz daha xeyirli inamın
daha xeyirli əsgərləri olmuşuq...Əgər
yer üzünün bütün at və atlılarını bir
meydana toplasaq, biz gözə daha çox
dəyəcəyik və daha qorxmaz gö-
rünəcəyik. Sən bizim yürüşlərimizi,
süvarilərimizi və ancaq bizim daşıya
bildiyimiz bayraqlarımızı gördükdə
biləcəksən ki, biz ancaq dövlətə bir
dayaq olmaq üçün, sultana kömək
üçün yaradılmışıq. Əgər Tibet əhli,
Zabis (Hindistandan Şərqdə bir ada)
adamları, Hind süvariləri və Rum
atlıları birgə hücuma keçsə, silahlarını
atıb qaçmaqdan başqa çarəsi qalmaz.
Biz ağıl sahibi, xeyirxahlıq və dürüst
rəy əhliyik” (3, s. 25). 

Azərbaycan mütəfəkkirlərinin
fəlsəfi görüşlərində, o cümlədən klassik
ədəbiy-yatda (N.Gəncəvi, N.Tusi,
İ.Nəsimi və b.) yetişən nəsildə milli
əxlaqın, milli şüurun formalaşdırıl -
ması ilə yanaşı bəşəri mədəniyyətin
inkişafı da mühüm məsələ kimi irəli
sürülürdü. İnsanın bəşəri mahiyyəti
dünya mədəniyyətində hələ uzun əsrlər
bundan əvvəl qəbul olunmuş məsələ
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idi. Bu baxımdan, fəlsəfədə, psixolo-
giyada insanın təbiəti və sivilizasiya,
qloballaşma və millilik, inteqrasiya
dövründə mədəniyyətlərin toqquşması
problemlərinin həlli üzərində ciddi
şəkildə düşünürdülər. 

Bu istiqamətlərdə sosial fəlsəfə,
sosial psixologiya, sosial pedaqogika,
sosio-logiya, iqtisadiyyat, politolo-
giyada və digər elmlərdə zəngin
tədqiqat materialları toplanmışdır. O
cümlədən, psixikanın kosmos, kainat,
təbiət və cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi
artıq sübuta yetirilmişdir. Ciddi səylər
sayəsində XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq sosial elmlərdə bu dövrə
qədər milli mədəniyyətlərdə qəbul
edilməyən məsələlər: “genetik hafizə”
(İ.Sikorski), “xalqların psixologiyası”
(V.Vundt), “arxetip” (K.Q.Yunq), “et-
nik şüur” (E.Erikson, C.Mid, E.Fromm),
“şüuraltı” (Z.Freyd) və digər anlayışlar
öyrənilmiş, elm tərəfindın qəbul
olunmuşdur. Bu sahədə müxtəlif
elmlərdə fundamental əsərlər yazılmış,
təkzibolunmaz faktlar toplanmışdır. 

Z.Freyd istər cəmiyyətdə, istərsə
də insan fərdinin daxili dünyasında
baş verən hadisələrə qlobal hadisə
kimi yanaşır. İnkişafı belə “qlobal -
laşma”, böhran” mərhələsində yaranan
ziddiyyətlərin nəticəsi kimi görür (4).
E.Fromm, E.Erikson, K.Xorni insanın
Eqosunun (Məninin) inkişafını onun
yaşadığı mühitin, dünya mədəniyyə -
tinin inkişafı ilə üzlaşdırırlar (5).

E.Fromm insanların ictimai təcrübəni
mənimsəməsində, özünə yad olanları
daxili aləminə buraxmaqda tərəddüd -
lərlə üzləşdiyini bildirir. Е.Frоmm
gös tərir ki, “insаnlаr bütün həyаtı bo -
yu öz köklərinə tələbаt hissi ilə yаşа -
yırlаr” (5, s.250). Tədqiqatçının nöq -
teyi-nəzərində bu tələbatı azadlığa və
müstəqilliyə cəhdetmə ilə onları lən -
gidən qüvvələr arasındakı ziddiyyətlər
yaradır. Həmin ziddiyyətlər özündə
böyük motivləşmiş qüvvəni birləş -
dirirlər. Nəticədə fərddə ikinci dərəcəli
hesab olunan tələbatlar əmələ gəlir.
İkinci dərəcəli hesab olunmalarına
baxmayaraq bu tələbatlar insanın
sosial həyatında mühüm təsiredici
qüvvəyə malikdirlər. 

XX əsrdə sosial psixologiyanın
yeni inkişaf mərhələsində K.Q.Yunqun
“arxe-tiplər” haqqında irəli sürdüyü
fikirlər tədqiqatçılara yeni elmi əsaslar
vermiş oldu. “Arxetiplər insanlar
tərəfindən hadisələrin müəyyən ob-
razda qəbul edilməsi, yaşanması və
bələdləşməsi üçün anadangəlmə ideya,
yaxud yaddaşdır. Bu, həqiqətən də
hər hansı yaddaş, yaxud obraz deyil,
onun təsiri altında insanların öz
davranışında qavrayışın, təfəkkürün
və hərəkətlərin hər hansı hadisəyə,
ya da obyektə cavabını istiqamətlən -
dirən faktordur” (6, s. 200). Bununla
belə, K.Q.Yunqun arxetiplər haqqın -
dakı müddəaları heç də birmənalı qə -
bul olunmurdu. Bir çoxları ona heç
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bir əsası olmayan ideya kimi yana -
şır dılar. 

Hər bir cəmiyyətin sоsiаl-ictimаi,
mədəni-mənəvi münаsibətlərində хаl-
qа mənsub оlаn fərdlərin psiхi simаsı
ümumiləşir. О cümlədən, hər bir fərd
аyrılıqdа mənsub оlduğu хаlqın sə -
ciy yəvi kеyfiyyətlərini dаşıyır. Dаv -
rа nışındа, nitqində, hərəkətlərində,
fikir və mülаhizələrində, əməllərində
bu kеyfiyyət və хüsusiyyətləri əks
еtdirir. E.Erikson göstərir ki,
cəmiyyətdə ictimai-tarixi dəyişikliklər
baş verdikdə şəxsiyyətin yeni şəraitə
identifikasi ya sında böhran yaranır.
Özünüi den tifikasiya prosesində əmələ
gələn bu problemin öyrənilməsi
zamanı aşkar edilmişdir ki, insanları
bu halda daha çox dəyişikliyin özü
yox, şəxsi ləyaqət hissinin tapdanması
qorxusu narahat edir. E.Eriksona görə,
istənilən halda insan öz etnogenetik
köklərinə bağlı olur. Psixososial iden-
tifikasiya ictimai-tarixi mahiyyət kəsb
etdiyindən insanın psixososial
təkamülü sosiogenetik təkamüldən
asılıdır (5). 

Bir çox fəlsəfi-psixoloji tədqiqat -
larda inkişafin gedişində, sivilizasiya
axınında, qloballaşan prosesdə insanın
sosial-psixoloji problemləri mədə niy -
yətlə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilərək
münasibət bildirilir. Y.D.Qranin “Qlo -
ballaşma və millilik: tarix və müa -
sirlik” mövzusundakı tədqiqatında
prob lemi sosial-fəlsəfi kontekstdə

nəzərdən keçirərək bildirir ki, qlobal -
laşma özünün coğrafi sahəsini, sivi-
lizasiya, iqtisadiyyat, mədəniyyət,
siya sət və digər sahələri mərhələli
qay dada birlşdirməsini, insanlığın po-
tensial imkanlarını şərh edən meqa -
ənə nədir (7, s. 6). 

Y.D.Qraninin qənaətinə görə, bizim
üçün qloballaşmanın gedişini,
inkişafını öyrənmək ona görə zəruridir
ki, müasir dünyada yaşayan insanların
maraqları, tələbatları artır, dünyagörüşü
dəyişir. Eləcə də miqrasiya prosesində,
qarşılıqlı qaydada ticarət, maliyyə-
iqtisadi, hərbi-siyasi və mənəvi-mədəni
əlaqələrdə insan-ların şüur forması
məkana görə lokallaşaraq dəyişməyə
məruz qalır. “Bizə tarixdən insanlığın
bir-birini diferensiasiya və inteqrasiya
ənənələri ilə şərtləndirən antropososial
dəyərlərin sruktur qurulması, eyni za-
manda, bu dəyərlərin yaranması və
birliyinin düzxətli olmayan prosesi
məlumdur. Müxtəlif transformasi ya -
ları əxzetmə yolu ilə yeniləşənlər,
sayına və məkanına görə daha geniş
əhatəsi olanlar sosial, siyasi və sosio -
mə dəni, antropoloji dəyərlərdir. Bu,
“sosiuma” obyektiv və subyektiv-
sim volik qaydada inteqrasiya olunanlar
(nəsillər, tayfalar, tayfa ittifaqları,
etniklər, millətlər), “dövlət”, “sivili-
zasiya” və “fərdlər”in birləşməsidir”
(7, s. 12).

Bеləliklə, müəyyən ərаzidə birgə
yаşаyış оnlаrın hаmısı üçün ümumi
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düşüncə, dаvrаnış tərzi fоrmаlаşdırmış,
охşаr psiхi хüsusiyyətlər, vаhid dil
yа-rаnmışdır. Bu, insаnlаrın bir-birilə
qоhumluq əlаqələri, еyni zаmаndа
gеnеtik охşаrlıqlаrın yаrаnmаsını
şərtləndirmiş, nəticədə еtnоgеn, yəni
bir хаlq üçün ümumi оlаn gеnеtik
хüsusiyyələr mеydаnа çıхmışdır. “Olа
bilsin ki, охşаr dil, mədəniyyət, аdət-
ənənə dаşıyıcılаrı оlаn insаnlаr bir-
birlərindən uzаqdа, müхtəlif ölkələrdə,
ərаzilərdə yаşаsınlаr. Tаriхin müхtəlif
mərhələlərində, müхtəlif ictimаi-siyаsi
prоsеslərdən аsılı оlаrаq bаşqа-bаşqа
yеrlərdə məskunlаşmalаrına, yаşа-
mаlаrına baxmayaraq, bu insаnlаr
еyni millətin nümаyəndələridirlər”
(8, s.3). R.İ.Əliyevə görə etnоslаr
dаim inkişаf еtməklə müəyyən dəyi -
şikliyə uğrаyır. Dаimi gеdən bu prosеs
nətiсəsində еtnоsdа iki cür dəyişiklik
bаş vеrir: 

а) еtnik şüurdа bаş vеrən dəyişiklik; 
b) еtnik хаrаktеrdə bаş vеrən

dəyişiklik. 
Qloballaşma və millilik proble-

minin izahı üçün hər bir mədəniyyətin,
etnik xüsusiyyətlərin konkret olaraq
araşdırılması tələb olunur. Bu sahədə
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində
daha sistemli elmi tədqiqatlar aparıl -
mışdır. Ə.Ə. Bаyrаmоv “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında etnik psixoloji
xüsusiyyətlərin inikası“(9), Ə.Ə.
Əlizadə “Azərbaycan etnоpsiхоlоgi -
yа sına giriş” (10), R.İ.Əliyev “Şəх -

siyyət və оnun fоrmаlаşmаsının еtnо-
psiхоlоji əsаslаrı” (11)“, “Еtnоpsiхо-
lо-giyа: qlоbаllаşmа və millilik” (8),
“Mentalitet” (12) adlı əsərlərində etnik
xüsusiyyətlərin siyasi-ictimai hadisə -
lərə qarşı davamlılığı, konservativliyi,
eləcə də dəyişmə imkanlarından geniş
bəhs edirlər. Bu təhlillərə görə bütün
cаnlı vаrlıqlаr kimi, insаlаr dа tаriхən
müхtəlif qruplаr, birliklər fоrmаsındа
yаşаmаqlа həm öz təhlükəsizliklərini,
həm qidа əldə еtmələrini, həm də
özlərinin rаhаtlığını, nəsil аrtımını
təmin еtmişlər. Zаmаn-zаmаn bu
birliklər müхtəlif ictimаi fоrmаsiyа-
lаrdа qəbilə, tаyfа, еtnоs, хаlq, millət
fоrmаsını аlmış, böyümüş, inkişаf
еtmiş, müхtəlif ərаzilərin sаkininə,
sаhibinə çеvrilmişlər. 

S.İ.Seyidov qloballaşma şəraitində
fərdlərin yeni şəraitə uyğunlaşmasını
onların şəxsiyyətinin yaradıcılıq
potensialı ilə əlaqələndirir. “Yalnız
məh sul deyil, şəxsiyyətin özü də mə -
dəni dəyərlər timsalında çıxış edə
bilər. Çətin ki, mədəni dəyərə çevrilmiş
bir şəxsiyyətin özündə yalnız öz
xalqının idellarını və arzularını da -
şıması, qoruyub saxlaması deyil, həm
də öz etnosunun dünya mədəniy yə ti -
nə, eləcə də, əksinə dünya mədəniy -
yətinin milli mədəniyyətə daxil olması
üçün özünəməxsus “açar” rolunu
oynaması kimdə isə şübhə doğursun”
(13, с. 220). S.İ.Seyidov fikirlərini
bu nunla əsaslandırır ki, konkret bir
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şəxs özündə bütövlükdə dövrünün
mədəni varlığını əks etdirir. Artefakta,
mədəni dəyərə çevrilmiş insanın həyat
fəaliyyətini, yaradıcılığını təhlil etmək,
“adi” insan şəxsiyyətini öyrənməkdən
fərqlənir. Bu yolla yaradıcı insanın
mən sub olduğu xalqın da psixologi -
yasını öyrənmək olar. 

Təbiidir ki, qloballaşma insan
şəxsiyyətinə birbaşa deyil, cəmiyyətdə
baş verən dəyişmələr fonunda təsir
göstərir. R.İ.Əliyev müasir dövrdə
qloballaşmanın təsiri ilə cəmiyyətdə
yaranan problemləri xarakterizə edərək
yazır. “Azərbaycan cəmiyyətində hal-
hazırda çox rəngarəng psixoloji, po-
litoloji, mənəvi-əxlaqi durum var.
Cəmiyyət bəlkə də xaotik şəkildə
axtarış yolundadır....Bir sözlə, hər kəs
yeni şəraitdə özünütəsdiqə, öz imkan -
larını reallaşdırmağa cəhd edir. Bir
qisim insanlar öz əvvəlki mövqelərini,
nüfuz və maddi imkanlarını qorumaq
yolları axtarırlar. Belədə rəqabət artır,
fikir, mövqe ayrılıqları kəskinləşir.
Maraqlıdır ki, bu ziddiyyət, qarşıdurma
qaçılmazdır. Ziddiyyət ilk növbədə
iki sistem arasındakı ic-timai, iqtisadi
fərqlərdən yaranır, nəticədə psixoloji
problem kimi təzahür edir” (8, s. 34-
35). 

Qloballaşmanın təsiri ilə dünyada
baş verən sosial reallıqlar respublika -
mız da da müxtəlif sosial problemlər
yaradır. Ona görə də cəmiyyətdə gedən
proseslər özündə qlobal sosial proses -

lərin xarakterini əks etdirir. Cəmiyyət
öz işini enerji mənbələri əsasında qu-
raraq tənzimləyən saat, mühərrik dey-
ildir. Cəmiyyətdə gedən sosial istehsal
insanların hər saat, hər gün, nəhayət,
illər, əsrlər ərzində yerinə yetirdikləri
fasiləsiz hərəkətlərin, ictimai-faydalı
əməyin nəticəsidir. Sosial istehsal
vasitəsilə insan öz həyatını zamana
görə təmin edir. Beləliklə, sosial
istehsalın transformasiyası özündə
cəmiyyətin məruz qaldığı dəyişmələri
ifadə edir. 

L.Ş.Əmrаhlı bildirir ki, analitiklər
hazırda qloballaşmanın dərinləşdiyi
bir mərhələdə insanların psixoloji
problemlərinin daha da aktual olacağını
düşünürlər. Çünki müasir qloballaşma -
nın özü ilə bərabər insanların yaşayışı
üçün yeni çətinliklərin yaradacağı
şübhəsizdir. Ona görə də sivilizasiyanın
insan psixikasına təsirinin nəticələrinin
proqnozlaşdırılması psixoloji xidmətin,
onun mühüm sahəsi olan psixopro -
filak tikanın metodologiyasında mühüm
yer tutur. Bu fikir onu ifadə edir ki,
hazırda praktik psixologiya cəmiyyətin
təkamülünün əsas amili kimi çıxış
edir. Bu baxımdan davranış haqqında
digər elmlərdə olduğu kimi psixolo-
giyadan, onun praktik sahəsindən bir
sıra problemlərin həlli tələb olunur
(14): 

- təbiətin, cəmiyyətin, şəxsiyyətin
inkişafının əsas istiqamətlərini
müəyyənləş-dirmək;
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- cəmiyyətin və fərdlərin üzləşə
biləcəyi psixoloji problemləri proqnoz -
laşdirmaq;

- yaranmış problemlərin insanlıq
üçün arzuolunmaz nəticələrinin qar -
şısını almaq.

Müasir sosial psixologiya özünün
tədqiqat sahələrinə yeni-yeni problem -
lər daxil etməkdədir. Bütün bunlar
“prak tik sosial-psixoloji xidmət”
anlayışında birləşir. Bu baxımdan
“praktik sosial-psixoloji xidmət”
anlayışı özündə təhsil subyektləri, o
cümlədən qloballaşma şəraitində
mənəvi-psixoloji dəyişmə çətinlik-
ləri ilə üzləşən tələbələrlə aparılan
işin xüsusiyyətləri, imkan, yol və
vasitələrini ifadə edir. Ona görə də
tələbələrə əvvəlcə kompleks qaydada
yanaşaraq onların özünüdərketmənin
qanunauyğunluqları öyrənilməli, bun-
dan sonra onlar üçün səciyyəvi
xüsusiyyətlər ayırd edilməli və pro-
blemin aradan qaldırılması yolları
axtarılmalıdır. 

Аzərbаycаnın təhsil sistеminin
dünyа təhsilinə intеqrаsiyа еtdiyi bir
şərаitdə: ictimаi, siyаsi, mədəni, sоsiаl
sаhələrdə yеniləşmənin bаş vеrdiyi,
bаzаr iqtisаdiy-yаtınа kеçidlə bаğlı
оlаrаq cəmiyyətdə ictimаi, sоsiаl-iq-
tisаdi prоblеmlərin аrtdığı, bu məsələ -
lərin dеmоkrаtik üsul-idаrəsi kоntеks -
tində həlli zərurətinin yаrаndığı bir
dövrdə yeni insanı formalaşdıran təhsil
sisteminin rоlu хüsusilə аktuаllаşır.

Bununla yanaşı, artıq insаnın sоsiаl
mövqеyinə, hüquqlаrının qоrunmаsınа,
psi-хоlоji müdаfiəsinə humаnisit
yаnаşmа tələbаtı da аrtır, möhkəmlənir.
Bеlə оlduğu hаldа təhsil, mədəniyyət,
еlm sаhələrindəki uğurlаr yеni insаnın
yаlnız təhsil аlmаsınа, intеllеktuаl
inkişаfınа, infоrmаsiyа dаşıyıcısı
funksiyаsını yеrinə yеtirməsinə dеyil,
bаşlıcаsı aşağıdakı imkanların əldə
edilməsinə yönəldilməlidir: 

a) öz şəхsiyyətinin fəаl qurucusunа; 
b) аiləsinin sоsiаl-psiхоlоji müdа -

fiə çisinə; 
c) ölkəsinin fəаl təmsilçisinə; 
d) məsuliyyətli, ədаlətli, vicdаnlı

vətəndаşа məхsus önəmli kеyfiyyətlərə
yiyələnən insаn kimi fоrmаlаşdırmаğa. 

Prоblеmin bu zəmində həlli ümum -
təhsil və iхtisаs məktəblərinin əsаs
istiqаmətlərini, kоnsеptuаl məsələlə -
rini, yeniləşdirilməsi yоllаrını müəy -
yənləşdirməyə imkаn vеrir. Təhsildə
şəхsiyyətin tərbiyəsi Аzərbаycаndа
dеmоkrаtikləşmə prоsеsinin sürətlən -
məsi dеyil, dünyаdа gеdən еlmi-
tехniki dəyişmələrin, sivilizаsiyаnın,
qlоbаllаşmаnın nəticəsidir və оnu
qəbul еtməliyik. Çünki cəmiyyət nə
qədər kоnsеrvаtiv оlsа bеlə bu inki -
şаfdаn kənаrdа qаlа bilmir. Bəs nə
еtməli, təhsil sistеmində mоdеrnləşdir -
mə hаnsı istiqаmətdə аpаrılmаlıdır
ki, bütün bu dəyişmələrə hаzır оlа
biləcək insаn fоrmаlаşsın. Tехniki
mоdеrnləşmənin оndаn tələb еtdiyi,
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еyni zаmаndа insаn sаğlаmlığını
pоzmаğа qаdir оlаn nəhəng intеllеkt
yükünün аğırlığınа dözsün, lаzım оlаn
səviyyədə kоqnitiv fəаllıq göstərsin.
Lаzımsız infоrmаsiyа çохluğu, strеss,
yüklənmə, хəstəliklər, еkоlоgiyаnın
kоrlаnmаsı, zərərli kulturоlоji еlеmеnt -
lərin yаrаnmаsı kimi prоblеmlərin
öhdəsindən gəlsin. 

Göründüyü kimi, bütün bunlаr
qloballaşmanın dоğurа biləcəyi həyаti
rеаllıqlаrdır. Cəmiyyətin bu rеаllıqlаrа
аlışmаsı üçün təhsil öz qаrşısınа müаsir
gəncliyə еlmi-tехniki biliklər vеrmək,
prаktik vərdişlər mənisətməklə yаnаşı
özünümüdаfiə yоllаrını dа öyrətmək
tələbi qoymalıdır. Bu imkаnlаr şəхsiy -
yətin hərətərəfli inkişаfı yоlu ilə
mümkündür. Bеlə şərаitdə Аzərbаycа -
nın sosial psiхоlоgiyаsının əsаs
vəzifələrindən biri göstərilən kеyfiy -
yət lərə mаlik şəхsiyyətin pеdаqоji

prоsеsdə, rеgiоnаl şərаitdə fоrmаlаşdı -
rıl mаsının yоllаrını аrаşdırmаq, еyni
zаmаndа bu prоsеsin psiхоlоji qаnu -
nаuyğunluqlаrını və mехаnizmlərini,
хüsu-siyyətlərini ümumiləşdirərək
inkişaf yollarını göstərməkdir. Bu prо-
blеmin həlli həm də Аzərbаycаnın
ali təhsil strаtеgiyаsının, оnun yeni -
ləşdirilməsinin əsаs kоnsеpsiyаsının
yаrаdılmаsına kömək etmiş оlur.

Tədqiqatın elmi yeniliyi: Tədqi -
qat da qoyulmuş məsələlər müasir
qloballaşma prosesinin insanın milli
quruluşuna təsirinin müəyyən ləş -
diriməsi ilə bağlıdır ki, bu real şəraitdə,
qloballaşmanın fəal iştirrakçıları olan
tələbə gənclərin problemə münasibəti
kontekstində öyrənilmişdir. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti:
Tədqiqatın nəticələrindən tələbə
hazırlığında və praktik psixologiyada
istifadə oluna bilər. 

Ədəbiyyat:



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АБСТРАКТ

В статье говорится, что процесс глобализации обьясняется весьма
своеобразно в разных сферах науки. Глобализация в психологии иссле-
дуется в рамкох психики человека, его мышления, индивидуальности
личности, его отношений окружающему, а также изучается его поведение,
активность, изменения в результате его овщения с другими.

Здесь также отмечается, что современная глобализация приводим к
определенным изменениям в етницеских культурах, и что эти изменения
влияют на психику каждого индивидиума в конечном итоге.

Меняется образ их мышления.Специалисты очень серьезно заду-
мываются над тем, как бы вышеуказанные изменения не создали бы
критеческую ситуацию.На современном этаже они думают над тем, как
найти пути контролирования глобализации.

В статье также рассматривается связь между глобализацией и этно-
кулътурой. Эта связь рассматривается в контексте разума и атмосферы
глобализации. Отмечается, что в процессе глобализации, некоторые пе-
реходные особенности, которые в принципе составляют разногласия с
этнопсихологией, только кажутся, что обосновались в жизни обизества,
на самом же деле, они ослабевают в национальном мышлении и
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характера. Каждая нация развивает новый характер, который присуще
только его этнопсихологии, в результате чего этническое образование
становится еще крепче и целостнее.

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF 
ETHNO-CULTURAL CHANGES IN CONDITIONS

OF GLOBALIZATION

ABSTRACT

As it is noted in the given article, globalization process is explained in
special ways in different scientific fields. Psychology studies globalization
regarding to human psychology, his thinking, invidivuality, personality
and relations, at the same time the changes in behaviour, activities and
communication caused by globalization are also the matters of study.

The changes in ethnic cultures due to the modern globalization are also
mentioned here. It’s obvious that all these, as a result, influence individuals’
psychology. Their way of thinking and value -based motivation are subjected
to some changes.

At the moment the determining of the ways to control globalization not
to deepen depression occurring to individuals makes the specialists to think
over it seriously.

In the article, the relation of globalization and ethnic origin is analyzed
as well as approached from the point of view of the relation of consciousness
and circumstances. It’s mentioned that several temperory peculiarities
contrary to ethnopsychology are considered to be a part of the life of society
in the course of globalization process though they become weaker in national
mentality and character.

Every nation improves new characteristic features in globalization
process that make unity with the ethnopsychology of its own. Consequently,
ethnic system becomes stronger and complete.

Azərbaycan Dillər Universitetinin filalogiya fakültəsinin Elmi şurasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(protokol №07 )

Rəyçi R.H. Qədirova, Psixologiya elmlər doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 10 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdurur



Valideyn-uşaq münasibətləri
uşağın özünün-özünə,
ətrafdakı insanlara etima -

dı nın əsasında durur. Vali deynlərlə
ünsiyyət tələbatının ödənilməsi uşaqda
təhlükəsizlik, əmin-amanlıq hissləri
yaradır. Fiziki və mənəvi-psixoloji
ehtiyacların məhz ana-ata tərəfindən
ödənilməsi uşağın bioloji, sosial
inkişafı ilə yanaşı emosionl inkişafının
dinamikasını, intensivliyini, səmərə -
liliyini müəyyən edir, bütövlükdə
inkişafı stimullaşdırır. Bununla bağlı
olaraq Amerika tədqiqatçıları A.Mas-
lou (1) və K Xorninin nəzəiyyələri
məşhurdur (2). Həmin nəzəriyyələr
görə, uşаqlıq dövründə tələbаtlаrın
təzаhür еdən üstün tərəfləri: fiziki,
məmnunluq, təhlükəsizlik, müda -
fiəolun madır. Məmnunluq tələbаtı fi-
ziki və biоlоji еhtiyаclаrı əhаtə еdir,
lаkin bu tələbаtlаrın ödənilməsi

şəхsiyyətin inkişаfındа hərtərəfli rоl
оynаmır. Burаdа bаşlıcа mоtiv
əzizlənmək, sеvimli və аrzulаnаn оl-
mаq, kənаr təhlükələrdən qоrunmаqdır.
Əgər vаlidеyn öz uşаğınа səmimi
məhəbbət və hərаrət vеrirsə оnun
əmin-аmаnlıq tələbаtı dа ödənilmiş
оlur. Bu hаldа uşаğın şəхsiyyətinin
müsbət istiqаmətdə fоrmаlаşmаsı
еhtimаlı аrtır. 

Qeyd olunan məsələlər onu göstərir
ki, ailədə tərbiyə prosesinin başlanqıcı
və sonu yoxdur. Bu səbəbdən A.S.Ma-
karenko (3), V.S.Muxina (4), H.Ə.Əli -
zadə (5) və b. bildirirlər ki, əksər
ailələrdə uşagların tərbiyəsinə böyük
qaygı göstərilsə də tərbiyə işi ilə
məşğul оlаn hər bir vаlidеyn bu sаhədə
ehtiyatlı olmalıdır. Onlar hər şеyi bil-
diyini zənn еdirlər, əslində isə bu, o
qədər də аsаn bir iş deyildir. “Əgər
vаlidеyn psiхоlоji-pеdаqоji bilikləri
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mənimsəmədən də tərbiyə sаhəsində
uğur qаzаnаcаğınа inаnırsа, bu,
səhvdir. Təcrübə göstərir ki, bеlə hаldа
nəticə uğursuz оlur. Vаlidеyn-uşаq
mü nаsibətlərinin səhv istiqаmətdə
аpаrılmаsı nəticəsində uşаq vаlidеyni -
nə qаrşı lаqеyd оlur, qоrхur, оndаn
qаçmаğа çаlışır. Bir çох hаllаrdа isə
vаlidеynlər uşаqlаrını ifrаt dərəcədə
əzizləyir, оnlаrı bütün qаyğılаrdаn
аzаd еtməyə çаlışırlаr. Təcrübə göstərir
ki, bеlə uşаqlаr dа böyüdükdən sоnrа
vаlidеynləri ilə о qədər də yахşı
münаsibətdə оlmurlаr” (5, s. 9).

V.S.Muxina qeyd edir ki, ana
himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara
psixoloji kömək özünəməxsus tərzdə
aparılmalıdır, çünki onların psixoloji
problemləri özünün psixoloji təbiətinə
görə normal uşaqların problemlərindən
fərqlənir. “Ana himayəsindən məhrum
olmuş uşaqların bir deyil, çoxsaylı
problemləri var. Həmin problemlər
özünün psixoloji təbiətinə görə normal
uşaqların problemlərindən fərqlənir.
V.S. Muxinanın fikrincə, “onların belə
problemlər içərisində yaşamaları, yəni
hüquqlarının pozulması özü onlara
ixtiyar verir ki, qaydaları pozsunlar”(4,
s.42). Təcrübədən görürük ki,
bəzilərində bu qaydasızlıq meyli xarici,
bəzilərində daxili aləmə qarşı yönəlir.
Ümumilikdə internat tipli ictimai
müəssisələrdə yaşayan uşaqlar öz da-
xili aləmində qaydasızlıq yaratmağa
daha çox meyllidirlər.

Psixologiyada uşağın insanlarla
qarşılıqlı anlaması, bir-birini başa
düşməsi “empatiya” anlayışında ifadə
olunur. “Еmpаtiyа - uşаğın irаdi-еmо-
siоnаl sаhəsinin şəхsiyyətin digər
struktur kоmpоnеntləri, məsələn, rеf-
lеksiyа, nitq, kоqnitiv sistеm, mоti-
vаsiyа, münаsibətlər, ünsiyyət, mаrаq
və d. ilə əlаqəli inikşаfını ifаdə еdir.
Еmpаtiyаnın inkişаfı аffеktiv sfеrа
ilə sıх bаğlıdır. Аffеktiv sfеrа dеdikdə
uşаğın еmоsiоnаllığı bаşа düşülür.
Inkişаfın gеdişində məhz еmоsiоnаl
аləmin dəyişməsi, yеniləşməsi psixi
inkişafın səviyyəsi hаqqındа fikir
yürütməyə imkаn vеrir.” (6, s. 134).

A.A.Rean məktəbəqədər yaşı,
ümumiyyətlə, dərkеtmədə еmоsiyаlа -
rın hökmürаnlıq еtdiyi döv kimi səciy -
yələndirir. Burаyа təəccüb, həvəs,
tərəddüd, təşviş və s. dахildir. Uşаğı
аsаnlıqlа təsirləndirmək, qоrхutmаq,
sеvindirmək, inаndırmаq mümkündür.
Bu bахımdаn оnlаr “еmоsiоnаl yо-
luхmаyа” mеyllidirlər (7, s. 198). 

Yaşlılarla empatik münasibətlər
zəminində inkiaşf edən kоmmunikаtiv
bacarıqlar psixi inkiaşfın əsas kompo -
nentlərindən biridir. Kommunikativ
tələbаt uşаğın təəssürаtlаrа, аktiv
fəаliyyətə və yаşlılаrlа ünsiyyətə tələ -
bа tının аrtmаsı ilə mеydаnа çıхır.
Bеləliklə, uşаqlаrın insаnlаrlа ünsiyyət
tələbаtı еrkən məktəbəqədər yaş
ərzində, tədricən fоrmаlаşır. Valideyn -
lərlə еmpаtik əlаqələrin məzmunundа
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оnlаrlа münаsibətdə əmələ gələn
təəssürаtlаr üstünlük təşkil еdir. 

L.İ.Lisina 4 yаşа qədər uşаqlаrın
еmоsiоnаl-irаdi sistеminin kövrək
olduğunu, məhz bu səbəbdən düşünül -
məmiş, hərəkətlərə yol verdiklərini
bildirir. Belə ki, məıkrəbəqədər yaşlı
uşaqların dаvrаnışı özünün fiziki və
əqli imkаnlаrınа hеsаblаnmаmış, si-
tuаtiv hisslərin təsiri аltındа qurulur.
Məktəbəqədər yaşın sonunda uşаqlаr
hiss və еmоsiyаlаrın təsirindən qismən
azad оlurlar, lakin bu, emosional
sahənin ahəngdar inkişafı, yaşlılarla
birgə fəaliyyətdə yaranan özünəəminlik
hissi sayəsində mümkün olur. Əks
halda uşaqların emosional sahəsində
bu və digər xarakterli problemlər baş
verir, müstəqillik ləngiyir. İnkişaf nor-
mal olduqda аrtıq beş yаşdа uşаğın
hərəkətləri хаrici təsirlərdən yаrаnаn
еmоsiyаlаrlа birbаşа хаrici аləmə
dеyil, bu təsirlərin оyаtdığı dахili
tələblərin ödənilməsinə, dахili аləmə
yönəlir. Uşаq, şеylərdən-hərəkətə
dеyil, fikirdən-hərəkətə doğru yönəlir
(8, s. 230). 

L.N.Qaliquzova, S.Y.Meşeryakova,
L.M.Çareqorodseva uşaq müəssisələ -
rində tərbiyə alan məktəbəqədər yaşlı -
ların inkişafında bir sıra spesifik
xüsusiyyətlərin olduğunu müəyyən
etmişlər. Onlar ümumi tipli müəssisə -
lərdəki uşaqlardan ciddi fərqlənirlər.
Onların fəallığı situativ xarakter
daşıyır. Belə situativlik uşaqların

davranışında da üzə çıxır: yaşlının
təlimatını sakitcə yerinə yetirirlər, an-
caq oyun fəaliyyəti haqqında eyni
fikri söyləmək olmaz. Belə ki,
qaydaları gözləyə bilmir, oyun pro-
sresinin gedişində yaranan arzunu
boğaraq davranışa nəzarət etmək onlar
üçün çətin olur” (9, s. 47). Təcrübə
göstərir ki, ixtiyari davranışın
inkişafının ləngiməsi tərbiyəçinin
nəzarətinin itməsi ilə yanaşı, davranışa
nəzarətin də itməsinə səbəb olur. Onlar
cürbəcür situativ təsirlərə qarşı meyl
edirlər. Ona görə də uşaqlara psixoloji
kömək, reabilitasiya və profilaktika
işləri onlarla aparılan pedaqoji təd -
bir lərin önündə durmalıdır. 

İlk növbədə yaşadıqları şəraitdəki
uşaqların say çoxluğu, həmişə bir
yerdə olmaları və daim bəziləri ilə
ünsiyyət problemi yaşamaların onlarda
gərginlik, həyəcan, narahatlıq yaradır,
aqressiya və stressə səbəb olur. Ümu -
milikdə psixoloji həyəcanları həm
kəmiyyət, həm də kefiyyət göstəricisi
artır, lakin onlar bu vəziyyəti giz lət -
məyə məcburdurlar. Bir çox hallarda
valideyn məhəbbətinin çatışmazlığı,
uşaqda əmin-amanlıq, təhlükəsizlik,
özünəhörmət, özünəinam hissinin
zəifləməsinə, qapalılıq, qisasçılıq,
eqoizm kimi halların baş qaldırmasına,
yaxud digər mənfi psixoloji vəziyyətin
- frustrasiya və depressiyanın əmələ
gəlməsinə səbəb olur. Sonda psixi
inkişafda reqressiya başlayır.
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S.A.Meşeryakova H.Xarlou ekspe -
rimentləri əsasında apardığı tədqiqatda
bu nəticəyə gəlmişdir ki, ana ilə
ünsiyyətdən ayrı düşmüş uşaqların
psixi pozuntuları daha çox emosional
sahə ilə bağlı olur. Ona görə də bu
uşaqların tərbiyəsi ilə mşğul olanlar
diqqəti bu sahəyə yönəltməlidirlər.
“Uşaqların psixi inkişafında baş verən
yenidənqurulma emosional tələbatların
fəaliyyətdə ödənilməsinə əsaslanır.
Məhz belə fəaliyyətdə onun müxtəlif
növləri inkişaf edir, müxtəlif psixi
proseslər kamilləşir. Bu fəaliyyətdə
baş verən əsas psixi yenidənqurulma,
hesab edirik ki, yaşlılarla emosional
əlaqələr sahəsinə aiddir. Emosional
ünsiyyətdə yarandığına, məzmunu-
müsbət emosi ya la rın mübadiləsi, pred-
meti - yaşlı və uşaq şəxsiyyəti olduğu -
na görə bu əlaqələri - affektiv-şəxsi
əlaqələr ad lan dırmaq olar” (10, s. 41). 

Bu məsələləri araşdırmaq üçün
Sum qayıt şəhər 24 saylı ümumi tipli
və 45 saylı günüuzadılmış uşaq
bağçalarında eksperimental tədqiqat
aparılmışdır. Bu müəssisələrin məktə -
bə hazırlıq qruplarında tərbiyə alan 40
uşaq (hər birində 20 nəfər olmaqla)
tədqiqat obyekti kimi götürülmüşdür.
Qeyd edək ki, qrupların tərbiyəçiləri
ali ixtisas təhsilinə malikdirlər. İş
təcrübələri 15 ildən yuxarıdır. Qruplar
sosial tərkibinə görə bir-birindən
fərqlənirlər. 24 saylı uşaq bağçasında
tərbiyə alan uşaqların ailə şəraiti

əsasən normaldır. 45 saylı uşaq
bağçasında tərbiyə alan uşaqların
ailələrində müxtəlif xarakterli demoq-
rafik problemlər mövcuddur: işsizlik,
boşanma, ölüm, evsizlik, xəstəlik. Bu
səbəbdən uşaqlar yalnız həftənin so-
nunda evə buraxılır, qalan günləri
uşaq bağçasında keçirirlər. Bu günlərdə
onlar, demək olar ki, valideynlərləri
ilə görüşmürlər. 

Qeyd edildiyi kimi, psixoloji-pe-
daqoji ədəbiyyatda valideyn himayə -
sindən məhrum olmuş uşaqlar müxtəlif
aspektdə təhlil olunmuşlar. Müəyyən
edilmişdir ki, özünün sosial -psixoloji
portretinə görə belə uşaqların təmsil
etdikləri qruplar normal ailələrdən
olan uşaq qruplarından köklü surətdə
fərqlənirlər. Məsələn, Ə.H.Əlizadə bu
qənaətdədir ki, yetim uşaqlar öz
həyatlarının atalı-analı uşaqların
həyatından fərqləndiyini hiss edirlər.
Bu fərqli cəhətlər onların özləri
haqqındakı təsəvvürlərində, mənlik
şüurlarının xüsusiyyətlərində əks olu-
nur, lakin müəllim onlar üçün sağlam
psixoloji iqlim yaradanda, çox vaxt
məharətlə bu fərqləri neytrallaşdıra
bilir. Uşaqlar bir-birinə qaynayıb -
qa rı şanda, yetim uşaqların çoxu adi
uşaqlarla dostluq etməyə, oturub -
dur mağa başlayırlar.

Bunları nəzərə alaraq şərti olaraq
valideynlərlə ünsiyyət tələbatı
ödənilməyən uşaq qrupunu “tələbatı
ödənilməyən qrup” (“T-qrup”), normal
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ailələrdən olan uşaq qrupunu normal
qrup - (“N-qrup”) adlandıraq. Belə -
liklə, “T-qrup”da uşaqlar psixoloji
baxımdan fərqli əlaqələrlə yaşayrlar.
Ona görə də bu qruplarda neqativ de-
moqrafik təsirlərin aradan qaldırıl -
masında uşaqların emosional xüsu -
siy yətləri nəzərə alınmalıdır. 

Tədqiqatda aşağıdakı metodikadan
istifadə edilmişdir.

I metodika. Ailədə uşаqlаr üçün
strеss yаrаdа biləcək hаdisələrin tədqiqi
üzrə аnkеt sоrğusudur. Sоrğunun
nəticələrinə görə hər mülаhizə “Bəli”
cаvаbı üzrə 2, “Хеyr” cаvаbı üzrə 0-
lа qiymətləndirilir. 

II metodika. M.A.Panfilovun “Kak-
tus” qrafik metodikası (http://www.psy-
files.ru /2007/ 06/ 14/ kaktus.html).
Test 5-6 yaşlı uşaqlarla keçirmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Məqsəd uşağın
emosional sferasındakı mövcud
vəziyyətin və aqressiyanın
istiqamətinin öyrənilməsi olmuşdur.

III metodika. R.Temml, M.Dorkli
və V.Amenin həyəcanlılıq testi. 

Məqsəd məktəbəqədər yaşlı
uşaqların psixi-emosional vəziyyətinin
öyrənilməsidir. 

I metodikanın - ailədə uşаqlаr üçün
strеss yаrаdа biləcək hаdisələrin tədqiqi
üzrə аnkеt - sоrğunun nəticələrinə
görə ballar üzrə “T-qrupu” və “N-
qrupu” arasında aşağıdakı fərqlər ol -
muşdur.

Ailədə uşаqlаr üçün strеss yа-
rаdа biləcək hаdisələrin tədqiqi
üzrə аnkеt - sоrğunun nəticələri

Cədvəl 1. 

Göründüyü kimi, valideynlərlə
ünsiyyət tələbatı ödənilməyən uşaq
qrupundakı sınanılanların 7 nəfərində
strеss yüksək səviyyədə, 6 nəfərdə or -
ta, 5 nəfərdə aşağı səviyyədədir.
2 nə fərdə strеss yохdur. Bu uşaqlarda,
əslində psixikanın pozuntuları olmasa
da ümumi zəiflik, somatik problemlər
var idi. 

Şəkil 1. Ailədə uşаqlаr üçün strеss yаrаdа
biləcək hаdisələrin tədqiqi üzrə аnkеt -
sоrğunun nəticələrinin korrelyasiyası

Normal uşaqlar qrupunda cəmi
2 uşaqda stress yüksək, 6 nəfərdə
orta, 5 nəfərdə aşağıdır. 6 nəfərdə
stress yoxdur. Bunlar əhəmiyyətli
dərəcədə fərqli göstəricilərdir. Bu
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rəqəmlərin faiz göstəricilərini çıxarsaq
aydın olur ki, ünsiyyət tələbatı
ödənilməyən uşaqlarda yuxarı stress
həddi 25 %, əksinə, aşağı stress gös -
tə riciləri 20 % çoxdur. 

Korrelyasiyada bu fərqləri daha
aydın görmək mümkündür. Sarı rəng
T- qrupu, mavi rəng N-qrupunun nə -
ticələrini göstərir. Stressin yuxarı
həddi T-qrupunda hündür, əksinə N-
qrupunun aşağı həddi (mavi sütunda)
hündür sütunlarda verilir.

İkinci metodikanın nəticələrinə
görə (M.A.Panfilovun “Kaktus” qrafik
metodikası) sısanılan uşaqlarda emo-
sional sferasındakı həyəcan, aqressiya,
onun intensivliyi və istiqaməti müəy -
yənləşdirilmişdir. Nəticələrin işlənməsi
zamanı aydın olmuşdur ki, T-qrupunda
tərbiyə alan uşaqlarda emosional
gərginlik, qorxu, həyəcan, narahatlıq
vəziyyəti N-qrupundan yüksək olmuş -
dur. T-qrupunda tərbiyə alan uşaqların
7 nəfərində bu göstə ricilər daha yük -
səkdir. Həmin göstə ricilər şəkillərdəki
kaktus təsvirinin kağız üzərndə yer -
ləş məsi, ölçüsü, xətlərin xarakteris -
tikası (qalınlığı, kobudluğu, gövdənin
yoğunluğu, hün dürlüyü, iynələrin
çoxluğu, şiş olması, sıxlığı, kaktusların
sayı və d.) əsasında ayırd edilmişdir.
Ümumi nəticəyə görə testdə verilmiş
sahələr üzrə ən yüksək nəticələri olan
uşaqlar fərqləndirilmiş, əlamətlərinə
və xüsusiyyətlərinə göyə yaxın olan
psixoloji göstəricilər ümumiləş diril -

mişdir. Məsələn: aqressiya - həyəcan,
impulsivlik - ekstrovertlik;

Qapalılıq, ehtiyatkarlıq - introvert-
lik; asılılıq, özünəəminliyin olmaması;
eqoizm, liderliyə meyletmə - qadınlıq;
optimizm - nümayişkaranəlik, açıqlıq.

“Kaktus” qrafik metodikası üzrə
nəticələr

Cədvəl 2. 

“Kaktus” qrafik metodikası üzrə
nəticələr göstərir ki, ünsiyyət tələbatı
ödənilməyən uşaqlardan 7 nəfərində
asılılıq, özünəəminliyin olmaması
halları üstünlük təşkil edir. 5 nəfərdə
həyəcan, qapalılıq, ehtiyatkarlıq daha
üstündür ki, bu da onların introvert
olması ilə üs-üstə düşür. Aqressiya,
impulsivlik əlamətləri olan uşaqlar
həm də eksrtovertdirlər. Bu uşaqların
sayı da 5 nəfərdir. Eqoizm, liderliyə
meyletmə (2 nəfər), optimizm,
nümayişkaranəlik, açıqlıq, qadınlıq
(1 nəfər) kimi xüsusiyyətləri olanların
sayı azdır. 
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N-qrupunda vəziyyət fəqlidir.
Buradakı uşaqlardan cəmi 3 nəfərində
asılılıq, özünəəminliyin olmaması
halları var. 4 nəfərdə həyəcan, qapa -
lılıq, ehtiyatkarlıq qeydə alınıb. Aq-
ressiya, impulsivlik əlamətləri olan
uşaq ların sayı 3 nəfərdir. Eqoizm,
lider liyə meyletmə kimi xüsusiyyətləri
olanların sayı çoxdur -7 nəfər. Opti-
mizm, nümayişkaranəlik, açıqlıq,
qadınlıq xuüsusiyyətləri 3 nəfərdə
vardır. 

Ümumilikdə uşaqlarda asılılıq və
özünəəminliyin olmaması vəziyyəti
üstünlük təşkil edir (10 nəfər). İkinci
yerdə həyəcan, qapalılıq, ehtiyatkarlıq,
inrtovertlik durur - 9 nəfər. Aqressiya,
impulsivlik, eksrtovertlik 8 nəfərdə
aşkar edilmişdir. Optimizm, nümayiş -
ka ranəlik, açıqlıq, qadınlıq 4 nəfərdə
özünü göstərir. 

Şəkil 2. “Kaktus” qrafik metodikası üzrə 
T-qrupu və N-qrupunda nəticələrin 

müqayisəsi

2-ci şəkildə qırmızı rəngdə verilən
nəticələr T-qrupu, sarı rəngdə verilən

nəticələr N-qrupuna aiddir. Göründüyü
kimi, T-qrupu ilə müqayisədə N-qru -
pundakı uşaqlarda asılılıq, özünə -
əmin liyin olmaması vəziyyəti xeyli
aşağıdır (I sütun). Həyəcan, qapalılıq,
ehtiyatkarlıq, inrtovertlik, aqressiya,
impulsivlik, eksrtovertlik göstəriciləri
bir birinə qismən yaxındır (I və III
sürunlar). Eqoizm, liderliyə meyletmə
sahəsində isə N-qrupunun nəticələri
xeyli yüksəkdir IV sütun). Beləliklə,
müəyyən etdik ki, ailədə uşаqlаr üçün
strеss yаrаdа biləcək hаdisələrin tədqiqi
üzrə аnkеt - sоrğunun nəticələrində
olduğu kimi, “kaktus” metodikasının
nəticələrinə görə də T-qrupundakı
uşaqların emosional vəziyyəti zəifdir.
Bu vəziyyət daha bir metodika -
R.Temml, M.Dorkli və V.Amenin
həyəcanlılıq testi əsasında öyrənildi. 

Bu verbal metodika məktəbəqədər
yaşlı uşaqların emosional vəziyyətinin
(həyəcanlılıq səviyyəsinin) testləşdiril -
məsi üçün daha əlverişlidir. 14 şəkildən
ibarət olan bu metodikanın tətbiqi za -
manı daha etibarlı nəticələr əldə olun -
muşdur. Belə ki, T-qrupunda tərbiyə
alan uşaqların 14 nəfəri kədərli uşaq
şəklini seçmişlər. Qalan 6 nəfər şən
uşaq şəklini tərəddüdlə seçmişdir. Bu
situasiyalar aşağıdakılardır: “Kiçikyaşlı
uşaqlarla oyun”, “Geyinmə”, “Bö -
yükyaşlı uşaqlarla oyun”, “Yuyunma”,
“Oyuncaqları yığışdırır”, “Uşaq
valideynləri ilə”.
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N-qrupunda vəziyyət fərqlidir. Bu
qrupda uşaqların yalnız 6 nəfəri
kədərlu uşaq şəkli seçmişdir. Bu
şəkillər aşağıdakılardır: “Aqressiya
obyekti”, “Təklikdə yatmağa
hazırlaşmaq”, “Töhmətləndirmə”,
“Etinasızlıq”, “Аqressiv hücum”,
“Təcridedilmə”.

Qruplar üzrə uşaqların həyəcanlılıq
səviyyəsinin (HS) müqayisəsi
aparılmışdır. Yüksək neqativ emosional
vəziyyətin göstəricisi 14 baldır (100%). 

R.Temml, M.Dorkli və V.Amenin
həyəcanlılıq testinin nəticələri

Cədvəl 3.

HS = (neqativ emosional seçimlərin
sayı -14) 100%

Testin nəticələrinə əsasən uşaqlar
həyəcanlılığın səviyyəsinə görə 3
qrupa bölündülər:

həyəcanlılığın yüksək səviyyəsi -
HS 50 %-dən yüksəkdir; 

həyəcanlılığın orta səviyyəsi -
HS 20%-dən 50 % - ə qədərdir; 

həyəcanlılığın aşağı səviyyəsi HS
0 - dan 20 % - ə qədərdir. 

R.Temml, M.Dorkli və V.Amenin
həyəcanlılıq testinin nəticələrinə görə
T- qrupunda 7 uşaqda yüksək, 9 uşaqda
otra, 4 uşaqda aşağı səviyyəli həyə -
can lılıq var. N- qrupunda yüksək həyə -
canlılıq cəmi 2 uşaqda aşkar olun -
muş dur. Orta həyəcanlılıq 8, aşağı
həyəcanlılıq 10 uşaqda qeydə alın -
mışdır. Bu müqayisəni 2.3. çəklində
də izləyə bilərik. 

Şəkil 2.3. - də qırmızı rəng T-qru -
pu, sarı rəng N-qrupunu ifadə edir.
I sütünda yüksək, II sütünda orta,
III sütunda aşağı həyəcanlılıq müayisə
edilir. I (yüksək) və III (aşağı) sütunda
fərlər çox olsa da II sütünda (orta) bu
fərlər bir-birinə yaxındır. Orta
həyəcanlılığı olan uşaqlar T-qrupunda
- 9, N-qrupunda 8 nəfərdir. 

Şəkil 3. R.Temml, M.Dorkli və 
V.Amenin həyəcanlılıq testinin 

nəticələrinin müqayisəsi

Bu nəticələr bir daha göstərir ki,
valideynlərlə ünsiyyət tələbatı ödənil -
məyən uşaqların emosional sahəsi
nor mal ünsiyyətdə olan uşaqlardan
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fərqlənir. Bu vəziyyət, şübhəsiz ki,
uşaq ların psixi fəaliyyətinə də təsir
göstərir. 

Bu nəticəyə gələ bilərik ki, vali -
deynlərlə ünsiyyət tələbatı ödənil mə -
yən uşaqların emosional problemləri
bir sıra sahələrdə təzahür edir: 

1. Valideynlərdən ayrılıqda yaşayan
uşaqlarda təzahür edən ilk xüsusiyyət
onların emosional davranışında ifadə
olunur. Belə uşaqlar üçün emosional
ifadəsizlik, əhvali-ruhiyyənin aşağı
olması və tez-tez dəyişməsi xarakte-
rikdir.

2. Valideynlərlə emosional əlaələri
zəif olan uşaqlarda sosial rolları süni
mənimsəmə baş verir. Onlarda verbal
ünsiyyətin ifadəsizliyi, neqativ hisslərin
frustrasiyası, bu hissləri başqalarına
yönəltməmək, başqalarına daim gü -
zəştə getmək məcburiyyəti olur. Onlar
tərif və xoş münasibətə laqeyd yanaşır
və inamsızlıq göstərirlər. Deyilmiş
xöş sözlərin səmimiliyə inamsızlıq
göstərirlər. 

3. Valideynlərlə emosional əlaqə -
lərin zəifliyi uşaqlarda insanlara eti -
madsızlıq, yaxud həddindən artıq inan-
maq kimi qeyri-müəyyən münasibət
formalaşdırır. 

4. Valideynlərlə ünsiyyət tələbatının
ödənilməməsi uşaqlaırn emosional
sahəsində qorxu, narahatlıq, həyəcan
və təhlükə hisslərinin oyanıq vəziyyəti,
aqressivlik, nifrət, yazıqlıq, xoşagəl -
mək və güzəştəgedilmək arzusu, em-

patik zəiflik yaradır. Ətrafdakıların
emо siоnal vəziyyəti belə uşaqları ya
ciddi narahat etmir, ya da rastlaşdıqları
sadə qоrхulu səhnələrdən dəhşətə
gəlirlər.

5. Valideynlərlə ünsiyyət tələbatı
ödənilməyən uşaqların iradi inkişafında
da spesifik xüsusiyyətlər olur. Belə
ki, insanlarla əlaqələr daimi olmadı -
ğından onlar üçün situativ vəziyyətlə
yaşamaq səciyyəvidir. Bu, sosial
təcrübənin əlaqələndirmələrinə və al-
ternativ hərəkətlərlə müqayisə edərək
qiymətləndirmələrinə imkan vermir.
Nəticədə ona gətirib çıxarır ki, artıq
baş vermiş epizodlar həyat hadisəsinə
çevrilmir, mənimsənilmir, şəxsi təc -
rübəyə daxil olmur. Onlarda iradi
hərəkərlər üçün daha uzun müddət
və daha çox diqqət tələb olunur. 

6. Bu uşaqlarda təşəbbüskarlıq, öz
hərəkətlərinə nəzarət etmək bacarığı,
müəyyən məqsəd üzrə hərəkət vərdişi
lazımi səviyyədə оlmur. Öz davranışını
hər hansı tapşırığa tabe etdirə bilmir.
Belə iradəsiz hərəkətlər nоrmal uşaq -
lara da хasdır, lakin bu uşaqlarda
оlduğu qədər aydın təzahür etmir və
ardıcıl deyil. 

Problemin elmi yeniliyi. Uşaqların
psixi inkişafına valideynlərin təsiri
bütün dövrlərdə fəlsəfə, sosiologiya,
pedaqogika, о cümlədən psiхоlоgiyаda
öyrənilsə də XXI əsrin əvvəllərindən
başlayaraq sürətlə dəyişməkdə olan
yеni iqtisadi münasibətlər, sоsiаl şərаit
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insаnlаrın qarşılıqlı əlaqələrinə elə
şərtlər qоymuşdur ki, bu əlaqələrə
tamamilə yeni qaydalarla yanaşmaq
lazım gəlir. Xüsusilə müasir dövrdə
uşaqların ailədənkənar tərbiyə müəs -
sisələrində inkişafına marağın artması,
yaxud ailədə hələ kiçik yaşlardan
onların tərbiyəsi ilə dayələrin məşğul
olması problemi aktuallaşdırır. Məqa -
lədə qoyulan məsələlər də məktə bə -
qədər yaşlı uşaqların psixi inkişafında

valideynlərin rolunu müəyyənləş di -
rə rək onun zəruri tərəfləri haqqında
valideynləri məlumatlandırmaqdır. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti.
Hazırda ailə tərbiyəsində valideynlərin
maarifləndirilməsinə ciddi ehtiyac
olduğundan tədqiqat materiallarından
ailəyə praktik psixoloji xidmət işində,
eləcə də məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrində valideynlərlə aparılan
işdə istifadə oluna bilər. 

Ədəbiyyat:



ВОЗДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ

Абстракт

Вопросы (задачи) указанные в статье, связаны с влиянием родителей
на эмоциональную сферу детей дошкольного возраста. Здесь раскрываются
взаимоотношения с родителями в условиях неправильного регулирования,
например в группах детских садов с продлённым днём у детей появляются
различные характерные проблемы в эмоциональной сфере. В исследовании
эти вопросы изучаются путём анкетного опроса, проективного графика
методики взволнованности на основе ситуаций, которые могут создать
стресс для детей в семье. Из результатов ясно, что у детей, живущих от-
дельно от родителей, проявление первых качеств выражается в их эмо-
циональном поведении. Таким детям характерна эмоциональная невы-
раженность, спады и перемены настроения. Слабость эмоциональной
связи с родителями формирует у детей недоверие или слишком высокое
доверие к людям, в развитии их воли также бывают специфические
особенности. Из-за того что, связь с людьми у них не постоянная им ха-
рактерно жить в ситуативном положении. Это не дает возможность
связи с социальной практикой и, сравнивая с альтернативными движе-
ниями, оценивания. Это приводит к тому, происшедшие эпизоды не
превращаются в жизненные ситуации, усваиваются, не входят в личную
практику. Для проявления воли им требуется более длительное время и
большие внимания.

PARENTS, IMPACT ON CHILDREN,
S EMOTIONAL SPHERE

ABSTARCT

Problems marked in the article are connected with pre-school adult
influence of (the) parents to (the) emotional area of the children. It is/are
shown that problems of different character arise in the condition of not
regulating correctly of the mutual (reciprocal) attitudes (relations) with/by
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parents, for instance in (the) groups of the garden of which (whose) day
was/were lengthened (prolonged) in the emotional area of the children.
These problems are learnt questionnaire on investigation of the stress events
must can create survey, project graphic methods for children with means of
anxiety test in the investigation in the family. He (she, it) is/are such clear
from results that the first feature appearing (appeared) in (the) children
living (lived) separately is expressed in the their emotional behaviour. It
is/are characteristic being and often changing down (below) of the emotional
inexpressiveness, spirits for such children. Weakness of the emotional
connections children with/by parents and disloyalty to people, or indefinite
attitude (relation) forms as (like) to believe too much, specific features be
development of their comment. So, with/by people connections are typical
to live with/by situation (state) situativ for they because I/you/he are not
constant. It does not allow connect with of the social experiment (experience)
and value comparing with/by alternative motions. Brought and takes out to
him (her, it) as a result that episodes where/which have/has already happened
turned (overturned) to (the) life event, appropriated, he (she, it) does not
enter (the) private experiment (experience). More long times for volitional
motions in them and more attentions is required. 

Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstutunun Elmi şu -
ra sı nın iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol
№08)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 03 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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ский, историческое

Anlamadan asılı olaraq
yaddasaxlamanın məntiqi
və mexaniki növləri

mövcuddur. Məntiqi yaddasaxlamanın
əsasında anlama dayanır. Bu zaman
insan öyrəndiklərini öz sözləri ilə
ifadə edə bilir. Mexaniki yaddasaxlama
isə quru əzbərləmə, bəzən mənaya
əhəmiyyət vermədən yaddasaxlamadır.
Adətən mexaniki olaraq yadda sax-
layan şagird və ya tələbə materialın
ayrı-ayrı hissələrini ayrılıqda yada
sala bilmir. Ən fərdiləşdirilmiş psixi
hadisələrdən hesab olunan hafizə
çoxsaylı amillərdən: beynin xüsusiy -
yətlərindən, mərkəzi sinir sistemindən,
mühitdən, fəaliyyətin xarakterindən
və şəxsiyyətin parametrlərindən
asılıdır. Məhz bu səbəbdən yadda sax -
lamanın ən ümumi qanuna uyğun -
luqlarını müəyyənləşdirmək xeyli
çətindir və daha çətini isə onun sə -
mərəli şəkildə idarə edilməsini
öyrənməkdən ibarətdir. Baxmayaraq

ki, hafizənin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı çoxsaylı metodikalar işlənmiş,
tövsiyələr hazırlanmışdır. Alman psi-
xoloqu G.Ebbinhauz materiala məna
və emosional münasibətlərdən asılı
olaraq mexaniki yaddasaxlamanın
16 qanunauyğunluğunu özündə birləş -
dirən vahid sistem təklif etmişdir. On-
lardan bir neçəsini nəzərdən keçirək:

1. İnsana ilk dəfə təsir göstərən
xarici təzyiqi o, daha güclü və uzun -
müddətli yadda saxlayır.

2. Güclü emosional reaksiya do -
ğurmayan, lakin kifayət qədər mürək -
kəb olan informasiya hafizədə hifz
olunmur.

3. Diqqətin mərkəzləşdirilməsi nə
qədər güclü olarsa, yaddasaxlama da
o qədər sürətli baş verir.

4. Çoxsaylı fakt və təəssüratların
əvvəli və sonu daha yaxşı yadda
saxlanılır.

5. Təkrar yaddasaxlamanın daha
səmərəli yoludur.



6. Məntiqi əlaqəsi və bir-birilə sıx
bağlı olan fakt və hadisələr daha asan
yadda saxlanılır. Çünki bu zaman as-
sosiativ təəssürat daha asan və sistemli
olur. Burada sanki əşya və hadisənin
elementlərinin yadda saxlanması bir-
biri ilə sıx bağlanır(10).

Rus psixoloqları mənalı hafizənin
strukturunu müəyyənləşdirmək üçün
uzun illərdən bəridir ki, böyük tədqiqat
işləri aparırlar. Bu tədqiqatların
nəticəsində səmərəli yaddasaxlamaya
imkan verən bir sıra mühüm amillər
müəyyənləşdirilmişdir. Uşaqlarda fikri
əlaqələndirmə məsələsini A.N.Leon-
tyev xüsusi olaraq öyrənmişdir. O,
tədqiqatından belə nəticəyə gəlmişdir
ki, kiçik yaşlı məktəblilərdə hafizə
vasitəli xarakter daşıyır. Məktəblilər
materialı müxtəlif cisim və hadisələrlə
(məsələn, şəkillərlə) fikrən əlaqələn -
dir dikdə, hafizə səmərəli nəticə verir.
Uşaqlarda fikri əlaqələndirmənin
inkişafı ilə əlaqədar olaraq fikri qrup -
laşdırma (təsnif) əməliyyatı for malaşır.
Fikri qruplaşdırma sahəsində aparılan
tədqiqatlar göstərir ki, belə əməliyyat
məktəblilərin yaddasaxlama prosesində
mühüm rol oynayır. A.A.Smirnov
kiçik yaşlı məktəblilərdə yuxarı sinif
şagirdlərində və yaşlılarda fikri qrup -
laşdırma əməliyyatının inkişaf xüsu -
siyyətlərini öyrənərək belə nəticələrə
gəlir:

Materialın məna baxımından his -
sə lərinə ayırmaq və qruplaşdırmaq

II sinif şagirdlərində müşahidə olun-
mur, IV və VI sinif şagirdlərində isə
az nəzərə çarpır.

Böyük yaşlı məktəblilər ev tapşı -
rığını yerinə yetirdikdə, mətni məna
məna hissləərinə bölməkdən istifadə
edirlər. Lakin belə əməliyyat onlarda
da yaddasaxlama üsulu kimi təzahür
etmir.

Uşaqlar təlim prosesində fikri
qruplaşdırmadan daha çox istifadə
etdikdə yaddasaxlama qüvvətlənir.
Fikri qruplaşdırmadan kifayət qədər
istifadə edilmədikdə isə uşaqlar
materialın quruluşunu, əsas cəhətlərini
yaxşı dərk etmirlər. A.A. Smirnovun
fikri qruplaşdırma ilə əlaqədar olaraq
müəyyənləşdirdiyi nəticələr təlim
prosesində böyük əhəmiyyətə malik-
dir(3,səh.269-299).

Fikri əlaqələndirmə və fikri
qruplaşdırma əməliyyatlarının inkişafı
uşaqlarda plantutma qabiliyyətinin
formalaşmasına imkan yaradır. Ha -
fizədə plantutmanın roluna aid xeyli
tədqiqat işləri aparılmışdır. Bu tədqiqat
işləri içərisində A.A. Smirnov və onun
rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatlar xü -
susi yer tutur. A.A.Smirnov tədqiqa -
tında fikri qruplaşdırma əməliyyatının
təzahür xüsusiyyətləri ilə əlaqədar
olaraq plantutma qabiliyyətinin də
necə formalaşdığını müəyyənləş dir -
mişdir. O, bu tədqiqatında əsasən belə
nəticəyə gəlir ki, II, IV və VI sinif
şagirdləri bir və ya bir neçə sözü,
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cümlənin mətnə başlıq, sərlövhə kimi
ayırırlar. Bu da onlarda sərlövhəvermə
əməliyyatının formalaşmadığını gös -
tərir. Bu əməliyyatın inkişaf etmə -
məsi nəticəsində şagirdlər mətn hissə -
ləri arasında əlaqə yaratmaqda və
mətnin planını tərtib etməkdə çətinlik
çəkirlər. Yuxarı siniflərdə oxuyan
şagirdlərdə bu kimi çətinliklər təlim
prosesinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq
aradan qalxır. Xüsusi təmrin və
çalışmanın təsiri ilə plantutma hafizə
üsulu kimi bu yaşlı uşaqlarda artıq
formalaşır (1,səh.95-96).

P.Y. Qalperin tədqiqat zamanı belə
nəticəyə gəlmişdi ki, plantutma
qabiliyyəti şagirdlərin psixi inkişaf
mərhələlərinə uyğun şəkildə cərəyan
edir və səmərəli hafizə üsuluna çevri -
lir (9,səh.45-47).

F.A.Kalinina apardığı təcrübələrin -
də müəyyənləşdirilmişdir ki, 3-cü və
4-cü sinfin şagirdləri eyni materialın
orta hesabla plansız 60,9%-ni, planlı
isə 65,3%-ni yadda saxlamışdır.

P.Y.Zinçenko da apardığı uzunmüd -
dətli müşahidə və təcrübələr nəticə -
sin də belə qənaətə gəlmişdir ki, plan-
tutma hafizədə mühüm rol oynayır.
Məktəblilər plantutma qabiliyyətinə
yiyələnib, bu qabiliyyətdən mnemik
məq sədlə istifadə etdikdə hafizənin
məhsuldarlığı daha da artırır(4,səh.381-
403). 

Beləliklə, hafizədə plantutmanın
roluna aid aparılmış tədqiqatları ümu -

miləşdirdikdə belə nəticəyə gəlmək
olur ki, bütün yaş dövrlərində məktəb -
lilə rin hafizəsində plantutma az və
ya çox dərəcədə müsbət rol oynayır.
Təlim prosesində plantutmanın daha
səmərəli nəticə verməsi üçün məktəb -
lilərin bu qabiliyyətə vaxtında yiyə -
lən dirilməsi əsas şərtdir.

Mənalı hafizənin strukturunda
müqayisənin rolu böyükdür. Materialın
ətraflı dərk edilib yadda saxlanıl ma -
sında müqayisədən istifadə olunur.
Y.K.Matlin materialın oxşarlığının
hafizəyə təsirindən doğan xüsusiyyət -
ləri öyrənmiş və müəyyən etmişdir
ki, yadda saxlanılacaq materialda ox -
şarlığı tapmaq onun ətraflı mənimsə -
nilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir(5). 

A.A.Smirnov hafizədə fikri əmə -
liy yatların roluna aid apardığı tədqi -
qatında müəyyən etmişdir ki, fikri
əlaqələndirmə,fikri qruplaşdırma və
plantutma bacarığının inkişafında
müqayisə mühüm rol oynayır.

L.V.Zankov müqayisənin bəzi
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq belə
bir fikir irəli sürür ki, təlim prosesi
oxşarlığı tapmaqdan başlayıb, fərqi
tapmağa doğru getməlidir. Belə halda
hafizə daha səmərəli nəticələr verir,
çünki oxşarlıq əsasında cisim və
hadisələrin fərqini taparaq yadda sax-
lamaq daha asandır(6,səh.70-72). 

N.M.Kazımov məktəblilərin təlim
fəaliyyətində müqayisənin rolunu
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ətraflı tədqiq edərək, təlim prosesinin
səmərəli təşkilinə imkan verən mühüm
nəticələr əldə etmişdir. Müəllif qeyd
edir:”Materialın başa düşülməsi, yada
salınması müəyyən dərəcədə yadda-
saxlama zamanı tətbiq edilmiş müqa -
yisənin xarakterindən asılıdır. N.M.Ka -
zımov göstərir ki, öyrənilən obyektlə
bizə məlum olan hər hansı başqa bir
obyekt arasındakı nəinki oxşarlığı
həm də fərqi başa düşdükdə, yaddasax -
lama daha səmərəli cəryan edir. “Ox -
şarlıq və fərqin məhz birlikdə başa
düşülməsi yaddasaxlamanın müvəfə -
qiy yətli olması şərtlərindən biridir”.
Müəllifin fikrincə, obyektlər arasında
hər cür əlaqə deyil, müqayisə olunan
cisim və ya hadisələr arasındakı xa-
rakterik əlamətlərin, qarşıya qoyulan
məqsədəuyğun olan mühüm cəhətlərin
müqayisə edilməsi yaddasaxlama pro-
sesini daha səmərəli edir.

Məntiqi yaddasaxlama prosesində
müqayisənin roluna aid aparılan
tədqiqatlardan məlum olur ki, kiçik
yaşlı məktəblilərin yaddasaxlama
prosesində müqayisənin hansı növünün
daha səmərəli olması baxımından
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Fikir
müxtəlifliyi müqayisənin yaddasax-
lama prosesindəki müsbət rolunu inkar
etmir, əksinə onu təsdiq edir. Ümumi -
ləş dirmə bacarığının hafizəyə təsiri
sahəsində də bəzi tədqiqat işləri aparıl -
mışdır. R.Y.Kolçinanın tədqiqatı bu
cəhətdən maraq doğurur. O, V-VI

sinif şagirdləri üzərində apardığı təcrü -
bələrə əsasən göstərir ki, şagirdlər
ümumiləşdirmə yolu ilə materialı daha
yaxşı yadda saxlayırlar. Təlim prose -
sində ümumiləşdirməyə imkan verən
tədbirlər həyata keçirildikdə, ümumi -
ləşdirmə şagirdlərin hafizəsini səmərəli
edir (1, səh. 91-104).

Görkəmli Azərbaycan psixoloqu
M.Ə.Həmzəyev orfoqrafiyanın mə -
nim sənilməsi xüsusiyyətlərini öyrənər -
kən ümumiləşdirmənin də qarşıya
qoyulan problemlə əlaqədar bəzi
cəhətlərini müəyyənləşdirmiş və belə
nəticəyə gəlmişdir ki, şagirdlərdə
ümu miləşdirmə bacarığının düzgün
inkişafı orfoqrafiya qaydalarının sə -
mə rəli mənimsənilməsinə imkan verir.
Yaddasaxlama mənimsəmə prosesinin
müəyyən mərhələsini təşkil etdiyi
üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirdən
belə nəticə çıxartmaq olar ki, ümumi -
ləş dirmə bacarığının düzgün inkişaf
etdi rilməsi yaddasaxlama prosesinə
müs bət təsir göstərir( 7,səh.36 ).

Müasir dərs anlamında hafizənin
inkişafı və tərbiyəsi məqsəd deyil,
va sitədir. İdrak fəaliyyətini, ilk növ -
bədə təfəkkürü aktivləşdirmək üçün
vasitə. Şagird nəyi yadında saxla ma -
lıdır? Xüsusilə 80-ci illərin əvvəllə -
rin dən başlayaraq bu sual psixoloji-
pedaqoji ədənbiyyatda kəskin şəkildə
səslənir.

Psixoloqların (N.İ.Çuprikova və b.)
fikrincə, şagirdlər hafizənin baza
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elementlərini ətraflı mənimsəməli dir -
lər. Hafizənin baza elementlərinə aşa -
ğıdakılar daxildir: əsas anlayışlar,
onların mühüm elementləri və əsas
anlayışları əlaqələndirən qanunlar. Bu
baza elementləri hafizənin əsasını
təşkil edir, struktur baxımdan obrazlı
və semantik informssiya əsasında ye -
nidən işlənir. Bəs, məktəb təcrübəsində
bu özəmli məsələ nec həll olunur?

Əvvəlki proqramlardan fərqli ola-
raq yeni proqramlarda əsas anlayışları
ayırd etməyə başladılar. Lakin təkcə
bu yol ilk baxışda nə qədər səmərəli
görünsə də, msələni həll etmək imkanı
vermədi. Əvvəla, ona görə ki, proqram -
da əsas anlatıç kimi verilmiş anla -
yışların özləridə elə emprik yolla
müəyyən edilmidir. Halbuki bu məsə -
lələr ancaq sistemli şəkildə aaparılan
məzəri eksperimental tədqiqatlar
əsasında həll olunmalıdır. Şagird hər
bir fənn (bölmə, mövzu) üzrə mini-
mum biliklərə malik olmalıdır. Əsas
anlayışlar məhz bu minimum bilikləri
əks etdirməlidir. Məktəb birtərəfli
“sosial sifarişlərə” uyub faiz arxasınca
gedəndə minimum biliklərin əhəmiy -
yəti də öz-özünə itdi. Şagirdlərin çoxu
minimum biliklərə yiyələnmədən sinif -
dən-sinifə keçirilirdi. Bu mnfi təcrü -
bənin nəticələri isə göz qabağın dadır.

İkinci və ən başlıca isə ondan iba -
rətdir ki, müəllimlərin çoxu şagirdlərin

yadda saxlayacaq materialları nəinki
təkcə əsas anlayışlar axarında müəyyən
edə bilmir,həm də məktəblərə məhz
bu yönümdə səmərəli məsləhət ver -
mirlər. “5və 6-cı paraqrafı oxuyun”,
“151-ci səhifədən 172-ci səhifəyə qə -
dər öyrənin” – müəllimlərin bir çoxu,
nə qədər təəccüblü olsa da, ev tapşırıq -
larını bu üslubda verirlər. Şagirdlər
nəyi yadda saxlamalıdırlar?- Bu gün
bu sual təkcə bizim metodistlərimiz
üçün deyil, həm də psixoloq və peda -
qoqlarımız üçün aktual olmalıdır. 

Proqramlarda və dərsliklərdə nəyin
dəqiq, ətraflı, nəyin isə ümumi şəkildə
öyrənilməsi elmi ölçülərlə müəyyən
olunmalıdır. Psixoloqlar hər bir fənn
üzrə baza elementlərinin siyahısının
və onlarının mənimənilməsi ardıcıllı -
ğının müəyyən olunmasını zəruri sa -
yırlar (2,səh.34).

Mənalı hafizədə hafizənin uzun -
müddətli növündən istifadə olunur,
çünki qısamüddətli hafizədə məlumat -
lar tez unudulur. 1959-cu ildə Lloyd
Peterson və Marqaret İtone Peterson
sübut etdilər ki, bizim müvəqqəti
yad daşımızda informasiyanı saxlamaq
qabiliyyəti çox məhdudlaşdırılmışdır
və biz məlumatları unuda bilərik
(6, səh.226). Göründüyü kimi mexa-
niki hafizədən fərqli olaraq mənalı
hafizədə informasiya uzun müddət
saxlanılır. 
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Мини историческая модель структуры значимой памяти

Абстракт

Логическую связь и тесно связанные друг с другом факты и события
легче запомнить. Потому что в этом случае ассоциативное воображение
более легче, и бывает систематическим. Здесь как бы запоминание
вещей и элементов событий тесно связывает друг с другом.

В значимости памяти используется тип долгосрочной памяти, потому
что, в кратковременной памяти информация быстро забывается. В 1959
году Ллойд Петерсон и Маргарет Петерсон Итоне доказали, что у нас
очень ограниченные возможности для временного хранения информации
в памяти, и мы можем забыть о них. Как видно, в отличие от механической
памяти, информация значимой памяти хранится в течении длительного
времени.

Таким образом, в структуре значимое памяти, идея координации,
идея группировки, планирование, играет важную роль в сравнении. 

Ədəbiyyat:
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Mini historical model of the structure of the sensible memory

Abstract

The long -term of the memory is used in the meaningful memory, because
Information are forgotten quickly in the short-term memory. Lloyd Peterson
in 1959 and Marqaret İtone Peterson they proved that in our temporary
memory have been restricted more for ability of to keep information,and we
are able to forget this information. Apparently Information is kept in the
meaningful memory for a long time,than in the mechanical memory.

Facts and events are easir to remember which are closely related to each
other and has logical contact.Because in this case the associative imagination
is more easily and systematically.Keeping in mind the elements of objects
and events connected with each other closely. At last in the structure of the
meaningful memory intelligent coordination,the idea of   grouping,
plantutma,comparison plays an important role.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqogika və psixologiya
fakültəsinin Elmi şurasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür
(protokol №05)

Rəyçi M.H.Mustafayev, Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 12 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdurur
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Müasir dövrdə piroritet
kəsb edən və dövlət
səviyyəsində himayə

edi lən idman fəaliyyətinin hərtərəfli
və optimal təşkilini müəyyən səviy -
yədə saxlamaq üçün idmançıların
emosional vəziyyətinə nəzarət edilməsi
və onlarla müəyyən psixoloji tədbirlər
sisteminin həyata keçirilməsi vacibdir. 

İdmanın müxtəlif sahələri ilə
məşğul olan idmançılarda baş verən
emosional polzuntular onların öz
fəaliyətini dərk etməsinə maneəçilik
törədir, onun istiqamətlərini pozur,
zəruri olan müvəffəqiyyətə nail olmağa
im kan vermir. Bu baxımdan idmançı -
ların özlərinin psixoloji sağlamlığını
qoruması üçün, özünün və başqalarının
emosional vəziyyətini dərk etməsi və
çətin situasiyalarda emosiya və hisslə-
rinin idarə edilməsinə nəzarəti vacib
və aktual psixoloji problemlərdən
biridir. 

Aparılmış tədqiqatlar (1;3) göstərir
ki, bir sıra hallarda idmançıların
müvəf fəqiyyətsizlikləri onların rəqiblə -
rinin daha gücül olmasından qaynaq-
lanmır. Burada qarış tərəfin öz psixoloji
vəziyyətini daha yaxşı dərk etməsi,
öz emosiya və hisslərini daha adekvat
idarə etməsi qələbənin əsas şərtlərindən
biri kimi çıxış edir. Bu baxımdan
emosional intellektin idmançıların
psixi sağlamlığına təsirinin öyrənilməsi
olduqca aktuladır. Bəs görəsən emosi-
nal intel lekt dedikdə nə başa düşülür?
Onun idmançıların fəaliyyətinə nə
kimi təsiri vardır? Onun bu və ya
digər fəaliyyətdə təza hür xüsusiyyətləri
necədir? Bu və ya digər suallara caab
vermək üçün ilk növbədə emosional
inellektin psixoloji mahiyyətini
araşıdırmağa çalışaq. 

Qeyd etmək istəyirik ki, ümumiy -
yətlə götürdükdə emosional intellekt
anlamının elmi termin kimi işlədilməsi

EMOSİONAL İNTELLEKT İDMANÇILARDA PSİXOLOJİ
SAĞLAMLİĞİN QORUNMASININ AMİLİ KİMİ

Mansour Hassanpour 
BDU-nun psixologiya kafedrasının doktorantı

E-mail: edumoshaver@yahoo.com 
Açar sözlər: emosional intellekt, idmançı, psixoloji sağlamlıq, qorunma,

emosional vəziyyət
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, спортсмен, психическое

здоровье, сохранение, эмоциональная ситуация
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çox da uzaq tarixə təsadüf edilmir.
Aparılmış tədqiqatlar (2;6) göstərir
ki, emosional intellektin öyrənilməsi
haqqında mülahizələr ilk dəfə olaraq
C.Meyer və P.Slovey tərəfindən irəli
sürül müşdür. Bunula yanaşı emosional
intellekt haqqında ilk əsər D.Qoluman
tərəfinədn çap edilmişdir. 

Problemə həsr olunmuş tədqiqatlar -
dan çıxış edib emosional intellektin
öyərəilməsində bir neçə istiqaməti
fərq ləndirmək olar. İlk olaraq sosial
intellekt haqqında fikir R.Torndayak
tərfindən 1935-ci ildə irəli sürülmüş -
dür. 1940-cı ildə D.Veksler intellektual
və qeyri-intellektual komponentlər
haqqında məsələ qal dırdı və onun af-
fektiv, şəxsi və sosial amillərlə şərt
lən diy i ni göstərdi.

1983-cü ildə isə H.Qardner çox şa -
xəli əqli qabiliyyətlər haqqında nəzəriy -
yə yaratdı ki, bu da emosional intellektin
bəzi məqamları haqqında mülahizələrin
metodoloji əsası kimi özünü göstərdi. 

Harvard Universitetinin psixoloqu
H.Qardner “Əqlin hüdudları” (1983)
adlı kitabında hər bir insanda ən azı
8 növ əqli qabiliyyətin olduğu fikrini
qeyd etmisdir. Onun ”Çoxşaxəli əqli
qabiliyyət“ nəzəriyyəsi idrak nəzəriy -
yəsi olub insan potensialının hüdu -
dunu “əqli qabiliyyət nisbətini” gös -
tərən vəziyyətin hüdudlarından çıxarıb
genişləndirməyi təklif edir. 

H.Qardner nəzəriyyəsinə görə hər
bir insanın bütün 8 növ əqli qabiliyyət

sahəsində bacarığı var. Lakin bəzi in-
sanlarda bəzi əqli qabiliyyət yüksək
dərəcədə inkisaf etmis, basqalarında
az inkisaf etmis, digərlərində isə nis -
bətən zəif inkisaf etmis olmaqla bu
iki qutb arasında harayasa dusur.
Əksər insanlar hər bir əqli qabiliyyəti
məharətin müvafiq səviyyəsinə qədər
inkisaf etdirilə bilər. Əqli qabiliyyətlər
adətən bir-birlərilə qarşılıqlı əlaqədə
olurlar. Bu nəzriyyənin özü emosional
intellekt haqqında nəzriyyəinin yaran -
masına təkan verdi və intellekt haqqın -
da ənənəvi baxışlara bir növ yenidən
yanaşmağa tədqiqatçıları təhrik etdi.

1990-cı ildə C.Meyer və R.Selovey
emosional intellekt (Eİ) haqqında
anlayışı elmi dövriyyəyə buraxdılar
və onun psixoloji mexanizmlərini
müəyyən ləş dirməyə çalışdılar və
onu ölçülməsi üsullarını işləyib hazır -
ladılar. 1995-ci ildə Dakinel Qoulman
ilk dəfə olaraq «Emosional intellekt»
əsərini yazdı.(3)

Müxtəlif mənbələrdə emosional
intellekt (ingilis dilində-emotional in-
tel-lig ence, EI) - insanın özünün və
başqalarının emosiyalarını dərk
etməsinə yönəlmiş mental qabiliyyətlər
kimi təqdim edilir. Yüksək emosional
inellektə malik adamlar özünün emosi -
yalarının və başqalarının hisslərin
yax şı başa düşür, özünün emosional
sferasını uğurla idarə edir və məhz
bu cəhətinə görə ətraf aləmə daha
yaxaşı adaptasiya olunur, qarşıya
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qoyduğu məqsədlərə tez və istənilən
səviyyədə nail ola bilirlər. Belə insanla -
rın davranışı həmişə adek-vat dır, lid-
erin və ya başqalarının təsirinə düşmə-
yə meylli deyillər. 

Aparılımış tədqiqatlar(3,5) göstərir
ki, emosinoal intellektin beş struktur
elementini ayırd etmək olar. Bunlar
aşağıdakılardır:

1. Mənlik şüuru;
2. Özünənəzarət;
3. Empatiya;
4. Münasibət qurmaq vərdişləri;
5. Motivasiya.
Emosional intellektin struktur

elementlərini nəzərdən keçirərkən
mənlik şüurunu xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Professor Ə.S. Bayramov
və professor Ə.Ə.Əlizadə "Mənlik
şüuru"nu aşağıdakı kimi səciyyə -
ləndirir: "Mənlik şüuru insanın özünü
şəxsiyyət kimi tanıması və dərk etməsi
prosesidir. Mənlik şüuru dedikdə
insanın özünün qabliyyətlərinə, fikir
və hisslərinə, davranış və fəaliyyətinin,
motivlərinə şüurlu münasibəti nəzərdə
tutulur " (4,s.180). Doğurdan da mənlik
şüuru insanını özünə dərk olunmuş
münasibətinin əsasını təşkil edir və
emosional intellektin formalşamasında
mühüm amil kimi özünü göstərir.
Mənlik şüuru şəxsiyyətin nüvəsini və
insanın özü haqqında təsəvvürlərinin
əsasını təşkil edir. Əksər hallarda
insanın öz emosiya və hisslərini idarə
edə bilməsi onun özü haqqında

təsvvürlərindən çox asılı olur. Burdan
belə qənatə gəlmək olar ki, mənlik
şüurunun mexanizminin açılması emo-
sional intellektin mahiyyətinə bir qədər
aydınlıq gətirə bilər. 

Emosional intellektdə mənlik
şüurunun əsas əlamətləri aşağıdakı
hallarda özünü göstərir:

1. İinsan özünü bütün ətraf aləm -
dən, yəni "Mən"i, "qeyri-mən"dən
ayırır;

2. Özünün fiziki, psixi və mənəvi
keyfiyyətlərini qiymətləndirir və dərk
edir;

3. Psixi həyatın bütün cəhətlərinə
şüurlu münasibət bəsləməyə çalışır.

Emosional intellektin struktur
elementlərinə diqqət yetirsək görərik
ki, burada mənlik şüuru ilə yanaşı
özü nüdərketmə və özünüqiymətlən -
dir mə kimi inteqral cəhətlərdə özünü
qabarıq göstərir. Əksər hallarda id-
man çının özünü adekvat qiymət-
ləndirməsi, yəni özünü rəqibdən daha
güclü və ya zəif hesab etməməsi onun
uğurunun ilkin şərtlərindən biri kimi
özünü təqdim edir. 

Emosional intellektin struktur
elementlərinə aid edilən özünütən -
zimet mə onun bütövlüyünü və bitkin-
liyini təmin edən bir prosesdir. Özü -
nütənzimetmə davranışın tənzim
edilməsi prosesində özünəmünasibətin
etibarlı vasitəsidir və özünənəzarətin
yüksək səviyyəsinə malik idmançılar
əksər hallarda müvəf fəqiyyət əldə
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edə bilirlər. Bunlarla yanaşı emosional
intellektin strukturnda daha üç element
də fərqəlndirirlər. Onları aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Emosiyaların tənzminin dərk
edilməsi;

2. Emosiyaların mənalandırılması;
3. Fikri fəaliyyətdə emosiyaların

istifadə olunması.
Təbii ki, emosional intellektin

strukturu haqqında məlumat onun
inkişaf etdirilməsi məsələlərinin diqqət
mərkəzinə gətirilməsini zəruri edir.
Qeyd olunmalıdır ki, emosional in-
tellektin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
bir-birindən fərqli iki mövqe özünü
göstərir. Bir sıra alimlər o, cümlədən
C.Meyer (5) hesab edir ki, idmançılar -
da və başqa fəaliyyət növü ilə məşğul
olan insanlarda emosional intellekti
lazım olan səviyyədə inkişaf etdirmək
mümkün deyil. Bunun əsas səbəbi
kimi emosional intellektin nisbi sabit -
liyi prinsipini göstərir və müəyyən
tədbirlər vasitəsi ilə bunun yüksəldil -
mə sinə nail olmağın qeyri-mümkün-
lüyünü diqtə edirlər. Lakin bununla
yanaşı qeyd olunur ki, öyrənmə vasi -
təsilə emosional kompotentiliyi
artırmaq olar.

C.Meyerin opponentlərindən olan
D.Qoulman (4) hesab edir ki, emo-
sional intellekti bütünlüklə inikşaf
etdirmək olar. Gətirilmiş arqument
ondan ibarə t dir ki, beyinin sinir
yolları insan həyatının yetkinlik yaşına

kimi inkişaf edir və bu fakt imkan
ve rir ki, insanda emosional intellektin
inkişaf etdirilməsi müm kün olsun.
Bütün bunlarla yanaşı qeyd etməyi
lazım bilirik ki, başqa fəaliyyət növlə -
rindən fərqli olaraq idman elə peşəkar
fəaliyyət sahəsidir ki, burada insan
stress şəraitində yüksək nailiyyətə
nail olmağı nümayiş etdirməyi bacar -
maldır. Belə situasiya təbii ki, yalnız
fiziki gərginlik yaratmır, həm də
psixoloji və emosional gərginlik yara -
dır. Hətta belə situasiyalarda emosional
düşkünlük vəziyyəti də yarana bilir
ki, bu da idmançı üçün olduqca təh -
lükəlidir.

Müasir dövrdə idmançıların onların
qarşısına qoyulmuş məqsədlərə nail
olması üçün və onlara əlverişli şərait
yaradılması üçün müxtəlif stress vəziy-
yətlərin in aradan qaldırılmasına
yönəlmiş tədbirlər sitemi işlənilib
hazırlanmalı, bu və ya digər vəziyyət -
lər də onların potensial imkanları, o
cüm lədən emosional intellekti nəzərə
alınmaldır. 

İdamançıların emosinal baxımdan
dözümlülüyünü öyrənmək üçün
onların emosional intellekti ilə emo-
sional baxımdan ruhdan düşmələrinin
qarşılıqlı əlaqəsini öyrənməyə ça lış -
mışıq. Tədqiqatda emosinal düş kün -
lüyün təzahür lər ini öyrənmək üçün
K.Maslaç və C.Cekson tərəfindən
hazır lanmışı metodikadan istifadə
edil mişdir. Bununla yanaşı emosional
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intellekti ölçmək üçün H.Xollun
metodi kasından istifadə etmişik. 

Emosional intellenktin göstəriciləri
ilə emosional ruh düşkünlüyünün
göstəricilərinin statistik təhlilini Pirson
əmsalının köməyi ilə hesablanmışdır.
Tədqiqatda 150 idmançı iştrak etmiş,
onlardan 85 kişi, 65 qadın olmuş, yaş
intervalı 14-29 yaş götürülmüşdür.

Nəticələrin korrelasiya təhlili gös -
tərdi ki, emosional ruhdan düşmə nin
göstəriciləri ilə əks əlaqinin göstərici -
ləri arasında əhəmiyyətlilik dərəcsi
yüksəkdir. Belə ki, kişilərdə nailiyyətə
nail olmanın azalması hissi və emosi -
ya ların dərk olunması seçimdə r=-0.31,
p<0,01 səviyyəsində olur. Qadınların
seçimində isə kişillərin əksinə olaraq
emosional ruhdan düşmə ilə, emo-
sional-fiziki yorulma və özünümotiv -
ləş dirmə r=-0.38, p<0,01 səviyyəsində,
öz emosiyalarının idarə olunması
r=-0.37, p<0,01 səviyyəsin də; emo-
sional ruhdan düşmənin gös təriciləri
«müvəffəqiyyətin təmin edilməsi»,
özünü motivləşdirmə r = -0.41, p<0,01
səviyyəsində, öz emo siyalırını idarə
olunması isə r = -0.38, p<0,01 səviy -
yəsində mənaldır.

Əldə olunmuş nəticələr göstərdi
ki, emosional ruhdan düşmə ilə emo-
sional intellekt arasında asılılıq möv -
cuddur. Bu asılılıq qadınlarda kişimlərə
nisbətən daha yüksəkdir.Bu da onu
göstərir ki, qadınlarda emosional in-
tellekt onların fəaliyyətinin nəticələrinə

daha çox təsir göstərir və uğursuzluq
hallarında onlar daha çox ruh düşkün -
lüyünə qapılırlar. 

Apardığımız tədqiqat belə bir
nəticəyə gəlməyə imkan verdi ki,
idman çılar üçün emosional kompo-
tentlik emosional gərginliyin aradan
qaldırılmasında mühüm rol oynayır
və həyata keçirilmiş tədbirlər sistemi,
o cümldən sosial-psixoloji treninqlər
idmançıların uğurlarını artıra bilər.
Tamamilə aydındır ki, idmançılarda
emosional intellekt nə qədər yükəsək
olarsa, onların uğursuzluq dan qaçma
və emosional ruhdan düşmə halları
bir o qədər aşağı olar. Məşqiçilər və
idman mütəxəsissləri bu faktı nəzərə
almalı və idmançıların uğur əldə
etməsi üçün əlverişli psixoloji şərait
yaratmalı və idmançılarda emosional
döüzümlülüyü və ya emosional kom-
potentliyi artırmalıdırlar. 

Emosional kompotentlik özünümo -
tiv ləşdirmə, daxili emosiyaların və
başqalarının emosiyaların dərk etmək
məqsədilə həyata keçirilən fəaliyyətdir.
Emosional kompotentliyi intellektual
əmasla aid etsələr də, onu daha çox
idraki qabiliyyətlər kimi təqdim edirlər.
Əksər idmançılar müxtəlif biliklərə
malik olsalar da, emosional intelli -
gent liyə malik deyillər. Bu da onların
başqalarından asılılığına gətirib çıxarır,
onlardan intellekti daha aşağı olan
insan ların təsir dairəsinə düşməsinə
və sonda uğursuzluğa gətirib çıxarır. 
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Bütün bunların hamısının bir
səbəbi vardır. İnsanlar özlərini yaxşı
çalışmağa məcbur edə bilmirlər. Prob-
lem ondan ibarət deyildir ki, biz nəyi
necə etməyi bilmirik. Əslində isə biz
işi axıra çatdırmağı bacarmırıq. Bu
da emosional kompotentliyin aşağı
olmasından qaynaqlaınır

Sonda belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, idmançılarda emosional in-
tellektin inkişaf etdirilməsi onların
psixi sağlamlığının harmonik inkişafı -
na zəmin hazırlayır, çətin idman situa -
siyalarında idmançının özünü vaxtında
ələ ala bilməsinə, özünün enerjisini
rə qibə qarşı nifrətə deyil, ona qalib
gəl məyə yönəltməyə şərait yaradır.
Qeyd olunan məsələlərin istər təlim-
məşq toplantısında, istərsə də yarış -
lar da nəzərə alınması vacbdir və bun-
dan yalnız idmançılar qazana bilərlər.
Əks halda emosional kompotentliyin
aşağı düşməsi və emosional stress
mü şahidə olunacaqdır ki, bu da fəa -

liy yətin məqsədəmüvafiqlini poza -
caqdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə
idmançılarda emosional intellektin
inkişaf etdirilməsinə və bu amilin
onların psixi sağlamlığına təsirinə
həsr olunmuş psixoloji fikirlər təhlil
olunmuş, aparılmış tədqiqatlar nəzər -
dən keçirilmiş, emosional intellektin
idmançıların psixi sağlamlğında rolu
müəyyən edilmiş, qadınlar və kişilər
arasında emosional ruh düşkünlüyünün
korrelyativ əla qələri ayrıd edilmişdir.
Bununla yanaşı problemin təməl me -
todoloji məsələləri haqqında müddəalar
təhlil edilmiş, emosional intellekti
idmançılar da inkişaf etdirilməsinin
yolları göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və
tətbiqi. Məqalədən əldə olunmuş nəti -
cələr idmançılarda emosional intellekti
inkişaf etdirilməsi işində isti fadə edilə,
ümumi psixologiya üzrə mü hazirə
kurslarında faydalanmaq olar.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У СПОРТСМЕНОВ

Абстракт

Статья посвящена анализу теоретических взглядов, связанных с эмо-
циональным интеллектом и его развитием у спортсменов. Здесь указы-
вается, что эмоциональные нарушения у спортсменов мешают им осо-
знавать свою деятельность, нарушают ее направления, лишают воз-
можности достижения необходимого успеха. С этой точки зрения одной
из актуальных психологических проблем сохранения психического здо-
ровья спортсменов является осознание самим спортсменом своего эмо-
ционального состояния и эмоционального состояния других, а также
контроль над управлением своими чувствами и эмоциями в трудных
ситуациях. В статье отмечается, что употребление понятия «эмоцио-
нальный интеллект» имеет не столь давнюю историю. Проведенные
исследования показывают, что мнение о необходимости изучения эмо-
ционального интеллекта первыми высказали Дж.Мейер и П.Словей.
Вместе с тем, первое произведение на эту тему было опубликовано
Д.Голуманом. Автор данной статьи показывает, что эмоциональная ком-
понентность играет важную роль при снятии эмоционального напряжения
спортсменов, а система осуществленных мер, в том числе социально-
психологические тренинги, могут повысить успехи спортсменов. Со-
вершенно ясно, что чем выше эмоциональный интеллект спортсмена,
тем ниже будут случаи неудач и депрессий. Тренеры и спортсмены
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должны учитывать этот факт и создавать необходимую благоприятную
ситуацию для достижения успеха, повысив эмоциональную выносливость
или эмоциональную компонентность спортсменов.

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS THE PSYCHOLOGICAL 
FACTOR OF PRESERVATION OF HEALTH AT SPORTSMEN

ABSTRACT

The article is devoted to analysis of the theoretical sights connected with
emotional intelligence and its development in sportsmen. There is underlined,
that emotional infringements at sportsmen prevent to realize it the activity,
break its directions, and deprive of possibility of achievement of necessary
success. From this point, one of actual psychological problems of mental
health preservation of sportsmen is comprehension by him of the self-
emotional condition and an emotional condition of others, and the control
over hold of the feelings and emotions in difficult situations. In the article it
was noticed, that the «emotional intelligence» concept use has not so old
history. The carried out researches show, that opinion on necessity of
studying of emotional intelligence the first have stated J.Meyer and P.Slovej.
At the same time, the first product on this theme has been published by
D.Goluman. The author of given article shows that emotional component
lays the important role at removal of an emotional pressure of sportsmen,
and the system of the carried out measures, including socially psychological
trainings, can raise successes of sportsmen. Absolutely clearly, that the
above emotional intelligence of the sportsman, the there will be cases of
failures and depressions more low. Trainers and sportsmen should consider
this fact and create a necessary good situation for success achievement,
having raised emotional endurance or emotional component of sportsmen. 
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Giriş: Müasir dünyada siyasi, iq-
tisadi, sosial və mədəni sahələrdə
ciddi təsirə malik olan məsələlərdən
biri qloballaşma prosesidir. Qlobal-
laşma öz xarakteristikasına görə
müxtəlif sferalara və o cümlədən də,
psixoloji proseslərə ciddi təsir edir.
Qloballaşma və inteqrasiyanın hazırkı
səviyyəsi bəşər tarixinin heç bir
dövründə müşahidə edilməmişdir. Ka-
pitalizmin, qlobal bazarların, internet
və telekommunikasiya vasitələrinin
geniş yayıldığını nəzərə alaraq bir
çox alimlər dünyanın sürətlə vahid
bir məkana çevrilməkdə olduğunu
qeyd edirlər. Son onilliklərdəki tex-
noloji inkişaf və kommunikasiya
vasitələrinin artması qloballaşma və
inteqrasiya prosesinin sürətlənməsinə
səbəb olmuşdur. Ümumilikdə bu pro-
sesin əsas göstəricilərini aşağıdakı
kimi təsnif etmək olar: 

– Səyahətin asanlaşması
– Ticarət sərbəstliyi
– Texnologiya və informasiyadan

geniş istifadə imkanları
– İnternasional siyasi sistemlər
– Ətraf mühit məsələsinə qlobal

səviyyədə diqqət və qlobal yanaşma
Qloballaşma müxtəlif sahələrdə,

o cümlədən, siyasi, iqtisadi, mədəni,
sosial və s. sahələrdə təzahür edir.
Əlbəttə qeyd edilən sahələr qarşılıqlı
əlaqə və təsirə malikdirlər, amma hər
bir sahədə baş verən proseslərin öz
spesifik nəticələri də vardır. Bütün
bun lara baxmayaraq hal-hazırda qlo -
ballaşma ilə əlaqədar diskussiyalarda
daha çox onun mədəni və psixoloji
təsirləri diqqət mərkəzində saxlanılır.
Eriksonun fikrincə (1950-1968, Libro
Vizbergə istinadən) identikliyin
formalaşmasına sosial-mədəni bazanın
rolu təyinedicidir. Cinsi, peşə və dəyər
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oriyentasiyası identikliyin sosial-
mədəni kontekstdə formalaşması
prosesinə təsir edən əsas amillərdilər.
Eyni zamanda qlobal mədəniyyət
fərqli dəyərlər və imkanlar məcmusu
olaraq identikliyə müxtəlif səviyy ə -
lərdə təsir edir. Müasir dünyada mə -
dəniyyət qlobal diskussiyaların əsas
mövzusuna çevrilibdir. Bunu əsas
səbəblərindən biri mədəniyyət sahəsin -
dəki dəyişikliklərin identikliyə ciddi
təsir imkanına malik olmasıdır.

Yeniyetmələr öz xüsusi psixoloji
şəraitinə görə və həmçinin identikliyin
formalaşma prosesinin həssas mərhələ -
sin də olduqları üçün qlobal mədəniy -
yətin təsirinə daha çox məruz qalmış
olurlar. Onlar cinsi yetkinlik mərhə -
ləsində olduqları üçün daha çox sər -
bəst  lik arzusunda olub, ailə çərçi və -
sin dən kənar informasiyalar və möv -
zularla maraqlanırlar. Həmçinin onlar
uşaqlardan və yaşlılardan fərqli bir
vəziyyətdə olurlar. Yəni yaşlılar kimi
stabil və konkret davranış nümu nələ -
rinə və həyat tərzinə malik deyirlər.
Onlar uşaqlıq dövrü ilə vidalaşarkən
özlərinin fiziki, cinsi və psixoloji iden -
tikliyini dərk etməyə başlayırlar və
hesab edirlər ki, ailə, yaşıdları və cəmiy -
yətlə əlaqə zəminində müstəqil for-
mada hərəkət edib, konkret rollar ifa
edə bilərlər. Bu yeni identiklik uşaq ların
necə bir ailədə və hansı sosial-mədəni
kontekstdə böyüməsindən asılı olaraq
fərqli formalarda təzahür etmiş olur. 

Onlar başqa yaş dövrləri ilə müqa -
yisədə daha aktiv olub və öz ətrafla -
rında olan hər bir şeylə daha çox
maraq lanırlar. Buna görə də qeyri-
adi və yeni olan hər bir ideya yaxud
mövzu onların daha çox diqqətini
cəlb etmiş olur. Yeniyetmələr qlobal
dəyərləri aşılayan qlobal mediaya (in-
ternet, peyk və televiziya) daha çox
maraq göstərirlər. Digər tərəfdən bəzi
cəmiyyətlərdə yaşlılar yeniyetmələrə
qlobal mədəniyyətin hücumuna məruz
qalmış qrup kimi yanaşırlar və yeniyet -
mələrin rastlaşdıqları müxtəlif prob-
lemləri (o cümlədən: narkomaniya,
nikahdan kənar hamiləlik və s.) Qərb
mədəniyyətinin ziyanlı nəticəsi kimi
təhlil edirlər. Lakin bütün bunlara
rəğ mən təkid edilməlidir ki, qlobal
mə dəniyyətin təsirləri sadəcə yeniyet -
mələr deyil digər insanları və yaş
qruplarını da əhatə edir. 

Ümumilikdə qlobal mədəniyyət
identikliyin formalaşdığı kontekstə
və struktura təsir edə bilir. Təqdim
edilən məqalədə həmin təsirin müxtəlif
cəhətlərdən təhlil edilmiş və aşağıdakı
suallar araşdırılmışdır: qlobal mədəniy -
yətin xarakterik cəhətləri hansılardır?
Qlobal mədəniyyət identikliyin for -
ma laşması prosesinə necə təsir edir? 

Qlobal mədəniyyətin xarakterik
cəhətləri:

Hal-hazırda qlobal mədəniyyət
dedikdə daha çox Qərb dünyası və
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xüsusi ilə Amerika dəyərləri məcmusu
başa düşülür. Bu tip ölkələr qlobal-
laşma prosesinin əsas dəstəkçiləri he-
sab edilirlər. Qeyd edilən dəyərlərin
bəzisini aşağıdakı kimi təsnif etmək
olar:

– İstehlakçılıq
– Fərdi azadlıqlar (seçim və söz

azadlığı)
– Sekulyarizm və dini tolerantlıq 
–Elmi təhlil və elmi arqumentlərə

istinad
– Dəyişikliyə qarşı açıq olmaq
Həyatın zəruri ehtiyacları daha

çox istehlak və ümumilikdə həddindən
artıq istehlakçılıq meyli, həmçinin
yeni modalara və yaşam tərzinə tabe
olmaq qlobal mədəniyyətin istehlak
nümunəsidir (modelidir). Ümumiy -
yət lə bu mədəniyyətdə istehlakın funk -
siyası sadəcə adi və zəruri tələbatı
ödəməkdən ibarət deyil.

Fərdi hüquq və azadlıqlarla
əlaqədar olaraq qlobal mədəniyyətin
mövqeyi tamamilə individualizmə
yaxın bir mövqedir. Burada fərdi
azadlıqlar (seçim və söz azadlığı,
şəxsi həyata müdaxilənin yolveril -
məz liyi və s.) əsas dəyər kimi çıxış
edir. İnsanlar mövcud variantların
hamısını təhlil və tədqiq edib, sonra
ən əlverişli variantı seçə bilərlər. Bu
dəyərlər qlobal mədəniyyətin əhəmiy -
yət verdiyi plüralizm kontekstində
reallaşa bilirlər. Dini nöqteyi-nəzərdən
qlobal mədəniyyətdə din və etiqad

müxtəlifliyi münaqişə və ziddiyyətlərə
səbəb olmamalıdır və dini dözümlülük
tövsiyə edilir.

Qlobal mədəniyyətin əsas məqsədi
müxtəlif xalqlar və qrupları əhatə
etmək olduğundan bu mədəniyyət
bütün sərhədlər və mədəniyyətlərə
nü fuz etməyə meyllidir. Məhz elə bu -
na görə də onun əsas xarakterik cəhət -
lərindən biri tolerantlıq və müxtəlifliyi
(plüralizmi) müsbət qarşılamaqdır.
Bu dözümlük nəticəsində doqmatizm
və stereotiplərə istinad kimi meyllər
fərdi hüquq və azadlıqlar qarşısında
öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Bu mə -
dəniyyət ümum insanlara və xüsusilə
gənclərə daha çox variantları verifi-
kasiya etməyə (yoxlamağa) və öz
həyat tərzinə uyğun variantı seç məyə
imkan verir. Moda, rəngarənglik, he-
donizm, milli və yerli dəyərlərə qarşı
laqeydlik həmin seçim və azadlığın
tipik nəticələri hesab edilir. Qlobal
mediada (bəzən media imperiyası
deyilir buna) aparılan təbliğatın da
qlobal mədəniyyətə xas dəyərlərin
aşılanmasında əhəmiyyəti rolu vardır.

İdentiklik sahəsində qloballaşmanın
nəticələri:

Əlaqədar ədəbiyyatın [6, s. 211
və 5, 4, s. 775] təhlili göstərir ki,
qloballaşmanın müxtəlif cəhətləri iden-
tiklik sahəsində fərqli nəticələrə səbəb
olmuşdur. Bu tip nəticələrə misal ola-
raq ikimədəniyyətlilikdən qaynaqlanan
identiklik (bicultural identity),
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identiklikdə nizamsızlıq, fərdi seçimə
əsaslanan mədəniyyətlərin mənimsə -
nil məsi, yaşlılıq dövrünə keçiddə ge -
cikmə, virtual identiklik, istehlakçı
şəxsiyyət və s. problemləri qeyd etmək
olar.

İkimədəniyyətlilikdən qaynaq-
lanan identiklik (bicultural identity):

Bikultural (ikimədəniyyətlilik)
identiklikdə fərdin identikliyinin bir
hissəsi yerli mədəniyyətdən digər
hissəsi qlobal mədəniyyət və fərdin
qlobal mədəniyyətlə əlaqəsindən qay -
naqlanır. Bu termin (ikimədəniyyət -
li lik) daha çox mühacirlər və etnik
azlıqlarla əlaqədar olaraq işlədilir,
lakin qloballaşma ilə bağlı müzaki -
rə lərdə də ondan geniş istifadə edilir.
Hal-hazırda müxtəlif insanlar və xüsusi
ilə gənclər özlərinə elə bir identiklik
seçirlər ki, seçilmiş bu identiklik
sayəsində qlobal mədəniyyətə bağlılıq
hissini yaşaya bilirlər. Telekommu-
nikasiya vasitələri (xüsusilə Televiziya,
peyk və internet) istənilən an bütün
dünya ilə əlaqə və ünsiyyəti mümkün
edir və bu səbəbdən də qlobal iden-
tikliyin formalaşmasında ciddi rol ifa
edə bilirlər. Qlobal identikliklə yanaşı
insanlarda yerli identiklik də inkişaf
edir. Yerli identiklik etnik ənənələr,
mühit və adətlərə əsaslanır. Eyni za-
manda yerli identiklik ailə, dostlar
və cəmiyyətin digər üzvləri ilə ünsiyyət
zəminində inkişaf edir. 

Baxmayaraq ki, bikultural identi-
klik qlobal mədəniyyətlə yanaşı yerli
mədəniyyəti də qoruya bilər, amma
yerli mədəniyyət qlobal mədəniyyətlə
qarşılıqlı əlaqə prosesində dəyişir və
bu dəyişiklik bikultural identiklikdən
daha çox hibrid (qarışıq) identikliyin
yaranmasına səbəb olur. Bu mövzu
xüsusilə mühacirlər haqqında öz təsdi -
qini tapmış olur. Çünki mühacirlər
öz yerli mədəniyyətlərinə, gəldikləri
mü hitin mədəniyyətinə və həmçinin
qlobal mədəniyyətə uyğun bir iden-
tikliyi formalaşdırmalıdırlar [4, s.
775]. 

İdentiklikdə nizamsızlıq:
İdentiklik zəminində müşahidə

edilən nizamsızlıq və qarışıqlıq Qərb
mədəniyyətinə aid olmayan insanların
bu mədəniyyətə göstərdiyi reaksiyanın
nəticəsi kimi qəbul edilməlidir. Bəzi
insanlar mədəni dəyişiklik və yeni
dəyərləri qəbul edərək ikimədəniyyətli
identiklik və ya qarışıq identikliyə
malik olurlar. Onlar öz yeni identikliyi
əsasında yerli mədəni mühitdə yaşayıb
qlobal mədəniyyətdə də iştirak edə
bilirlər. Lakin bir sıra insanlar mədəni
dəyişikliklərə adaptasiya ola bilmə -
dikləri üçün qlobal mədəniyyətə aid
dəyərlər və dəyişikliklər qarşısında
müqavimət göstərirlər. Qlobal mədə -
niy yətin gətirdiyi dəyərlər və imkanlar
onlar üçün əlverişsiz, yerli mədəniy -
yətə xas dəyərlər isə qəbuledilməz
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olur. Nəticədə identiklik sahəsində
bir növ qarışıqlıq və pozuntu meydana
çıxır. Bu tip problemlərə Qərb
mədəniyyətinə aid olmayan gənclər
ara sında daha çox rast gəlinir. Bu
prob lem və ümumiyyətlə bu proses
deteritorilasiya (deterritoralazation)
termini ilə ifadə edilir. 

Deteritorilasiya prosesi nəticəsində
uşaqlar və yeniyetmələrin öz yaşadıq -
ları məkanla əlaqələri zəifləmiş olur.
Çünki yaşadıqları mühit onların bilik
və təcrübələrini müəyyənləşdirməkdə
əvvəlkilərə nisbətən daha zəif rola
malikdir. Əvəzində Televiziya və kom -
püter kimi vasitələrin rolu daha da
güclüdür. Deteritorilasiya bəzən
insanların özgələşməsinə və öz milli
mədəniyyətinə qarşı inamsız olmasına
səbəb ola bilər. Bu isə həmin insanların
həyat tərzi və müxtəlif təcrübələrin
təhlil zəminində aydın təsəvvürə malik
olmamasına gətirib çıxarır. Televiziya
və internet vasitəsi ilə yayımlanıb
təbliğ edilən nümunələr və dəyərlər
insanların həqiqi “Mən”i ilə ideal
“Mən”i arasında fasilə yaradır və
beləliklə identiklik zəminində nizam -
sız lığa yol açmış olur. Gənclərdə bu
problem özünü daha çox depressiya,
intihar və narkotik maddələrə meyldə

kimi davranışlarda göstərir. Qlobal
mədəniyyətə inteqrasiya etməyə
çalışan mədəniyyətlərin bir çoxunda
yuxarıda qeyd edilən problemlərə
daha çox rast gəlinir [4, s. 775]. 

Tehraniyanın fikrincə [6, s. 211]
bazarların və mədəniyyətlərin qlobal -
laş  ması qlobal səviyyədə identiklik
böhranına səbəb olmuşdur. Bu böhran
müxtəlif dövrlərdə (mo der nizm dən
öncə, modernizm və postmo dernizm),
müxtəlif ölkələr və cəmiy yət lərdə
fərqli formada özünü göstər mişdir.
Modernizmdən əvvəlki dövrdə iden-
tiklik problemi təcavüz və hücumların
nəticəsi olub və cədvəldə də göstə-
rildiyi kimi, fərdi səviyyədə identiklik
çatışmazlığı (identity deficit) və sosial
səviyyədə stimul böhranına səbəb
olmuşdur. İdentiklik çatışmazlığı
insanların əlverişli dəyərlərə qarşı
laqeydliyinə deyilir. Bu dəyərlər
insanların onlara qeyri-ciddi yanaş-
ması, özlərinə qarşı inamsızlığı və
milli mədəniyyətə kifayət qədər dəyər
verməməsi nəticəsində layıq olduqları
yeri itirmiş olurlar. Əslində identiklik
çatışmazlığı və stimul böhranı zəruri
dəyərlərə laqeydliyin nəticəsi olub
müxtəlif səviyyələrdə müşahidə edilə
bilir [7, s. 104]. 
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Cədvəl 1: müxtəlif dövrlərdə fərdi və sosial səviyyədə identiklik böhranı

Ümumilikdə ənənəvi cəmiyyətlər
modern dünya ilə təmasa keçmədən
öncə öz təbii mədəni təkamül yolunu
gedirdilər. Lakin mədəni, siyasi və
hərbi hücumlar nəticəsində onlarda
bir növü üzünə inamsızlıq, təhqir hissi
və identiklik çatışmazlığı yarandı. So-
sial səviyyədə öz mədəniyyətinə qarşı
inamsızlığa səbəb olan identiklik
çatışmazlığı stimul böhranı ilə nəti-
cələnib, daha çox ümumi passivlik,
bo yun qaçırma və özünə qapanma
for masında cəmiyyətdə özünü gös-
tərmiş olur. Modern cəmiyyətlərdə
geniş baş verən dəyişikliklər və mo-
billik yerli mədəniyyətə əsaslanan
identikliklə alınma mədəniyyətə
əsaslanan identiklik arasında kombi-
nasiya və eyni zamanda identiklik
uyğun suzluğuna səbəb olmuşdur. Bu
uyğunsuzluq nəticəsində həm fərdi
həm də sosial səviyyədə ciddi prob -
lemlər və legitimlik böhranı yaran -
mışdır. 

Legitimlik böhranı müxtəlif sosial
qrupların istək və tələblərinin təmin
edilə bilməməsinə deyilir və həmin

qrupların fərqli dəyərlər və məqsədlərə
bağlılığından irəli gəlir. Belə ki, bir
qru pun tələbləri digər qrupun istək
və tələbləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Etnik münaqişələr legitimlik böhranı -
nın bir təzahür formasıdır. Postmodern
dünyada qlobal mədəniyyət müxtəlif
xarakterli identiklikləri (o cümlədən;
istehlakçılıq, Qərb nihilizmi, Şərq mi-
fik dəyərlərinə əsaslanmaq və s.)
təqdim etməkdədir və bu proses fərdi
səviyyədə identiklik plüralizminə
gətirib çıxarır. İdentikliyin dayanıq-
sızlığı və davamlı olaraq dəyişməsi
həmin prosesin nəticələrindən biridir. 

İdentiklik plüralizmi müxtəlif
diskussiyaların mövzusu olub, milli
identikliyin nüfuzu üçün təhlükə hesab
edilir. Milli identiklik milliyyət və
milli hakimiyyətə sadiqliyə səbəb olan
obyektiv və subyektiv ideyalara təkid
edir. Başqa sözlə milli identiklik ortaq
hisslər və təsəvvürlər sistemi kimi
gündəlik fəaliyyət, ayinlər və milli
dəyərlərlə əlaqədar olan simvolik
fəaliyyətlərdə özünü göstərmiş olur.
Əlbəttə ki, bütün bu ayin və fəaliyyətlər
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könüllülüyə əsaslanır və uzun müddətli
proseslərin nəticəsi olaraq sosial-
mədəni həmrəylik və vətəndaşların
könüllü iştirakı kimi amillərdən
təsirlənir [8, s. 39 və 1, s. 270]. 

Qloballaşma kommunikasiya tex -
nologiyalarının inkişafı və plüralizmin
təbliği vasitəsi ilə bir tərəfdən qlobal
mədəniyyəti cəlbedici variant kimi
təqdim edir və digər tərəfdən yerli
mədəniyyətlərin inkişafı üçün əlverişli
şəraiti yaratmış olur. Nəzarətdə
saxlanılması mümkün olmayan inte-
raksiya (telekommunikasiya texnolo-
giyaları vasitəsi ilə reallaşması müm -
kün olan əlaqə və ünsiyyət) milli
sərhədlərin nüfuzdan qorunma imkan -
larını azaldıb. Nəticədə insanlar çeşidli
yerli və qlobal mədəni mühitlərdə
fəaliyyət və əlaqə imkanı əldə ediblər.
Bütün bunlar isə milli identiklik, men-
talitet və milli dəyərlərə bağlılığa və
həmrəyliyə təhlükə kimi qiymətlən -
dirilir. Eyni zamanda qlobal mədəniy -
yət qlobal müqayisə meyarlarını
təqdim etməklə milli mədəniyyətin
zəif nöqtələrinin ortaya çıxmasına
şərait yaratmış olur. Bu isə insanların
öz milli dəyərlərinə və özlərinə inamını
sarsıda bilər. Belə olduğu təqdirdə
bəziləri başqa qrupları və millətləri
təhqir etməklə onlara oxşamamaq fo-
nunda özlərinə yeni və üstün bir iden-
tiklik yaratmağa səy göstərirlər. 

Bütün qeyd edilənlər dini identiklik
haqqında da söylənilə bilər. Yəhudilər

müsəlmanları, müsəlmanlar isə yə -
hu diləri və Qərb insanını təhqir etmək -
lə öz dini identikliyini qabartmış olur-
lar. Əlbəttə insanların mobilliyi və
mədəni dəyişikliklər milli iden tikliyə
müsbət təsir edə bilər. Məsələn “bütün
insanlar qlobal kəndin vətəndaşıdır”
ideyası və bu ideyanın geniş yayılması
səbəb ola bilər ki, insanlar aid olduqları
qrupa daxili olan və qrupdan kənar
insanların hamısına hörmətlə yanaşıb
və fərqli mədəniyyətlərdən olan
insanların öz milli identikliyinə diqqət
və hörmətini cəlb edə bilsinlər [10, s.
94].

Fərdi seçimə əsaslanan mədəniyyət
(self selected culture):

Qloballaşma prosesini tənqid
edənlərin əsas iradlarından biri bundan
ibarətdir ki, qlobal mədəniyyətə inte-
qrasiya mədəni çeşidlilik və müxtəlif -
liyin məhvi ilə nəticələnə bilər. Mədəni
müxtəlifliyin davamına səbəb olan
üsullardan biri insanların fərdi olaraq
seçdikləri mədəniyyətlərə meyl
etməsidir. Bu fərdi seçimə əsaslanan
mədəniyyətlər qlobal mədəniyyətlə
müqayisədə daha fərqli struktur və
“məna”ların yaranmasına səbəb ola
bilirlər. Fərdi olaraq mədəniyyətlərin
seçimi əsasən dini fonda reallaşır.
Qlobal mədəniyyətdə dini prinsiplər
istehlakçılıq, əyləncə və fərdi həzz
almaq meyli qarşısında öz əhəmiy -
yə tini itiribdir. Qlobal mədəniyyətdə
din ilə əlaqədar təkid edilən yeganə
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mövzu dini dözümlülük və dini
etiqadın münaqişəyə səbəb olmama -
sının vacibliyini müdafiə etməkdir.
Lakin mövzuların belə qoyuluşu bir
çox insanlar üçün qəbul edilməz ol-
maqla yanaşı onların həyatında lazımı
“məna”nı yarada bilmir. Bu isə seku-
lyar (dünyəvi) dəyərlərin həmin in-
sanlar tərəfindən inkar edilməsi və
müəyyən dini dəyərlərə əhəmiyyət
verməsinə səbəb olur. 

XX əsrin sonunda dini fonda mü -
şahidə edilən fundamentalizm və radi -
kal hərəkatlar qloballaşma nəticə sin -
də əmələ gələn dəyişikliklərin birbaşa
nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Bu tip hərəkat fərdi seçimə əsaslanan
mədəniyyətlərdən fərqlənsələr də, on-
larla bəzi ortaq cəhətlərə malikdirlər
(məsələn: elastik sistemlərə üstünlük
vermək; kənar qüvvələr tərəfindən
əhatəyə alınmaq hissi; iyerarxik mü -
nasibətlərdə kişilərin qadınlardan,
yaşlıların uşaqlardan və allahın hamı -
dan üstün mövqedə olması). Funda -
mentalistlərin müdafiə etdikləri dəyər -
lər qlobal mədəniyyətin dəyər lə rinin
tam əks nöqtəsində dayanır. Onlar
qlobal mədəniyyətin təkid etdiyi
skulyarizmə qarşı olaraq dini dəyərlərə
və etiqadlara əsaslanmağa təkid edirlər.
Həmçinin onlar istehlakçılığa qarşı
olaraq qənaətçiliyə, plüralizmin
qarşısında vahid həqiqətin üstün
tutulmasına təkid edirlər. Fərdi olaraq
mədəniyyətlərin seçilməsi həmişə dini

kontekstdə baş vermir. Qlobal mədə -
niyyətin bəzi dəyərləri fonunda yaran -
mış bəzi qrupların seçdiyi mədə niy -
yətlər də fərdi seçimə əsaslanan
mədəniyyətlər sırasına daxil edilə
bilər [4, s. 774]. 

Fərdi olaraq seçilmiş mədəniyyətlər
insanların identikliyinə təsirsiz ötüş -
mür. Bu tip mədəniyyətlərə aid insanlar
əvvəlcədən müəyyənləşmiş bəzi
dəyərlər, davranışlar və etiqadlara is-
tinad edirlər. Onlar müxtəlif variantları
yoxlamırlar və Eriksonun qeyd etdiyi
“identiklik böhranı” problemi ilə
rastlaşmırlar.

Yaşlılıq dövrünə keçiddə gecik -
mə:

Qloballaşmanın identikliklə əlaqə -
dar nəticələrindən biri də yaşlılıq
dövrünə keçid və yaşlılıq dövrünə
aid rolların (ailə qurmaq, peşə sahibi
olmaq, valideynlik rolu) qəbul edil -
məsinin gecikməsidir. Çünki texno-
logiya və informasiya sahəsində olan
inkişaf yüksək peşə hazırlığını tələb
edir. Bu hazırlığı əldə etmək ümumən
25 yaşa qədər uzana bilir. Eyni za-
manda ənənəvi iyerarxik nəzarət si-
stemi zəiflədiyindən gənclər daha
müstəqil olub öz şəxsi seçimlərinə
müvafiq olaraq evlənmək, peşə sahibi
olmaq və valideyn olmaq proseslərini
gecikdirirlər. Bu problem həm ənənəvi
cəmiyyətlərdə həm də inkişaf etməkdə
olan cəmiyyətlərdə aydınca müşahidə
edilir. Yetkinlik dövrünə keçiddə
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gecikmə insanların identikliyinə də
təsir edir. Yeniyetmələr və gənclər
uzun müddətli seçimlər etmədən və
bu seçimlərə dair öhdəlikləri qəbul
etmədən öz identiklikləri, sevgiləri,
hobbiləri və peşələri haqda fikirləşib,
fərqli variantlarla maraqlana bilirlər.
Gənclər müxtəlif sevgi təcrübələri fo-
nunda, həmçinin təhsil və peşə
təlimləri zamanı özləri haqda daha
çox düşünüb, öz dəyərləri və
bacarıqları haqda daha aydın təsəvvürə
malik ola bilirlər [4, s. 774].

Yaşlılıq dövrünə keçiddə və bəzi
əla qədar rolları qəbul etməkdə gecikmə
iqtisadi cəhətdən kifayət qədər inkişaf
et miş cəmiyyətlərdə mümkündür.
Çünki bu tip cəmiyyətlərdə gənclərin
tez bir zamanda iş tapması tələb edil -
mir və onların müəyyən müddət işsiz
olması ailədə iqtisadi sıxıntıya sə bəb
olmur. Hətta inkişaf etmiş cə miy yət -
lərdə belə qeyd edilən gecik mə daha
çox maddi vəziyyəti yaxşı olan varlı
ailələrin övladları üçün əlve rişlidir.
Bu cəmiyyətlərdə də azgəlirli və yox-
sul ailələrin övladları erkən yaşlarında
yaşlılıqla əlaqədar rolları qəbul etməli
olurlar. Onlar adi təhsil və iş imkan -
larının azlığından əziyyət çəkirlər.

Virtual identiklik:
Kompüter və kommunikasiya

texnologiyalarının sürətlə inkişafı
müxtəlif virtual topluların yaranmasına
və bir müddət əvvələ qədər mümkün
olmayan əlaqə və ünsiyyət formaları -

nın geniş həcmdə reallaşmasına səbəb
olubdur. İnternet “qlobal kənd”in
reallaşmasını mümkün edib. Hazırda
milyonlarla insan dünyanın harasında
yaşamaqlarına baxmayaraq virtual
fəzada qarşılıqlı əlaqədə olub, biri-
birinin düşüncə tərzinə, mədəni ori -
yentasiyasına və identikliyinə təsir
edə bilirlər. İnternetin dünya miqya -
sın da istifadəsinin əhəmiyyətli nəticə -
lərindən biri virtual identikliyin ya -
ran masıdır. 

İnsanlar fiziki və coğrafi sərhədlərin
mövcudluğundan və zamandan asılı
olmayaraq biri-biri ilə əlaqədə ola
bilirlər. Bu əlaqə və ünsiyyət prosesin -
də internet istifadəçiləri qeyri-stabil
və müxtəlif identikliyə malik ola
bilirlər. Hal-hazırda virtual identiklik
internet istifadəçiləri üçün ciddi
əhəmiyyət kəsb edir [11, s.]. Virtual
identikliyin internet istifadəçilərinə
əhəmiyyət kəsb etməsinin səbəblərini
aşağıdakı kimi müəyyən etmək olar:

– Virtual fəzada insanlar bəzi mənfi
cəhətlərini fərqli formada təqdim edə
bilirlər. Onlar özlərinə qeyri-həqiqi
(psevdo) identiklik yaradaraq özlərinin
qəbuledilməz xüsusiyyətlərini başqala -
rın dan asanlıqla gizlədirlər və özlərini
olmadıqları kimi (məsələn; aqressiv,
sakit, maraqlı və s.) təqdim edə bilirlər. 

– Üz-üzə əlaqə və münasibətlərdə
kifayət qədər uğurlu olmayan insanlar
üçün virtual fəzada əlverişli münasibət
imkanları yaranmış olur.
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– Eyni fikirli yaxud oxşar möv zu -
larla maraqlanan insanlar qrupunu
virtual fəzada tapmaq daha rahatdır.
Bu isə insanlar arası əlaqələrin və
zəruri münasibətlərin yaradılma sın -
da ciddi əhəmiyyət kəsb edir.

Lakin virtual identikliyin mənfi
cəhətləri də vardır. İnternet istifadəçilə -
rinin bir çoxu öz utopiyalarını forma -
laşdırmaq və real dünyadan uzaqlaş -
maq istəyirlər. İnternet isə onlara
reallıqdan fasilə açmağa imkan verir.
Onlar rahatlıqla real həyatı unudub,
virtual fəzada cərəyan edən proseslərə
inanaraq öz utopiyalarında yaşamağa
üstünlük verirlər. Bu isə onların real
həyatdan uzaqlaşmaq və reallıqlar
qarşısında tez inciməsinə səbəb olur.
Eyni zamanda internetdən radio və
televiziyanın əksinə olaraq fərdi for-
mada istifadə edilir ki, bu da insanların
müəyyən təcrübə və bilikləri başqaları
ilə paylaşmasına mane olur. Bütün
bun lar və digər amillər internet isti -
fa dəçilərinin sosial əlaqələrinə əngəl
olaraq hiper-individualizmə zə min
yaratmış olur [12, s. 28].

Virtual identikliyin əsas xüsusiy -
yətlərindən biri də real dünyada özünə
və öz qabiliyyətlərinə inamı zəif olan
fərdlərin virtual dünyada özlərini fərqli
göstərə bilib, daha çox özlərinə güvənə
bilməsidir. Lakin nəzərə alınmalıdır
ki, vaxtının çoxunu virtual fəzada və
virtual münasibətlərdə keçirən insan-
larda real həyatının keyfiyyəti haqda

daha çox suallar və şübhələr mövcud
olur [14, s. 28].

İstehlakçı şəxsiyyət: 
İstehlakçıların davranışına dair

nəzəriyyələr daha çox iqtisadçı alimlər
va sitəsi ilə hazırlanmışdırlar. Bu
nəzəriyyələr “istehlakın məntiqsizli -
yi”ni təhlil etmək üçün yarasızdırlar.
Buna görə də istehlakçının davranışını
təhlil etmək üçün digər amillərə və
xüsusilə sosial diferensiasiya faktoruna
diqqət etmək lazımdır. Demək olar
ki, gəlir səviyyəsi həyat zərurətlərindən
yüksək olduğu təqdirdə istehlak sosial
diferensiasiyadan (obyektiv yaxud
subyektiv diferensiasiya və həmçinin
cins, irq, təbəqə və etnik mənsubiyyətə
görə diferensiasiya) və daha dəqiq
desək sosial identiklikdən asılı olmuş
olur. Sosial cəhətdən əmtəələr, xidmət -
lər, geyim, qida, ev, avtomobil və
müx təlif psixoloji xidmətlər sosial
münasibətlərin və sosial diferensiasiya -
nın simvolu kimi qəbul edilir. Postmo -
dern dünyada və kütləvi isteh lakçılıq
dövründə istehlakçılar daha çox onların
psixoloji təhlükəsizliyini təmin etmək
iqtidarında olan xidmətlər və əmtəələrin
seçiminə üstünlük verirlər [6, s. 211].

Modern dünyada istehlakın funksi -
yalarından biri kimi təbəqə və peşə
diferensiasiyasının göstərmək olar.
Yəni müəyyən təbəqəyə mənsub olan
yaxud konkret peşənin sahibi olanlar
oxşar istehlak nümunələrinə malik
olurdular. Lakin postmodern dünyada
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sosial, etnik və təbəqə fərqinin
əhəmiyyəti zəiflədiyindən fərdi istehlak
nümunələri daha çox əhəmiyyət kəsb
edir. Postmodern dünyada həzz, həyə -
can, tənhalıqdan uzaqlaşmaq, fərdin
özü və başqaları üçün daha cazibəli
olması kimi amillər onun istehlak
üsulları və istehlak modellərinin müəy -
yənləşdirməsinə təsir göstərir. Yəni
həmin üsul və nümunələrin uy ğun
olub-olmaması və müxtəlif qrupların
istehlak nümunəsi ilə oxşar olub-ol -
maması o qədər də əhəmiyyət kəsb
etmir. Geniş miqyasda istehsal və in-
formasiya vasitələrinin istehlakçı lıq

mədəniyyətini təbliğ etməsi fərd
səviyyəsində istehlak nümunələri ilə
identiklik arasında əlaqənin yaranması -
na səbəb olubdur. 

Artıq əmtəə sadəcə istehlak üçün
deyil. İstehlak olan əmtəə həmdə fər -
din “kimliyini”, kim olmaq istədi yi -
ni, hansı qrupa meylli olduğunu və
ümumilikdə identikliyini nümayiş et-
dirir [13, s. 28]. Pullinger bu fenomeni
“identiklik üçün bazarlıq” ifadəsi ilə
izah edir və inanır ki, sabit “Mən”
hissini yaşamaq üçün davamlı seçim,
dəyişikliklərlə ayaqlaşmaq və əmtəə
istehsalında çeşidlililik vacibdir. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ «Я» 

Абстракт

Тенденции интеграции, наблюдаемые в современный период, сравни-
тельно более интенсивные, чем в предыдущие периоды развития
истории. Развитие в последнее десятилетие технологий и коммуникаций
способствует ускорению процессов глобализации и интеграции. Все
это, вместе взятое, создает предпосылки для расширения сферы действия
глобальной культуры. Глобальная культура построена на несколько
иных ценностях, способствуя изменению условий и контекста иден-
тичности и формирования здесь концепции «Я». В данной статье рас-
сматриваются характерные особенности глобальной культуры и влияние
ее на формирование идентичности и структуры человеческого «Я».
Рассмотрены также последствия в результате влияния глобализации и
глобальной культуры на сферу идентификации, в частности, расстройства,
идентификация, построенная на двух культурах (bicultural identity), хао-
тичность в идентификации, процесс усвоения культур, основанных на
индивидуальном выборе, запаздывание в переходе к периоду взросления,
виртуальная идентичность и другие проблемы. Отдельное внимание
уделено проблеме трансформации жизненных ценностей личности,
проблеме самооценки с точки зрения самоидентификации. Рассмотрены
особенности идентификации личности в рамках восточной цивилиза-
ции.
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IMPACT OF GLOBALIZATION ON IDENTITY AND 
DEVELOPMENT OF "I"

Abstract

Integration trends observed in the modern period, relatively more intense
than in previous periods of history. The development in the last decade of
technology and communications accelerates the globalization and integration.
All this taken together creates the preconditions for the expansion of the
scope of a global culture. Global culture is based on some different values,
promoting change in the conditions and context of identity and the formation
of a concept of "I". This article discusses the characteristics of a global
culture and its influence on identity formation and structure of the human
"I". We also consider the consequences resulting from the impact of
globalization and global culture in the area of identification, such as illness,
identification, based on the two cultures (bicultural identity), randomness in
the identification process of assimilation of cultures, based on individual
choice, the delay in the transition to adulthood, virtual identity and other
issues. Special attention is paid to the problem of transformation of life
values, personality, self-esteem problem in terms of identity. The peculiarities
of identification in the eastern civilization.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şurasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02). 

Rəyçi: Mustafayev M.H.,psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 17 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdur.



Ailə mövzusu ümumiy -
yətlə bütün dövlərin və
bü tün cəmiyyətlərin ak -

tual problemi hesab edilir. Ailə-cə -
miyyət daxilində özünəməxsus qay -
da-qanunları və qapalı həyat tərzi ilə
seçilən, doğmalıq münasibətləri
üzərində qurulmuş insan qrupuna aid
qurumdur. İstənilən ailənin əsasını
müəyyən bir nigah cütlüyü, obrazlı
şəkildə deyilsə, bir kişi ilə bir qadın
arasında özünəməxsus şəkildə yara-
nan ittifaq təşkil edir. 

Mütəfəkkirlər cəmiyyəti insan la -
rın qarşılıqlı təsirinin məhsulu hesab
edərək göstərirdilər ki, cəmiyyət
fərdlərdən ibarət deyil; bu fərdlərin

arasında mövcud olan rabitə və mü -
nasibətlərin məcmusunu ifadə edir.
Ailə də belədir. Onun mahiy-yəti ailə
münasibətləri ilə ölçülür. La kin ailə
münasibətlərini yalnız ər-arvad mü-
nasibəti kimi başa düşmək olmaz.
Ərlə-arvad arasındakı münasibətlər
ailə münasibətlərinin ancaq bir tə -
rəfini ifadə edir. Ailənin çox mühüm
sahəsi valideynlərlə övladlar arasın -
da kı münasibətlərlə bağlıdır. Mütə -
fək kirlər: ailə – ər və arvad, vali deyn -
lər və uşaqlar arasındakı müna si bət -
lərdən ibarətdir – demişlər.

İlk uşağın dünyaya gəlməsi ilə
ailə münasibətlərində yeni şəbəkə –
ata-ana münasibətləri meydala çıxır.
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Ər-arvad münasibətlərindən fərqli ola -
raq ata-ana münasibətləri vasitəli xa -
rakter daşıyır. Bu münasibətlər ailə  nin
“uşaqlı dünyası” ilə şərtlənir, uşaq ların
sayından, yaşından və cin sin dən asılı
olaraq yeni çalarlar kəsb edir, şaxə lə -
nir. Ana-qız, ana-qız lar, ana-oğul,
ana-uşaqlar, ata-qız, ata-qız lar, ata-
oğul, ata uşaqlar, bacı-ba cı, bacı-qar -
daş, qardaş-qardaş və s. müna si bət -
lər yaranaraq inkişaf edir [1, səh.9]. 

Ana-ata və uşaqların qarşılıqlı
münasibətlərindən danışarkən ailədə
müna-sibətlərin dinamikliyini də nə -
zərdən keçirmək lazımdır. Üç uşaq,
ana və atadan ibarət 5 nəfərlik ailədə
ailə daxili münasibətlərin ne çə növ
olduğunu müəyyən etmək üçün aşağı -
dakı düsturdan istifadə et mək olar:
X=n2-n. Bu düstura əsa sən 5 nəfərlik
ailədə münasibət lə rin sayı 20-yə bə -
ra bər olacaqdır. Bu ailədə hər kəsin
özündən başqa 4 nəfər ilə əlaqədə
olduğunu göstərir. Buradan da aydın
olur ki, ailə münasibətlər yumağı
şək lində müşahidə olunur [2]. Aşa -
ğıdakı şəkildən bunu aydın şəkildə
görmək olar:

Ailədə münasibətləri təhlil etməz -
dən əvvəl ailənin tiplərini nəzərdən
keçirdək.

Mütəxəsislər ailənin müxtəlif tip -
lərini fərqləndirirlər. Mövcud sosioloji
və psixoloji ədəbiyyatda ailənin üç
əsas tipi fərqəndirilir:

– ənənəvi (və ya patriarxal) ailə;
– ənənəyə söykənən müasir ailə;
– egalitar ailə (“bərabər münasi -

bət lər”ailəsi).
Ənənəvi ailə tipi bir çox ölkələr

üçün xarakterikdir. Bu tip ailələrin
başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, belə ailələr özündə ən azı, üç nəs -
lin nümayəndələrini birləşdirir. Belə
ailədə adətən yaşlı nəslin nümayəndəsi
və ya ailənin ağsaqqalı həlledici söz
sahibi olur, onun nüfuzu birmənalı
şəkildə qəbul edilir.

Belə ər-arvad münasibətlərində
ənənəyə söykənən daimi öhdəliklər
və ya dəqiq “vəzifə bölgüsü” vardır.
Burada kişi bilavasitə ailə başçısı
kimi çıxış edir, ailənin mövcudluğu,
tərəqqisi, təminatı və rifahı naminə
əsas məsuliyyətli öz üzərinə götürür.
Bu səbəbdən qadın çox zaman iqtisadi
cəhətdən həyat yoldaşından asılı olur,
lakin bunun əvəzində özünü ailə sa -
hi bəsi, öz evinin xanımı kimi hiss edir.

Ənənəyə söykənən müasir ailələrdə
də kişi nüfuzu müstəsna əhəmiyyət
kəsb edir. Ənənəvi və ya mühafizəkar
ailə tipində olduğu kimi burada da
ciddi vəzifə bölgüsü mövcuddur. La-
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kin, bu bölgü çox zaman sosial-iqtisadi
motivlərə söykənir. Belə olan halda
qadın öz həyat yoldaşı ilə yanaşı əmək
bölgüsündə iştirak edir, müəyyən bir
işdə işləyir, ailənin təminatında özü -
nəməxsus paya malik olur, eyni zaman -
da, bir çox hallarda ev əməyinin və
bir sıra məişət problemlərinin öhdə -
sin dən gəlmək məcburiyyətində qalır.
Bu səbəbdən, sözügedən ailə tipini
istis marçı ailə tipi də adlan dı rır lar.

Egalitar ailədə və ya “bərabər mü -
nasibətlər” ailəsində qarşılıqlı vəzifələr
və öhdəliklər, adətən, daha dəqiq və
ədalətli şəkildə bölünür. Başqa sözlə,
ailədə tərəf müqabili olan qadınla kişi
arasında birlikdə müəyyənləşdirilmiş
rol simmetriyası mövcud olur. Tərəf
müqabilləri bu və digər problemin
həllində bir-birinə yaxından kömək
edir, ailə qayğıları ilə bağlı qərarların
birgə məsləhət və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində qəbul edirlər. Belə ailələrdə
emosional dayanıqlıq adətən, kifayət
qədər yüksək olur. 

Bəzi ədəbiyyatlarda isə yuxarıda
sadaladığımız ailə tipini müxtəlif adlar
altında qruplaşdırılmışdır (Ə.Əlizadə,
A.Abbasov, E.Tiyt, V.Ukolova):

– Ənənəvi ailə tipi - ənənəvi ailə
tipi adı ilə. 

– Ənənəyə söykənən müasir ailə
tipi – assimmetrik ailə tipi

– Egalitar ailə tipi isə - simmetrik
ailə tipi adı altında verilmişdir. [3,
səh.34].

Digər bir ədəbiyyatda isə ailənin
tipləri aşağıdakı kimi verilmişdir:
1) Nuk lear (bir evli cütlük və onların
övladları); 2) Mürəkkəb (övladları və
qohumları ilə birlikdə yaşayan ailə evli
cütlük, məsələn, nənə-baba, xa la, bibi,
əmi, dayı və s.); 3) Tam (valideyn və
övladları); 4) Natamam (yalnız bir
vali deyn və uşaqlar, uşaqsız cütlüklər);
5) Az uşaqlı (1-2 uşaqlı ailə); 6) Çox
uşaqlı (5 və ya daha çox uşağı olan
ailə); 7) Infertil (alman sözü olub, mə -
nası sonsuz ailə deməkdir) [4, səh.14].

Ailənin sadə və mürəkkəb olmaqla
iki başlıca tipi vardır. Demoqrafların
qənaətincə, hazırda ən geniş yayılmış
ailə tipi nuklear ailə sayılır.

Nuklear ailə sadə ailədir. Nuklear
latınca nucleus nüvə deməkdir. O, iki
nəsildən – ata-ana və uşaqlardan ibarət
olur. Əgər uşaqlardan hər hansı biri
ailə qurursa və valideynləri ilə birlikdə
yaşayırsa, bu vaxt ailənin tipi dəyişir,
nuklear ailə mürəkkəb ailəyə çevrilir.

Mürəkkəb ailə üç və yaxud daha
çox nəsildən – baba-nənə, ata-ana və
uşaqlardan ibarətdir. 

Ailə digər sosial institutlar kimi
səlahiyyət sistemi ilə möhkəmlənir.
3 tip səlahiyyət strukturu fərqləndirilir: 

1. Patriarxal ailə - ailədə səlahiyyət
kişiyə məxsusdur.

2. Matriarxal ailə - ailədə səlahiyyət
qadına məxsudur.

3. Eqalitar ailə - ailədə səlahiyyət
kişi və qadın arasında bərabər bölünür.
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Bütün bunlardan əlavə ailənin digər
növlərini də fərqləndirirlər. Bunlar
aşağı-dakılardır:

1. Real ailə – sosial qrup kimi təd -
qiqat obyekti olan konkret ailə

2. Tipik ailə – hal-hazırda cəmiy -
yətdə geniş yayılmış ailə modeli

3. İdeal ailə – cəmiyyət tərəfindən
qəbul olunmuş, kollektiv təsəvvürlərdə
və ictimai mədəniyyətdə, ilk növbədə
dində mövcud olan ailənin normativ
modeli. 

4. Elementar ailə – üç üzvdən
ibarət olan ailə: ər, arvad və uşaq.

Psixoloji struktur baxımından biz
təhlili ideal ailə modeli üzərində
aparacağıq.

Bildiyimiz kimi ailə sosial təsi -
satdır. Hər bir təşkil olunmuş qrup
ki mi ailə “liderlik – tabe olma” və
qarşılıqlı məsuliyyət münasibəti ilə
möhkəmlənir. Ailə üzvləri həm ailə
də, həm də kənarda bir-birilərini sevə,
nifrət edə, öz seksual və digər tələbat -
larını təmin edə bilər, özününkü və
övladlığa götürülmüş uşaqlara sahib
ola bilərlər. Ancaq ailənin mövcud
olması üçün bu münasibətlər siste-
minin olması və uşağının tərbiyəsinin
həyata keçirilməsi vacib şərtdir. 

Bundan əlavə ailənin mövcud ol -
ması üçün digər mühüm şərt, affilya-
siya motivi ilə bağlı olan emosional -
psixoloji yaxınlıqdır. 

Bu üç əlamət əsasında bir-biri ilə
bağlı olan, ailənin psixoloji modellərini

təsvir etmək olar. “Hakim olma” ona
tabe olanlar üzərində “məsuliyyət”lə,
“məsuliyyət” isə işin həyata keçirilməsi
üçün cavabdeh olan şəxs üzərində
hakim olmaqla şərtlənir [5].

Psixoloji yaxınlıq isə “hakim olma
– tabe olma” münasibətləri ilə tərs
mütənasibdir: bir insanına digərinin
üzərində hakimiyyəti nə qədər çox -
dursa onlar arasında psixoloji yaxınlıq
bir o qədər aşağıdır. 

Ailədə mövcud olan əsas müna -
sibətlər növünə diqqət yetirək.

1. Liderlik – tabe olma. Ailə –
ilk növbədə liderlik münasibətlərinin:
liderlik və tabe olma münasibətlərinin
mövcud olması üçün strukturdur. Po-
litoloq R.E.Dal liderliyə aşağıdakı
kimi tərif vermişdir: “Mənim liderlik
haqqında intuitiv təsəvvürlərim belədir:
“A B üzərində o zaman hakim ola
bilər ki, A B-ni özünəməxsus hər
hansı bir işi görməyə məcbur etsin
və B- də onu etsin”.

“Liderlik – tabe olma” münasi -
bət ləri insanlar qrupunda sözsüz ki,
sosiomə-dəni xarakterə malikdir. Frenç
və Raven ailənin böyük üzvləri ilə
uşaq arasında mövcud olan sosial
səlahiyyətin 5 növünü fərqləndirirlər.

1) Mükafatlandırma səlahiyyəti
(hakimiyyəti) – uşağı hər hansı bir
davranışına görə mükafatlandırmaq
olar. Mükafat sosial – təqdir edilmiş
(gözlənilən), cəza isə sosial –pislənmiş
davranışa görə tətbiq edilməlidir.

Психолоэийа jурналы 2012, №1

Sosial psixologiya

65



2) Məcbur etmə səlahiyyəti – bu-
nun əsasında uşağın davranışına sərt
nəzarət durur. Hər bir yersiz hərəkət
cəzalandırılmalıdır (ya sözlə təhdid,
ya da fiziki cəza).

3)Ekpert səlahiyyəti – bu və ya
digər işdə valideynin səriştəliliyinə əsas -
lanır (sosial və ya peşəkar səriştəlilik).

4) Avtoritet səlahiyyəti – əsasında
sosial – tədqir edilmiş davranış
nümayiş etdirən insana (valideynlərdən
biri) hörmət durur.

5) Qanun səlahiyyəti – şəxsiyyət -
daxili olmayan yeganə səlahiyyətdir.
Belə ki, “qanun” şərhçisi və təmsilçisi
uşaq üçün böyüklərdir, qismən vali -
deynlərdir.

Bir qayda olaraq sosial psixoloqlar
“liderliyin” qrup fəaliyyətinə sosial
səla hiyyəti üzərinə götürməklə sıx
bağlı olduğunu qeyd edirlər: hakim
mövqedə duran şəxs hər hansı bir
vəzifənin uğurla yerinə yetirilməsinə,
bundan əlavə qrup üzvləri ilə normal
münasibətlərin saxlanılması üçün də
məsuliyyət daşıyır.

Ailə lider kimdir? Patriarxal ailə -
lərdə lider atadır. Matriarxal ailələrdə
isə lider anadır. “Uşağa mərkəzləşmiş”
ailələrdə isə real olaraq uşaq öz
şıltaqlığı, tələbatları ilə ailəni idarə
edir. 

Eqalitar ailələrdə liderlik funksiyası
bölünmüşdür. Lakin bu bölünmə - kon -
fliktlərin baş verməsi üçün zə min dir
(buradan da müasir ailələri təsvir

etmək üçün “konflikt nəzəriyyəsi”
yaranır). Bu səbəbdən də bu tip ailələri
konfliktli ailələr adlandırmaq olar. 

Lider olma ierarxiyası 3 ailə
üzvünü özündə birləşdirir. Burada
əsas kimin lider olmasını müəyyən -
ləş dirmək deyil, eləcə də “liderlik –
tabe olma” ierarxiyasını müəyyən
etməkdir. 

Elementar nuklear ailələrə ilkin
nəzəri baxışda 6 tip ierarxiya vardır
(lider olma sırası): 1) «ata-ana-uşaq»,
2) «ata-uşaq-ana», 3) «ana-ata-uşaq»,
4) «ana-uşaq-ata», 5) «uşaq-ata-ana»,
6) «uşaq-ana-ata».

Liderlik və tabe olma müasibət lə -
rinə nəzərən ailə modellərini aşağıdakı
kimi verə bilərik: 

Ailədə cütlüklərdən birinin lider
ol ması ailənin sabitlik göstəricidir [6].

2. Məsuliyyət – şəxsiyyət psixo -
logiyası və sosial psixologiyada daha
mürəkkəb anlayışlardan biridir. 

Mənəvi şüur nəzəriyyəsi çərçivə -
sində məsuliyyətin təbiəti haqqında
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bir neçə fərziyyə və məsuliyyətli dav -
ranışın inkişaf mərhələləri təsvir
edilmişdir. 

K.Xelkmana görə məsuliyyətin
formalaşmasının 3 fazası vardır: 

1) avtonom subyektiv məsuliyyət 
2) məsuliyyət sosial borc (vəzifə) kimi 
3) əxlaq prinsiplərinə əsaslanan

məsuliyyət. 
F.Xayderin tipologiyası öz və ya

ətrafdakıların davranışına görə məsu -
liyyəti öz üzərinə götürmə (atribusiya)
nəzəriyyəsinə əsaslanır. F.Xayder
məsuliyyət atribusiyasının 5 səviy -
yə sini fərqləndirir: 

1) «assosasiya» – insan, onunla
bağlı olan hər bir hadisəyə görə mə -
su liyyət daşıyır, cavab verir. 

2) «səbəbiyyət» – insan, hətta gə -
ləcək nəticələri görməsə belə mə su -
liyyət daşıyır.

3) «öncədən görmə» – öncədən
nəticəsini gördüyü hər bir hadisəyə
görə məsuliyyət danışmaq. 

4) «qəsdən edilmiş» – insan, qəsdən
etdiyi hər bir işə görə məsuliyyət da-
şıyır. 

5) «bəarət qazanmaq» – digər in-
sanlarla bölüşdüyü hərəkətə görə
məsuliyyət daşımaq. 

Şəxsi məsuliyyət onun davranışda
yaranma ilə əlaqəlidir: “Şəxsi mə su -
liyyətin səviyyəsi – bu, fəaliyyətin ye -
kunlaşmasına və onun nəticəsinə nəzarət
etmək üçün imkanlar hissidir” [7].

K.Muzdıbaev sosial məsuliyyəti

aşağıdakı kimi müəyyən edir: “Bu,
hər şeydən əvvəl, şəxsiyyətin sosial
tipikliyini xarakterizə edən keyfiy -
yətdir. Bu səbəbdən də biz, şəxsiyyətin
öz davranışında cəmiyyət tərəfindən
qəbul olunmuş sosial normaları sax -
lamağa, rol vəzifələrini yerinə yetir -
məyə, öz davranışına görə məsuliyyət
daşımağa hazır olmağa meyilliliyi
nəzərdə tutaraq sosial məsuliyyətdən
danışacayıq”. Sosial normaların öz -
gəninkiləşdirilməsi və həyatın məna -
sını tapa bilməmə sosial məsuliyyəti
azaldır. 

K.Muzdıbaev məsuliyyətin inkişa -
fının aşağıdakı vektorlarını fərqlən -
dir mişdir: 

1) kollektivdən fərdiliyə doğru -
(J.Piajeyə görə fərdiləşmə vektoru).
Sosiumun inkişafı ilə bağlı tək bir in -
sanın davranışına görə mənsub oldu ğu
qrup deyil, həmin insanın özü məsu -
liyyət daşıyır. 

2) xaricidən daxilə doğru – şəxsi
məsuliyyətin dərkinin davranışda xarici
nəzarətdən daxili nəzarətə keçməsidir
(J.Piajeyə görə məsuliyyətin spiritua -
lizasiyası vektoru).

3) retrospektiv plandan perspektiv
plana keçid – məsuliyyət təkcə keçmişə
görə deyil, gələcəyə görə də olmalıdır.
Şəxsiyyə təkcə öz davranışının nəti -
cə lərini görmür, onlara aktiv şəkildə
nail olmağa çalışır.

4) məsuliyyət və “uzaq müddətlik”
– insanlar arasında əvvəlki müna -
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sibətlərin indiki münasibətlərə təsir
edə bilmə imkanıdır. 

E.D.Dorofeev məsuliyyətin inkişaf
vektoruna daha bir vektoru əlavə
etməyi təklif edir. Bu vektoru, çoxsaylı
insanlar üzərində fərdi məsuliyyətin
inkişafı kimi müəyyən etmək olar –
“öz məsuliyyətdən tutmuş hamıya
məsuliyyətə qədər”. Məsuliyyət həm
qrup münasibətlərinə görə, həm də
fəaliyyətə görə ola bilər.

Qrup münasibətlərinə məsuliyyət
aşağıdakı məsuliyyət növlərinə
bölünür: 

1) qrup normalarına görə (keçmiş
qarşılıqlı fəaliyyətin nəticəsi kimi),

2) norma, adətlər və münasibətlərin
dəyişdirilməsinə səy göstərməyə görə
(gələcək)

3) qrup real vəziyyətinə görə (in-
diki).

Şəxsiyyət həm özünə, həm qrup
üzvlərinə, həm referent qrupa görə,
həm də bütünlükdə qrupa görə mə -
suliyyət daşıya bilər.

E.D.Dorofeev qrup məsuliyyətinin
üç ölçülü modelini təklif edir:

1) vaxt (keçmiş, indi, gələcək)
2) xarakteristika (fəaliyyətli,

münasibət göstərən kimi) 
3) subyekt (özünə, fərdi qrup,

qrupa görə)
Bu model, göründüyü kimi əlavə

bir göstərici ilə də tamamlanmalıdır:
şəxs kimin qarşısında məsuliyyət
daşımalıdır (özü qarşısında, fərdi qrup,

bütünlükdə qrup qarşısında, bütün
cəmiyyət qarşısında).

Burada isə ailə başqa bir ailə üzv -
ləri və yaxud bütünlükdə ailə qarşı sın -
da məsuliyyət daşımış olur (məsə lən,
ər və ya arvad, və ya uşaqlar). Li derin,
ailə başçısının rolu bütünlükdə ailəyə
görə məsuliyyət daşıyır: onun keçmişi,
indiki vəziyyəti, gələcəyi, fəa liyyəti
və ailə üzvlərinin davranışı, özü və
ailə qarşısında, cəmiyyət qarşı sında
(yaxın sosial əhatə qarşısında) və s. 

Ailədə məsuliyyətin kim tərəfindən
danışınmasından asılı olaraq aşağıdakı
qeyd etmək olar:

• “Normal” ailə – məsuliyyət ərin
(ata) üzərindədir. 

• “Anormal”ailə – bu tip ailələrdə
ər məsuliyyət daşımır.

• Əgər heç kim məsuliyyət
danışımırsa – bu “saxta ailədir”.

3. Emosional yaxınlıq
Psixoloji olaraq o, affiliasiya

motivinə əsaslanıb. Mürrey 1938-ci
ildə affil-yasiya motivini aşağıdakı
kimi təsvir etmişdir: “dostluq yaratmaq
və məhəbbət hiss etmək. Başqa in-
sanlara görə sevinmək və onlarla
birlikdə yaşamaq. Onlarla əməkdaşlış
etmək və ünsiyyətdə olmaq. Sevmək.
Qruplara qoşulmaq”. Affilyasiya adı
altında (əlaqə, ünsiyyət) gündəlik və
fundamental xarakter daşıyan müəyyən
sosial qarşılıqlı əlaqələr başa düşülür.

Affilyasiya – qarşılıqlı qəbul etmə,
dost münasibətləri, ünsiyyət partnyor-
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la-rına simpatiyanın yaranması ilə
bitməlidir. İnsanlar təkcə müsbət (yaxşı
münasibətlərin qurulmasına ümid)
deyil, eləcə də mənfi (inkar olma qor-
xusu) motivlənmiş olurlar. Belə
motivləşmiş gözləmələr digər insan-
larla ünsiyyət təcrübəsinin ümumiləş -
dirilməsi əsasında formalaşmışdır. 

Affilyasiya liderliyə ziddir – sevgi
insanları etmək istədikləri hərəkətləri
et-məyə sövq edir, hakimiyyət qorxusu
isə (tabe olma motivasiyası) belə bir
davranışa, özünün istəmədiyi bir işi
etməyə məcbur edir. Bu səbəbdən də
affilyasiya motivasiyası demək olar
ki, daim “liderlik – tabe olma” moti -
vasiyasına tənzimləyici kimi çıxış
edir. Bu səbəbdən “hörmət” anlayışın -
dan istifadə edirlər: uşaqların böyük -
lərə, arvadın ərə qarşı hörmət etməsi.
“Hörmət” – özünə münasibətdə baş -
qasının əhəmiyyətli olmasının göstə -
ricisidir. “Hörmət” motivasiyası özünü -
qiymətləndirmə motivasiyası ilə bir

strukturda birləşmişdir [6]. 
Emosional yaxınlıq – uzaqlıq da

üçlü münasibətlə xarakterizə olunur
«ata-ana-uşaq»: uşaq ataya nisbətən
anaya “yaxın” ola bilər və ya əksinə.
Eləcə də valideynlər uşağa nisbətən
bir-birilərinə yaxın və yaxud da hər
üç tərəf bir-birilərinə bərabər mü na -
sibətdə ola bilərlər.

Mədəniyyətlərdən asılı olaraq “li-
derlik – tabe olma” münasibətlərinə,
emosional yaxınlığa, məsuliyyətə
müxtəlif məna vermək olar. Bu, ailə
strukturunda bu və ya digər münasi -
bətlərdə müxtəlif “nüfuz, hörmət”də
meydana gəlir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, reallıqda
psixoloji yaxınlığın şəxsi yaşantıları
–nə qədər ki, affilyasiya motivasiyası
davranış istiqamətini müəyyən edən
vektor münasibətləridir – uşaq anaya
can ata bilər, ana isə ondan uzaqlaşa
bilər. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ МОДЕЛИ

РЕЗЮМЕ

В статье автор отмечает, что тема семьи считается актуальной про-
блемой всегда и в любом обществе. В статье также отмечаются различные
типы семей и отношений в них. Указывается, что семьи в своей сложной
и простой форме бывают двух типов – нуклеарной и составной.

Семейные отношения нельзя воспринимать, как только отношения
мужа и жены. Отношения мужа с женой выражают только одну сторону
отношений в семье. Важную часть составляют отношения между роди-
телями и детьми. 

Также в статье утверждается, что для существования семьи необходимы
3 условия: лидерство-подчинение, ответственность и эмоциональная
близость.

В конце автор приходит к такому заключению, что этим условиям –
лидерству-подчинению, ответственности и эмоциональной близости в
разных культурах придаются разные значения.

В такой семейной структуре, в таких или иных отношениях появляется
понятие «авторитет, уважение». В реальности личные переживания
близких – пока отношения находятся в векторе определяющем направление
поведения как мотивацию аффиляции – ребенок может тянуться к
матери, а та может отдаляться от него.
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THEORETİCAL TYPOLOGY OF FAMİLY MODELS

SUMMARY

The thesis speaks about family subject which is generally an important
subject for all times and all societies. Different kinds of families and relations
within family are also stressed. And at the same time there are two types of
families like common family and complicated family which is called nuclear
and complicated family.

Family relations are not consist of only relations between wife and
husband. Relations between wife and husband is only one side of family
relations. The main part of family is consists of relations between parents
and children. 

It is also stressed in the thesis that for existance of family there must be
three main conditions: Lidership – obeying, responsibility and emotional
closeness.

In the end there is a conclusion that depending on cultures “Lidership and
obeying” relations and emotional closeness can be interpreted by different
ways.

In family structure in this or in another relations creates differend kinds
of “influense and respect”. When affiliation motivation which determine
behaviour directions are not proper and in reality personal matters in
psycological condition is not as it should be-child may want to be close to
mother but mother may want to keep herself away of child. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şurasının
iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 2).

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 02fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Every child deserves to be served
equitably by early care and educational
services and, if needed, by intervention
services. This, in turn, requires that
there be fair and effective tools to as-
sess children’s development and iden-
tify their emerging needs. It is with
no doubt that assessment is an im-
portant part of care at the preschool
level. Assessments help to evaluate
children's growth, as well as evaluate
the effectiveness of developmental/
educational programs designed for
children. Being a systematic process,
assessment directed at determining
and addressing needs, or "gaps" bet-
ween current conditions and desired
conditions. The discrepancy between
the current condition and wanted/de-
sired condition must be measured to
appropriately identify the need and

apply the appropriate intervention
plan. An assessment is also an im-
portant part of the planning process,
often used for improvement of the
services offered for preschool age
children. It can be an effective tool to
clarify problems and identify appro-
priate interventions or solutions. By
clearly identifying the problem finite
resources can be directed towards de-
veloping and implementing a feasible
and applicable solution. 

However, the cases of inaccu-
rate identification of children’s deve-
lopmental problems are common in
the institutions dealing with children
in Azerbaijan. Less than half of these
problems are identified before the
child reaches school age, meaning
that the problems may have worsened
and critical intervention opportunities
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have been missed during the preschool
years. Even if there is an attempt to
identify the problem the specialists
dealing with the kids use tools which
are not age-relevant, norm-referenced,
adapted and standardized to Azerbai-
jani context. However, availability of
standardized screening tools and scree-
ning models could have helped to
identify problems at early stages and
compose adequate development pro-
grams thus preventing the following
dis-adaptation of a child. Unfortuna-
tely, at present there are no adapted
screening tools or models for psyc-
hological assessment of the child’s
development in the early childhood
in Azerbaijan. 

Practices, beliefs, social roles,
norms, expressions, forms of nurturing
younger generations as well as forms
of organization varies from community
to community making them different
from each other all over the world.
These differences are shaped by dif-
ferent historical experiences of the
communities, physical and social en-
vironments in which people live. Ho-
wever, in our days the world is beco-
ming a global village, what in turn
makes more and more fields, such as
psychology, sociology, etc. borderless.
The frequent interaction and colla-
boration in the field of research all
over the world result in greater interests
in cross-cultural and international re-

search (1, p.229-248). When the same
measure/test is used in different cul-
tures we speak of cross-cultural testing.
There is a growing need for multiple
language versions of tests. Numerous
tests and questionnaires developed
for the population in the United States
have been translated and then adapted
by many researchers in some non-
English countries (2, p.472-475). This
phenomenon is also salient in Asian
countries, i.e., research instruments
translated from English is popular in
academics in Taiwan, especially in
the area of psychology. Such transla-
tions and adaptations seemed to as-
sume that these translated instruments
have as satisfactory validity and re-
liability as the original one does. 

The use of translation to transform
an instrument from one language to
another is not a new concept. For
years, psychological and educational
instruments have been translated to
expand existing products for use with
different audiences (3, p.279-286; 4).
Psychological tests, such as intelli-
gence tests, have been produced in
multiple languages since at least 1911,
when the Binet-Simon intelligence
test was translated from French to
English (5, p.3-32). Within just a few
years, the same test had been translated
into seven languages (6). Based on
perceived fiscal savings and seeming
issues of fairness, the production of
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cross-cultural assessments was fueled
by factors such as migration and the
globalization of economies (7, p.33-
51; 8, p.591-602). The contribution
that adaptation brings to the process
is the flexibility to make an altered
instrument not only linguistically fit
but also culturally fit with an intended
targeted audience (5, p.3-32). 

Test adaptation is a challenging
process by which an existing assess-
ment instrument is transferred from a
source language and culture to a target
language and culture (9; 10; 11, p.270-
276; 5; 12; 13, p.678-709; 14, p.263-
279). Test adaptation takes place when
there is the general need to produce
an equivalent or comparable instru-
ment for use in a target language and
with a target culture population (15,
p.42-46; 16; 17, p.258-269).

The studies targeting test adaptation
are timely and important. First, there
is a growing interest in cross-cultural
research and evaluation in the sphere
of psychological testing (18, p.233-
258; 19, p.27-34; 20, p.260-268; 21,
p.50-59; 22, p.48-57; 23, p.265-290;
24, p.153-169). A second reason why
the study of test adaptation is timely
and important is the recent imple-
mentation of the Law of Azerbaijan
Republic on Education, the Law of
Azerbaijan Republic on Social Ser-
vices and other local legislative do-
cuments as well as international con-

ventions Azerbaijan is a party to (UN
Convention on the Rights of the Child,
UN Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities) that state the
importance of comprehensive assess-
ment of the needs and strengths of
every child and based on the assess-
ment the development of the proper
programs targeting the needs and
strengths of every child. 

It has to be noticed most of the
higher education institutions all over
the world are interested in cross-cul-
tural issues and conduct cross cultural
studies in the sphere of psychology
as well as in other spheres. Washington
University in St.Louis (USA), Co-
lumbia University (USA), etc. can be
listed as an example. Above mentioned
universities have research centers dea-
ling especially with international and
cross-cultural issues. 

Test adaptation is an important
at the same time difficult process.
The difficulty of the process can be
explained by the procedures necessary
to implement to accomplish the adap-
tation process. Test adaptation is a
process by which a test is ushered
from a source language and culture
into one or more target languages
and cultures. Test validity is the main
force behind test adaptation (25, p.38-
53). While the goal of any testing
program is to produce meaningful
and interpretive assessment outcomes,

Психолоэийа jурналы 2012, №1

Əliyeva T.A.

74



the goal of any test adaptation project
is to provide a fair, equivalent, appli-
cable, and interpretable assessment
instrument (26, p.309-317). 

Test adaptation consists of prac-
tices (27, p.53-58) including the use
of an advisory committee, the training
of item writers and subsequent pro-
duction of items, and the piloting of
those items. However, there are unique
technical problems and challenges
specifically associated with test adap-
tation, such as adapting a test’s spe-
cifications, establishing construct equi-
valence (25, p.38-53; 17, p.258-269),
adapting items (28; 29), the specialized
piloting of assessment instruments
(12), making adjustments to time li-
mits, when appropriate, and ensuring
scale compatibility, if needed (30).

The final product of the test
adaptation process is an adapted test
that usually consists of a mixture of
three types of items: items that are
newly developed, translated items,
and adapted items (31, p. 979-1006).
The extent to which a test is comprised
of new items, translated items, and
adapted items will vary from project
to project and will be a function of
the type of test being adapted and the
purpose of the adaptation (5, p.3-32;
12).

Item adaptation is more than
item translation as it is not necessarily
language bound. Depending on the

item at hand, translation may or may
not be the best way to proceed, just
as adaptation may or may not be a
good route to take. If the only chal-
lenge to cross-lingual assessments
were language, then there would be
no need for adaptation because trans-
lation alone would address the issues.
However, language is inextricably
linked with culture, so it is almost al-
ways the case that tests and/or surveys
are adapted because of cultural diffe-
rences.

Today researchers in the sphere
of cross-cultural psychology involved
in identifying the relationships between
culture and behavior. They are studying
culture and behavior to see whether
culture and behavior are two separate
things and if they are separate then to
what extent the one leads to the other.
The researchers wonder how culture
causes differences in behavior. Are
there any contextual variables, such
as biological variables (i.e. nutrition,
hormonal processes or genetic inhe-
ritance) and ecological variables (i.e.
economic activity and population den-
sity) that can cause differences in be-
havior? A general definition of cross-
cultural psychology by Berry et.al.
(32) puts it very clearly: ‘Cross-
cultural psychology is the study of
similarities and differences in indivi-
dual psychological functioning in va-
rious cultural and ethno-cultural gro-
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psychological variables and socio-
cultural, ecological and biological va-
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these variables.’ Cross-cultural psyc-
hology aims at understanding the re-
lation between human behavior and
the cultural contexts from which it
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and stable quality of a group can both
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KROSS-KULTURAL TEST ADAPTASİYASI: 
EHTİYAC VƏ ÇƏTİNLİKLƏR

Abstrakt

Təqdim olunan məqalə qiymətləndirmə alətlərinin kross-kultural
adaptasiyasına nəzər salaraq bu prosesin əhəmiyyətini araşdırır. Dünyada
mövcud olan icmalar, insanlar bir birindən təcrübələrinə, inanclarına, sosial
rollarına, normalarına, özlərini ifadə etmələrinə, gənc nəsilləri tərbiyyə etmə
üsullarına və ümumilikdə təşkil olunmalarına görə fərqlidirlər. Bu fərqlər
icmaların yaşadıqları müxtəlif tarixi hadisələr, fiziki və sosial ətraf mühitlərinə
görə formalaşır. Lakin hal-hazırda bütün dünyada qloballaşma prosesləri
həyata keçir və buda öz növbəsində psixologiya, sosiologiya və s. kimi
sahələri sərhədsiz edir. Tədqiqat sahəsində artmaqda olan əməkdaşlıq kross-
kultural və beynəlxalq tədqiqatların keçirilməsinə marağı artırır. 

KРОСС-КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕСТА:
ПОТРЕБНОСТЬ И СЛОЖНОСТИ

Абстракт

В данной статье была сделана попытка рассмотреть кросс-культурную
адаптацию методик оценивания и их значимость. Существующие
общества людей во всем мире отличаются друг от друга на основе при-
обретенного опыта, убеждений, социальных ролей, норм, способов са-
мовыражения, путей воспитания будущих населений, а также способов
их организации. Эти отличия продиктованы разными историческими
событиями, а также социальным и физическим окружением того или
иного обшества. Однако в условиях глобализации стираются границы
между такими науками как психология, социология и т.д. Растущее со-
трудничество в сфере исследования все больше привлекает внимание к
вопросам проведения кросс-культурного и международного исследования. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 01 fevral 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Şəxsiyyətin formalaşma sı nın
ilkin mərhələlərində ayırd
edilən əsas struktur ele -

mentlərindən biri “Mən”in forma -
laşması hesab olunur. “Mən” kon sep -
siyalarının demək olar ki, əksə riy yəti
bu və ya digər yaş dövrü ilə bağlı
xüsusiyyətlərin inkişafı üzərin də
mərkəzləşmişdir. Lakin qeyd edəcəyi -
miz iki məqam yaş dövrlə rindən asılı
olmayaraq bütün proses boyu öz
aktuallığını qoruyur. Bunlar “Mən”in
formalaşmasında və inkişafında
ailədaxili münasibətlər və digər
nüfuzlu insanların oynadığı roldur.
“Nüfuzlu şəxslər” termini ilə uşaq
üçün mühüm və nüfuz sahibi olan in-
sanlar adlandırılır. “Nüfuzlu şəxslər”
– bu şəxsiyyətin inkişafında həyati
əhəmiyyət kəsb edən insanlardır. Onlar
uşağa təsir edir, onların fikri uşağın

qərar qəbulunda əhəmiyyətli rol
oynayırlar.

Erkən uşaqlıq dövründə valideynlər
ilkin nüfuzlu şəxslər hesab edilirlər.
Sonrakı dövrlərdə isə “Nüfuzlu şəxs -
lər” qrupu genişlənərək təhsil siste -
mində müəllim və uşağın daxil olduğu
həmyaşıdlar qrupunun nümayəndələri
bu statusu əldə edirlər. “Mən” obra -
zı nın axtarışı zamanı insan onun üçün
“Nüfuzlu şəxs” kateqoriyasına aid
etdiklərinin “Mən”ini formalaşdırma
və təzahür etmə metodları qəlib kimi
çıxış edir. Bu qəlibin dəqiq təkrar
olunması hər iki tərəfin fərdi – psixoloji
xüsusiyyətlərindən asılıdır. “Nüfuzlu
şəxslər”in dəstəklənməsi uşaqda
“Mən”in pozitiv obrazının yaranma -
sına səbəb olduğu halda daim kəskin
tənqid neqativ özünüqiymətləndirmə
ilə nəticələnir. Istənilən halda “Mən”
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konsepsiyasının formalaşması üçün
yaradılmış obraz psixoloji təcrübənin
əsas mənbəyi kimi çıxış edir.

B.Q.Ananyevin fikrincə məhz bu
mərhələdə şüur bir çox münasibətlərin
obyekti kimi çıxış edərək sonda
şəxsiyyətin xarakterinin strukturunu,
tamlığını təmin edərək özünüdərkin
obyektinə çevrilir. Yeniyetməlik döv -
ründə insanlarda fəal olaraq özünü -
dərketmə formalaşır, müstəqil özünü-
qiy mətləndirmə sistemi formalaşır.
Öz daxili dünyasına nüfuz etmə
qabiliyyəti daha da inkişaf edir. Bu
yaş dövründə yeniyetmə öz bənzərsiz -
li yini və özünəməxsusluğunu dərk
etməyə başlayır, onun şüurunda xarici
qiymətləndirmələrdən (əsasən vali -
deynlər tərəfindən) daxilə oriyentasiya
prosesi baş verir. 

Beləliklə, tədricən yeniyetmənin
“Mən” konsepsiyası formalaşır və bu
da sonradan gənc insanın şüurlu və
ya şüursuz olaraq qurulmuş davranı -
şına təsir göstərir. “Mən” konsepsiyası
dedikdə, insanın özü ilə bağlı ümu -
miləşmiş təsəvvürləri, öz şəxsiyyəti
ilə bağlı yönəlişliklər sistemi nəzərdə
tutulur. “Mən”- konsepsiya, həmçinin,
fərdin özünə və öz davranışına, həyat
tərzinə və s. tənqidi yanaşması nəti -
cəsində özü haqqında əldə etdiyi
təsəvvürlərin cəmi kimi də nəzərdən
keçirilə bilər. “Mən” konsepsiyasının
əsas tərkib hissəsi Mən - obrazıdır
ki, bunu da insanın özünə və ya

özünün ayrı-ayrı keyfiyyətlərinə mü -
nasibəti ilə bağlı olan özünüqiymət -
ləndirmə təşkil edir. 

“Mən” konsepsiyasının formalaş -
ma sında ailədə uşaq və valideyn
arasında qarşılıqlı münasibətlərin tipi
danılmaz dərəcədə mühüm bir amildir.
Bu fikri bir neçə səbəblə izah etmək
olar. Ilkin olaraq “Mən” konsepsiya -
sının təməli “Nüfuzlu şəxslər”in böyük
ehtimalla valideynlərin olduğu və on-
larla ünsiyyət zamanı özü haqqında
təsəvvürlərin yaranması və inkişafını
təmin edən əks əlaqənin yaranması
dövrü hesab edilən erkən uşaqlıq
dövründə qoyulur. Əlavə olaraq, uşağın
valideynindən fiziki, emosional və
sosial asılılığının olması valideynə
“Mən” konsepsiyasının formalaşdırıl -
ma sında aparıcı rollardan birini oy -
nayır. 

Özünü aşağı qiymətləndirmənin
əsas səbəblərindən biri kimi valideyn -
lərin uşaqda adaptativ davranış forması
formalaşdırma cəhdləri çıxış edir. Bu-
raya valideynlərin yeniyetmənin qar -
şısında qoyduğu itaətkarlıq, başqa
insanlaırn istəklərinə uyğun davranma,
böyüklərdən gündəlik məsələlərdən
asılı olma, yaşıdları ilə konfliktdən
qaçma kimi tələblər aid edilir. Deyi -
lənlərdən çıxış edərək başqa insanların
istəklərini nəzərə alaraq və onların
istədiyi kimi davranma bacarığının
yüksək inkişaf etməsi daxili amillərlə
deyil, sadəcə tələb olaraq yerinə
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yetirilməsi aşağı özünüqiymətləndir -
mə nin formalaşması ilə nəticələnir.
Yeniyetmə bu situasiyada ruh düşkün -
lüyü yaşayır, ətraf mühitə etibarsızlıqla
yanaşı, onda şəxsi gərəksizlik hissi
yaranır. 

Yeniyetmənin özünü adekvat
qiymətləndirməsinin formalaşmasında
valideynlərin dəstəkləyici mövqedən
çıxış etməsi mühüm rol oynayır.
Valideynlərin uşaq qarşısında qoyduğu
tələblərin aşağı olması yeniyetmənin
fərdiyyətinin formalaşmasına mühüm
təsir edir və valideynlər onların davra -
nışlarına qarşı təmkinlə reaksiya
verməyə çalışırlar. Lakin eyni zamanda
uşaqlarının müxtəlif istiqamətdə olan
fəaliyyət növlərində müstəqillik nüma -
yiş etdirməsi valideynlərdə yersiz
narahatlıq hissi yaradır. Bu səbəbdən
də bu qrupa daxil olan yeniyetmələr
üçün ailədən kənarda sosial münasibət -
lər çərçivəsində müstəqil olaraq şəxsi
təcrübənin qazanılması valideynlər
tərəfindən məhdudlaşdırılır. Özünü
yüksək qiymətləndirən yeniyetmələrlə
müqayisədə bu qrupa aid olan yeni -
yetmələr üçün başqa insanların onlar
haqqında fikirləri və münasibətləri
daha çox mühümdür.

Özünü yüksək qiymətləndirmənin
formalaşmasına zəmin yaradan ailələ -
rin başlıca xüsusiyyəti məsuliyyət
nümayiş etdirmədən qərar qəbulunda
səlahiyyətlərin öncədən verilməsi he-
sab olunur. Valideynlərdən biri əsas

qərarların verilməsi məsələsini öz
üzərinə götürür və bütün ailə qeyd –
şərtsiz razılaşır. Lakin ikinci dərəcəli
məişət problemlərinin həll olunması
kollektiv şəkildə həyata keçirilir. Yalnız
bu zaman ailənin bütün üzvləri pro-
blemin həllində iştirak etdiyini hiss
edir.

“Mən” konsepsiyasının hərtərəfli
inkişafının təmin olunması üçün aşa -
ğıdakı məqamlar mühümdür:

Azadlıq və ya qadağanın qoyulması
haqqında təsəvvürlər. Bəzi valideynlər
uşağın davranışının ciddi nəzarət
altında saxlanılması mövqeyini dəstək -
ləyirlər və həyata keçirirlər; digər
qrup valideynlər demək olar ki, uşaq -
ların davranışlarında tamamən azadlıq
verirlər; üçüncü qrup valideynlər isə
bu iki kəskin mövqelərin mükəmməl
vəhdətindən istifadə etmək bacarığına
malikdirlər.

Münasibətlərdə doğmalıq və
yadlaşma. Baxmayaraq ki, bütün
valideynlər övladlarını sevirlər, onlar
arasında hisslərini özlərinəməxsus
şəkildə tezlik və açıqlıqda ifadə etmə
məsələlərində əsaslı fərqlər möv cud -
dur. Bəzən valideynlər arasında uşağa
qarşı səmimi və doğma münasibətlərin
sıxışdırılması hallarına da rast gəlinir.

Uşağın “Mən” konsepsiyasının
for malaşmasında maraqlı olmaq və
etinasızlıq. Bir çox valideynlər məhz
bu cür maraqlı olmaq kimi davranış
nümayiş etdirərək uşağın “Mən”
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konsepsiyasının formalaşmasına mənfi
təsir göstərirlər. Digər qrup valideynlər
isə uşağı davranışına görə danlayanda
və cəzalandıranda ona qarşı tam
etinasızlığa nisbətən daha az “Mən”
konsepsiyasını zədələmiş olurlar.

Ailədə uşaqların yaşa görə sıralan -
ması. İlk baxışdan bu amilin özünü -
qiymətləndirmə ilə əlaqəsini sübut
edən nəzəri və praktik faktları göstər -
mək çətindir. Lakin uşağın cinsindən
asılı olaraq valideynlərlə münasibətinin
hal-hazırda araşdırdığımız mövcud prob -
lemlə bilavasitə əlaqədar olmasını sü -
bu ta yetirən aydın faktlar mövcud dur.

Y.L.Kolominski yeniyetmələrdə
sosial persepsiyanın bir neçə maraqlı
qanunauyğunluqlarını müəyyənləş -
dirmişdir.

– təhsil səviyyəsi aşağı olan şagird -
lərin sosiometrik statusunun müəy -
yən ləşdirilməsi üzrə göstəricilərinin
yüksəyə meyilliliyi və ya əksinə, təhsil
səviyyəsi yüksək olan şagirdlərin so-
siometrik statusca aşağı özünü qiy -
mət ləndirmə.

– eqosentrik tərzdə eyniləşdirmə
- qrupunu digər üzvlərinə özü ilə eyni
və ya daha aşağı statusun aid edilməsi
meyli.

– retrospektiv optimizasiya – əvvəl -
lər aid olduğu qruplarda sahib olduğu
statusun daha qabarıq şəkildə üstün
tutulması meyli.

Bu istiqamətdə həyata keçirilən
təcrübələrin nəticələri sübut edir ki,

yeniyetmənin özünüqiymət ləndir mə -
sinin xüsusiyyətləri onun sinif daxi -
lində sosial-psixoloji statusuna təsir
edən amil kimi çıxış edir. 

Yeniyetmənin özünüqiymətlən -
dirməsi və iddia səviyyəsi hansı səviy -
yədə yüksəkdirsə, onun qrup daxilində
müsbət sosiometrik statusu eyni
dərəcədə aşağıdır və ya yeniyetmənin
qrupa münasibətinin və davranışının
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müsbət
sosiometrik statusu yüksəkdir. Başqa
sözlə desək, yeniyetmə rasional
nonkorformizmə meyillidirsə “sayıl -
mayanlar” qrupuna, nonkonfor mizmə
meyillidirsə “təcrid olunanlar” qrupuna
aid edilir. Belə bir asılılığın təzahür
etməsini bəzi müəlliflər yeniyetmələrin
özlərinə qarşı tənqidiliklərinin artması
ilə əlaqələndirirlər. Bununla yanaşı,
onlar qeyd edirlər ki, yeniyetmənin
kollektivdə öz mövqeyini düzgün dərk
etməməsi bir çox hallarda konflikt
situasiyaların yaranmasında səbəb
kimi çıxış edir. Yeniyetmənin kollektiv -
dəki mövqeyini qeyri-adekvat qiymət -
lən dirməsi xoşagəlməz tərzdə nəticə -
lənə bilər. Buraya həm özünü oldu -
ğundan yüksək və olduğundan aşağı
qiymətləndirmə aid edilir.

Problemə yanaşmalarda diqqətə -
layiq məqamlardan biri də yeni yet -
mələrin özünüqiymətləndirməsinə pe-
daqoji qiymətləndirmənin təsirinin
psixoloji tədqiqatlar vasitəsilə öyrə -
nilməsidir. Sovet psixologiyasında bu
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problemi B.Q.Ananyev hərtərəfli
araşdırmışdır. O, pedaqoji qiymətlən -
dir mənin iki əsas funksiyasını qeyd
edirdi: əsaslandırıcı (intellektual sfe-
raya təsir) və stimullaşdırıcı (şəxsiy -
yətin emosional – iradi sferasına təsir).
Bu funksiyaların uzlaşması uşaqda
özü haqqında biliklərin, xüsusiyyətlərin
qəbul olunması, başqa sözlə desək,
özünüdərk və özünüqiymətləndirmənin
formalaşmasını təmin edir. Tərbiyə -
çinin qiymətləndirmə ilə təsir etməsi,
həmçinin, uşağın sinifdə qarşılıqlı
münasibətlər sisteminin qurulmasına
da mühüm təsir göstərir.

Məlum оlmuşdur ki, yеniyеtmələr
öz şəхsi kеyfiyyətlərini qiymətləndirər -
kən öz həmyаşıdlаrınа məхsus kеyfiy -
yətlərin təsvirindən çıхış еtmirlər. Оn-
lаr dаhа çох özlərinin yеtkinlik səviy -
yəsindən çıхış еdirlər (I.I.Çеnоkоvа).
Göründüyü kimi özünüdərkеtmənin
təzаhürü çох ziddiyyətli prоsеs оl-
mаqlа həm də ikitərəfli хаrаktеr
dаşıyır. Bu pаrоdоksаllıq bir tərəfdən
«Mən»in dərk оlunmаsınа təhrik,
bаşqа bir tərəfdən isə bu dərk оlun-
mаqdаn qоrхu, tənhаlıq, yаdlıq və s.
kimi cəhətlərin mеydаnа çıхmаsı ilə
səciyyəvidir. Nəzərə аlmаq lаzımdır
ki, özündərkеtmənin digər bаşqа psiхi
törəmə kimi şаgirdlərdə təzаhürü
müхtəlif mərhələlərdən kеçir ki, bu
mərhələdə istər оnun fоrmаlаrı, istərsə
də təzаhürü dəyişir, təkmilləşir və müs -
təqil məzmun kəsb еtməyə bаşlаyır. 

Böyük olmağa can atma ətrafdakı
reallıqla qarşıdurmaya səbəb olur.
Məlum olur ki, uşaq böyüklərin
münasibətlər sistemində hələ heç bir
mövqe tuta bilməyib və o, uşaq
kateqoriyasına aid edilir. Bu yaş dövrü
üçün yaşıdları ilə ünsiyyət aparıcı
fəaliyyət tipidir. Məhz burada, bir
çox müəlliflərin qeyd etdiyi kimi
sosial davranış normaları, əxlaqi də -
yərlər, bərabərlik və bir-birinə hörmət
kimi keyfiyyətlər mənimsənilir. Sözün
geniş mənasında şəxsiyyətin hərtərəfli
formalaşması üçün bu fəaliyyət növü
əvəzsiz əhəmiyyətə malikdir. Bu
fəaliyyət prosesində, həmçinin, özü -
nüdərk təkmilləşərək daha mürək kəb
səciyyə daşıyır.

L.S.Vıqotskinin fikrinə görə, sosial
dərketmə, daxilə köçürmə elə özünü -
dərkin nüvəsidir. Dərketmə birgə bilik
mənasını daşıyır. Bu biliklər müna si -
bətlər sistemində təzahür edir. Özü -
nüdərk isə təfəkkürün daxili planına
köçürülmüş ictimai biliklər sistemidir.
Özünü böyüklərlə müqayisə edərkən
yeniyetmə belə bir qənaətə gəlir ki,
onunla böyüklər arasında heç bir fərq
yoxdur. O, ətrafdakılardan ona uşaq
kimi davranmamağı tələb edərək
müəyyən hüquqlara malik olduğunu
dərk etdiyini nümayiş etdirməyə çalışır. 

Keçid dövrünün sonlarında əmələ
gələn yeniliyi L.İ.Bojoviç “özünüqiy -
mətləndirmə” adlanır. Özünü qiy mət -
lən dirmə məktəbdə təhsilin son illərin -
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də, insanın öz gələcəyi ilə bağlı
qərarlarını verməsinin labüd olduğu
bir mərhələ hesab olunur. Özünüqiy -
mət ləndirmə öz gələcəyi haqqında
adi proqnozlaşdırmadan, gələcəklə
bağlı arzulardan fərqlənir. Bu daha
çox subyektin artıq sabit, formalaşmış
maraq və meyillərinə, xarici şərtlər
və daxili imkanların hesablanmasına,
dünyagörüşünün formalaşması səviy -
yəsinə əsaslanaraq gələcək peşə seçimi
ilə əlaqədardır. L.İ.Bojoviçin müha -
ki mələrinə görə, əsl özünüqiy mət lən -
dirmə bu dövrdə yekunlaşmır, o, uşa -
ğın ontogenetik inkişafının yekun
mərhələsi olaraq onun yetkin insan
kimi daxili pozisiyalarının formalşama -
sında bilavasitə iştirak edir.

Bütövlükdə “Mən” obrazında
böyük bir yeri motivasion səviyyə
tutur. Özü haqqında müsbət rəydə
olma tələbatı, şəxsiyyət keyfiyyət -
lərinin sabitliyi, “Mən”in inkişafının
ardıcıllığı özünüdərkin əhəmiyyətli
motivlərindəndir. Lakin motivasion
sferanın elementlərinin dəqiqliklə
müəyyənləşdirilməsi mürəkkəb xa-
rakter daşıyır.

Amerikan psixoloqu Q.Kaplan
elmi ədəbiyyatların ümumiləşdirilməsi
və on il ərzində 9300 yeddinci sinif
şagirdləri ilə şəxsi tədqiqatının nəticə -
lərindən çıxış edərək belə bir qənaətə
gəlmişdir ki, özünə aşağı hörmət hissi,
demək olar ki, normadan yayınan
davranışın bütün formaları ilə müsbət

korrelyasion əlaqədədir (yalana mey-
illilik, kriminal qruplara daxil olma
və hüquqazidd davranış nümayiş
etdirmə, narkomaniya, alkoqolizm,
aqressiv davranış və müxtəlif psixoloji
yayınmalar).

Ümumilikdə təhlil edərkən belə
bir nəticəyə gəlirik ki, özünəhörmət
kifayət qədər sabit bir keyfiyyətdir
və onun aşağı düşməsi şəxsiyyətlər -
arası münasibətlər sferasında bir sıra
çətinliklər yaratmaqla uzunmüddətli
mənfi nəticələrə mailkdir.

Özünüməhvetmə, özünə qarşı
mənfi münasibət sıx surətdə qəbul
olunmuş normalardan yayınan deviant
davranışla əlaqədardır, gənclər arasında
cinayi əməlin əsas psixoloji səbəbləri
kimi çıxış edir. Q.Kaplan yeniyetmənin
12 yaşından etibarən formalaşan
özünüqiymətləndirmənin və özünəhör -
mə tin aşağı olmasını və neqativ
özünütərbiyənin mənbəyi kimi aşağı -
dakıları göstərir:

Bu yeniyetmələr hesab edirlər ki,
onlar mənəvi - əxlaqi dəyərlərə malik
deyillər və yaxud da ümumi dəyərlər
sisteminı uyğun bir davranış nümayiş
etdirə bilməzlər, əksinə, şəxsiyyət ola-
raq mənfi keyfiyyətlərə malikdirlər
və ya xoşagəlməz davranış nümayiş
etdirirlər.

Onlar hesab edirlər ki, onlar üçün
“nüfuzlu şəxslər” hesab olunan insanlar
onlara qarşı etinasızdırlar və ya
ümumiy yətlə, neqativ münasibətdədir.
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Bu yeniyetmələr yuxarıda qeyd
olunan subyektiv təcrübənin iki ele-
mentinin təsirinin yüngülləşdirilməsinə
imkan verən psixoloji müdafiə me -
xanizmlərindən effektiv istifadə edə
bilmirlər.

Bu insanlarda, xüsusilə, özünəhör -
mətə olan tələbat sosial əlverişli
vasitələrlə təmin olunmadığı üçün on-
lar deviant davranışın bu və ya digər
formalarına müraciət edirlər. Bu pro-
blem yalnız fərdi-psixoloji xüsusiy -
yətlərlə şərtlənmir. Qarşısına qoyul -
duğu tələblərə qeyri-adekvatlığını hiss
edən yenietmələrdə xoşagəlməz, onun
üçün bu sosial sferada ağır yaşantılar
ilə assosiasiya olunur. Bununla da
kollektivin və cəmiyyətin gözləmələ -
rinə müvafiq davranış nümayiş etdirmə
istəyi azalır, normadan yayınan dav -
ranış nümayiş etdiməyə meyillilik isə
əksinə artır. Yeniyetmənin kökləndiyi
qrupun bu ustanovkası nəticəsində
onun davranışı daha çox antinormativ
xarakter daşımağa başlayır və deviant
qrupa aid olma ona özünütəsdiq üçün
yeni üsullar təklif edir, ona öz

“Mən”inin məğlubiyyətinə səbəb olan
sosial normalar hesabına deyil, əksinə,
onlara zidd keyfiyyətlər və davranışlar
hesabına nümayiş etdirməyə imkan
verir. Onun dəyərlər sistemində
əvvəllər mənfi olanın müsbət olanla
əvəz olunması nəticəsində özünəhör -
mət səviyyəsi qalxır.

Aparılan tədqiqatların nəticələrinə
əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, bir
çox hallarda psixoloji, pedaqoji sferada
buraxılan səhvlər yeniyetmənin
formalaşmasına ləngidici təsir göstərir.
Valideynlər və tədris işçiləri yeniyet -
mə nin özünəhörmət meyarını onun
tədrisdə müvəffəqiyyətlilik göstəricisi
ilə məhdudlaşdırırlar. Bununla da
onlar yeniyetmənin özünüdərk prosesi
üçün təhlükəli hesab oluna biləcək
birtərəflilik xüsusiyyətlərinin meydana
çıxamasına səbəb olurlar. Deviant
davranış nümayiş etdirən yeniyetmə -
lərlə tərbiyəvi işin təşkili zamanı
özünəhörmətin bu amilinin nəzərdən
qaçırılması ciddi şəxsiyyət yayınma -
ları, potensial olaraq gizli psixopatoloji
simptomlar ilə nəticələnə bilər.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ «Я-КОНЦЕПЦИЯ» 

У ПОДРОСТКОВ ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ 
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ

Абстракт

В статье интерпретируется социально-психологические факторы
влияние на формирование «Я-концепция» у подростков демонстрирующий
отклоняющееся поведение. Несмотря на многочисленные психологические
исследования причин и возможных путей профилактики и коррекции
девиантного поведения детей и подростков, данная проблема не теряет
своей актуальности. На основании результатов исследования можно
отметить, что во многих случаях некоторые недостатки психологической,
педагогической сфере влияют негативное воздействие на формирование
подростка.

Одним из важных подходов к проблеме это изучение через психоло-
гических исследований воздействия оценка обучения на самооценки
подростков.

Девиантное поведение детей и подростков – явление комплексное и
сложное. Оно может иметь внешние и внутренние причины. Девиантное
поведение связано с индивидуально-типологическими особенностями
личности. Возникая на уровне ситуативных поведенческих реакций
при определенном сочетании факторов, девиантное поведение, закреп-
ляясь, приводит к устойчивым формам отклонений в поведении. При
этом складывается дезадаптивное поведение детей и подростков, которое
осложняет их социализацию в обществе в целом. Эффективная психо-
логическая коррекция девиантного поведения ребенка предполагает, в
первую очередь, грамотное выявление психологических причин нарушений
поведения.
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PSYCHOSOCIAL FACTORS INFLUENCE
THE FORMATION OF THE «SELF-CONCEPT» 

IN ADOLESCENTS SHOWING DEVIANT BEHAVIOR

Abstract

The paper interpreted the social and psychological factors influence the
formation of the «self-concept» in adolescents showing deviant behavior.
Despite numerous psychological studies into the causes and possible
prevention and correction of deviant behavior in children and adolescents,
the problem does not lose its relevance. 

Based on the results of the study may be noted that in many cases some
of the shortcomings of psychological, pedagogical sphere affect the negative
impact on the formation of a teenager. One of the important approaches to
the study of psychological research in the impact assessment study on the
self-esteem of adolescents.

Deviant behavior in children and adolescents - a complex phenomenon
and difficult. It may have internal and external causes. Deviant behavior is
associated with individually-typological characteristics of the individual.
Appearing at the level of situational behavioral responses with the specific
combination of factors, deviant behavior, fixed, leads to sustainable forms of
deviant behavior. In this case, the sum maladaptive behavior in children and
adolescents, which complicates their socialization in the society as a whole.
Effective psychological correction of deviant child behavior involves, first
of all, correct identification of the psychological causes of behavior
problems.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 01)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 31 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Подход к исследованию
коррупции в образова-
нии с точки зрения ее

отражения в сознании тех, кто вклю -
 чен в эту систему, обусловлен, во-
первых, тем, что субъек тив  ные
факторы при решении ка кой-либо
проблемы играют не менее важ-
ную роль, чем объект ные. Наше
поведение обуславливается ими. В
качестве субъективных факторов
выступают наши установки, наше
видение ситуации, эмоциональный
настрой, же лание решить пробле-
му, уверенность в своих силах и
т.п. Во-вторых, анализ субъектив-
ных факторов в определенной сте-
пени позволяет нам выйти на объ-
ективную реальность.

Исследование проводилось на
основе анкетирования. Для стати-
стической обработки результатов
исследования используется про-
грамма SPSS . В опросе приняли
участие 77 преподавателей раз-
личных вузов г.Баку и г.Гянджи
(для соблюдения большей ано-
нимности от преподавателей не
требовалось указания вуза). 

У большинства опрошенных
преподавателей вузов, проявилось
негативное отношение как к взя-
точничеству вообще (84%), так и к
взяточничеству в вузе (78%). О
позитивном отношении высказа-
лись только 4%, о безразличном -
1% опрошенных, остальные не
ответили на данный вопрос. Но,
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при ответе на вопрос о том, какую
взятку в вузе можно оправдать,
выявилась несколько иная карти-
на: 25% опрошенных оправды-
вают взятку в следующих случаях:
если тратится дополнительное
вре мя на подготовку студента,
если проводятся дополнительные
консультации (16%), если студент
не хочет учиться (13%), если ока-
зывается помощь в написании
кур совых и дипломных работ
(12%), если студент не способен
учиться (9%), если оказывается
помощь при приеме в аспирантуру
(3%), если он богатый (3%). Кста-
ти, следует отметить, что все
вышеперечисленные деяния эти
преподаватели не считают взят-
кой. Они относят это к своим зара-
боткам.

Почти половина опрошенных
преподавателей (45%) оправды-
вают дачу взятки по тем или иным
причинам. 14% посчитали, что это
единственно правильный и корот-
кий путь при нынешних условиях
для решения своих проблем; 22% -
сослались на обстоятельства и на
круговую поруку, которая суще-
ствует в обществе; для 9% взятка
оказалась нормой жизни. Не оп -
равдывают дачу взятки 56% опро-
шенных, т.к. это противоречит их
принципам. Учитывая феномен
социальной желательности при

ответе на такого рода вопросы, где
нужно проявлять социальную
нормативность, можно предполо-
жить наличие большего количе-
ства лиц, оправдывающих нали-
чие коррупции в нашей жизни.
Правда, преподаватели также ука-
зали на большое количество нега-
тивных последствий коррупции, а
именно: низкий уровень профес-
сионализма почти во всех сферах
жизнедеятельности – 57%; выра-
женное расслоение общества –
52%; увеличение бездуховности –
52%; плохой психологический
климат в обществе – 31%, отъезд
интеллигенции – 29%, выживание
определенных категорий людей:
«хищников» и «лизоблюдов» -
27% . Не ответили на данный
вопрос 10% опрошенных. Наряду
с негативными последствиями
37% опрошенных указали и на
позитивные моменты, а именно:
возможность обходить некоторые
«дурацкие» законы, возможность
быстро достигать намеченных
целей, обходя бюрократические
препоны. 

Основные причины взяточни-
чества в вузе опрошенные видят в
низком уровне заработной платы,
в коррумпированности общества,
коррумпированности власти и
чиновников, в отсутствии контро-
ля и несправедливом распределе-
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нии материальных благ в обще-
стве. Среди данного перечня при-
чин, низкий уровень заработной
платы занимает основное место
(83%). 

1-низкая зарплата, 2 – низкий уровень про-
фессионализма, 3 – несправедливое распре-

деление материальных благ в обществе,
4 – отсутствие интереса к учебе у студен-
тов, 5 – отсутствие контроля, 6 – коррум-
пированность общества ( нормативность
взяточничества), 7 – коррумпированность
власти и чиновников, 8 – затруднительно
ответить, 9 – другое, 10 – нет ответа.

Более 30% опрошенных указали
несколько причин взяточничества
в вузе ( от 3 до 5), подчеркивая, та-
ким образом, сложность этого фе-
номена, его зависимость от многих
социально-экономических и поли-
тических факторов. 

Учитывая тот факт, что основ-
ную причину взяточничества в вузе
преподаватели видят в низкой зар-
плате, интересно было определить
желаемый заработок. Так, желаемый
заработок у 60% опрошенных на-
чинался от 500 манат (надо принять

во внимание, что суммы, представ-
ленные здесь, имеют отношение к
2006 г.). Максимальный заработок
доходил до 5000м. Средний желае-
мый заработок был равен 700 м (
реальный заработок был около 200
м.). Желаемый заработок имел три
пика. Определенная часть опро-
шенных хотела бы иметь заработок
около 500м (29%), другая часть
опрошенных определилась в пре-
делах от 1000 до 2000 м. (25%).
Есть и достаточно большая группа
лиц, которая определила размер
желаемого заработка в среднем око-
ло 300 м. (32%). Разница в желаемой
зарплате обусловлена неоднород-
ностью выборки преподавателей,
различающихся по возрасту, полу,
стажу работы, специальности и ре-
гиона проживания. 

Следует отметить, что выявлена
положительная корреляционная за-
висимость между уровнем желае-
мого заработка и реальным уровнем
дохода семьи (r=0, 39). Можно ска-
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зать, что чем выше доход семьи,
тем выше желаемая зарплата. Здесь
подтверждается психологическая
закономерность: достигнутый уро-
вень обесценивается. Можно ска-
зать, что нет предела в насыщении.
Ниже в таблице представлено со-
отношение между желаемым еже-
месячным доходом на одного че-
ловека и реальным доходом.

Как видно из данной таблицы,
лица, которые хотели бы иметь вы-
сокий доход (от 1000 до 5000),
имеют не очень высокий реальный
доход. У них реальный доход семьи
оказался меньше, чем у предыду-
щих групп лиц. Возможно, такая
разница между желаемым уровнем
дохода и реальным является ре-
зультатом гиперкомпенсации не-
удовлетворенности работой, спе-
циальностью, престижем специ-
альности и др.

То, что желаемая зарплата ока-
залась в 3-4 раза выше реальной –
это ожидаемый результат. Всегда

существует разница между тем, что
мы имеем и тем, что мы хотели бы
иметь. Достигнутый уровень же-
лаемого воспринимается нами как
нулевой, и мы всегда желаем боль-
шего. Проблема возникает тогда,
когда желаемое не соответствует
нашим возможностям. Большинство
людей, желающее иметь большие
богатства, не имеют достаточных
возможностей для этого. Под воз-
можностями мы имеем в виду зна-
ния, умения, навыки, высокий про-
фессионализм и т.п. Человеку на-
шего общества свойственно ори-
ентироваться на престижные со-
циальные цели, при этом он не со-
относит эти цели со своими воз-
можностями. Если в обществе пре-
стижно быть богатым, занимать
высокие государственные посты,
хорошо одеваться, демонстрировать
свой высокий материальный и со-
циальный статусы и, если в обще-
стве не осуждаются средства до-
стижения этих целей (большинство
живет по принципу «цель оправ-
дывает средства»), то, естественно,
для того чтобы чувствовать себя
успешным и реализованным, че-
ловек будет пытаться достичь эти
цели, особо не обращая внимания
на средства их достижения. Данный
факт нашел свое подтверждение в
ответах на вопрос - «Как вы отно-
ситесь к принципу «бачарана чан
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Желаемый доход 
в манатах 

Реальный доход
на одного члена

семьи 
в манатах

От 100 до 200 55

От 200 до 500 91

От 500 до 1000 117

От 1000 до 5000 89



гурбан» («кто смел, тот и съел»
или «цель оправдывает средства»).
Было выявлено достаточно большое
количество лиц (39%), которые не
имеют внутренних запретительных
механизмов для осуществления
своих целей незаконными путями,
т.е. принцип «цель оправдывает
средства» не является для них чу-
жим. Учитывая социальную жела-
тельность ответов на данный во-
прос, можно предположить еще
большее количество таких лиц.

Основные причины взяточни-
чества в обществе преподаватели
ранжировали следующим образом:
низкий уровень заработной платы
(81%), коррумпированность власти
(44%), отсутствие справедливого
распределения (32%), нежелании
власти бороться с этим явлением
(30%), отсутствие контроля (26%),
низкий уровень сознания граждан
(25%). Вес других причин незначи-
телен. Не ответили на данный во-
прос 14%. Каждый из опрошенных
отметил в среднем около 3-х при-
чин, хотя было перечислено 9 при-
чин и выбор был неограничен. 

Интересным оказалось мнение
преподавателей о мотивах и уста-
новках тех людей, которые не берут
взятки. Как мы знаем, наше мнение
по поводу мотивов и установок
других людей часто основывается
на наших проекциях. Поэтому мож-

но предположить, что в ответах на
данный вопрос могут в определен-
ной мере проявляться установки
опрошенных относительно взяточ-
ничества. Итак, 56% опрошенных
считает, что те, кто не берут взятки
любят, чтобы все было по правилам
(т.е. так называемые праведники).
Такую мотивацию можно считать
внутренним ограничителем. Но,
наряду с внутренним ограничите-
лем, опрошенные отметили ряд
внешних ограничителей, а именно:
«боятся разоблачений» – 30%, «не
дают, а то бы брали» - 22%, «не за-
нимают таких должностей, где бы
им предлагали взятки» - 21%, «они
и так обеспечены, поэтому не нуж-
даются в этом» – 19%, «не знают,
как это делать» - 10%, «пока их не
заставили» - 10%, другое - 6%. Не
ответили на данный вопрос 11%.
В среднем каждый из опрошенных
отметил 2 мотива, хотя выбор ва-
риантов ответов был неограничен
из 9 вариантов. Соотношение при-
чин, связанных с принципиальной
позицией личности, со стремлением
поступать по закону и причинами,
связанными с внешними ограничи-
телями, составляет 32% к 68%. Как
видим, существует установка, что
не берущих взятки по принципи-
альным соображениям гораздо
меньше, чем не берущих из-за ка-
ких-либо внешних ограничений.
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В качестве основных мотивов
тех, кто берет взятки, опрошенные
отметили следующие: «а почему
бы и нет, если государство мне
мало платит» - 58%; «так уж все
устроено, без взяток не обойтись»
-38%; «общество очень несправед-
ливо» - 32%; «все берут и я беру» -
25%; другое – 3%. Не ответили на
данный вопрос – 24%. В среднем
опрошенные указали на 2 мотива. 

На вопрос о том, берете ли вы
сами взятки, большинство препо-
давателей (76%) ответили отрица-
тельно. Не берущих по принципи-
альным соображениям оказалось
44%, остальные по причинам, свя-
занных с внешними ограничителя-
ми: «в этом нет необходимости»
(22%), «боюсь разоблачений» (14%),
«не дают» (12%), другие причины
(6%). В качестве других причин
были указаны религиозные убеж-
дения. Интересно отметить, что на
прямой вопрос о том, берете ли вы
взятки, большинство опрошенных
ответило отрицательно(76%), а что
касается других людей, то отрица-
тельных ответов оказалось гораздо
меньше (33%).

Всего 24% преподавателей при-
знались в том, что брали взятки и
то 13% из них указали на то, что
брали в единичных случаях, 10% -
иногда, 1% - часто. В нашем ис-
следовании это не первый случай,

когда респонденты, отвечая на во-
просы анкеты, выявляющие их от-
ношение к социально значимым
проблемам, пытаются выглядеть
близко к идеальным представле-
ниям. При оценивании других они
проявляют больше критичности,
чем при оценивании себя. Это, с
одной стороны, можно объяснить
феноменом социальной желатель-
ности, с другой стороны - неадек-
ватной самооценкой и с пьедесталь-
ным Я. Но, кроме этих двух факто-
ров, немаловажную роль здесь сыг-
рала особенность самой выборки:
в ней, скорее всего, могли оказаться
люди, которые хотели бы решить
данную проблему. Взяточники, ско-
рее всего, отказались бы участвовать
в данном анкетном опросе. 

Дающих взятки оказалось
больше, чем берущих. Больше по-
ловины опрошенных (58%) при-
знались в том, что давали взятку.
О том, что это случалось не столь
часто высказалась почти половина
«дающих» (30%). Отказывающихся
от дачи взятки по принципиальным
соображениям оказалось всего 18%.
Остальные не давали взятку исходя
из следующих причин: не было не-
обходимости (17%), нечего давать
(9%), боязнь разоблачения (4%), не
считают себя кому-либо обязанны-
ми (1%). Не ответили на данный
вопрос 6%. 
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На вопрос о количестве препо-
давателей-взяточников, только 5%
преподавателей указывают на их
отсутствие. Результаты представ-
лены ниже в таблице. 

Как видно из гистограммы, пре-
подаватели считают, что препода-
ватели-взяточники составляют в
вузе большинство.

Преподаватели считают, что кор-
рупции в нашей стране за последние
5 лет значительно увеличилась. Ре-
зультаты представлены ниже на
графике.

Как видим, 56% опрошенных
считает, что коррупция в нашей
стране в той или иной степени уве-
личилась и это намного больше
числа тех опрошенных, кто считает,

что она в той или иной степени
уменьшилась (13%). В этом вопросе,
как и во многих других, отражаются,
в первую очередь, установки, что
стало хуже и больше беспредела.
Данные установки могут служить
в качестве оправдания незаконного
деяния, совершаемого личностью.
Человеку легче выходить за пределы
установленных норм, если он счи-
тает, что вокруг большинство на-
рушает эти нормы. Конечно, данные
результаты, в определенной степени,
могут отражать и реальную картину.

Вопрос о том, как выглядит
Азербайджан по уровню коррупции
в сравнении с большинством раз-
витых стран и стран СНГ, выявил
установку преподавателей о том,
что мы более коррумпированы, чем
большинство развитых стран (58%)
и стран СНГ (45%). В меньшинстве
оказались те, кто полагает, что у
нас коррупция находится на таком
же уровне, как и в развитых странах
(8%) или в странах СНГ (21%). О
том, что мы менее коррумпированы,
чем указанные страны, высказались
только 9% опрошенных.
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Несмотря на это, преподаватели
были настроены оптимистично в
плане того, что можно существенно
снизить уровень коррупции, как в
целом (61%), так и в образовании
(69%). 

Прямые вопросы, касающиеся
мнения опрашиваемых о себе, на
первый взгляд, казались неэффек-
тивными для выявления объектив-
ной информации, но в сравнитель-
ном аспекте с их представлением
о том, что думают другие, были
достаточно информативны в плане
понимания личностных установок,
особенностей «Я-образа». Общую
тенденцию, выявленную при таком
сравнительном анализе, можно
представить следующим образом:
« Я - очень хороший, а может быть
даже идеальный и правильный, а
другие – очень плохие, неправиль-
ные и все зло от них». Результаты
ответов на один из таких вопросов
представлены ниже на графике. Как
видно из графика, большинство
опрошенных считает, что они в ос-
новном пользуются законными пу-
тями для достижения своих целей,
а другие в основном пользуются
окольными путями.

1-только законными, 2 – больше
законными, чем окольными путями, 

3 – и тем и другим в одинаковой степени,
4- больше окольными, чем законными,

6 – в основном окольными путями,
6 – затруднительно ответить, 

7 – нет ответа.

Итак, обобщая вышеизложенное,
можно сделать следующие выво-
ды:

Несмотря на негативное отно-
шение как к взяточничеству вообще
(84%), так и к взяточничеству в
вузе (78%), многие преподаватели
оправдывают некоторые случаи
«взяток» в вузе, не считая их взят-
кой, а именно: при дополнительном
консультировании студента; при
нежелание студента учиться; при
написании курсовых и дипломных
работ; при неспособности студента
обучаться; при приеме в аспиран-
туру, при больших финансовых воз-
можностях студента. 
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Почти половина опрошенных
преподавателей (45%) оправдывают
дачу взятки по тем или иным при-
чинам. Наряду с негативными по-
следствиями взяточничества в об-
ществе, 37% опрошенных указали
и на позитивные последствия. Сре-
ди них оказались: возможность об-
ходить некоторые законы, возмож-
ность быстро достигать намеченных
целей, обходя бюрократические
препоны. 

Основные причины взяточни-
чества в вузе опрошенные видят в
низком уровне заработной платы,
в коррумпированности общества,
коррумпированности власти и чи-
новников, в отсутствии контроля и
несправедливом распределении ма-
териальных благ в обществе. Среди
данного перечня, низкий уровень
заработной платы занимает ведущее
место (83%). 

Основные причины взяточни-
чества в обществе преподаватели
ранжировали следующим образом:
низкий уровень заработной платы
(81%), коррумпированность власти
(44%), отсутствие справедливого
распределения (32%), нежелании
власти бороться с этим явлением

(30%), отсутствие контроля (26%),
низкий уровень сознания граждан
(25%). 

Выявлена установка, что не бе-
рущих взятки по принципиальным
соображениям гораздо меньше, чем
не берущих по причине каких-либо
внешних ограничений ( 32% к 68%).

В качестве основных мотивов
тех, кто берет взятки, опрошенные
отметили следующие: «а почему бы
и нет, если государство мне мало
платит» - 58%; «так уж все устрое-
но, без взяток не обойтись» -38%;
«общество очень несправедливо»
- 32%; «все берут и я беру» - 25%. 

Преподаватели считают, что кор-
рупции в нашей стране за последние
5 лет значительно увеличилась, т.е.
проявилась установка, что стало
хуже и больше беспредела, и, что
мы более коррумпированы, чем
большинство развитых стран (58%)
и стран СНГ (45%).

Выявлена установка « Я - очень
хороший, а может быть даже иде-
альный и правильный, а другие –
очень плохие, неправильные и все
зло от них», т.е. существует выра-
женное противопоставление между
«Я» и «другими».
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ALİ MƏKTƏB MÜƏLLİMLƏRİNİN KORRUPSİYA İLƏ BAĞLI
DOMİNANT OLAN YÖNƏLİŞLƏRİ

(2007-Cİ İLDƏ APARILMIŞ SOSİOLOJİ VƏ 
PSİXOLOJİ TƏDQİQAT ƏSASINDA) 

ABSTRACT

Məqalə 2007-ci ildə aparılmış sosioloji və psixoloji tədqiqat materialları
əsası Azərbaycanın ali məktəblərində həm ümumən korrupsiyaya, həm də
ali məktəblərdə korrupsiyaya münasibətdə müəllimlərin yönəlişlərinə aid
tədqiqat nəticələri əks etdirilmişdir. Korrupsiyanın səbəbləri, korrupsion
davranışın motivləri, korrupsiya səviyyəsinə, cəmiyyətimizdə korrupsiya ilə
bağlı meyillərə və s. Görə Azərbaycanın digər ölkələrdə arasında yeri ilə
əlaqədar müəllimlərin baxışları nəzərdən keçirilmişdir. Həmcinin də korrupsiya
nöqteyi nəzərindən “Mən obrazı” digərləri ilə müqaisə edilmişdir.

Müəllimlərin əsas yönəlişləri sırasında aşağıdakılar göstərilir: qanunlardan
yan keçmək üçün bir sıra hallarda rüşvət vermək zəruridir; əgər imkan
olsaydı çoxları rüşvət götürərdi, bunun üçün daxili mənəvi məhdudiyyətlər
yoxdur yalnız əsasən xarici məhdudiyyətlər var; ölkəmizdə son 5 ildə
korrupsiya halları nəzərə çarpacaq dərəcədə artmışdır ali məktəbdə mövcud
olan rüşvət növləri bir qədər başqa formadadır. Müəllimin kurs və diplom
işlərinin yazılmasına məsləhət və kömək göstərməsi şəklində zəhmət haqqı
formasında. Mən ideala yüksəldildiyi halda qanunazidd və hüquqazidd əməl
və sosial normativlər nöqteyi nəzərindən Mən və digərləri arasında əkslik
digər hallarda isə mübarizə aparılması zəruri olan bəla kimi baxılır. 
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DOMINATING ATTITUDES HIGHER SCHOOL’S TEACHERS,
CONNECTED WITH CORRUPTION (SOCIOLOGICAL AND

PSYCHOLOGICAL RESEARCH, 2007) 

SUMMARY

In this article are presented results of the sociological and psychological
research in 2007, concerning teacher attitudes regarding how corruption in
general and corruption in college. There were considered visions of the
reasons of corruption, motives of corruption behavior, a place of Azerbaijan
among other countries from the point of view corruption’ s level, the
tendencies connected with corruption in our society, «self-image» in
comparison with others from the point of view of corruption and many other
things.

Among the main attitudes of teachers there was following: in certain
cases bribery is simply necessary to bypass careless laws; if there would be
a possibility many took bribes since internal moral limiters for this purpose
aren’t present, there are only generally external limiters; corruption in our
country over the last 5 years considerably increased; many types of the
bribes existing in higher school by those aren’t and they can be carried to ca-
tegory of earnings of the teacher, namely, consultation, the help in writing
course and theses; expressed oppositions between My-self and others from
the point of view of illegal and illegal act and from the point of view of sight
of social standards where “I” am erected in an ideal, and others are considered
as angrily against which it is necessary to fight. 
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Məlumdur ki, texnologiya
və yeniliklər insan hə ya -
tında sürətlə daha bö yük

yer tutmağa başlayıb, yeni həyat stilinə
çevrilib. Müasir dövrdə uşaq və gənc -
lə rin kompyuterə ifrat aludə çi liyi və on -
 dan mütamadi istifadə on la rın kom -
pyuterdən asılılığına gətirib çıxarmışdır.

Alimlərin apardıqları araşdırmalara
görə, insanların həyatında mühüm yer
tutmağa başlayan Facebook, Twitter
kimi sosial şəbəkələrdən uşaqların
isti fadəsi isə onları təhlükələrlə üz-
üzə qoyur və onların kompyuterdən
ası lılığını gücləndirir. Faktlar göstərir
ki, belə asılılığın aradan qaldırılmaması
sonda uşaq və gənclərin şəxsiyyətində
bir sıra psixoloji problemlərin ortaya
çıxmasına gətirib çıxarır. Eyni zaman -
da azyaşlı istifadəçilərin bir qismi so-
sial şəbəkələr üzərindən heç tanıma -
dıq ları insanlarla ünsiyyətə girir, bir

qismi isə həmin insanlarla hətta üz-
üzə görüşürlər. Bu da bu səhifələrdə
ən xırda təfərrüata qədər öz şəxsi in -
formasiyasını paylaşan azyaşlı isti fa -
dəçilərin psixoloji və sosial təhlükələrlə
qarşılaşması riskini artırır. Belə ki,
bu cür tanışlıqları öz bədnam məqsəd -
ləri üçün istifadə etmək istəyən şəxslə -
rin sayı heç də az deyil. 

Ümumiyyətlə psixoloji ədəbiyyat -
larda asılılıq subyektin nəyəsə patoloji
istəydir. Bu gün kimyəvi maddələrə
(toksikomanya, narkomaniya, alkoqo -
lizm və s.), eləcə də müəyyən olu -
nan lara, yeməyə, videooyunlara və s.
aslılıq özünü göstərir. Qeyd olunan-
lardan fərqli olaraq kompyuter asılılığı
bir qədər fərqlidir.

Kompyuter asılılığı insanın işdə
və ya evdə müəyyən zərurət olmadıqda
vaxtını kompyuter arxasında keçir -
mə   si nə patoloji istəkdir. 
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Kompyuter asılılığı barədə termin
ilk dəfə olaraq keçən əsrin axırlarında,
yəni 80-ci illərdə Amerika tədqiqat -
çıları tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Bununla yanaşı müasir dövrdə kom -
pyuter asılılığı barədə elmi əasalar
hələ də bütün psixoloqlar tərəfindən
birmənalı qəbul edilmir. 

İnsan psixikasında baş verən psixi
pozuntların səbəblərini öyrənən alim-
lər də kompyuter asılılığını ciddi psixi
pozuntu hesab etmir və onun orqa-
nizmin psixoloji sferasında baş verən
dəyişikliklərdə elə də ciddi rolu olma-
dığını göstərirlər. Onların fikrincə
kopmyuter asılılığı bir neçə növ asılılıq
özündə əks etdirir ki, onları aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:

– internet asılılığı;
– oyunmaniyalar, başqa cür deyilsə

uzun müddət kompyuter arxasında
virtual oyunlar oynamaq.

Asılılığın xarakerik xüsusiyyətləri
müxtəlif tiplərdə özünü təzahür etdirir:
abstikenasiya sindromu, asılılıq obyek-
tnin əldə olunmasına cəhd, asılılıq
ob yektinin əldə olunasına yönəlmiş
dav ranış, asılılığının neqativ cəhətlə -
rinə tənqidi münasitbətin aşağı düş -
məsi, sosial gerçəkliyə, başqa təla -
bat ların ödənməsinə, münasibətlərin
qurulmasına marağın azalması. Bütün
bunların əsasında insanda kompyuter
asılılığı yaranır. 

Məlumdur ki, insan düşünən var -
lıqdır. Onun üçün zəruri informasiya

digər canlılardan daha çox əhmiyyət
kəsb edir. Bu baxımdan kompyuter
informasiya əldə etməyin, saxlamğın
və informasiya üzərində işləmənin ən
mühüm vasitəsidir. Bununla belə məhz
kompyuterin sayə sində insan müxtəlif
növ informasi ya lara yiyələnir. 

Kompyuterin məhz bu funksiyası
onu isnalar üçün cəlbedici edir və
on  dan asılılığın ortaya çıxmasına gə -
tirib çıxarır. Əgər kompyuter asılılığı
olan insanların psixoloji xüsusiyytlərini
nəzərdən keçirsək görərik ki, onlar
baş qalarından daha çox informasiya
mübadiləsindən əziyyət çəkirlər və
ya canlı ünsiyyət qurmaqada acizdirlər.

Aparılımış tədqiqatlar (1;2;7)
göstərir ki, kompyuter asılılığının
əsasında dünyanın qavranılmasının
və informasiyanın işlənməsinin psixi
mexanizmlərinin pozulmasıdır. Do -
ğur dan da dünyanın real gerçəkli yin -
də olduğu kimi qavranılmamsı və ya
informasiya çatışmazlığının olması
insanın virtual məkanda bu informa -
siya «aclığını doldurmağa» gətirib
çıxarır və sonda kompyuterdən asılılıq
meydana çıxır. 

Elmi texniki inkişafın, o cümldən
kompyuter texnologiyasının inkşafı
elə proqram təminatlarının ortaya
çıxmasına səbəb olur ki, onlara real
gerçəklyi təhrif edir və insanın onu
qavramasında illuziyalar yaradır. 

Bununla belə son tədqiqatlar (3;6)
göstəirir ki, bizim beynimiz dərhal
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nəticəyə gətirib çıxaran və ya qısa
müddətdə onun cavabını bilməyə im -
kan verən müxtəlif məntiqi məsələləri
həll etməyi və rəngarəng sadə hərə -
kət ləri yerinə yetirəmyi sevir. Bu da
kompyuter asılılğı üçün bir şərtdir.

Öz-özlüyündə kompyuter arxasında
əyləşmiş insanın məntiqi məsələ həlli,
eləcə də hər hansı əyləncəli hərəkət -
lərin davamlılığının gerçəkləşdirilmə-
si insanın diqqətini elə məşğul edir
ki, onun üçün zaman və real gerçəklik
yoxa çıxır və onu sosial gerçəklikdən
tədric edir.

Bildiymiz kimi internetin meydana
çıxması, dünya elektron şəbəkəsində
informasiya almağın yollarının asan -
laşması interaktiv ünsiyyət qurulma -
sı na zəmin yaratdı. İnteraktiv ünsiyyət
özünəinamsız, özünəqapanmış adamlar
üçün özünütəsdiq nöqteyi-nəzərindən
olduqca əlverişli bir vasitədir. Bu
ünsiy yətin təhlükəsiz cəhəti ondan
ibarətdir ki, belə insanlar ünsüyyətdə
olduğu zaman real gerçəklikdə olmur -
lar və bu da onların ünsiyyətində
ortaya çıxa biləcək problemlərin, ətraf
gerçəkliyin təsirinin azalmasına səbəb
olur.

Bundan başqa məhz internet sayə -
sində insanın informasiya əldə etmə
təlabatının horizantları genişlənir və
interaksiya zamanı heç bir qarşılıqlı
güzəşt və ya vəzifə ortaya çıxmır. 

Tədqiqatlar (1;7) göstəirir ki, in-
ternet asılılığın ilk əlaməti insanın

özünün elektron poçtunun tez-tez
yoxlamasından, uzun müddət çatda
oturmasından, nəzarət edilə bilməyən
axtarış arzusundan və müxtəlif növ
infor masiyalarla tanış olmaq, müəyyən
biliklərə malik olmaqdan başlanır. 

Bir sıra hallarda insanlar pornofilm -
lərə və porno ədəbiyyatları oxumaq
üçün kompyuter arxasında əyləşirlər
və bu uzun müddət davam etdikdə
asılılıq formalaşır. Təbii ki, bu feno -
meni internet asılılıq adlandırmaq ol-
maz. Əgər bu insan internetdə əlavə
bu məsələ ilə bağlı ədəbiyyatlar, jur-
nallar oxuyursa və televiziyada da
be lə filmləri seyr edirəsə, bu artıq
aslı lıq deyil. Belə halda internet yalnız
informasiyanın mənbəyi kimi çıxış
edir, pataloji məsələlərə cəhd isə sek-
sual davranışın pozulması və ya cinsi
asılılıq kimi qiymətləndirilə bilər. 

Kompyuterdə və ya internetdə
video oyunları ilə məşğulluq bir başqa
məsələdir. Əgər cinsi filmlərin seyr
edilməsi zamanı internet yalnız info-
ma-siyanın mənbəiyi kimi çıxış edirsə,
burada internet asılılıq kompyuterin
özündədə asılılığa çevrilir. 

Faktlar göstərir ki, məhz gənc və
yeniyetmələr daha çox kompyuter
oyunlarının əsirinə çevrilirlər. Bunun
bir qədər də cavanlaşadırsaq görərik
ki, kiçik məktəblilər və uşaqlar da ar-
tıq bu asılılığın obyektinə çevrilmişlər.

Müasir kompyuter oyunları səs və
videomüşayətlə həyata keçirilir ki,
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bu da reallıq duyğusunun yaranmasına
zəmin yaradır və iştrakçını virtual
mə kana daxil edir, onun həmin dun-
yada fəaliyyət göstərdiyinə dair illuziya
formalaşdırır və ən əsası onu real alə -
min qavranılımasından uzaqlaşdırır. 

Məlumdur ki, əksər elektron oyun-
lar yalnız hər hansı problemli situa-
siyanın həll edilməsinə və ya məntiqi
məsələinin həlllinə yönəlməmiş, həm
də müəyyən emosional gərginlik yara -
dır, emosiyaların ifadəsinə şərait for -
malaşdıırır və nəticə də iştirakçı onun
əsirinə çevrilir, kompyuter asılılığı
yaranır. 

Elektron oyunlar öz janrına və
məz mununa görə bir-birindən fərqlənir.
Bunların hamsının kompyuter asılılığı
yaratdığını söyləmək düzgün deyil
və ya bunaların hamısı eyni dərəcədə
asılılığın yaranmasında təhlükəli dey-
ildir. Daha çox təhlükəli sayılan oyun-
lar arkad oyunları və ya səsli qrafik
oyun-lardır. Bu oyunlarda iştirakçılar
vaxtını öldürür və uzun müddətli
asılılıq yaratmır. 

Ancaq rollu oyunlarla məsələ bir
qədər mürəkkəbdir. Burada iştirakçı
oyunun qəhrəmanına çevrilir və virtual
dünyanın dərinliklərinə daxil olur.
Belə oyunlarda reallıq duyğusu yük -
səkdir və oyunçu diqqətini uzun müd -
dət buraya cəmləşdirə bilir.

Psixoloqların gəldiyi qənatə görə
daha çox təhlükəli və asılılıq yaradan
oyunlar «atıcılardır». Bu oyunların

süjeti daha primitv olur və daha çox
zorakılıq üzərində qurulur. 

Belə oyunlar uşaqların psixikasında
ciddi pozuntular yarada bilir və on-
ların aqressivliyinin səbəbi rolunda
çıxış edir. Bir məsələ aydın deyil ki,
aq ressiv uşaqlar bu oyunu seçirlər,
yoxsa oyunun özü onların aqressiv -
ləşdirir. Faktlar göstərir ki, ikinci hala
daha çox rast gəlinir.

Aparılımış tədqiqatlar (3;6) göstərir
ki, əksər hallarda kompyuter və in-
ternet oyunları ətraf gerçəkliklə razı
olmamaq, özünü təsdiq edə bilməmək
fonunda yaranır və başqalarına təqdir
olunmamaq qorxusundan ortaya çıxır.

Təbii ki, kompyuter oyunları bir
sıra hallarda təlim fəaliyyətinə ciddi
zərbə vurur, uşağa vaxtının çoxunu
kom pyuter arxasında keçirməsinə, nə-
ticədə böyüklərə yeniyetmə və ya
uşaqlara arasında konfliktələr meydana
çıxmasına şərait yaradır. Bu konfliktlə -
rin həll olunmazlığına inam onları
da ha çox kompyuterə bağlayır və
onun la doğmalaşır. Bəs görəsən kom -
pyuter asılılığının simptomları hansı -
lardır? Necə etmək olar ki, bu simp -
tom ları valideynlər vaxtında görsünlər
və bunun aradan qaldırılmasına ça -
lışsınlar? 

Tədqiqatlar (3;4) göstərir ki, kom -
pyuter asılılığının bir simptom kimi
qə bul edilməməsi bu sahədə geniş fi -
kir lər söyləməyə imkan vermir və
əsaslı psixoterapevtik tədbirlərin həyata
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keçirilməsinin yol və vasitələrini irəli
sür-məyə imkan vermir. Lakin bunlarla
yanaşı kompyuter asılılığının diaqno-
stik meyarları vardırı ki, həmin me-
yarlar kompyuter asılılığının sərhəd -
lərini müəyyən etməyə metodoloji
baza yaradır.

Tədqiqatlar (1,2,3) göstərir ki,
kompyu ter asılılığınının simptomları
iki cür ola bilir: psixi və fiziki. Bunların
hər birinə ayrı-ayrılıqda diqqət yetirək.

Kompyuter asılılğınının psixi simp -
tomları digər asılılıqlardan elə də
ciddi fərqlənmir və əksər hallarda hə -
min asılılıqların məzmunu ilə eyniyyət
təşkil edir.

Kompyuter asılılğınının psixi simp -
tomlarının geniş yayılmış forma la -
rından biri zaman üzərində nəzarətin
itirilməsi, sosial həyata marağın azal-
masıdır. Təlim prosesinin yaddan çıx -
ması, vaxtın yalnış qiymətləndirilməsi,
davranışına və həvəsinə bərət qazan -
dırması kompyuter asılılğınının psixi
simptomlarından hesab olunur. 

Kompyuter asılılığının vacib
simptomlarından biri də qarışıq şadlıq
hissinin yaranması, itirilmiş vaxta
görə günahkarlıq hissi, davranışın qı -
cıqlandırıcılığıdır ki, bu da kompyuter -
dən istifadə uzunmüddətli olduqca və
artdıqca azalır.

Kompyuterdən fiziki asılılıq isə
gözün sıradan çıxmasına səbəb olma -
sı dır. Bu zaman gözün zəifləmsi, qu -
ru luğunun artması, displey sindro-

munun or-taya çıxması və s.), hərəki
aparatın və qida sistemlərinin
pozulmasıdır.

Kompyuter asılılğının fiziki
əlamətləri bir qədər spesifikdir və
kompyuter arxasında uzun müddət
əyləşmənin nətiəcəsində ortaya çıxır.
Bu əlamətlərdən bəziləri kompyuter
asılılığı olmayan şəxslərdə də
müşahidə oluna bilər, lakin əsasən
kompyuterdə çox işələyən və bütün
gününü onunu-la keçirən insanlarda
daha çox müşahidə olunur.

Bütün bunlarla yanaşı
kompyuterdən istifadənin bir sıra poz-
itiv mə-qamları da vardır ki, bu onların
internet oynları zamanı onların məntiqi
təfəkkürün inkişafına, diqqətin kon -
sentrasiyasının artmasına və ümu -
miyyətlə koqnitiv sferanın geniş lən -
məsinə gətirib çıxarır. Çox sayda
kompyuter oyunları idraki xarakter
daşımaqla yanaşı bir sıra pozitiv və
maraqlı informasiyanın əldə olunma -
sında da zəruri texniki vasitədir. 

Qeyd olunmalıdır ki, problem o
zaman yaranır ki, yeniyetmə və ya
gənc elcə də hər hansı bir şəxs kom -
pyu terdən sadəcə «vaxtını öldürmək»,
uzun müddət kompyuter arxasında
əyləşmək istəyində olur və kompyuter-
maniya yaranır. 

Bir məqamı da diqqət mərkəzinə
gətirmək istəyirik. Bu onunla bağlıdır
ki, kompyuter asılılığı bir sıra
fəsadlarla yanaşı ən vacib olan sosial
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key-fiyyətləri sıxışdırır, insanı dostluq,
səmimilik, başqalarının dərdinə şərik
ol-maq kimi hisslərdən mərhum edir
və insanıın həyatını perspektivlərini
virtual məkanla bağlayır. Virtual məkan
isə real həyat deyil. 

Kompyuter asılılığının ifrat səviy -
yəsi sosial əlaqələrin zəifləməsinə və
ya onun deqradasiyasına gətirib çıxarır
və insanın dezadaptasiyasına səbəb
olur. Uşaqlar kompyuterdən asılı fərdi
cevrilirlər. İnternetdən asılılıq uşağın
şifahi və yazılı nitq mədəniyyitinin
inkişafına da mmüəyyən olduqca
əngəlləyir. İnternetin öz ifadə üslubu
var və həmin üslub ədəbi üslubdan
xeyli fərqlənir ki, bu da təbii olaraq
bir çox məsələlərdə və ələlxüsus təlim-
tədris prosesində ciddi problemlərə
səbəb olur. Digər tərəfdən vaxtının
böyük hissəsini sosial şəbəkələrə və
komputer oyunlarına sərf edən uşaq
və yeniyetmələrin özünə qapalı, özünə
inam hissi az, sosial əlaqələri və ünsiy -
yət qurma imkanları zəif, utancaq və
küsəyən olduqları təsbit olunub. 

Asılılıq nəticəsində virtual aləmdən
uzaqlaşmaq istəməyən uşaq kompu -
terdən asılı fərdi çevrilir. Beləliklə,
həmyaşıdlarından, ailəsindən, sosial
mühitdən uzaqlasan yeniyetmə-uşaq
yalqızlaşır və sosiallaşması, bir basqa
ifadə ilə cəmiyyətə uyğunlaşması get -
dikcə çətinləşir.

Bu yaxınlarda ABS-da aparılan
təd qiqatdan məlum olub ki, virtual

ün siy yət yalnız müvəqqəti bir xoş -
bəxtlik gətirir, reallıqda isə buna aludə
olan insanlar özlərini yalqız və qəmgin
hiss edirlər. Bu aludəçilik uşaqların
fiziki inkişafına da öz mənfi təsirini
göstərir. Belə ki, fiziki mənada da
hərəkəti məhdudlaşan uşağın həm
sağlamlığı korlanır; kökəlmə və onurğa
sütunun əyilməsi, şüalanmaya məruz
qalma, gözün zəifləməsi və s., həm
də toplanmış energiyasını fiziki
mənada boşalda bilməyən bu uşaqlarda
aqressiv və eqoistik davranış özünü
büruzə verir. Tədqiqat nəticəsində
məlum olub ki, sosial şəbəkə istifadə -
çiləri olan uşaqlar psixologiyada nar-
sistik pozğunluq adlandırılan eqoistik
pozğunluğa malik olurlar. Bu problem
daha çox vaxtının çoxunun kompyu -
terdə keçirən yeniyetmələrdə və uşaq -
larda özünü göstərir.  Sosial münasi -
bət lərin deqradasiyası obyektiv reallı -
ğın sıxışdırılması fonunda virtual
məkanda yeni əlaqələrin yaradılımasın -
da təzahür edir. Sosial dezadaptasiya
fonunda virtual relallığa daha dərindən
baş vurmaq, bütünlüklə onda özünə
yer etmək uşaq və yeniyetmələrdə
ifrat aqressivlik yarada bilir və bu da
bir sıra hallarda antisosial davranışın
meydana çıxma-sına şərait yaradır. 

Kopmyuter asılılığından əziyyət
çəkən insanlar məlumdur ki, öz işlərinə
az diqqət yetirir, müxtəlif sosial funk -
siyaların yerinə yetirilməsinə çalış -
mır lar ki, bu da onları sosial şəraitdən
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tədric edir, bir sıra hallarda iş yerlərini
itirirlər, şagird və tələbələr isə təlimdə
diqqəti çəkən səviyyədə geriləyirlər.

Bu fakt peşə fəaliyyətində və ailə
həyatınıda ciddi problem kimi özünü
göstərə bilər. Nətiəcə isə aydındır. 

Bununla yanaşı kompyüter asılılığı
yadlaşma və özgələşmə problemi də
ortaya çıxarır, insanın sosial əlaqələrinə
zərbə vurur, onun cəmiyyətlə əlaqəsini
zəiflədir və insan-cəmiyyət konteksin -
də dərin konfliktlər yaradır ki, bu on -
ların cəmiyyət tərəfindən cəlbedicilyini
aşağı salır, onları «artıq» bir adam
kimi qəbul edirlər. 

Kompyuter asılılığının fiziki as -
pekt ləri özünü daha çox xroniki yor -
ğunluqda göstərir. Kompyuter asılı lı -
ğından əziyyət çəkən insanları yuxu
və istirahət daha çox cəlb edir ki, bu
da zəruri işlərin yerinə yetirilməsinə
mane olur. Bəzi hallarda onların əldə
etdiyi qələbələrdən yaranan eyforiya-
lar bu yorğunluğu kompensasiya və
ya gizlədə bilər ki, bu da orqanizmin
daha çox yorulmasına gətirib çıxarır.

Bütün bunlarla yanaşı kompyuter
asılılığı zamanı bir sıra fizioloji və
psi xoloji pozuntuların meydana çıx -
ması mümkündür. Bu zaman mədə-
bağır saq xəstəliyi, mədənin xorası,
qas trit və s. kimi xəstəliklərin yaran -
ması mümkündür.

Uzunmüddətli kompyuterdən istifa -
də orqanizmin dayaq-hərəkət sistemini
pozur və gözün fəaliyyətini zəiflədir,

bel fəqərəsində əyilmələrin ortaya
çıx-ması, miopatiya və s. kimi
xəsətəliklər ortaya çıxırar. Bütün bunlar
göstərir ki, kompyuterdən aslılığın
ortaya çıxması bir çox hallarda insanın
sağlamlığını əlindən alır. Bu, uşaq və
yeniyetməlik yaş dövründə xüsusildə
təhlükəlidir. Çünki bu yaş dövrlərində
orqanizm inkişafdadır və bu inkişafın
ləngiməsinə və cəmiyyət üçün zəruri
olan, faydalı işlə məşğul olan vətən -
daşların sayını azaldır. Bu baxımdan
valideynlər və müəllimlər bu məsələrlə
ciddi məşğul olmalı, asudə vaxtın təş -
kil edilməsinin qeydinə qalmalıdırlar. 

Uşaqları bu aludəçilikdən xilas
etmək üçün hansı tədbirlər həyata ke -
çirilməlidir?

Bunun üçün xüsusilə valиdeynlər
ilk növbədə övladlarını bu cür şəbə -
kə lərin təhlükələri və riskləri haqqında
məlumatlandırmalı, xüsusilə şəxsi
informasiyalarını bölüşməmələri
mövzusunda diqqətli olmalarını, hər
verilən informasiyaya inanmamalarını
onlara təlqin etməlidirlər. Eyni zaman -
da yaxşı olar ki, valideynlər övlad la -
rının internetdə keçirilən müddətini
əv vəlcədən öz aralarında razılaşdırsın -
lar. Onlara daxil olduqları hər səhifəni
kompüterə yüklədikləri xüsusi filtr
proqramlarla nəzarət altında saxlamalı
və nəzarət altında olduqlarını uşaqlar
özləri də hiss etməlidirlər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə
kompyuter asılılığının psixososial
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problemləri təhlil olunmuş, bu sahədə
aparılmış tədqiqatlar sistemləşdirilmiş
əsas metodoloji məsələləri haqqında
müddəalar təhlil edilmiş, kompyuter
asılılığının aradan qaldırılmasının bəzi
psixoloji məqamları, onun yol və vasi -
tələri göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və
tətbiqi. Məqalədən əldə olunmuş nəti -
cələr kompyuter asılılığının psixososial
problemləri təhlil olunmasında və bu
asılılığın aradan qaldırılması işində
isti fadə edilə bilər. 

Ədəbiyyat:



ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРОВ

АБСТРАКТ

Статья посвящена психосоциальным проблемам, зависимости от
компьютера и путям и средствам их устранения. Известно, что люди,
страдающие от компьютерной зависимости, менее сосредоточены на
своей работе, слабо выполняют различные социальные функции. Они
изолированы от социальных связей в некоторых случаях теряют работу.
В статье говорится, что признаки компьютерной зависимости могут
быть двух типов: психические и физические. Один из наиболее распро-
страненных форм компьютерной зависимости – это потеря контроля
над собой.

Важным симптомом компьютерной зависимости со смешанным
чувством радости, чувство вины за потерянное время, раздражительность
поведения, использование компьютеров увеличивается и уменьшается
в долгосрочной перспективе. В конце концов, автор приходит к выводу,
что, было бы хорошо, чтобы родители согласованна с детскими играми
в Интернете. Родители должны быть включены в каждую страницу,
чтобы держать под контролем компьютер и специальный фильтр про-
граммы и чувствовали, что они должны контролировать своих детей.
Лучше пользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет в
общественных местах, или таких как жилая комната в доме. В противном
случае, для решения психосоциальных проблем и продолжения негативных
последствий, количество которых будет зависеть от компьютера, потре-
буется много энергии и времени.
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PSYCHOSOCIAL PROBLEMS 
OF THE DEPENDENCE COMPUTER

ABSTRACT

Our dependence on computer analysis of psychosocial problems, and it is
dedicated to the elimination of the way and means. It is known that people
suffering from dependence on a computer that is less focused in their work,
have to work to fulfill different social functions, which are isolated from
their social conditions, in some cases, lose their jobs, and the performance of
pupils and students in the training lagged behind organization to work
effectively. The article says that symptoms of computer addiction can be of
two types: mental and physical. One of the most widespread forms of
computer addiction mental symptoms of loss of control over when, in the
interest of social life, the process of learning to be forgotten is the time to
assess the behavior acquitted. One of the most important symptoms of
computer addiction with mixed feelings of joy, a sense of guilt for the lost
time, the use of computers increases and decreases in the longterm. In the
end, the author concludes that, at the same time would be better that the
parents of the children are coordinated on the internet in advance of the time
themselves. They are included in every page to keep under control the PC
downloading a special filter programs and feel they must control their
children. At the same time, it would be better with a computer connected to
the Internet is a public place, such as the living room of the house. Otherwise,
psychosocial problems, a number of which will depend on the computer, and
then to solve them will require a lot of energy and time.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 01)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 17 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Təhsilin inkişаfı tаriхində
müəllimin nüfuzu, şəхsi nü -
munəsi, sözü ən yахşı tər -

biyə vаsitələrindən biri hesab olunub.
Bu baxımdan cəmiyyət müəllimin öz
peşəsinə, təlim-tərbiyə prosesində
rəhbər lik etdiyi şаgird lərə, valideynlərə
münаsibətindən həmişə bəhrələnib.
Bir sözlə, tarix boyu cə miyyət müəllim
şəxsiyyətinin mənəvi-əxlaqi keyfiyyət -
ləri ilə qidalanıb. Hə min keyfiyyətlər
içərisində müəllimin rəhbərlik üslubu,
insanlara təsir göstərmək, istiqamət -
lən dirmək bacarığı xüsusi yer tutur.
Təsadüfi deyil ki, öz övladı ilə “dil
ta pa” bil mə yən valideynlər müəllim
köməyindən yararlanıblar. 

Lakin bir məsələni də qeyd etmək
lazımdır ki, müəllimlik peşəsi yaran -

dığı gündən etibarən öz dövrünün
tələb lərinə uyğun olaraq müxtəlif
məz muna malik olmuşdur. Bu isə, öz
növbəsində, müəllimin rəhbərlik
üslubuna bu istiqamətdə araşdırma
aparan tədqiqatçıların diqqətini cəlb
etmişdir. Bunun əsasında isə cəmiy -
yətdə münasibətlər sistemindən asılı
olaraq müəllimin rəhbərlik üslubu
probleminə də müxtəlif yanaşmalar
meydana gəlmişdir. 

X.N.Tusi hələ 800 il əvvəl məhz
müəllimlik sənətini xarakterizə edərkən
dün yada olan peşələrin ən şərəflisi
kimi qiymətləndirərək yazırdı: “İn-
sanlar arasında hər cürəsinə rast gəl -
mək olur: ən alçağından tutmuş ən
ali  cənabına qədər. Yalnız əxlaqı saf -
laşdırma sənəti ən alçağı ən yüksəkliyə
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qaldırmağı bacararaq istedadları daxi -
lində “səadətə” çatdırmağa qadirdir.
Əlbəttə, insanların ha mısı eyni qabi -
liyyətdə olub, ka mil liyin eyni dərə -
cə sinə yüksələ bilməzlər, lakin xeyli
yaxşılaşarlar. Varlıqları ən aşa ğı dərə -
cədən kainatın ən şərəfli mərtəbəsinə
qaldıran sənət dən daha şərəflisi nə
ola bilər?” (1, s.81). 

Təbii ki, N.Tusi bu sözləri müəl -
limlik peşəsinə aid edirdi. Şübhəsiz
ki, müəllimlik peşəsinə yanaşmalarda
bütün dövrləri bir cəhət birləşdirir-
müəllimliyə cəmiyyətimizdə hər za-
man ali peşə kimi yanaşılmış, müəl -
limlərə isə xüsusi rəğbət və hörmət
bəslənilmişdir. 

Məlumdur ki, N.Tusinin “Əxlaqi-
Nasiri” əsəri müəllimin rəhbərlik
üslubu ilə bağlı XII-XVIII yüzilliklərin
şah əsəri hesab olunur. Bu baxımdan
da əsərin başlıca ideyasını da in san
əxlaqının saflaşdırılması qayda larının
ümumiləşdirilməsi təşkil edir. N.Tusi
mü əl limin rəhbərlik üsullarında mər -
hə lələrin gözlənilməsini mühüm hesab
edəkək qeyd edir ki, uşaqlarda bəyəni -
lən xasiy yətləri aşılayıb vərdişə çevir -
mək lazım dır. Ağıla-kamala çatdıqda
bu möhkəm nizam-intizamın, ardıcıl
tərbiyə üsullarının doğru oldu ğunu
ba şa düşərlər (1, s.82).  

Digər görkəmli azərbaycan maa -
rifçisi M.F.Axundovun “Kə maluddövlə
məktubları” əsərlərində də bu problem
prioritet məsələlərdən biri kimi nəzər -

dən keçirilir. “...Uşaqların tərbiyəsində
çubuq və şillə vurmaq onların əxlaqını
pozar, qorxaq və yalançı edər. Bu cür
tərbiyədən sonra uşaqlardan böyüdüyü
za man nə kimi insanlıq, mərifət, yük -
sək hümmət və nəcib əxlaq gözlə mək
olar”? fikrini önə çəkən M.F.Axun -
dov məktəblərdə (mədrəsə lərdə) dərs
deyən müəllimlərə (mollalara) tərbiyə
üslubunu dünyada gedən inkişafa
uygunlaşdırmaga çağırırdı. (2, s.54)

Görkəmli azərbaycan maarifçiləri
hesab olunan H.Zərdabi, F.Köçərli,
A.Səhhət, M.Ə.Sabir, C.Məmməd -
quluzadə, R.Əfəndiyev, Ü.Hacıbəyov
və başqaları müəllimlərin təd ris pro -
sesindəki fəaliyyətində yeni ənənələrin
yaranması üçün böyük işlər görmüş,
özlərinin müəllimlik fəaliyyətində
həmin ənənələrin yaranması üçün me-
todiki təcrübə nümunəsi göstərmişlər. 

Əslində, müasir Azərbaycan müəl -
limlərinin ilk azad fikirli nəsli Qori
seminari ya sının məzunları hesab olu-
nurlar. 1879-cu ildə açılmış bu təhsil
ocağı 2 il sonra özünün ilk mə zunlarını
buraxdı. Onların sırasında R.Əfəndiyev
(1863-1942), F.Köçərli (1863-1920),
H.Mahmudbəyov (1863-1923),
C.Məm mədquluzadə (1866-1932),
N.Nəri manov (1870-1925), F.Ağazadə
(1880-1931), Ü.Hacıbəyov (1885-
1948), Ə.Se yidov (1892-1931) kimi
görkəmli şəxsiyyətlər təhsil tarixində
nümunəvi müəllim-rəhbər üslubu ya -
ratmış pedaqoqlar kimi qiymət lən -
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dir mək olar. Pedaqoji pro sesin müa -
sirləşdirilməsi və humanistləşdirilməsi
onun dini təlim üsullarından, fana -
tizm dən azad edilməsi, şagird şəxsiy -
yətini alçaldan tərbiyə metod larından
uzaqlaşdırılması sahəsində adları qeyd
olunan və digər pedaqoq-publisistlər –
H.Mahmudbəyov (1864-1926), S.M.Qə -
 nizadə (1866-1937), А.Səhhət (1874-
1918), S.S.Axundov (1875-1939),
А.Şaiqin də (1881-1959) mühüm rol
oynamışlar. 

Ü.Hacıbəyov 30-cu illərdə yeni
təfəkkürə sa hib olmanın, şagirdlərdən
dərsdə fə al laşdırılaraq onun subyektinə
çevril mə sinin yolu nu cəsarətdə, utan -
caqlıqdan yaxa qur tarmaqda, cəsarətsiz
olmamaqda gö rürdü. Bununla bağlı
olaraq o qeyd edirdi ki, “biz əksinə
hərəkət edirik: utanmaq lazım gəl -
mə diyi yerdə utanırıq, harda ki, utan-
maq lazımdır, utanmırıq və hətta, bun -
dan qürur duyuruq. Əgər utanmamağa
qərar verərək lazım olan yerdə lazım
olan yeni fikirlər, ifadələr işlətsək,
onlar dan mün tə zəm isti fa də et mək
sayəsində utancaqlığımızı yox edə
bilərik” (3, s. 422).

Qeyd edilənlərdən başqa, Ü.Hacı -
bə yov elmə araşdırmalarının nəticəsi
olaraq yeni bir anlayışı elmə gətir -
miş dir. Bununla bağlı olaraq Ə.Əlizadə
və H.Əlizadə qeyd edir: “Ü.Hacıbəyov
bu məsələləri xarici dillərin tədrisi
metodikası baxımından araşdıranda
qeyri-adi bir ideyaya – kəşf yolu ilə

öyrənmə ideyasına gəlib çıxmışdı”.
(4, s. 292)

Ü.Hacıbəyovun fikrincə, “kəşf yo -
lu ilə öyrədilən” kəlmələrinin mənasını
uşaqlar özləri tapıb həmin sözlərin
nə ifadə etdiyini və ana dillərində nə -
yin müqabili olduğunu kəşf edirlər.
(4, s.292)

Aydındır ki, sovet hakimiyyəti illə -
rində müəllimin rəhbərliyi məsələləri
“Subyekt-obyekt” münasibətləri əsa -
sında tənzimlənərək, avtoritar xarakter
daşıyırdı. Müəllim sinif daxilində öz
avtoriteti ilə şagirdlərə nüfuz edirdi,
sinifdə dərs prosesində avtoritar üslubu
üstün tuturdu. 

Avtoritar tərzdə işləyən pedaqoq
üçün məcburi motivasiya, fəaliyyətin
özünəyönəlməsi, pedaqoji identikliyin
orta göstəricisi, aşağı səviyyəli
özünüqiymətləndirmə refleksiyasının
orta səviyyəsi, aşağı səviyyəli krea-
tivlik səciyyəvidir. (5, s.147)

Şübhəsiz ki, avtoritarlıq kəsb edən
sinif məkanında keyfiyyətli, yaradıcı
dərs prosesindən bəhs etmək mümkün
deyil. Müəllim şagirdlərdə motivasiya
yaratmaqda maraqlı olmurlar, məcburi
avtoritarlıqlarının hesabına sinfi
özünlərinə tabe edirlər. Aydındır ki,
bu cür dərs prosesinin nəticələri özünü
doğrultmadı və demokratik rəhbərlik
üslubuna keçidi zəruri etdi.

Qeyd edək ki, XX əsrin sonu-XXI
əsrin əvvəllərindən başlayaraq
respubli kanın planlı iqtisadiyyatdan
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bazar iqti sadiyyatına keçməsi, təhsil
sisteminin dünya təhsil sisteminə
inteqrasiyası cəmiyyətdə təhsil siyasə -
tinə yeni baxış və yanaşmaların forma -
laşmasına səbəb olmuşdur. Bunun
nəticəsində isə mövcud ümumi təhsil
proqram larının müasir tələblərə cavab
vermədiyi və bu sahədə ciddi islahat -
ların aparılması zəruriliyi meydana
çıxmışdır. Beləliklə, baş verən iqtisadi
dəyişikliklər yeni ictimai münasibət -
lərin tənzimlənməsinə səbəb olmaqla
yanaşı, insanların yaşayış tərzi, pro-
fessional fəaliyyəti ilə bağlı eyni za-
manda təşkilatlarda rəh bərlər və tabe
olanlar arasındakı qar şılıqlı münasi -
bət ləri, ünsiyyət tərzini də müasir tə -
ləblər baxımından tənzimlənməsi zəru -
rətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Şübhəsiz ki, XXI əsrin qarşıya
qoyduğu tələblər özünü ilk növbədə
tez-tez dəyişən həyat şəraiti, vaxt
çatışmazlığı, sosial-psixoloji problem -
lərin artması, informasiya bolluğu,
elm və texnikanın sürətli inkişafı, iq-
tisadi mexanizmlərin inkişafı, hər
sahədə inteqrasiyanın aparılmasında
özünü göstərir. Dünyada, o cümlədən
respublikamızda demokra tik dəyərlərin
dəstəklənməsi və insan hüquqlarının
qorunmasına marağın art ması,
şəxsiyyət azadlığının prioritet olması
təhsil sistemində bu və digər kate -
qoriyalı təhsil iştirakçıları arasında
yeni münasibətlərin yaradılmasını
aktual laşdırmışdır. 

Bütün bunlarla yanaşı, yeniləş mə -
nin, in ki şafın təsiri ilə sürətlə dəyişən
cəmiy yətdə insanın qarşısına məqsəd -
yönlü peşə seçimi et mək və özünü
peşə hazırlığı baxımın dan əsl, pro-
fessional mütəxəssis kimi forma laş-
dırmaq tələbi qoyulur. Artıq əvvəl ki
illərdə olduğu kimi, kollektivin ümumi
uğur la rında “gizlənmək”, şəxsi məsu -
liyyətini kimlərsə bölüşmək mümkün -
süz hala çevrilmişdir. Bu günün tələb -
lərinə görə prоfеs si оnаl fə аliyyət insа -
nın həyаt fəаliy yətinin mühüm tə rəfi
оlub şəхsiy yə tin özünü rеаllаş dır mа -
sının bütün imkаn lаrının аktuаllаşdır -
mаsını təmin еdir.

Dəyişən, inkişaf edən informasiya
cəmiyyətində formalaşan şagirdlərin
dərsə marağını formalaşdırmaq müasir
dövrdə müəllimdən xüsusi məharət
tələb edir. Əvvəlki dövrlərdə olduğu
kimi, onları təlim prosesinə müəllimin
öz avtoritarlığı hesabına cəlb edə
bilməz. Bunun nəticəsində isə, dövrün
inkişaf şərtlərinə uyğun olaraq təlimdə
də yeni inkişaf xəttini ayırd etmək
olar. Artıq yeni, novator müəllim de-
mokratikdir, müasir texnologiyalardan
istifadə etmək bacarığına malikdir və
şagirdlərdə dərsə maraq yaratmağın
sirrlərini bilir.

Bu baxımdan təhsil müəssisə lə -
rin də rəhbərlik edənlər-direktor, direk -
tor müa vinləri, sinif rəhbərləri, elə cə
də müəl lim lər tərəfindən bir sıra
anlayışlar, onların statusunu, tətbiqi
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üzrə bilik və bacarıqlara malik olmaları
zərurəti meydana çıxır. Bu anlayışlara
“tər biyə psixologiyası”, “pedaqoji
ünsiyyət”, “qarşılıqlı təsir”, təhsildə
psixoloji xidmət”, “müəllimin psixoloji
(psixodiaqnostik, psi xokonsultativ,
psixoterapevtik) funksiya ları”, “müəl -
limin pedaqoji-psixoloji paradiqması”,
“müəllimin yaradıcı fəaliyyəti”, “müəl -
lim-fasilitator” və s. aiddir. Bütün
bun ların mənşəyində, əlbəttə ki,
müəllimin fərdiy yəti və şəxsiyyəti,
onun rəhbərlik qabiliyyəti, təsiretmə
üslubu dayanır.

Şübhəsiz ki, “rəhbərlik” anlayışı
bila vasitə “idarəetmə” anlayışından
qay  naq lanır. Bu anla yış isə özünün
psi xoloji mahiyyətinə görə yeni bir
anlayış deyildir. Əslində, o klassik
ma hiyyət kəsb edir. R.İ.Əliyev idarə -
etmə üçün xarakterik olan xüsu siy -
yətlərə iqtisa di, sosial-psixoloji, tex-
niki-təşkilati və hüquqi sa  hələri aid
edir və onların fə a liy yə tinin aşağıdakı
cəhət lə ri ni göstərir (6, s. 63): 

İqtisadi. Özündə istehsalın idarə
edilməsi prosesini əks et dirir ki, nə ti -
cə də qar şıya qoyulmuş məqsədə
səmərəli nail ol maq üçün maddi və
əmək ehtiyatlarının birgə əlaqəsini
təmin edir.

Sosial-psixoloji. Qarşıda duran
məqsədə çatmaq üçün fir manın işçiləri
ilə rəhbərlik arasında qarşılıqlı
münasibət və so sial funksiyaların
icrası daxildir.

Təşkilati-texniki. Bura mövcud
şəraitə düzgün qiymət ver mək; məqsəd
və vəzifə lərin seçilməsi; seçilmiş məq -
sədə çat  maq üçün müvafiq stra te -
giyanın məq sədyönlü şəkildə işlə nib
hazırlan ma sı; səmərəli layihələşdirmə
və işin təş ki li; fəaliyyətə rəh bərlik və
nəzarət; işçilərin sosial-təşkilati və
psixoloji mo tiv  lə ri nin tə mi natı, eləcə
də iş icraçılarının maddi maraqlan dı-
rılması daxildir.

Hüquqi: Dövlət, siyasi və iqtisadi
institutların (qurum la rın) quruluşu,
qa  nun üzrə apardıqları siyasəti əks
etdirir. 

Bu istiqamətdə araşdırma aparan
tədqiqatçılar idarəetməni növü və
ardıcıllığına görə üç mərhələyə ayı-
rır lar. Bunlara stra  teji idarəetmə, ope-
rativ idarəetmə və nəzarət aiddir.

Strateji idarəetməyə - idarəetmənin
məqsədini dəqiq ləşdir mək; fəaliy yə -
tin nəticələ rini nəzərə almaqla proq -
noz laşdırılması; perspektiv planlaş -
dırma daxildir. 

Ope rativ idarəetməyə – strateji
ida rəetmə fəaliyyəti üzrə tədbirləri
həyata ke çirmək tədbirləri daxildir.
Həmin fəaliyyətə: müvafiq idarəetmə
quruluşunu yaratmaq və lazımi ehti -
yatları əldə etmək; yeni idarəetmə
şərai tində rəh bər liyin sərəncam veri-
cilik xüsusiyyətlərini saxlamaq aid
edilir. 

Nəzarət mərhələsində əldə edilmiş
nailiyyətlərin təhlili, ye ni idarəetmə
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mər hələsi üçün ilkin məlumat kimi
çıxış edir. 

Bütün bu qeyd edilənlərlə yanaşı
səmərəli sayılan idarəetmə yuxarıda
göstərilən bütün ida rə etmə prosesi
növ lərinin və pillələrinin vahid iqtisadi,
texniki-təş  kilati, sosial-psixoloji isti -
qa mətdə həyata keçirilməsini tələb
edir.

R.İ.Əliyev bu istiqamətdə apardığı
tədqiqatda idarəetmənin psixoloji
məsələlərini aşağıdakı kimi ümumi -
ləş dirir: “İda  rəetmə hər hansı bir cə -
miyyətin daxili sistemi, onun kon -
kret məqsədi və istehsal nö vündən
çox asılıdır. Bu baxım dan istehsal,
fəaliyyət, əmək sahəsindən asılı olaraq
idarəetmə fəaliyyəti məzmununa görə
bir-birindən fərqlənir. İdarəetmənin
mürəkkəb ləşməsi və fərqləndirilməsi,
müstəqil əmək fəaliyyəti növünə çev -
rilməsi onun səmə rəli formalarının
tapılmasını, iqti sadi, təşkilati və hüquqi
təminatının olmasını zəruri edir. Bu -
rada psixoloji təminatın xüsusi yeri
var dır. Bunların vəhdətinin yaradıl -
ma sı, təmin edilməsi, həyata keçiril -
məsi idarəetmənin səmərəliliyini yük -
səldir” (6, s. 64).

Ancaq bu zaman bir məsələyə xü -
susi diqqət yetirmək zəruridir ki, bu
günün rəhbərlik və idarəetmə üslubu,
hətta 10 il əv vəlki vəziyyətindən həm
quruluşuna, həm qarşılıqlı münasibət -
lərin, qar şılıqlı təsi rin xarakterinə,
həm özünün motivasiyasına, eyni za-

manda məqsədinə görə əhə miyyətli
də rə cə də dəyişmişdir. Bir tərəfdən,
cəmiyyətdə insanlar arasında yadlaş-
ma dərinləşir, virtual ünsiyyət genişlə -
nir, şagirdlərin ümumi inkişaf səviyyə -
si ar tır, digər tərəfdən də onlara təhsil
verən müəllimlərdə konservativ
meyllər, ənənəvi rəh bərlik üslubuna
bağlılıq qalmaqda davam edir. Son
nəticədə isə təhsildə fəaliyyət göstərən
rəhbərlərin idarəetmədə öz işlərinə
ənənəvi üsullarla yanaşması, şagird -
lərin isə onlar la qarşılıqlı münasibətləri
demokratik üsullarla tənzimləmək
istəkləri arasında uyğun suzluqlar əmələ
gəlir. Şagirdlərin artan ictimai tələ -
batları ilə müəl lim lərin böyük bir qis -
mində illər uzunu formalaşmış tərəkkür
tərzində dəyiş mə lərin baş verərək
“yeni pedaqoji təfəkkür”ün formalaş -
ması prosesi arasındakı ziddiy yətlər
bu sahədə hələ nə qədər problemlərin
olduğunu göstərir. Onun səmərəli həlli
yolla rın dan birinə də idarəet mə və
rəhbərlik məsələlərinə elmi yanaşma
təşkil edir. 

Şübhəsiz ki, idarəetmənin fərdi,
sosial və psixoloji komponentləri son
illərdə təhsil sahəsində fəa liy yət
göstərən müəllimlərin şəxsiyyətində
ciddi keyfiyyət dəyişikliklərinin baş
verməsi nə səbəb olmuşdur. Məlum
olduğu kimi, insan qruplarının, kollek -
tivlərinin idarə olun     masında şəxsiyyət
amili ön plana keçir. Bunsuz şəxsiyyət -
lər arası münasibətləri normal tənzim -
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ləmək çətindir. Xüsusilə, de mokratik
prinsiplərlə rəhbərlik üsullarının tətbiqi
zərurətinin mey dana gəldiyi müasir
dövrdə idarəetmə problemlərinin uğur -
lu həllində “şəxsiyyət” problemlərini
önə çəkmək lazım gəlir. Bunlar nəzərə
alınaraq şəxsiyyətin strukturuna dav -
ra nışı tənzim edən, fəaliyyəti istiqa -
mət lən dirən amillər öyrənilir. 

İdarəetmə psosesinin psixoloji təh -
lili, hər şeydən əvvəl onun predme ti -
nin müəy yən edilməsi ilə başlanma -
lıdır. Bu istiqamətdə A.V.Petrovski
müəyyən etmişdir ki, bu prosesdə ən
vacib tədqiq olunmalı sahə - razılaş-
ma dır. Idarəetmə sahəsindəki sosial-
psixoloji prob lemlərin həlli, ilk növ -
bədə razılaşmanın psixoloji şərtlərinin
öyrənilməsi ilə şərtlənir və problemə
belə yanaşma pers pek tivlidir. Razılaş -
ma psixologiyasının etnogen xü susiy -
yətlərini araşdırarkən bir sıra məsələləri
aydınlaşdırmaq mümkün olur:

– təhsil orqanlarının adminstrativ
fəa liyyəti;

– məsələlərin qoyuluşu;
– nəticələrin prqnozlaşdırılması;
– qərarların qəbul edilməsi;
– tapşırıqların verilməsi;
– kordinasiyaetmə, monitorinq, qiy -

mətləndirmə, nəzarət və s. (7, s.175).
Belə psixoloji təhlil həm böyük,

həm də kiçik təşkilatlar üçün mühüm
əhəmiyyətə malikdir. 

Təhsil sistemində idarəetmə, həm -
çinin onun strukturlarının yarımstruk -

tur larla (məsələn, məktəb kolektivinin
siniflərlə) qurduğu əlaqələrlə, bu
əlaqələrin istiqamət və keyfiyyəti ilə
də bağlıdır: qeyd edilən ideya - konsep -
tual əlaqə; qarşılıqlı əlaqələrin motiv
və məqsədi; professional-psixoloji
əlaqə; fərdi-sosial-psixoloji əlaqəni
aid edə bilərik.Onlara qısa şəkildə
diqqət yetirməyi zəruri hesab edirik.

İdeya – konseptual komponent
rəh bər işçilərin baxışlarının uyğunluğu -
nu ifadə edir. Bu zaman onların fərdi
idarəetmə tərzləri ön plana keçir. 

Motiv və məqsəd komponenti özün   -
də rəbər işçilərin aparıcı motivlər sis -
te mini, məqsədlərini, daxili və xarici
amillərin qarşılıqlı məzmununu ifadə
edir. Bu kompo nen tin hər bir məsul
şəxsin, onun idarə etdiyi qrupun fəa -
liy yətində öz əksini tapması vacibdir:

– idarəetmə sisteminin təkmilləş -
di rilməsində;

– tabeçilikdə olanların fəaiyyətinin
stimullaşdırılmasında;

– fəaliyyətin səmərəliliyinin artırıl -
masında;

– şagirdlərin motivlər sferasının
sə bəb və şərtlərinin dinamikasında;

–iş prosesində məqsədin itməsinə
səbəb olan qeyri-etik, qeyri-peşəkar
situasi ya la rın qarşısının alınmasında;

– şagirdlərin rəhbərin şəxsi ma -
raq larına, motiv və məqsədlərinə xid -
mət etmələ rinə imkan verilməməsində. 

Qeyd edək ki, bu və digər hallar:
ifrat funksional, ifrat eqoizmin təza -
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hürü bütün avtoritar idarə et mə üsulları
üçün xasdır. Ona görə də təhsildə
yaranmış problemlərin qarşılıqlı razı-
laşma yolu ilə rəhbər müəllimin motiv
və məqsədinə uyğun olaraq həlli kimi
başa düşülür. 

Idarəetmənin professional-psixoloji
komponenti özündə rəhbərin peşə-
psixoloji biliklərini, bacarıq və vərdiş -
lər kompleksini ifadə edir. Rəhbər
müəl limlərin pro fessi onal-psixoloji
komponentlərinin uyğunsuzluğu
aşağıdakı səbəblərlə izah olunur:

– onların vəzifə səlahiyyətlərinə
for mal yanaşması; 

– öz səlahiyyətləri üzrə diaqnoz -
laş dırılaraq müvafiq tədbirlərin görül -
məsi sahə sin də məktəb rəhbərlərinə
müvafiq səlahiyyətlərin verilməməsi;

– müəllimlərin üzləşdikləri qeyri-
rəs mi maneələr;

– məktəbin ierarxik quruluşundakı
rəhbərlərin tabeçilik qaydalarının de-
mokratik prinsiplər əsasında tən zim -
lənməməsi və s.

Aydındır ki, müəllim təhsil qrup -
larına rəhbərlik etdiyindən onun
şəxsiyyəti sinif də avtori tet dir. Ona
görə də müəllimin fərdi rəhbərlik
üslubu təlim prosesində strate gi yala -
rının müəyyən olunmasına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Bu məsələlərin
həlli res publi kanın ümumtəhsil siste-
minda aparılan kurikulum islahatında
başlıca məq səd lərdən biri hesab olunur.
“Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili

və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün
məsələləri özündə əks etdirən kon-
septual sənəddir” (8). 

Məlumdur ki, “Ku riku lum” peda-
qoji terminalogiyası Azərbaycan təhsil
sisteminə 90-cı illərdən başlaya raq
da xil olmuşdur. Daha sonralar elm
və təhsil sahələrində termin kimi işlən -
məyə başlamışdır. Kurikulum dün -
ya nın mütərəqqi təhsil model lə rindən
biri olmaqla hazır da geniş miqyasda
tətbiq olunur. Avropa ölkələrində kuri -
ku luma təhsilin əsasını təşkil edən
sə nəd kimi yanaşılır. Konseptual sənəd
kimi onun məzmununda standart lar,
zə ruri minimum, təhsil alanların
hazırlığına qoyulan tələb lər, texnolo-
giya və qiy mət lən dirmə məsələləri
əhatə edilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 30 okt ya br ta-
rixli 233 nömrəli qərarı əsasında «Azər -
baycan Respublikasında ümumi təhsi-
lin konsepsiya sının (Milli Kurikulu-
mun) təsdiq edilməsi haqqında» fəa -
liy  yət planı ha zır lanaraq tətbiq edil -
miş dir. Azərbaycan Respublikası Na -
zirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun
ta rixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq
olun muş “Ümumi təhsil pilləsinin
döv lət standartı və proqramları (kuri -
kulumları)” sənədində irəli sürülmüş
müd də a ların ye rinə yetirilməsi ilə əla -
qədar Azərbaycan Respublikası təhsil
nazirinin əmrinə əsasən məktə  bəqədər,
ibtidai, orta və ümumi orta təhsilin
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bü tün pillələri üzrə hazır lan mış stan -
dart lar bu qərar dan irəli gələn tələb və
təkliflər əsasında yenilənmişdir (8).

Bu sahədə həya ta keçirilməsi nə -
zərdə tutulan ən mühüm işlərdən biri
əlavə təhsil yolu ilə müəllimlərin yeni
təlim (kurikulum) texnologiyaları ilə
tanış edilməsi, özü nün rəhbərlik üslu -
bunu bu texnologiyalara uyğunlaşdır -
maq üçün onlara elmi-meto di ki kö -
mək liyin göstərilməsidir. 

Həmin işlərin həyata keçirilməsi,
ilk növbədə, ona görə vacibdir ki,
müа sir dövrdə müəllim hаzırlığı ilə
əmək bаzаrının əlаqələndirilməsi bir
çох öl kələrdə оlduğu kimi, rеspub -
likаmızdа dа аktuаl problem kimi
qаr şıdа durur. Ölkə miz də mövcud
оlаn bаzаr iqtisаdiy yаtı və оnun qа -
nunlаrı müəllim kadrlarının hаzırlığınа
yеni tələblər vеrir. Bu məsələnin mü -
vəffəqiyyətli həlli kadr hаzırlığının
еlə səviy yə də qurulmаsını tələb еdir
ki, əmək bаzаrınа birbаşа cıхış təmin
olunsun. Bu bахımdаn təhsilin Аvrоpа
təhsil məkаnınа intеqrаsiyаsı və Bо-
lоniyа dеklаrаsiyаsının müddəаlаrı-
nın uğurlа yеrinə yеtirilməsi üçün müəl -
limlərin pеşə səriştəliliyinin təkmilləş -
diril məsinə еhtiyаc yаrаnır.

Hal-hаzırkı əmək bаzаrındа sаdə
işçi qüvvəsinə dеyil, öz işini, pеşə -
sini dərindən bi lən, bаzаrın tələblərinə
cаvаb vеrəcək səviyyədə hаzırlığа
mа lik оlаn pеşəkаr kadr lara, işcilərə
dаhа çох еhtiyаc hiss оlunur. Bu ba -

xımdan muəllim kadrlarının müasir
tələblər səviyyəsində hazır lan ma sı və
peşə fəaliyyətini istiqamət lən dirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir
müəllim yüksək peşəkarlıq qabiliyyət -
ləri ilə seçil məli, milli və  bə şəri dəyər -
lərin da şıyıcısı olmalı, özünün şəxsi
imkan və qabiliyyətləri, fər di iş üslubu
ba xımından təh silin inkişafına təsir
göstərə bilməlidır. Bununla bağlı Azər -
bay can Res pub likasının Təhsil Naziri
M.Mər dаnоv yazır: “Təhsilin mərkə -
zində dаyаnаn bаşlıcа si mа yаlnız
müəl lim оlаrаq qаlır. Bizim əldə еtmək
istədiyimiz bütün nəticə lə rin, аpаr dı-
ğımız islаhаtlаrın, ilk növbədə kеyfiy -
yətli təhsilin tаlеyi məhz müəllimlə
bаğ lıdır. Bu səbəbdən müəllimin cə -
miy   yət də stаtusunun, оnun nüfuzu -
nun bərpаsı əsаs vəzi fə ləri miz dən biri
оlmаlıdır” (9, s.276).

Apardığımız təhlil bunu deməyə
əsas verir ki, insanlıq tarixində müəllim
ən şərəfli peşələrdən biri, daha doğ -
rusu, birincisi olmuşdur. Cəmiyyət
müəl limlik sahə sin də çalışanlara hör -
mətlə yanaşmaqla yanaşı onlara böyük
ümidlər bəsləmişdir, sanki, gələcək
nəsli müəllim yetişdirir. Zaman-zaman
müəllimin peşə fəaliy yə tində keyfiyyət
dəyişmələri baş verərək öz dövrünün
ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyətinə
uy ğunlaşmışdır. Bu baxımdan müasir
dövrdə də müəllimlərin peşəkarlığına
yeni tə ləb lər qoyulur. Burada ən mü -
hüm məsələlərdən biri müəllimlərdə
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rəhbərlik üslubunun el mi əsaslar üzə -
rin də qurulması, bu sahədə aparılan
işlərin sosial qrupların idarə olun -
ması qaydalarına uyğunlaşdırılmasıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi: Müəllimin
rəhbərlik üslubunun nəzəri-tarixi məsə -
lələrini təhlil etmiş, bu istiqamətdə
irə li sürülmüş elmi-psixoloji fikirlər

sis temləşdirilmiş, müasir müəllimin
rəhbərlik üslubuna verilən tələblər
sistemləşdirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti:
Məqalədən əldə olunmuş nəticələrdən
təlim, tərbiyə prosesində, müəllim
ha zırlığında, eləcə də mühazirə kurs -
larında istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat:



ТEOPEТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА

Абстракт

В данной статье подчеркивается идея о том, что педагогическое ру-
ководство в учебных заведениях исторически было связано в основном
с педагогической психологией. В настоящее время проблемами педаго-
гического руководства в учебных заведениях заняты такие науки, как
психопедагогика, социальная психология, психология образования, со-
циология образования, культурология, а также социальная психология
образования, сформировавшаяся на стыке указанных направлений. 

Среди отмеченных проблем следует выделить деятельность учебных
групп в контексте социальных групп. Это значит, что правила управления
социальными группами в определенной степени предопределяются ин-
дивидуальным стилем руководителя, в данном случае – учителя. С этой
точки зрения изучением индивидуального стиля руководителя должны
заниматься такие дисциплины, как общая психология, социальная пси-
хология, теории межличностных отношений, педагогического общения,
возрастная психология, теория гендерных отношений, психология труда,
психология права. 

Поскольку в системе управления основная ответственность ложится
на руководителя, то стиль его руководства прежде всего надо рассматривать
в рамках личностной психологии, применяемыми здесь современными
психодиагностическими методами, для выяснения потребностей, мотивов,
интересов и целей данной категории руководителей. Для выявления
указанных специфических особенностей нужно, прежде всего, определить
необходимые условия деятельности руководящих кадров.. Тем самым
будут изучены психологические особенности когнитивных возможностей
этих кадров: мыслительные процессы, принятие решения, контроль за
исполнением и т.д.
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THEOROTICAL AND HISTORICAL PROBLEMS 
OF TEACHER’S GUIDANCE STYLE

In the presented article is noted that organization of guidance for education
enterprises historically was connected with pedagogical psychology. At
present the guidance problems at educational enterprises have comprehensively
being learned through mutual relations of psychopedagogics, social pedagogics,
social psychology, sociology of education and the sciences of culturology of
social psychology of education. 

One of the problems noted here is approaching educational groups from
the point of view of social groups of context. And it means that according
the rules of administration the individual style of a leader is a main condition
in the field of administration . From this point of view for the learning of
teacher’s individual style some fields like general psychology, general
psychology, social psychology, gender problems, interrelations of personality,
pedagogical activity and communication, age psychology, labour psychology,
and law psychology must be involved. 

As a leader is a main power in guidance system, its administrative style
must be learnt with the help of contemporary psychodiagnostic methods in
individual psychology and their requirement, motive, interest and context of
aims must be analyzed with gaining such features it is possible to determine
the main and necessary activities of authorities with this way it is possible to
determine the cognitive changes of administration like the levels of mental
processes, approving of decision, control of execution and others.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurasının
iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 01)

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 31 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Cinayət hadisələrinin psixo -
loji analizi cinayət hərə -
kə tinin tərəflərdən ibarət

tərkibinin və cinayət hərəkətinin baş
verməsinin araşdırılmasıdır. Burada
ilk öncə belə sual yaranır. Niyə cinayət
törədilir? İnsanı cinayət törətməyə nə
vadar edir? Cinayət hərəkəti törədi -
lər kən xaricdə əks olunan daxili psixi
məzmun nədir? Bu suallara cavab sa -
də və bir mənalı ola bilməz çünki hər
bir cinayət son dərəcə fərdi və çoxfak -
torlu hadisədir. Cinayət hərəkətinin
genezisinin nəzəri qavranılması üçün
bir daha cinayət hərəkətinin geniş
yayılmış tiplərinin analizini həyata
keçirmək lazımdır. 

Cinayət qəsdən və ehtiyatsızlıqdan,
qabaqcadan planlaşdırmış və ya
qəflətən həyata keçirilən, həmin şəxs
üçün qanunauyğun və ya təsadüfi ola

bilər. Belə cinayətlər iqsadi münasi -
bət lər sferasında, sosial-məişət sfera -
sın da, ümumvətəndaş və xidməti vəzi -
fələr sferasında törədilə bilər. 

İnsanın hərəkətini, həmçinin cina -
yət hərəkətini, onun psixologiyasını
dərk etmədən, psixoloji mexanizm -
lərin, sosial-psixoloji proseslərin səbə -
bini bilmədən anlamaq mümkün deyil.
Nəyə görə görə məhz bu şəxs həmin
cinayəti törədib? Bu suallara cavab
ver mək üçün onun cinayətin törədil -
məsinə vadar edən şəxsi keyfiyyətlər
sistemini araşdırmaq tələb edir.

Cinayət hərəkətinin əsasında bu
və ya digər səbəblər durur. Hüquq şü -
naslar besab edir ki, cinayət əsasən
qi sas, tamah, qısqanclıq seksual məq -
sədlə törədilir. Bəs hansı dərin psixoloji
faktorlar bu səbəbləri əks etdirir?
Onların subyektiv mənası nədir?
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Burada həmin cinayətkarın sərvət
meyli, cinayət əməlinin motivasiyası
mühüm rol oynayır. Yəni cani öz
cinayətkar əməli ilə öz məqsədinə
nail olursa, yəni istədiyi maddi sər -
vətləri ələ keçirməyə nail olursa, onda
sanki «işin xatirinə», məqsədin həyata
keçməsi naminə edilən qəd darlıq onun
nəzərində «özünü doğrul dur». Çünki
həyatının mənası hesab etdiyi məqsədə,
amala, qəddarlıq hesa bına olsa da
çatmış olur. Çünki onun şəxsiyyətinin
istiqaməti və sərvət meyli çox guclu
daxili təhrikedici kimi onu ağır cina -
yətə, qəddarlığa yuvarlayır. Yəni sərvət
meyyləri sistemi şəxsiyyətin istiqamə -
tinin məzmun tərəfini təşkil edir və
onun həyata, ger çəkliyə münasibətinin
daxili əsas larını ifadə edir. Cinayətkar
şəxsiy yətinin sərvətlər sistemində
şəxsi, eqoist məqsəd və təhriklərlə
şərt lənən maddi sərvətlər əldə etmək
yönümü o dərəcədə dominantlıq kəsb
edir ki, onların əldə edilməsi naminə
yol verilən qəddarlıqlar, qarşıya
qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün
vasitə rolunu oynayır və onun nöqteyi-
nəzərincə hə min vasitədən istifadə
etməmək onu əsas məqsəddən uzaq -
laş dıra bilər. Burada hüquqazidd və
antiictimai məqsəd və motiv beyində
dominantlıq kəsb edir və insanı ağır
cinayətlərə sövq edir.

Motivlərlərdə səbəblərin istiqa -
mə tini müəyyən edən tələblər kon -
krent dir. Bir insanda saysız-hesabsız

təlabat ola bilməz. Lakin motivasiya
sferasında zənginlik onların müxtə -
liflik, qarşılıqlı tamlıq sferasında ay -
dınlaşır. Onlar isə öz aralarında
qarşılıqlı təsir yaradıb, müqaviməti
güc ləndirir və ya zəiflədir. Bütün
bunların nəticəsində cinayət hərəkəti
törədilə bilər. 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof.
B.H.Əliyev haqlı olaraq qeyd edir ki,
“təqsirləndirilən şəxsin hərəkətlərinin
motiv və məqsədinin anlanması üçün
zərərçəkən, ilk novbədə, həyat, güzəran
təcrubəsinə, intim həyata dair zəngin
məlumata malik olmalı, təqsirləndiri -
lənin ayrı-ayrı hərəkətləri arasındakı
əlaqə və asılılıqları düzgün inikas
etdirməli və bunların əsasında yaran -
mış şəraiti bütövlükdə təhlil etməyi
bacarmalıdır. Basqa sözlı, zərərçəkənin
ona qarşı edilmiş hərəkətlərin əhəmiy -
yətini anlaması üçün o təqsirləndiri -
lənin əsil niyyətini dərk etmək qabiliy -
yətinə malik olmalıdır” (1. səh 101)

Motivin, başqa sözlə daxili təhrik -
edici amillərin oyanması və fəallaşması
eyni vaxtda məqsədi formalaşdırır,
müəyyən edir. O, subyekti məqsədə
nail olmağa doğru istiqamətləndirir.
Hüquq mütəxəssisləri haqlı olaraq
qeyd edirlər ki, motivə dərk olunmuş
tələbat kimi baxmaq, konkret cinayətin
səbəbini açmağa, onu doğuran
səbəbləri aradan qaldırmağa kömək
edir. Həmin cəhətləri ümumiləşdirərək
professor F.Y.Səməndərov göstərir ki,
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«Beləliklə cinayətin motivi ictimai
təhlükəli əməli törətməyə qətiyyət
yaradan, konkret əməldə maddiləşən
dərk olunmuş maraqdır» (3, s. 243).

Psixoloji cəhətdən isə bir mühüm
cəhət nəzərə alınmalıdır ki, motivi
aydınlaşdırmadan insanın müəyyən
məqsədə nə üçün çatmağa səy etdiyini,
beləliklə, əməl və davranışının, hərə -
kətinin əsil mənasını anlamaq mümkün
deyildir. Motiv insanın şüurlu fəaliy -
yə tinin nüvəsidir. Eləcə də cinayi
davranışın mənbəyi, onun hərəkətverici
qüvvəsidir. 

Ayrı-ayrı hərəkətlər bütövlükdə
insan davranışı, cinayət hərəkətləri
bir-biri ilə mürəkkəb iyerarxik
münasibətdə olaraq bir deyil, bir neçə
səbəblə törədilə bilər. Onlar arasında
davranışı stimullaşdıran aparıcıları da
var. Beləcə, əksər hallarda təkcə tamah
deyil, özünütəsdiq səbələri də durur.
Tədqiqatlara görə məhz aparıcı motiv -
lər düşünülməmiş xarakter daşıyır.
Bu səbəbdən bir çox hallarda cinayət -
karlar şüurlu olaraq izah edə bilmirlər
ki, nə üçün onlar hazırki cinayəti
törədib. Cinayət hadisəsinin bas vermə
səbəbinin psixoloji mahiyyətini öy -
rənən zaman aşağıdakı motivlər fərq -
ləndirildi: özünütəsdiq, qoruyucu,
oyun, özünə haqqqazandırma, əvəz -
etmə motivləri.

Özünütəsdiq motivi, özüntəsdiqə
tələbat-vacib tələbat olub, insan
hərəkətlərinin spektrini stimullaşdıran,

insanın özünün sosial, sosial-psixoloji
və fərdi səviyyədə təsdiqetmə cəhdini
göstərir. Şəxsiyyətin sosial vəziyyətdə
təsdiqi onun sosial status qazanmaq
cəhdi olub, müəyyən sosial səviyyəyə
çat maq, professional və ya ictimai
fəaliy yət sferasında şəxsiyyətin təsdiqi
ilə bağlıdır. Sosial səviyyədə özüntəs -
diq adətən avtoritetin, uğurlu karye -
ra nın qazanılması, maddi rifahın təmin
edilməsi ilə bağlıdır.

Şəxsiyytin təsdiqi individual səviy -
yədə yüksək qiymətləndirmə özünü -
qiymətləndirməyə nail olmaq arzusu
ilə, özünəhörmət və şəxsi keyfiyyətinin
səviyyəsinin yüksəltmək arzusu ilə
bağlıdır. İnsanların fikrinə görə, bu
hər hansı psixoloji qüsurun aradan
qaldırılmasına kömək edir, şəxsiyyətin
güclü tərəflərini göstərir. Belə özün -
təs diq əsasən şüursuz baş verir. O
daha çox nüfuzlu oğrulara hansı ki,
müəyyən sosial statusa nail olmağa
cəhd edir və ya onu bütün yollarla
hətta cinayət yolu ilə saxla mağa
çalışanlara xasdır. Buna nail ola bil -
məmə onlar üçün həyat faciəsi demək -
dir. «Onların adlandırılan təsdiq səviy -
yəsi» şəxsiyyətin özüntəs diqi, çox
güman ki, sosial və sosial psixoloji
səviyyədə tanınma arzusunu stimul -
laş dırır. Özünütəsdiq edərək, insan
özünü daha müstəqil hiss edir. Belə
tanınmalar fərdin daxili psixoloji
Rahatlıq və təhlükəsizliyini təmin
edir. Rüşvətxorlar, oğrular, soyğun -
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çu lar, dələduzlar, quldurlar arasında
iki və uc səviyyələrdə özünütəsdiq
edil mə rast gəlinir.

Çox vaxt tamahkarlığa görə törədi -
lən cinayətlərin edilməsi şəxsə sta-
tusdan başqa hər hansı daxili prob-
lemin həllini təmin edir. Maddi rifahın
olması insanda özünəinam yaradır,
onun sosial sahədə narahatçılığını
azaldır, paxıllıq, şəxsi qeyri-tarazlıq
keyfiyyətsizliklərini aradan qaldırır. 

Özünütəsdiq-zorlamanın törədil -
məsi zamanı geniş yayılmış motivdir.
Zorlama təkcə seksual tələbatın ödə -
nilməsi deyil, fərdi psixologiya və
qadına qarşı primitiv münasibətlərin
yaranması, təkcə şərəf və ləyaqətin
deyil, özünün şəxsiyyətini belə eybəcər
və ictimai təhlükəli vasitə ilə təsdiqlidir.
Zorlamanın subyektiv səbəbləri öncə
cinayətkarın özünüanlama xüsusiyyət -
ləri, onun hissləri, şüursuz vəziyyətdə
qeyri tarazlığı, kişi kimi sınması ilə
bağlıdır. Bu zaman hisslər kəskin
olaraq dəyişir, insan xəstə olduğunu
frustrasiya obyektinə çevrilir. Bu asılı -
lıqdan azad olma cəhdi, kişi kimi
özün təsdiq zorlamanın törədilməsinə
gətirib çıxarır. Bura təhlükəli kataqori -
yalı (vəhşi zorakılar) qəflətən tanış
olmadığı qadınlara hücum edən,
onların müqavimətini sındıran zora -
kılar daxildir. Onların rəftarı «ovçuların
rəftarına» oxşardır. Əksərən belə
«ovçular» işdə bir şəxsiyyət kimi
müsbət xarakterlidir, onlar ailədə

qayğıkeşdir. Amma başqa adamlara
münasibətdə mənfi hisslər bəsl?yir.
Alimlərə görə belə zorakılar qadınlar -
dan asılı, passiv mövqelidir. Bir qayda
olaraq onlarda avtoidentifikasiya, kişi
rolunda seksual təlabatın gərginliyi
olur, cinsi münasibətlərdə fiksasiya
pozulur. Məlum olur ki, belə şəxslər
uşaqlıqda hökmlü, dominantlıq edən
anaları və ixtiyarsız ataları olub. Onlar
öz ailələrini qurarkən psixoloji olaraq
əvvəlki ailə vəziyyətini təsəvvür edir -
lər, obrazlı desək, atalarının yerini
tuta raq analarına bənzəyən qadınlarla
ailə həyatı qururlar. 

Aparılmış tədqiqatlara görə daha
təhlükəli cinayət hərəkətləri silsilə
seksual qətllərin əsasında aşağıdakı
motivlər durur:

– qadınlara qarşı xüsusi amansız -
lıqla törədilən seksual qəsdin əlavə
təzahü ründə cinayətkarın simvolu
kimi qadınlardan psixoloji asılılıqdan
azad olmaq cəhdi.

– qadınlar tərəfindən bioloji və ya
sosial varlıq kimi qəbul edilməmə şəxs -
də öz bioloji və emosial statutusunu
həyatda itirmə qorxusu yaradır. 

– ağır psixotravmalı uşaqlığı keç -
miş şəxslərin bu anları qəbul et mə -
mək istəyi yarananda yeniyetmə lərə
hücumu şüursuz motivlərlə bağl? olur.

– qətllə nəticələnən yeniyetmələrə
hücum cinayətkarın qadınlarla normal
cinsi əlaqə yarada bilməməsi ilə bağ -
lıdır.
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Qoruyucu motiv – cinayətkar qətl
törədən zaman «müdafiə»sinin məq -
sədi reallıqda olmayan xarici təhlü -
kə dir. Misal:  O hələ uşaq ikən xüli -
qanlıq edərdi. O həmişə müqavimətə
hazır idi və özü ilə bıçaq gəzdirirmiş.
Bir gün o bir nəfərinə yumruq endir -
miş, guya bu şəxs onu tənqid edirmiş.
Sonralar o təsadüfən qarşısına çıxan
yeniyetməni bıçaqlamışdır. O öz hərə -
kətlərini belə izah edirdi: «o məni
təh qir etdi və mən buna dözə bilmə -
dim». Maraqlıdır ki, o onu təhqir
edəni yox onun yanındakı oğlanı öldü -
rüb. Bu isə o deməkdir ki, cinayətkarın
əsas məqsədi hücum etmək idi. Təhqir
isə aqressivliyini müdafiə etmək üçün
bəhanə idi. 

Qoruyucu motivlər eyni zamanda
zorlama və zorakı qətllərin əsasında
durur. Belə cinayətlərdə zərəçəkmiş
qa dının real və ya cinayətkarların xə -
yal etdiyi hərəkəti onun ləyaqətini
alçaldan hərəkət kimi qiymətləndirilir. 

Əvəzetmə motivi – çox vaxt zorakı
cinayətlər törədilərkən əvəzetmə
hərəkətlərindən istifadə edir. Belə ki,
ilkin məqsədinə hər hansı səbəblərə
görə çatmayan cinayətkarlar çalışır
ki, onu daha əlverişlisi ilə əvəz etsin.
Ci nayətkar bu yolla frustrasiya vəziy -
yətindəki əsəbi psixoloji gərginliyini
aradan qaldırır. 

Cinayət hərəkətlərinin «əvəz edil -
məsi» bir hücum obyektinin digəri
ilə əvəz ediliməsi yolu ilə ola bilər.

Birincisi hərəkəti «ümumiləşdirmə»
və ya «uzatma» yolu ilə. Bu zaman
zora kılıq hissləri frustrasiya mənbəyi
olan şəxsə qarşı olmur. Bu kimi hal-
larda cinayətkar dalaşdığı s?xs? qarşı
aqressivliyini o insanın yaxını və ya
dostlarına yönəldir. İkincisi, emosional
hal keçirmək yolu ilə; məsələn ögey
atasına nifrət edən yeniyetmə onun
əşyalarını korlayır. Üçüncüsü əvəzetmə
hərəkətləri zamanı aqressiya cinayət -
kar ların əlinə keçən cansız predmetlərə
və ya kənar şəxslərə qarşı yönəlir.
Be lə adamların aqressiyası daha təh -
lü kəlidir. Çünki onların hərəkətlərinin
obyekti kimi köməksiz vəziyyətdə
olan adamlar çıxış edir. Dördüncüsü,
«avtoaqressiya və ya aqressiv hərəkət -
ləri özünə yönəltməlidir. Bu zaman o
ozünə zədələr yetirir.

Oyun motivi-oğru, dələduzlar
arasında geniş yayılıb. «Oyunçu»
qismindəki cinayətkarlar təkcə maddi
rifah naminə deyil, onlara kəskin təəs -
sürat bəxş edən oyunların naminə bu -
nu edir. Belə ki, Artur Xeylinin «Çarx»
romanında Erix adlı oğru maddi cə -
hətdən təmin olunmuş, psixi cəhətdən
normaldır. Bir gun o mağazanın ətir
şöbəsinə daxil olarkən piştaxta üzə -
rin də ətir qutusu gördü. Erikin «sağlam
düşüncəsi» olmasına baxmayaraq
ağlına belə bir fikir gəldi. Norell- bu
ki, mənim ətrimdir. Axı niyə də onu
götürməyim? Bu zaman ağlasığmaz
bir güc ona əmr etdi. «Hərəkət et,
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vaxtını itirmə» o ətiri sumkasına qoy-
du, Çantanı bağladı. Çanta bağlanan
zaman onun səsi qulağında atəş kimi
səsləndi. Ona elə gəldi ki, bu saat
kimsə qışqıracaq. «Oğru!» lakin belə
bir şey baş vermədi. O hələ də öz-
özü nə fikirləşdi. «Axı onun çantasında
bu ətiri almağa yetərincə pulu var
idi? Ona bunu etməyə nə vadar etdi?
Son ra bu fikri yox oldu, onda şən əh -
val-ruhiyyə yarandı» göstərilən motiv
daha aydın dələduzluqda öz əksini
tapır. Bu isə ondan intellektual səviyyə
hiyləgərlik tələb edir. 

Belə cinayətkarlar ikili oyun həm
qaydalarla hə də aldatmaqla oyun
oynayır. Bunula o maksimal risk həyə -
canı yaşayır. Tədqiqatçılar belə cinayət -
karların iki tipini müəyyən edirlər.
Birinci tip cinayəkarlar uzunmüddətli
aktivlik və impulsivlik qabiliyyəti ilə
fərqlənir. Onlar kəskin hisslərə meylli
insanlardır. Onlar tipik ekstraventlərdir.
Onların xarici stimula ehtiyacı var və
həddən artıq ünsiyyətcil insanlardır.
Onlar ifşa edilməkdən qorxmurlar və
nəticəni düşünmürlər.

İkinci tip cinayətkarlar ətrafdakı -
lar da güclü təəssürat yaratmağa cəhd
göstərir, cinayətkar qrupda liderliyi
əldə etmək cəhdi ilə fərqlənir. Onlar
– qabiliyyətləri ilə dəyişmiş vəziyyətə
tez uyğunlaşır. Bu da onlara cinayət
törətməyə kömək edir. 

Özünəbəraət qazandırma motivi-
təqsirini inkar etmə və peşman olmama

ilə xarakterizə olunur. Belə bir sual
ya ranır. Hansı psixoloji mexanizmlər
he sabına onlar məsuliyyəti üzərlərin -
dən atmağa cəhd edirlər bu zaman
cina  yət hərəkətləri ilə hüquq pozul-
duqda əxlaqi hədləri tənzimetmə və
ya neytrallaşdırma aradan qaldırıl dı -
ğına görə özünümüdafiə (bəraət qa -
zan dırma) psixoloji mexanizmiləri
ya ranır. 

Cinayətkarın motivini daha yaxşı
başa düşmək üçün onları qisas, vəh -
şi lik, xüliqanlıq zəminində alçaq hərə -
kətlər, paxıllıq, ədavət zəminində və s.
ayırırlar. Bunların bəziləri özündə
müx təlif psixoloji motivləri birləşdirə
bilər. Məsələn, amansız və vəhşicəsinə
törədilən hərəkətlər psixoloji baxımdan
varlanma həvəsi, özünü ifadəyə tələbat,
paxıllıq, həyatın yaxşı keçməsi istəyi,
əyləncəli oyunlara həvəs, çətin öhdə -
sindən gəlinən tələbatlara həvəs (mə -
sələn, alkoqol və narkotik) və s. ilə
motivlənə bilər.

Psixi motivlərin öyrənilməsi cina -
yətin əsasında duran hüquqi əhəmiy -
yətli hərəkətləri daha dərin mənalı edir.

Gənclər və yeniyetmələr tərəfindən
törədilmiş oğurluq və quldurluq əməl -
lərinin təhlilindən aydın olmuşdur ki,
hər bir üzvün motivi müxtəlif olmuş -
dur. Bəziləri pul ələ keçirib varlanmaq
istəmiş, digərləri isə qisas məqsədilə
cinayət törətmişlər. Psixoloji motivlərin
təhlili cinayət zamanı hər kəsin fəaliy -
yətini təsnifləşdirməyə, onların ictimai
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təhlükəliliyini müəyyən etməyə və
hər birinin cinayətdə rolunu müəyyən
etməyə imkan verir.

Bütün psixi motivləri dayanıqlı və
vəziyyətdən asılı olaraq özünü gös -
tə rən növlərə ayırmaq olar. Dayanıqlı
motivlərin öyrənilməsi üçün təqsirkarın
həyatı, obrazı, şəxsiyyətinin istiqaməti,
xarakterin xüsusiyyətləri öyrənilmə -
lidir. Vəziy yətdən asılı olaraq özünü
göstərən motivlər çox vaxt dayanıqlı
motivlərdən irəli gəlir. Bəzi hallarda
isə bu uyğunluq pozulur və hətta onlar
ziddiyyət təşkil edir. Bu cür motivlərin
inkişafının əsasını şəxsin emosional
vəziyyəyi təşkil edir. Buna görə vəziy -
yətdən asılı olaraq yaranan motivləri
başa düşmək üçün təqsirkarın emo-
sional xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır.

Bəzi motivlərin müəyyənləşdiril -
mə sinin çətinliyi əməldə motivin ol -
maması qənaitinə gəlməyə əsas verir.
Ancaq bu doğru deyil. Hər bir anlaqlı
şəxs tərəfindən törədilən əməldə iradi
və qeyri-iradi olaraq hər hansı motiv
olur. Bəzənsə təqsirkarın şifahı etirafı
əməldə “motiv dəyişməsi”nə gətirib
çıxarır. Buna görə də təqsirkarın söz -
lərinə inanaraq, onun psixoloji xüsusiy -
yətlərini təhlil etmədən motivin müəy -
yənləşdirilməsi müəyyən səhvlərə
gətirib çıxara bilər.

Professor B.H.Əliyevin qeyd etdiyi
kimi: “Motivlərin mübarizəsi nəticə -
sin də aparıcı motivin təsiri altında məq -
sədə nail olmanın vasitəsi müəyyən

edilir ki, bu da qəbul ediləcək qərarın
əsasını təşkil edir. Qəbul edilmiş qərar
konkret əməldə həyata keçirilir. Ümu -
miyyətlə, iradi iş zamanı insan əvvəlcə
həmin işin nəticəsini öz fikrində işləyir,
həmin nəticəni əldə etməkdən ötrü
lazım olan vasitə və imkanlrı müəyyən
edir. Beləliklə də, admda görüləcək
işə aid məqsəd aydınlığı əmələ gəlir.
Məqsəd çöx aydın olduqda motivlər
mübarizəsi baş vermir. Lakin impulsiv
hərəkətlər zamanı isə motiv olsada
məqsəd dərk edilmir. Psixoloji eks-
pertiza zamanı fərdin şəxsiyyətinin
və davranışının təhlili, onun motivasi -
ya sının psixoloji tədqiqi cinayət əmə -
linin motivinin düzgün qiymətləndiril -
məsinə imkan verir” (1. səh 96). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən
cinay’tin motivi cinayət baş verməzdən
çox-çox əvvəllər formalaşmış təhrik -
lərlə əlaqədar olur. Təsadüfi deyildir
ki, bəzən müəyyən cinayət əməlinə
görə yaxalanan şəxsin keçmiş əməlləri
ətraflı araşdırılarkən məlum olur ki,
həmin şəxsin nə qədər açılmamış ci -
na  yətləri olmuşdur. Bəzən də belə
cina yətlər özünün ağırlığı ilə fərq -
lən mişdir, başqa sözlə bəzi şəxslərdə
cinayət əməli stereotipləşmə mex-
anizmi ilə formalaşır və onun cinayət
əməlinə adət etməsini, ondan yaxasını
qurtarmaq istəməməsini aydın surətdə
göstərir. Belə şəxslər, adətən qatı
cinayətkarlar hesab olunurlar və onla -
rın cinayət əməli şəxsiyyətlərinin
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yönümündə, sərvətlər sistemində aydın
surətdə özünü biruzə verir. Elə buna
görə də onların cinayət əməllərinin
motivləri də spesifik səciyyə daşıyır
və sanki belə motivlər onların cinayət
əməllərinin dəyişilməz, sabit motivinə
çevrilir. Bu halda onlar üçün nə üçün
cinayət etmisən sualı qəribə assosiasiya
yaradır: nə üçün cinayət etməməliyəm
və ya, cinayət etmədən dura bilərəm -
mi? Bu suallar başqalarına deyil,
özlərinə yönəlmiş olur, yəni daxildə,
təhtəlşüur sferasında baş qaldırır, çünki
bunun üçün artıq zəruri steorotip
yaranmışdır. Belə bir stereotip cinayət
əməlinin həyata keçirilməsi üsulların -
da, yəni xüsusi qəddarlıqla yerinə
yeti rilməsində də özünü göstərir. Bu,
müqəssirin həyata, insanlara, onların
sağlamlığına, ləyaqətinə münasibətinin
xarakterindən irəli gəlir. Buna görə
də ayrı-ayrı cinayətkarlar öz cinayət
əməllərini həyata keçirərkən insan
şəxsiyyəti üzərində ehtikarlığa, qəddar -
lığa xüsusi olaraq jan atırlar. Təsadüfi
deyildir ki, belələrini qəddar cani he -
sab edirlər, çünki onlar yalnız cinayət
əməlinə yol vermir, həm də əxlaqi-
mənəvi cəhətdən pozulduğunu, yəni
deqredasiyaya uğradığını, cəmiyyətdə
movcud olan əxlaq normalarına,
sərvətlər sisteminə məhəl qoymadığını
aydın surətdə görmək olar. Belə

cinayətkar şəxsiyyətin cinayət əməlləri
və onları həyata keçirmə yolları insan
həyatına, sağlamlığına, onun insani
ləyaqətinə dərindən toxunmaqla yanaşı
daha çox özünün amansızlığı, qəd dar -
lığı ilə fərqlənir. Yəni belə qəddar şəxs
cinayət törədərkən zərərçəkənə qarşı
ağır işgəncə vermək, yaxud cina yət
əmə lini çox soyuqqanlıqla yerinə
yetirmək üsuluna, yəni zərərçəkənin
ona rəhm etməklə bağlı xahiş və yal -
va rışlarına baxmayaraq bəzən də öz
qurbanını diri-diri odda yandırır. Belə
bir cinayət üsuluna əl atmaq cina yət kar
şəxsiyyətinin amansızlığı, qəddarlığı,
sadizmi ilə şərtlənir, yəni onun qəlbində
bəşəri hiss və əxlaqın özünə lazımınca
yer etmədiyini bir daha sübut edir.

Cinayət hadisəsinin baş vermə
səbəbinin və cinayətkar şəxsiyyətin
öyrənilməsi konkret cinayət zamanı
ortaya çıxan suallara söykənməlidir.
Təqsirkarın şəxsiyyəti cinayətin açıl -
ması məqsədilə təqsirkara köklü həd -
lərdə təsirlə, tədqiqat fəaliyyətində
rəftarın taktikasının seçilməsilə, təqsir -
karın düzgün şəkildə dindirilməsi ilə,
əldə olunan məlumatların düzgün qiy -
mət ləndirilməsi ilə, tərbiyəvi təsirlə,
cəzanın seçilməsi ilə, cinayətin səbəb -
lərinin öyrənilməsi və onların qarşı -
sının alınmasına yönələn tədbirlərlə
qar şılıqlı əlaqədə öyrənilməlidir. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Абстракт

Изучение психологического значения причины происшествия пре -
ступления является основной целью статьи. Здесь были изучены какие глу-
бокие психологические факторы отражают преступления, имеющие цель
мести, ревности, сексуальные цели. Также в статье широко изучена роль
таких мотивов совершения преступления как самоутвер ждение, игра, замена,
защита, самооправдание.

Например, в статье приведен разбор, с психологической точки зре ния,
желания обогащения, самореализации, зависти, хорошего жизне- провежде-
ния во время жестоких преступлений.

Изучение психологических мотивов, исследование юридически значи-
мых поступков в ходе преступления делает статью ещё более значимой.

Вследствие разбора воровства и грабительских поступков подро стков в
статье становится ясно, что мотив каждого члена в ходе пре ступления был
разным.

Разбор психологических мотивов во время преступления позволяет клас-
сифицировать деятельность каждого, определить их роль каждого в соверше-
нии преступления.



PSYCHOLOGICAL NATURE OF THE CAUSE OF
THE OCCURRENCE OF CRIME

Abstract

The study of the psychological significance of the causes of the crime
scene is the main purpose of the article. There were studied what deep psy -
chological factors reflect the crime, having the purpose ofrevenge, jealousy,
sexual purpose. The article also extensively studied the role of motives for
such crimes as self-affirmation, the game, replacement, protection, self-jus-
tifıcation.

For example, in the article the analysis, from a psychological point of
view, the desire to enrichment, fulfıllment, envy, good zhizneprovezhdeniya
during the brutal crimes.

The study of psychological motives, the study of legally signifıcant
actions during the crime makes the article even more significant.

Due to parse theft and predatory actions of adolescents in the article
makes it clear that the motive of every member in the course of the crime
was different.

Analysis of the psychological motives of the crime at the time to classify
each activity, to determine their role in the commission of each offense.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şura -
sın da müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol N° 02)

Rəyçi: R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Məqalə redaksiyaya 11 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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Hüquqazidd davranışlı yeni -
yetmələrin şəxsiyyətinin
öyrənilməsində, prosessual

fəaliyyətin və onun subyektlərinin
təhlilində fərdi yanaşma insanların
hərəkətlərinin həqiqi motivlərini,
onların həddən ziyadə mürəkkəb
münasibətlərini dərindən öyrənməyə,
psixoloji qanunauyğunluqlarını aşkar
etməyə imkan verir. Məhz fərdi ya -
naşma hüquqazidd davranışlı yeni -
yetmələrin fəaliyyətinin xarakterini,
onun həyat şəraitini, bununla da hüqu -
qun tələblərinə qarşı çıxmağa təhrik
edən motiv və məqsədləri müəyyən
etməyə şərait yaradır.

Hüquqazidd davranışlı yeniyetmə -
lərin şəxsiyyətinin sosial-psixoloji
xarakteristi-kasının əsasında belə bir

ümumi prinsipial mövqe durur ki, in-
san cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqə pro -
sesində yaranan keyfiyyətlərin məcmu -
sundan ibarət sosial varlıqdır. Onun
fərdi xüsusiyyətləri - bu məcmunun
hissələrindən biridir. Bunu nəzərə al-
maqla şəxsiyyəti bizə lazım olan
istiqamətdə formalaşdırmaq olar. Ümu-
mi sosioloji planda hər bir konkret
şəxsiyyətin üç əsas əlaməti göstərilir:
mənəvi, əxlaqi və fiziki. Mənəvi tərəf
şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiy -
yətlərini və yaxud da psixoloqların
dediyi kimi, xarakter, temprament,
bacarıqlar, maraqlar və bir sıra digər
psixolojı xüsusiyyətləri əks etdirir.
Əxlaqi tərəf isə öz hərəkətlərini kollek-
tivin maraqları ilə müqayisə etməyə
imkan verən prinsipləri əks etdirir.
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HÜQUQAZİDD DAVRANIŞLI YENİYETMƏLƏRİN
ŞƏXSİYYƏTİNİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İmdad Əlizadə 
BDU-nun psixologiya 

kafedrasının doktorantı
E-mail:imdad1980@rambler.ru

Açar sözlər: yeniyetmə, cinayətkar şəxsiyyət, hüquqazidd davranış,
prosesual fəaliyyət, kriminaloji, motivlər kompleksi, hüquqi düşüncə, fərdi
xüsusiyyətlər
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мотивов, юридическое мышление, личные качества. 

Key words: juvenile, criminal personality, illegal behavior, procedural
activity, criminogenic, complex of the motives, legal thought, individual
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İnsanın fiziki vəziyyəti bir çox hallarda
onun mənəvi durumunu müəyyən edir,
davranışın tələblərini nizamlayır. Bizi
şəxsiyyətin bütün tərəfləri maraqlan -
dırır. Çünki psixoloji və sosial-psixoloji
keyfiyyətlər şəxsiyyətin ictimai-siyasi
və fiziki cəhətlərinin dialektik məc -
musunda əks olunur.

Aydındır ki, şəxsiyyətin inkişafında
sosial amillər müəyyənedici rol oyna -
yır. Bu baxımdan sosial amillər
müxtəlifdir və onlar qarşılıqlı əlaqədə
şəxsiyyətin inkişafını şərtləndirirlər.
Uşaq doğulduğu gündən valideynləri -
nin statusu və ya vəziyyətindən, iqti-
sadi, siyasi və hüquqi mövqeyindən,
peşəsindən, təhsilindən və sairdən
asılı olaraq müəyyən ictimai mühitdə
formalaşır. Ailənin maddi və mədəni
həyat səviyyəsində əmələ gələn kəskin
dəyişikliklər şəxsiyyətin formalaşması
şəraitinə bilavasitə təsir göstərir.
Ailənin statusu bu və ya digər dərəcədə
davamlı olduqda isə şəxsiyyətin ayrı-
ayrı keyfiyyətlərinin möhkəmlənməsi
üçün əlverişli şərait yaranır (1,s.110).

Qeyd edək ki, yeniyetmənin
inkişafı prosesinin özünəməxsus daxili
məntiqi vardır. Onu müəyyən etmədən
ətraf mühitin təsirləri ilə şəxsiyyətin
inkişafı prosesinin qarşılıqlı əlaqəsini
aydınlaşdırmaq əslində mümkün deyil.
Psixoloji baxımdan başlıca məsələ
ondan ibarətdir ki, həyat şəraiti öz-
özünə, yəni bilavasitə, birbaşa uşağın
psixi inkişafını, o cümlədən onun bir

şəxsiyyət kimi formalaşması prosesini
müəyyən edə bilməz. Eyni bir şəraitdə
uşaqlarda müxtəlif psixoloji
xüsusiyyətlərin formalaşması da məhz
bununla izah edilməlidir.

Məlumdur ki, şəxsiyyətin formalaş -
ması prosesi vasitəli xarakter daşıyır.
Fərd, ictimai münasibətləri öz-özünə
deyil, ancaq özünün aktiv fəaliyyəti
va sitəsilə mənimsəyir. Bu nöqteyi-
nə zərdən fəaliyyət şəxsiyyətin for -
ma laş ma sının əsas şərtlərindən biri
kimi qiymətləndirilməlidir. Şəxsiyyət
formalaşdıqca fəaliyyətin xarakteri
köklü şəkildə dəyişir. Yəni şəxsiyyətin
təlabatları əsasında fəaliyyətin motiv -
ləri formalaşır, “motiv- məqsəd” vek-
toru əmələ gəlir və o fəaliyyətin əsas
struktur vahidinə çevrilir. Bundan asılı
olaraq fəaliyyətin tərkibinə daxil olan
bütün idrak proseslərinin də xarakteri
dəyişilir. Onlar şəxsiyyətin xüsusiy -
yətləri ilə şərtlənməyə başlayırlar.
Beləliklə də fəaliyyət prosesində şəx -
siyyətin təlabat-motivasiya, emo siya
və idrak sahələri bir-birinə nüfuz edir,
onlar tədricən qarşılıqlı əlaqədə inkişaf
etməyə başlayırlar.

Qeyd edək ki, şəxsiyyətin quru lu -
şunda obyektiv və subyektivin dialek -
tikası özünü aydın şəkildə büruzə ve -
rir. Maddi (obyektiv) şərait özü-
özlüyündə təcrübi fəaliyyət üçün stimul
ola bilməz. Maddi şəraitlə qanunazidd
olan hərəkətlər arasındakı əlaqə
vasitəlidi. Obyektivlik yalnız şüurda
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əks olunaraq, ideal davranış motivinin
formasını alandan sonra hərəkət stim-
ulu səviyyəsinə qədər qalxır. Bununla
da istənilən növ fəaliyyətdə olduğu
kimi qanunazidd olan hərəkətlərin
əsa sında da həmişə vadaredici səbəb
durur. Bu baxımdan istənilən, o
cümlədən də qanunazidd fəaliyyət
həmişə müəyyən psixoloji və sosial-
psixoloji çalara, motiv və məqsədli
spesifıkasiyaya malikdir. Bir çox hal-
larda şəxsiyyətin bu və ya digər
xüsusiyyətləri öz məcmuyunda insan
davranışında müəyyən sapdırmalara
gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində
hüquqazidd hərəkətlərin törədilməsinə
səbəb olur. Buna görə də cinayətdə
müəy yən kriminaloji və prosesual
əhə miyyətli fərdi xüsusiyyətlər və
psixoloji cəhətlər əks oluna bilər.
A.A.Qersenzonun sözlərilə desək
psixoloji və sosial-psixoloji cəhətlər
cinayətin törədilməsinə gətirib çıxaran
səbəbləri öyrənməyə imkan verir. 

Görkəmli tədqiqatçı B.S.Dagel
bütün cinayət motivlərini üç qrupa
ayırır. O, birinci qrupa ictimai təhlükəli
motivləri daxil edir: 1. Antidövlət
mo tivləri. 2. Şəxsi motivlər. 3. Dini
motivlər. Bu motivlər hüquqi cinayət
xarakteri daşıyır. Onlar cinayət məsu -
liyyətinin müəyyənləşdirilməsi və
cəzanın tətbiqi zamanı nəzərə alınır.
B.S.Dagel ikinci qrupa ictimai neytiral
motivləri daxil edir. Bura zərərçəkənin
düzgün olmayan hərəkəti ilə bağlı

incik lik, utancaqlıq, yazıqlıq, maddi
maraq və s. aiddir. Üçüncü qrupa aid
olanlar ictimai səmərəli motivlər kimi
xarakterizə olunur. Bu motivlər
cinayəti yumşaldan hallar kimi nəzərə
alına bilər.

Aydındır ki, motiv davranışın sub-
yektiv əlamətlərı sferasına daxil olsa
da öz-özlüyündə nə ictimai təhlükəli,
nə də xeyirlı ola bilər. Beləliklə, məhz
sosial-psixoloji məzmun əsasında
cinayət motivlərinin təsnifatı
qurulmalıdı. Sosial-psixoloji məzmun
və əxlaqi-etik qiyməti nəzərə almaqla
cinayət motivlərini aşağıdakı qruplara
ayırmaq olar. 

1. İdeya-siyasi xarakterli motivlər.
2. Eqoizmin müxtəlif formalarını təşkıl
edən motivlər. 3. Alçaq məzmunu ol-
mayan motivlər. 

1-ci qrupa aid motivlər insanın
dövlət və ictimai quruluşa münasibətini
xarakterizə edir.

2-ci qrupun motivləri daha çox
cinayət-hüquqi əhəmiyyətə malikdir.
Onlar şəxsiyyətlə daha sıx bağlıdı və
onun individual-psixoloji xüsusiyyət -
lərini xarakterizə edir.

AMEA-nın müxbir üzvü, professor
B.Əliyevə görə, bu motivlər daha çox
məhsuliyyəti artıran hallar kimi qəbul
edilməlidir. Bu qrupun daha geniş
yayılmış motivləri sırasına qisas,
qısqanclıq, acıq daxildir. Alçaq məz -
munlu motivlər cinayətin baş vermə -
sinin səbəbləri kimi çıxış edir. Yetkinlik
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yaşına çatmayan uşaqlar isə arağın
təsiri altmda cinayət törədirlər. Bunun
motivi isə spirtli içkiyə olan tələbatdır.
B.Əliyevin fikrincə, cinayətin törədil -
məsində iradə də mühüm rol oynayır.
İradə şəxsiyyətin davranışını nizam-
layan şüurlu məqsədyönlükdür: “İradə -
nın inkişafı davranış motivlərinin
seçil məsinə, müxtəlif motivlərin müba -
rizəsində müəyyən qərara gəlinməsinə
xidmət edir. İradənın əxlaqiliyi mənəvi
və hüquqi məhsuliyyətin dərk edilməsi
ilə müəyyən olunur (6,s. 65).” 

Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət
törədənlərin əksəriyyəti (bəzi patoloji
hallar istisna olunmaqla) psixoloji
planda olan digər insanlardan fərqlən -
mirlər. Onlar əksər hallarda başa dü -
şürlər ki, törətdikləri cinayətin cəzasını
çəkməli olacaqlar.

Aparılmış tədqiqatların təhlilindən
aydın olur ki, davranışdakı nöqsanlar
sabit və qeyri-sabit, uzun və qısamüd -
dətli, güclü və zəif olur. Bütün bu
nöq sanların səbəbi də mövcud şərait
ola bilər. Həmin şərait onun uzun və
qısa müddətliliyindən asılı olmayaraq
insana öz mənfı təsirini göstərə bilər.
Bu isə öz növbəsində cinayətin törədil -
məsinə gətirib çıxarır. 

Hüquqazidd davranışlı yeniyetmə -
lərin əksəriyyətində ictimai qiymətli,
yüksək ideallar mövcud deyil. Onlarda
intellektual və ümumi inkişaf çox
aşa ğı səviyyədədi.(5, s. 34) Hüquq
dü şüncəsindəki nöqsanlardan başqa

psixoloji və sosial-psixoloji xarakterli
çatışmazlıqlar davranışda müəyyən
məna kəsb edir. Bu mənada acgözlük,
mərhəmətsizlik, qərarsızlıq, eqoizm,
həddindən ziyadə şöhrətpərəstlik,
qəddarlıq, intellektual kütlük, qısq -
anclıq kimi hisslər xüsusı rol oynayır.
Sosial tədqiqat materialları göstərir
ki, xuliqanlıqda ittiham olunanlarm
44,2%-i bu cinayəti inciklik və intiqam
hissi, 6,6%-i qısqanclıq hissinin təsiri
altında törədiblər. 28,2%-inin isə
zərərçəkənə qarşı şəxsi qərəzliyi
varıydı. Psixoloji nöqsanlar cinayətin
törədilməsinə xidmət edə bilər. Çünki
onlar keçmış təsirlərlə determinasiya
olunmaqla sosial-psixoloji proseslərin,
vəziyyət və keyfiyyətlərin mürəkkəb
sistemində müəyyən dəyişikliklər
yaradır. Düzdür, bu sistemin müxtəlif
kompanentləri insanın davranışında,
onda ayrı-ayrı nöqsanların yaranmasın -
da heç də eyni rol oynamır. Bunlardan
bir qismi müvəqqəti psixoloji proseslər
və vəziyyətlərdi. Onlar müsbət təsirə
daha çox və asan məruz qalırlar(11,s.
26). Sonda isə normallaşdırılır. Digər -
ləri isə davranışın əsas xətləri hesab
olunur, tədricən mənəvi simanın əsas
xüsusiyyətlərinə çevrilir və onlarm
aradan qaldırılması üçün uzunmüddətli
təsir tələb edir. Məhz sosial-psixoloji
keyfiyyətlərin məcmuyu ilə insanın
davranışı xarakterizə olunur. İndiyə
qədər biz ümumilikdə hüquqazidd
davranışlı yeniyetmələr haqqında
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danışırdıq. Burada həmin ifadənin
geniş məzmunu nəzərdə tutulur. Yəni
həm cinayət törədərək məsuliyyətə
cəlb olunan, həm də cəlb olunmayan
insan haqqında danışılırdı. Axı hüquqa -
zidd davranışlı yeniyetmələr onların
törətdikləri cinayətin üstü açılmayan
zaman da mövcuddu. Təbii ki, məh -
kəmə psixologiyasını bir tərəfdən
cinayətin törədilməsi ilə bağlı olan
sosial-psixoloji hadisələr, cinayətkar
fəaliyyətində və ya fəaliyyətsizliyində
antisosial istiqamətin formalaşdırılması
və reallaşdırılmasının sosial-psixoloji
və psixoloji qanunauyğunluqları, digər
tərəfdən isə cinayətkar şəxsiyyətin
keyfiyyət və xüsusiyyətləri maraqlan -
dırır. Hüquqazidd davranışlı yeniyet -
mə lərin şəxsiyyətinin əsaslı şəkildə
öyrənilməsi zəruriyyəti məhkəmə-hü -
quq və məhkəmə-prosessual qanun -
vericiliyin tələbatlarından irəli gəlir.
Eyni zamanda, bu, istintaq və məhkə -
mə təcrübəsinin zəruri ehtiyacları ilə
izah olunur. Çünki hüquqazidd davra -
nışlı yeniyetmələrin şəxsiyyəti haq -
qında məlumatların toplanması müs -
təntiq və hakimlərə istintaq və məhkə -
mə işlərinin keçirilməsinin daha
əlverişli, effektli üsul və vasitələrini
müəyyən etməyə imkan verir.

Qeyd edək ki, hüquqazidd davra -
nışlı yeniyetmələrin şəxsiyyətinin
psixoloji keyfiyyətlərinin öyrənilməsi
ittihamın irəli sürülməsi məsələsini
daha dərindən, hərtərəfli və obyektiv

həll etməyə, törədilən cinayəti daha
düzgün qiymətləndirməyə, cinayətkara
ədalətli cəza ölçüsünü müəyyən
etməyə, ən əsası isə şəxsiyyətin məh -
kəmə-prosessual fəaliyyətin subyekti
qismində iştirakından asılı olaraq onun
psixoloji və sosial-psixoloji key fiyyət -
lərində baş verən dəyişiklik ləri müəy -
yən etməyə imkan verir. Ədəbiyyatda
qeyd olunur ki, bu keyfiyyətlərin
(xüsusiyyətlərin) öyrənilməsi istintaq
işləri aparılan müddətdə iştirakçıların
davranışını düzgün qiymətləndirməyə
və onlara fərdı-psixoloji yanaşmanı
müəyyən etməyə kömək edə cək
(11,s.25).

Bu xüsusiyyətlərin müəyyənləşdi -
ril məsi zamanı aşağıda qeyd etdiyimiz
məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
1.Müəyyən psixoloji vəziyyətlərin
yaranmasma gətirib çıxaran prosessual
hal; 2. Şəxsin xasiyyətinə təsir göstərə
bilən müəyyən psixoloji keyfiyyətlərin
mövcudluğu; 3.Törədilmiş cinayətə,
istintaq və məhkəmə işinə, məhkəmə-
prosessual fəaliyyətin digər subyekt -
lərinə münasibət; 4. Baş verə biləcək
nəticələrin təhlükəsinin dərki, müəyyən
daxili gərginlik.

Bu prosesin bütün mərhələlərində
hüquqazidd davranışlı yeniyetmələrin
davranışı onun şəxsiyyətinin bütün
tərəflərinin (fikir, hiss, xasiyyət, iradə,
bacarıq, maraq, əxlaq normaları və
dünyagörüşü və s.) qarşılıqlı əlaqəsinin
nəticəsidi.
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Bütün bu tərəflər cinayət məsuliy -
yətinə cəlb olunan yeniyetmənin
şəxsiyyətinin düşdüyü vəziyyətin
prizmasından təzahür olunur. A.F.Ko -
ninin fikrincə, unutmaq olmaz ki,
hüquqazidd davranışlı yeniyetmələr
demək olar ki, heç vaxt sakit vəziy -
yətdə olmur. Qapalı həbsxana şərai -
tində uzun həftələrin, ayların intizarı
məhkəmə hökmü qarşısındakı qorxu,
özünə və yaxınlarına görə keçirdiyi
xəcalət hissi müttəhim yerində əyləşən
adama sarsıdıcı və ya həyalandırıcı
şəkildə təsr edir.

L.E.Vladimirov isə yazır ki, hüquq -
pozuntusu onu törədəni rahat buraxmır.
O, mənəvi sakitliyini itirir, törətdiyi
əməl haqqında fikirlə yatıb-oyanır.
Mən elə bir insan tanımıram ki, cinayət
vasitəsilə xoşbəxtliyə nail olsun (4,
s.95).

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ədə -
biyyatda çox düzgün göstərilir ki,
hüquqazidd davranışlı yeniyetmələrin
şəxsiyyətinin tam öyrənilməsi, onun
törətdiyi cinayətin düzgün müəyyən
olunması, cəzanın müəyyənləşməsi
və onun yenidən tərbiyəsinin effektliyi
bir-birindən asılıdır. Bu, nəhayət,
cinayətkarın ilkin istintaq və məhkəmə
zamanı aparılan işin daha düzgün
taktikasının seçilməsinə, müdafiənin
təşkil olunmasına imkan verir. Bununla
belə prosessual və məhkəmə-psixoloji
ədəbiyyatda hüquqazidd davranışlı
yeniyetmələrin şəxsiyyətinin öyrənil -

məsi proqramı hələ ki, mövcud deyil.
Güman edirik ki, bu proqram bir neçə
istiqamətdən, hər şeydən əvvəl yeni -
yetmədə cinayətkar niyyətlərin yaran -
ması və onun xarakterinin, istiqamət -
lənməsinin öyrənilməsindən ibarət
olmalıdı. Qanunazidd hərəkətlərin
psixoloji və sosial-psixoloji əsaslarının
təhlilində yönəlişlər (ustanovkalar)
çox vacib yer tutur. Bu ilk növbədə
onunla izah olunur ki, yönəlişlər
davranışı müəyyən edir. Çünki o,
qoyduğu məqsədə nail olmağa çalışan
şəxsin fəallığını əks etdirir.

Proqramın ikinci hissəsi konkret
cinayətkarın şəxsiyyətinin xüsusiyyət -
lə ri nin, onlarm cəmiyyətdə ideal
davranış normaları ilə müqayisəsi
nöqteyi-nəzərindən öyrənilməsinə həsr
olunmalıdır. Bu mənada söhbət bir
tərəfdən cinayətkar şəxsiyyətinin
müsbət keyfiyyətləri, digər tərəfdən
isə onda baş verən davranış qüsurları
haqqında gedə bilər. A.V.Dulov çox
düzgün qeyd edir ki, cinayətkarın
şəxsiyyətinin müsbət xüsusiyyətləri
də var. İstintaq prosesi, baş verən hal-
lar, münasibətlər cinayətkarın şəxsiyyə -
tinin müsbət keyfiyyətlərinin aşkar
olunmasına, möhkəmlənməsinə və
inkişaf etdirilməsinə xidmət etməlidir.

Eyni zamanda, cinayətkarın şəx -
siyyətinin yaranmasına gətirib çıxaran
nöqsanlar kompleksi, ən əsası isə
sabit nöqsanlar hərtərəfli öyrənil mə -
lidir. A.Q.Kovolyov bu növ nöqsanlara
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hərislik, insan həyatına tam biganəlik,
kobudluq, əsəbilik, həyata laqeyd mü -
nasibət, intellektual kütlük, qəddarlıq
və başqalarını aid edir. Alimlər bu
kimi halları sosial-psixoloji nöqsanlar
hesab edir. Psixoloji proseslərə gəlincə,
onlar normada qalır. Çünki biz cinayət -
karın şəxsiyyətinin yaddaşında, zeh -
nində, təxəyyülündə, emosiya və iradi
hərəkətlərində heç bir nöqsanın şahidi
olmuruq. Düzdür, bəzi cinayətkarlarda
professional müşahidə qabiliyyəti və
təfəkkürü daha çox inkişaf edib

Elmi ədəbiyyatda hüquqazidd
davranışlı yeniyetmələrin şəxsiyyəti
üçün xarakterik olan sosial-psixoloji
cəhətləri ümumiləşdirmək haqda fikir -
lərə rastlaşırıq. Bunlara işin nəticəsi
ilə maraqlanmaq və bununla bağlı
olan fəal və ya passiv davranış, baş
verə biləcək nəticələr qarşısındakı
qorxu hissi, ruh düşkünlüyü, əksər
hallarda könüllü olaraq öz günahını
etiraf etməmək istəyi, həddən ziyadə
əsəbilik, əsəbi gərginlik, diqqətin
kəskinləşməsi və s. aiddir. Bu cəhətlər
bir çox amillərdən asılıdır. A.V.Dulov
onları fərqləndirərkən şəxsi keyfıyyət -
ləri, törədilən cinayətlə bağlı situasiya -
nın yeniliyini, törədilən cinayətə
münasibəti, seçilmiş davranış xəttini,
yaranan psixoloji münasibətlərin
xüsusiyyətlərini, işin materialları
haqqında xəbərdarlıq dərəcəsini, istin-
taq prosesində yaranan halları fərq -
ləndirir(11,s.81).

Bununla da ilkin istintaq prosesində
cinayətkarın şəxsiyyətinin sosial-
psixoloji xüsusiyyətlərinin özünü
göstərməsi, onun prosessual vəziyyəti,
istintaqın gedişinin şərtləri, ilkin istin-
taq zamanı onda yaranan narahatlılıq
dərəcəsi ilə müəyyən olunur. Bütün
bun lar müstəntiqdən cinayətkarın şəx -
siyyətinə qarşı fərdi psixoloji yanaşma
tələb edir. Cinayətkar şəxslə işin bu
mərhələsində müstəntiqin əsas vəzifəsi
onun davranışında, mülahizə lə rində,
insanlara münasibətdə, ictimai və hü -
qüq qaydalarına münasibətdə olan
bü tün özünəməxsusluqları nəzərə al-
maqdan ibarətdi. Ancaq bütün gör dük -
lərini və eşitdiklərini işin mate rialları
və şəxsi keyfiyyətlərlə təhlil edib, mü -
qayisə aparmaqla hüquqazidd dav ra -
nışlı yeniyetmələrin şəxsiyyəti haq qın -
da düzgün və obyektiv nəticə çıxarmaq
olar. Buna görə də ilkin is tin taq zamanı
sakitlik, təmkin, hüquqa zidd davranışa
yol verən yeni yetməyə diqqət göstər -
mək lazımdır. İstintaqın aparılması
özü-özlüyündə konkret hüquqazidd
davranışlı yeni yetmələrin şəxsiyyətinə
güclü qıcıq landırıcı ola bilər.

Hüquqazidd davranışlı yeniyetmə -
lərin şəxsiyyətinin psixoloji xarakte -
ristikası hüquqi, sosial-psixoloji ədə -
biyyatda dəfələrlə müzakirə olunan
cinayətkarın şəxsiyyətinin məhkəmə
təhqiqatının məqsədləri və həcmi ilə
bağlı məsələ də böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
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Bizi daha çox məhkəmə təhqiqatı
zamanı hüquqazidd davranışlı yeni -
yetmələrin şəxsiyyətinin psixoloji və
sosial-psixoloji cəhət və keyfıyyətləri -
nin öyrənilməsinin həcmi məsələsi
ma raqlandırır.

Hüquqazidd davranışlı yeniyetmə -
lərin şəxsiyyətinin sosial-psixoloji
keyfiyyətlərinin öyrənilməsi konkret
cinayət işinin məhkəmə təhqiqatında
əhəmiyyətli yer tutmalıdır. Sözsüz ki,
hüquqazidd davranışlı yeniyetmələrin
şəxsiyyətinin həm ilkin istintaq
prosesində, həm də məhkəmədə
psixoloji və sosial-psixoloji təhlili an-
caq o vaxt qiymətli ola bilər ki, bu
bütün iş materiallarının əsasında və
onlarla sıx əlaqəli şəkildə həyata keçir-
ilsin. Məhz bu cür psixoloji və sosial-
psixoloji təhlil məsələnin həllinə səbəb
ola bilər. Bunu A.F.Kon çox yaxşı
qeyd edir ki, qanun tələb edir ki, gü -
zəştlər baş verən hadisələrə əsaslanma -
lı dır. Amma bütün bunların arasında
ən əsas yer tutan cinayətkarın özüdür.
Buna görə də əgər onun həyatında,
şəxsiyyətində, hətta xasiyyətinin zəif
cəhətlərində siz güzəşt üçün əsas tapa
bilsəz, ittihamın sərt səsinə mərhəmət
səsini də əlavə etmək olar.

Hüquqazidd davranışlı yeniyetmə -
lərin şəxsiyyətinin psixoloji və sosial-
psixoloji xarakteristikası ilk növbədə
cinayət tərkibi ilə sıx əlaqəli şəkildə
tədqiq olunan və müəyyən şəraitdə
özünü göstərən şəxsi keyfiyyətlərin

qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
Düzdür, məhkəmə təhqiqatı zamanı
da cinayətkarın şəxsiyyətinin sosial-
psixoloji xarakteristikası məhkəmə
tərəfindən psixoloji xarakteristika ilə
yanaşı nəzərdən keçirilir.

Hüquqazidd davranışlı yeniyetmə -
lərin şəxsiyyətinin vacib sosial-psixolo-
ji əlamətləri eyni zamanda, onun
psixoloji qiymət göstəricisi hesab ol-
unur. Və əksinə cinayətkarın şəxsiy -
yətinin iradə, temprament, xasiyyət
və digər psixoloji keyfiyyətlərinin aş -
kar və tədqiq edilməsi insanın əsl
sosial-psixoloji məğzini qiymətləndir -
məyə imkan verir. Burada hüquqazidd
davranışlı yeniyetmələrin şəxsiyyətinin
xarici-sosial və psixoloji keyfiyyətlərini
tədqiq etməklə yanaşı, onun daxili
dünyası ilə də tanış olmaqla, keçmiş
həyatından tədqiq oluna biləcək hər
şeyi (sözsüz ki, əgər bu hadisələrin
törədilən cinayətlə əlaqəsi varsa)
cinayət faktı ilə tutuşdurmaq la zım dı
(5,s.76).

Əsas məsələ cinayət səbəblərinin
dərindən təhlili, fərdi psixoloji key -
fiyyətləri nəzərə almaqla cinayətka -
rın şəxsiyyətinin davranışının qiymət -
ləndirilməsidi. Məhz bu cür yanaşma
işi hərtərəfli, tam, obyektiv təhqiq
etməyə, cəzanı qanuni və məqsədyönlü
şəkildə tətbiq etməyə, cinayətin törə -
dilməsinə gətirib çıxaran səbəblərin
aradan qaldırılmasma kömək edəcək.
Hüquqazidd davranışlı yeniyetmələrin
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şəxsiyyətinin psixoloji cəhət və xüsu -
siy yətlərinin, cinayət törədilən zaman
onun psixoloji vəziyyətinin hərtərəfli
öyrənilməsi cinayətin növünü düzgün
müəyyən etməyə imkan verir.

Söhbət hüquqazidd davranışlı
yeniyetmələrin sosial-psixoloji xüsu -
siy yətləri haqqında gedərkən, problem
iki aspektdən öyrənilməlidir. İlk
növbədə, cinayətkarın şəxsiyyətinin
psixoloji xarakteristikası sözün geniş
mənasmda tədqiq olunmalıdı. Öyrə -
nilməsi lazım olan digər məsələ cinayət
törədən şəxsin məhkəmədəki davra -
n ışının psixoloji təhlilidı. 

Hüquqazidd davranışlı yeniyet -
mələrin şəxsiyyətinin psixoloji və
sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini xarak -
terizə edən başqa bir amil – tətbiq ol-
una biləcək cəzanın təhlükəsinin dərki
müəyyən daxili gərginlik hesab olunur.
Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanın
davramşının psixoloji təbiəti ondan

ibarətdir ki, irəli sürülən ittihamlardan
məyus olmuş insan bir qayda olaraq
baş verənlərin xəcalətini yaşayır.
Təcrübə göstərir ki, insan nə dərəcədə
ağır cinayət törətməsinə baxmayaraq,
başqalarının gözündə daha yaxşı
olmağa çalışır. Cəzanın qorxusu, ondan
qaçmaq istəyi məhkəmənin istintaq
prosesində imkan daxilində aradan
qaldırdığı daxili gərginliyi yara dır
(5,s.54).

Biz hüquqazidd davranışlı yeni -
yet mələrin şəxsiyyətinin formalaş ma -
sına təsir edən yalnız bəzi sosial-
psixo loji mexanizmlərə toxunduq, Bu
məsələlərin öyrənilməsi cinayətkarlıqla
mübarizənin yeni yollarının axtarılıb
tapılmasına, istintaq işlərinin dərindən
və hərtərəflı, obyektiv aparılmasına,
cinayətin baş verməsinə gətirib çıxaran
səbəblərin aradan qaldırılmasına
kömək edir.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С ПРОТИВОПРАВНЫМИ ПОВЕДЕНИЯМИ

Абстракт

В этой статье анализируется психологические и социально-психоло-
гические особенности подростков противоправными поведениями, си-
стематизируются ис-следования в этой области. 

Автор подчеркивает, что психологическая и социально-психологическая
характеристика подростков противоправными поведениями в первую
очередь расценивается на фоне личных качеств, выявлающихся в опре-
деленных условиях и в свете преступного содержания. 

Важные социально-психологические особенности личности подростков
противоправными поведениями одновременно являютса психологическиме
показателями. И наоборот, выявление и изучение психологических
качеств личности преступника – его воли, темперамента, характера
дает возможность оценивать реальную социально-психологическую
сущность человека. Совместно изучением социальных и психологических
качеств личности подростков противоправными поведениями, следует
изучать еще и внутренний их мир и имеющие отношение к факту пре-
ступления события их прошлой жизни. 

В конце автор приходит к мнению, что главное в этом деле -
тшательный анализ причин преступлений и оценка поступков подростков
противоправными поведенииями в свете психологических особенностей
их личности. Именно такой подход поможет всесторонно-объективному
изучению данной проблемы и предупреждению причин способствующих
совершению преступления.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PERSONALITY
OF TEENAGERS HAVING BEHAVIOR AGAINST LAW 

Abstract 

The article analyzes psychological and social-psychological peculiarities
of personality of teenagers having behavior against law as well as systematizes
the researches conducted on this field.

The author notes that psychological and social-psychological description
of personality of teenagers having behavior against law takes into account
the evaluation of personal qualities appeared in certain conditions and
investigated in close relation with crime. Important social-psychological
signs of personality of teenagers having the behavior against law are at the
same time taken as its psychological price indicator. Or otherwise the
analysis and investigation of criminal’s will, temper and disposition, other
psychological qualities make it possible to evaluate real social-psychological
essence of human being. In this case, it is necessary to compare everything
being related with criminal’s passed life (of course if these events have the
relation with crime) to crime facts, to get acquaintance with criminal’s inner
world together with investigating external-social and psychological qualities
of the personality of teenagers treating against law.

At the end, the author think that in this case the main thing is the
evaluation of behavior of teenagers treating against law through focusing the
attention on deep investigation of the reasons of crime and personal
psychological qualities. Just such approach will assist to avoid the reasons
resulting in crime and get objective investigation of the problem. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şurasında
müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 02). 

Rəyçi: Mustafayev M.H., psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 12 yanvar 2012-ci ildə daxil olmuşdur.
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