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Təlim prosesində tələbə şəx siy   -
yətinin formalaş ması pro se si ni

səciyyələndirərkən, «Mən» – konsep -
si ya anlayışı kimi mühüm mə qamın
üzərində dayanmaq və onun tələbənin
emosional sahəsinin inki şa  fına təsirini
aşkar etmək bizə mü hüm göründü.

«Mən» – konsepsiyanın ən mü -
hüm funksiyası – şəxsiyyətin daxili
uz laşmasının, onun davranışında nis -
bi dayanıqlılığın təmin edilməsidir.
Şəxsiyyətin inkişafı, onun fəaliyyəti
və davranışı «Mən» – konsepsiyanın
əhəmiyyətli təsiri altındadır. Qeyd et   -
mək lazımdır ki, ali məktəbdə tə lim
dövrü özlüyündə olduqca mü rək kəb
adaptasiya prosesidir. Tələ bə nin rast   -
laşdığı çətinliklər istər insanın xa -
rak terinin, temperamentinin, yö nüm -
lərinin xüsusiyyətlərindən, istər sə də
onun emosional sahəsinin xü su siy -
yət lərindən asılıdır.

Tələbə şəxsiyyətinin formalaş ma   -
sına psixoemosional proseslərin tə siri
haqqında məsələni tədqiq edər kən biz,
həyəcan, aqressiya, qorxu, frustrasiya
kimi məqamların üzə rin də dayan ma ğı
zəruri hesab etdik, çünki onlar təlim
dövrü ərzində, ses siya zamanı tələ bə -
nin şübhəsiz müşa yiətçiləri olurlar və
onun emosional gərginliyinin qaçıl -
maz ünsür lə ri dir lər. Şübhəsiz ki, hər
bir şəxs, kim az, kim isə çox dərə -
cədə, bu hissləri keçirir. Lakin bizim
üçün, onların mey dana gəlmə sə -
bəblərinin, onların nevrotizasiyanın,
adaptasiyanın sə viy  yəsinə və s.-yə
təsirinin aşkar edil məsi mühümdür.

İlk dəfə «həyəcan» anlayışı
S.Kye   kerqor tərəfindən irəli sürül -
müş dür. O, həyəcanı, qeyri-müəyyən
dərkedilməyən qorxu-qüssə kimi qə -
bul edərək, insan həyatının tarixini
müəyyənləşdirən başlıca amil hesab
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edirdi. Bəzi əsərlərdə qorxu bazal
emosiya kimi nəzərdən keçirilir, hə -
yəcan isə onun əsasında, digər fun -
damental emosiyalarla kombina si-
ya da formalaşan hal kimi qəbul edi -
lirdi (1, səh.31). Deməli, differensial
emosiyalar nəzəriyyəsinə əsasən, hə -
yə can – qorxunun digər baza emo -
siyaları ilə qovuşması nəticəsində
ya ra nan dayanıqlı kompleksdir. Bu
mövqe lokal xarakter daşıyır və gös -
tərilən nəzəriyyənin hüdudlarından
kənarda nisbətən az ardıcıllığa ma -
lik dir. İ.Sarason, diqqətin yönəl mə -
sindən irəli gələrək, həyəcanla qorxu
arasında fərqi göstərir: qorxu zamanı
insanın diqqəti zahirə yönəlmiş olur,
həyəcan zamanı isə o insanın daxili
vəziyyətini təsbit edir. Bir çox halda
həyəcan və qorxu qarşılıqlı əvəz olu -
nan anlayışlar kimi istifadə olunur -
lar.

Ənənəvi olaraq, həyəcanın öyrə -
nil məsinin Z.Freydin əsərlərindən
başlandığı hesab olunur. Freyd hə yə -
canın 3 növünü fərqləndirmişdir:
rea listik, nevrotik və əxlaqi. O belə
hesab edirdi ki, həyəcanı– «Eqo»nu,
intensiv impulslardan irəli gələn
təhlükə haqqında xəbərdar edən
siqnal rolunu oynayır. Cavab olaraq,
«Eqo», aşağıdakılar da daxil olmaq -
la, bir sıra mühafizə mexanizm lə rin -
dən istifadə edir: sıxışdırılma, pro -
yeksiya, əvəzolunma, rasional laş dır -
ma və s. Z.Freydə görə, «Qorxu –

affekt vəziyyətidir, yəni, «həzzal -
maq – həzz almamaq sıra sın dan olan
müəyyən duyğuların, gər gin liyin bo -
şalmasının müvafiq inner vasiya ları
və onların qavran ma sı ilə, birləş mə -
si dir, habelə, çox gü man ki, əhə miy -
yətli müəyyən hadi sənin əks olun -
ma sıdır» (2, səh.18).

Alfred Adlerdə həyəcan problemi
onun mərkəzi və universal nata mam -
lıq hissi konsepsiyasına daxildir.
«Natamamlıq hissi» terminindən
А.Adler, digər psixoloqların «həyə -
can» terminindən istifadə etdikləri
kimi istifadə edir. O natamamlıq fak -
tını» natamamlıq hissindən» fərqlən -
di rir. Natamamlıq hissi digər in san -
larla müqayisədə formalaşır. Sub -
yekt öz «Mən»-ini natamam bir hal
kimi qəbul etməyə başlayır. Özünün
«Mən»-inə münasibətdə, hadisələrin
obyektiv vəziyyəti ilə bağlı forma -
laşan bu hiss, özünün natamamlığını
kompensasiya etmək və özünün
üstün lüyünün köməyilə təhlükəsizlik
əldə etmək meyli yaradır. O belə eh -
ti mal edir ki, natamamlıq hissi insa nın
özünüinkişafa, yüksəlməyə və kom -
pen sasiyaya olan bütün me yil lərinin
mənbəyidir. Nevrotik nata mam lıq
hissi nevrotik xarakterin for malaş -
ma sının hərəkətverici qüv və sidir. 

Karen Xorni isə həyəcanın açıq-
aydın irrasionallığından və həyə ca nın
acizliyindən danışır. «İstər qorxu,
istərsə də həyəcan təhlükəyə adekvat
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reaksiyalardır, lakin qorxu halında
təhlükə labüddür, obyektivdir, həyə -
can halında isə o (təhlükə) gizlidir və
subyektivdir. Başqa sözlə, həyəcanın
intensivliyi, konkret adam üçün veri -
lən vəziyyətin daşıdığı mənaya pro -
por sionaldır. Həyəcanın səbəbləri
isə, mahiyyət etibarilə, ona məlum
de yildir». Həyəcanın tərkib hissə lə -
rin dən biri – qorxudur. «Qorxu – fər -
din bioloji və ya ictimai mövcud lu -
ğu na təhlükə törədən vəziyyətlərdə
mey dana çıxan və həqiqi və ya uydu -
rulmuş təhlükənin mənbəyinə yö -
nəlmiş emosiyadır».

Bütövlükdə, həyəcan – şəxsiy yə -
tin uğursuzluğunun, onun dezadapta -
si  ya sının subyektiv təzahürüdür.
Emo   sional diskomfortun yaşantısı,
göz lənilən təhlükənin qabaqcadan
du yulması kimi həyəcan insanın, hə -
yə canın situativ yaşanmasızamanı
aktual olan və daimi həyəcan halında
hipertrofiyaya uğramış bədəndə da -
yanıqlı şəkildə dominantlıq edən
əhəmiyyətli təlabatlarının ödənilmə -
mə sinin ifadəsidir.

Deməli, həyəcan – şəxsiyyətin
ciz gisi, qorxuya hazırlanmasıdır. Bu,
qorxuya müvafiq reaksiyanı təmin
edən, mümkün olan təhlükə vəziy yə -
tində sensor və hərəki gərginliyin,
məqsədyönlü hazırlanmış diqqətin
artması vəziyyətidir.

Qorxu, situativ və şəxsiyyət baxı -
mından kəskin və xroniki şərtlənmiş,

instinktiv və ictimai vasitələnmiş hal
kimi təsnif edilir. 

İfadə olunma səviyyəsinə görə
qorxu dəhşətə, hürküyə, qorxunun
özünə, narahatlığa və həyəcana bö lü -
nür. Özünün mənfi çalarına baxma -
ya raq, insanın psixi həyatında qorxu
müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir.
Təhlükəyə reaksiya kimi, qorxu
onunla görüşməkdən yaxa qurtar ma -
ğa imkan verir və bu yolla psixi
tənzim lənmə sistemində adaptiv rol
oynayır. Bu – əhatə edən gerçəkliyin
dərk edilməsinin özünəməxsus vasi -
təsidir. Müəyyən mənada qorxu –
«Mən»-in xaricdən yad, qeyri-məq -
bul təsirdən mühafizə olunması üsu -
ludur, qorxu, daxili psixi resursların
inteqrasiyasını dəstəkləyərək, xarici
təhlükə qarşısında «Mən»-i səfərbər
edə bilər. 

Qorxu həyəcanın ən başlıca tər -
kib hissəsi olduğundan, onun öz xü -
susiyyətləri mövcuddur. Funksio nal
olaraq, qorxu gözlənilən təhlükə
haqqında xəbərdarllıq kimi çıxış
edir, diqqəti onun mənbəyində cəm -
ləşdirməyə imkan verir, ondan yaxa
qurtarmaq yollarını axtarmağa vadar
edir. Onun affekt gücünə çat dığı
halda, o davranış stereotiplərini (qa -
çı şı, donub qalmağı, mühafizə aqres -
siyanı) aşılamağa qadirdir. Əgər
təhlükənin mənbəyi müəyyən edil -
mə mişdirsə və ya tanınmamışdırsa,
bu halda, meydana gələn hal həyə -
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can adlanır. Həyəcan – təhlükənin
qeyri-müəyyənliyi vəziyyətlərində
meydana gələn və hadisələrin uğur -
suz inkişaf edəcəyinin gözlənmə -
 sində üzə çıxan emosional vəziyyət -
dir.

Həyəcanın surətli təsvirini geş talt
te rapi yanın banisi F.Perlz ver miş dir:
«…həyəcanın düsturu çox sadədəir:
Həyəcan – indi ilə onda arasında
pozulmadır» (3, səh.178).

Son illər həyəcanı, təhlükə vəziy -
yətinin aradan götürülmədiyi halda,
davam edən qorxu kimi və ya aşağı -
dakı üç komponentin məcmusu kimi
təsvir etməyə üstünlük verirlər:
1) «ifa də oluna bilməyən və xoşagəl -
məz qabaqcadan hissetmənin sub -
yek tiv yaşantısının»; 2) «bədənin
reak siyalarının (tərləmənin, nəfəsal -
manın tezləşməsi»; 3) kənar olunma
və ya yaxa qurtarma ilə bağlı olan
davranışın» (4, səh.71).

Psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatda
həyəcanın başa düşülməsinə bir neçə
yanaşmanı fərqləndirmək olar. Bəzi
tədqiqatçılar həyəcanı əsas etibarilə
stress vəziyyətləri çərçivəsində, çə -
tin, təhlükəli, qeyri-adi şəraitdə mey -
dana gələn müvəqqəti mənfi emosio -
nal vəziyyət kimi nəzərdən keçirir lər.
V.S.Merlin və onun ardıcılları həyə -
canı temperamentin xassəsi kimi
qəbul edirlər. Onların tədqiqatlarında
həyəcanın göstəriciləri ilə əsəb sis te -
minin başlıca xassələri (zəiflik, əta -

lət lilik) arasında həqiqətə uyğun
korrelyasiyalar əldə edilmişdir.

Bəzi rus tədqiqatçıları belə hesab
edirlər ki, həyəcan – ümumilikdə və -
ziy yətin qeyri-qənaətbəxş kimi qiy -
mət ləndirilməsi zamanı meydana çı -
xan emosiyadır. Əgər həyəcanın
mən  bəyini aradan qaldırmaq müm -
kün deyildirsə, həyəcan qorxuya
keçir. 

N.D.Levitov həyəcan haqqında
danışarkən qeyd edir ki, bu – «elə bir
emosional vəziyyətdir ki, bu zaman
həm həmin vəziyyəti yaradan xüsu -
siy yətlərin, həm də şəxsiyyətin,
onun davranışına əhəmiyyətli dərə -
cədə təsir göstərən daxili və xarici
təəssüratlarının nəzərə alınması va -
cibdir». 

Həyəcanın meydana gəlməsi sə -
bəb lərini səciyyələndirərkən qeyd
etmək lazımdır ki, Levitovun sözlə -
rinə görə, «həyəcan vəziyyəti həyat
tərzi şərtlərində, vərdiş olunmuş
dav ranışda, dəyişikliklərdən, dina -
mik stereotipin pozulma səbəblə rin -
dən irəli gəlir». Həyəcan vəziyyəti,
özünün yaranma səbəblərindən biri
kimi, xoşagəlməz halla, təhlükə ilə
şərti olaraq bağlı olan qıcıqlandırı -
cıya malikdir. Bu vəziyyətdə, onun
komponenti kimi, həyəcan hissi çıxış
edir» (5, səh.88).

Psixoloq F.B.Berezin tərəfindən,
ilk dəfə olaraq, «həyəcan sırası» ter -
mini istifadə edilmiş və onun başlıca
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qradasiyası formulə edilmiş, onların
mükəmməl təsnifatı verilmişdir. Bu
zaman psixoloq 6 səviyyə fərqlən -
dir mişdir: daxili gərginlik duyğusu
(ona həyəcanın ən aşağı intensivliyi
və adaptasiya baxımından ən yüksək
əhəmiyyət xasdır); əsəbilik; həyəcan
özü; qorxu; güclü həyəcan; həyə can -
lı-qorxulu qıcıqlanma (6, səh.385). 

R.S.Nemovun təyininə görə, «hə -
yəcan – insanın, daim və ya situativ
olaraq təzahür edən, səciyyəvi icti -
mai vəziyyətlərdə yüksək narahatlıq
vəziyyətinə gəlmək, qorxu və həyə -
can keçirmək xüsusiyyətidir».

Beləliklə, «Həyəcan» anlayışı ilə
psixoloqlar insanın yaşantılara, ehti -
yatlılığa və mənfi emosional rəngə
malik olan narahatlığa yüksək me -
yil lə səciyyələnən vəziyyətini ifadə
edirlər.

Təhlükə haqqında siqnal kimi
həyəcan diqqəti, vəziyyətin özündə
bərqərar olan, məqsədə nail olmaq
yolunda mümkün olan çətinliklərə,
maneələrə çəkir, qüvvələri səfərbər
etməyə və bununla da ən yaxşı nəti -
cəyə nail olmağa imkan verir. Buna
görə də, həyəcanın normal (optimal)
səviyyəsi onu gerçəkliyə səmərəli
şəkildə uyğunlaşmaq üçün zəruri bir
hal (adaptiv həyəcan) kimi nəzərdən
keçirilir. 

Müəyyən edilmişdir ki, həyəcan
təkcə şəxsiyyətin, qorxu emosiya sı -
nın norma ilə müqayisədə daha tez-

tez yaşanmasını təhdid edən neqativ
cizgisi deyildir, müəyyən şəraitlərdə
o hətta fərd üçün və onun ictimai
funk siyalarının yerinə yetirilməsi
üçün faydalı da ola bilər. Aşkar oldu
ki, «yüksək həyəcanlı» insanlar o qə -
dər də mürəkkəb olmayan məntiqi
tap  şırıqların yerinə yetirilməsinin
öh dəsindən daha yaxşı gəlirlər, am -
ma mürəkkəb məsələləri «həyəcan -
sız» sınaq iştirakçıları daha yaxşı həll
edirlər. B.Veynerin və K.Şnay de rin
tədqiqatlarının göstərdiyi kimi, «hə -
yə canlı» və «həyəcansız» fərdlərin
fəaliy yətinin müvəffəqiyyətliliyi müx   -
təlif şərtlərdən asılı olaraq dəyi şir.
Hə yəcanlı şəxslərin fəaliyyətinin sə -
mərəliliyi, onların işində müvəffə qiy -
 yət haqqında xəbərlərdən sonra daha
da artır, hansı ki, həyəcanlı ol ma  yan
sınaq obyektlərini sınaq təc rü bələ -
rin  də, xüsusilə söhbət mürək kəb tap -
şırıqlardan gedəndə, müvəffə qiy yət -
sizlik haqqında xəbər daha çox
stimullaşdırırdı. Bu eksperi ment -
lərdən müəllif belə nəticəyə gəlir ki,
gözlənilən uğursuzluqdan ehtiyat
edən şəxsləri, işin aralıq mərhə lə -
lərində, müvəffəqiyyət haq qında
xəbərlərlə stimullaşdırmaq məqsədə -
uy ğundur, eyni zamanda əvvəl cədən
müvəffəqiyyət yönümlü şəxsləri,
tapşırığın yerinə yetiril mə sinin ge di -
şində yer alan müvəf fə qiyyətsizliklər
haqqında informasiya daha çox
motivləşdirir.
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H.Hekhauzenin göstərdiyi kimi,
insanı narahat edən və onun üçün təh -
 lükə yaradan vəziyyətlərin (ağrı, st ress,
ictimai status üçün təhlükə və s.)
təsiri altında, yüksək və zəif həyə -
can lı insanlar arsında fərq daha kəs -
kin üzə çıxır. Yüksək həyəcan meyil li
insanların davranışına mü vəf  fəqiy -
yət sizlik qorxusu xüsusilə güclü təsir
göstərir, ona görə də bu cür fərdlər
onların fəaliyyətinin, on ların işinin
göstəricilərini pisləşdirən müvəf fə -
qiy yətsizliyi haqqında xə bərlərə
qarşı həssasdırlar. Əksinə, müvəf fə -
qiyyət (hətta uydurulmuş) haqqında
informasiya ilə əks əlaqə bu cür in -
san ları stimullaşdırır, onla rın fəallı -
ğı nı artırır. Hekhauzen həm çinin
həyə canı şəxsiyyətin vəziy yə tinə (T-
vəziyyət) və xassəsinə (T-dispozi -
siya) ayırır. «T-vəziyyət, av to nom
əsəb sisteminin fəallaşması və ya
qıcıq lanması ilə müşayiət olu nan və
ya əlaqədar olan təhlükənin və
gərginliyin subyektiv, şüurlu şəkildə
qavranılan duyğularla səciy yə lənir.
T-dispozisiya – motiv və ya əldə
edilmiş davranış dispozisi ya sıdır»
(7, səh. 229).

Şəxsi və situativ həyəcanın daha
yaxşı fərqləndirilməsi üçün, Spilber -
ger (8,səh. 89–90) birincini «Т–xas -
sə» kimi, ikincini isə «T-vəziyyət»
kimi işarə etmişdir. Şəxsi həyəcan
daha sabit kateqoriyadır və ali əsəb
sisteminin növü ilə, temperamentlə,

xarakterlə, tərbiyə ilə və əldə edilmiş
xarici amillərə reaksiya vermə stra -
tegiyaları ilə şərtənir. Situativ həyə -
can daha çox cari problemlərdən və
yaşantıdan asılıdır – belə ki, məsu -
liy yətli hadisədən əvvəl insanların
əksəriyyətində o, adi həyat şəraitində
olduğundan daha yüksəkdir. Bir
qayda olaraq, şəxsi və situativ həyə -
canın göstəriciləri öz aralarında
əlaqəlidirlər: şəxsi həyəcan göstəri -
ci ləri yüksək olan insanlarda oxşar
vəziyyətlərdə situativ həyəcan daha
yüksək səviyyədə təzahür edir. Bu
cür asılılıq şəxsiyyətin özünüqiy -
mətinə təhlükə vəziyyətlərində xüsu -
silə ifadə edilmişdir. Bu zaman
həyəcanı müşayiət edən mənfi, neqa -
tiv emosiyalar insanın, daha yüksək
həssas reaksiya vermək qabiliyyəti
üçün ödəyəcəyi «qiymət»dir və o,
nəhayət etibarilə, ictimai tələblərə və
normalara daha yaxşı uyğunlaşır.

Elmi ədəbiyyatda, həyəcanla qor -
xu arasında fərqin fizioloji səviy yədə
tapılması cəhdləri mövcuddur. Belə
ki, K.Meyin işləri göstərdi ki, bu iki
hal vegetativ səviyyədə tə za hür lə rin də
öz səciyyələrinə malik dir lər. Müəl -
lifin müşahidələrinə görə, güclü
qorxu mədənin fəaliyyətində ləngi -
mə lərə səbəb olur, hansı ki, hə yə can
onun hərəki və sekretor funk siya la rı -
nın güclənməsi ilə müşayiət olunur.

S.Epsteynin konsepsiyasında hə -
yə canın və qorxunun fərqləndiril -
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məsi üçün davranış meyarı irəli sürü -
lür. Müəllif iddia edir ki, dərk edil -
miş və müəyyən edilmiş təhlükə,
istər qorxunun, istərsə də həyəcanın
mənbəyi ola bilər və bunlar arasında
fərq, təhlükəyə reaksiya verilməsi
zamanı konkret addımlar etmək im -
kanında özünü büruzə verir. Belə ki,
qaçış, təhlükəyə cavab reaksiyası
kimi, qorxunu yaradır, cavab reak si -
yasının özü bloka alındıqda isə (mə -
sələn, imtahan verən zaman) hə yə -
can aktuallaşır.

Həyəcanla qorxu, şəxsiyyətin
struk turunda frustrasiya edici ünsür -
lərin mövcudluğu arasında qarşılıqlı
əlaqəni, onun emosional cəhətində,
nəzərdən keçirərkən, aqressivlik an -
la yışına da diqqət yetirmək lazım dır.

Özünün həyəcanın və aqressiv -
liyin öyrənilməsinə həsr edilmiş
əsərlərində Z.Freyd bu fenomenlər
arasında qarşılıqlı əlaqəni üzə çıxar -
mışdır. O aqressivliyi, həyəcanlı
(situativ və ya şəxsi olmasından asılı
olmayaraq) insanların hansısa bir
mühafizə mexanizmi kimi qəbul
edir. Fərqlər ancaq ondadır ki, şəxsi
aqressiya mövcud olduqda, aqressiv -
lik daha dayanıqlı olur.

Psixoanalitik izahda aqressiv
davranışın mənbəyi kimi «tanatos» –
ölümə və dağıdıcı fəaliyyətə instink -
tiv meyl çıxış edir. Özünün ilk işlə -
rində Freyd iddia edirdi ki, «bütün
insani olan, enerjisi həyatın qorunub

saxlanılmasına, möhkəmlənməsinə
və yenidən meydana gəlməsinə yö -
nəl miş Erosdan və ya həyat instink -
tindən irəli gəlir». Bu konstektdə aq -
ressiya, sadəcə olaraq, libido xa rak -
terli impulsların bloka alınma sına
ca vab reaksiyası kimi nəzərdən ke çi -
rilirdi. 

А.Adler üçün aqressivlik şüurun,
onun fəaliyyətini təşkil edən ayrıl -
maz hissəsidir. Canlımateriyanın
uni versal xassəsi kimi Adler yarış-
manı, birincilik uğrunda mübarizəni,
üstünlük əldə etmək meylini hesab
edir. Lakin bu baza qoşulmaları an-
caq düzgün başa düşülmüş ictimai
ma rağın məcrasında autentik olurlar.
Aqressiv şüur aqressiv davranışın
müx təlif formalarını – açıq aqres si -
ya  dan onun simvolik formasına qə-
dər – meydana gətirir. 

Uilson aqressiyanı» bir fərd tərə -
fin dən, digər fərdin azadlığınıvə ya
genetik uyğunlaşma imkanını azal -
dan, fiziki hərəkət və ya belə bir
hərəkətin yerinə yetirilməsi təhlü kə -
si» kimi müəyyən edir. 

A.Bandura aqressiya dedikdə,
onu «ictimailəşmə prosesində, icti -
mai möhkəmlənmə zamanı müvafiq
üsulun müşahidə edilməsi vasitəsilə
qavranılmış davranış» kimi başa
düşür. Davranış nümunəsi şəxsiyyət -
lər arası təsir vasitəsi kimi nəzərdən
keçirilir. Buna görə də, burada əhə -
miyyətli diqqət ictimailəşmənin ilkin
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vasitəçilərinin təsirinin öyrənilmə -
sinə ayrılır. 

Aqressivlik, fərdin psixi xassələ -
rinin mürəkkəb strukturunun kom po -
 nenti olan müəyyən bir struktur kimi
nəzərdən keçirilir.

Aqressivlik dağıdıcı davranışa si -
tua tiv və ya şəxsi meyil kimi ifadə
edi lir.

Levitov aqressivlik vəziyyətini
«qəzəbin, özününəzarətin itirilməsi
ilə, stenik yaşantısı» kimi təsvir edir. 

E.Fromm aqressivlik dedikdə,
«digər insana, canlıya və ya cansız
obyektə zərər vuran (və ya zərər vur -
mağı nəzərdə tutan) addımlara me -
yil»  kimi başa düşür.

Həmçinin aqresiyanın müxtəlif
növ  lərini nəzərdən keçirmək lazım -
dır. E.Fromm insan aqressiyasının beş
əsas növünü fərqləndirir: xoş xas   səli,
bəd xassəli, instrumental, ya lan çı aq -
ressiya, mühafizə. O, adaptiv, hə yatı
dəstəkləyə biləcək, xoş xassəli və
hə  yatın qorunmasıilə bağlı ol ma yan,
bəd xassəli aqressi yanı fərqlən dirir.
Bio loji adaptiv aqressivlik – fər din
vital maraqlarına təhlükəyə ca vab
reak siyasıdır; o filogenezdə bər qərar
olmuşdur və həm hey van lara, həm də
insanlara xasdır. Bioloji adaptiv ol ma -
 yan aqressiya – bəd xas səli aq res si ya -
dır, yəni destruktivdir və qəd dar dır.
O heç də həmlədən və ya təh lü kə  dən
mühafizə deyildir; o bioloji ba xım -
dan zərər və ictimai dağıntı gətirir. 

Bundan irəli gələrək, aqressiv
təza hürləri iki başlıca növə ayırmaq
olar: birincisi – motivasiya aqressi -
yası özünüqiymət kimi, ikincisi –
instrumental aqressiya bir vasitə ki -
mi (bu zaman belə ehtimal edilir ki,
həm birinci, həm də ikinci forma is -
tər şüurun nəzarəti altında, istərsə də
ondan kənarda meydana gələ bilər və
onlar emosional yaşantılarla (qə zəb lə,
düşmənçiliklə) əlaqəlidirlər. Prak tiki
psixoloqları motivasion aqres siya,
şəxsiyyətə xas olan destruktiv meyil -
lərin bir başa təzahürü kimi daha çox
maraqlandırmalıdır. Bu cür destruk -
tiv meyillərin səviyyəsini müəy yən
edərək, daha yüksək ehti malla açıq
motivasion aqressiyanın meydana
çıxma imkanını proqnoz laşdırmaq
olar. Bu cür diaqnostik pro sedur lar -
dan biri – Bass-Darka sor ğusudur.
A.Bass, özünün xələf lərinin bir sıra
müddəalarını qəbul edərək, aqressi -
yanı özündə təhlükə eh tiva edən və
ya digərlərinə zərər gətirən istənilən
davranış kimi müəy yən edərək, aq -
ressiya və düş mənçilik anlayışlarını
fərq lən dirir. 

Aqressivlik davranış modeli kimi
nəzərdən keçirilir, emosiya, motiv və
ya yönüm kimi yox. Aqressiyanın
təsvir edilməsi üçün A.Bass özünə
aşağıdakı üç şkalnı daxil edən kon -
sep tual haşiyə təklif etmişdir: fiziki
– verbal, fəal – qeyri-fəal, birbaşa –
do layı. O aqressiv hərəkətlər kimi
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ancaq canlı məxluqlara zərər vuran
hərəkətləri, həmçinin resipientin və
ya qurbanın bu cür davranışdan yaxa
qurtarmağa can atdığı zaman hərə -
kət ləri qəbul edir. 

Özünün, aqressiyanın və düşmən
münasibətin təzahürünü fərqləndirən
sorğusunu yaradaraq, A.Bass və
A.Darki reaksiyaların aşağıdakı növ -
lərini fərqləndirmişlər: fiziki aq res -
siya, dolayı aqressiya, əsəbilik, ne -
qa  ti vizm, inciklik, şübhəlilik, ver bal
aqressya, günah hissi.

Beləliklə, bu tədqiqatçıların işləri
ilə tanış olaraq, həyəcanla aqressiv lik
arasında qarşılıqlı əlaqənin möv cud
ol duğunu, yəni həyəcanın möv cud ol -
 duğu zaman davranışda aqressiv li yin
meydana gəldiyini aşkar etmək olar.

Müxtəlif müəlliflər öz tədqiqatla -
rında aqressiyanı və aqressivliyi müx   -
təlif cür təyin edirlər: insanın, «öz
ərazisinin mühafizəsi» üçün, ana -
dan gəlmə reaksiyası (Lorens, Ardri);
hökmranlıq meyli kimi (Morrison),
şəxsiyyətin, onu əhatə edən düşmən
mü hitə cavab reaksiyası (Xorni,
Fromm). Aqressiyanı və frustrasi ya nı
əlaqələndirən nəzəriyyələr olduqca
geniş yayılmışlar (Maller, Dub,
Dollard). Məhz Dollardın, Dubun,
Millerin, Maurerin və Sirsin, aqres -
siv liyin frustrasiyaya cavab reaksi -
yası olduğu barədə tezisin formulə
edil diyi, əsərinin sayəsində, aqres -
siv liyin müstəqil cizgi kimi fərqlən -

di rilməsi ümumiyyət tərəfindən qə -
bul edildi.

Adətən həyəcanlı tələbələr – öz -
lə rinə olduqca inamsız olan, qeyri-
sabit özünüqiymətə malik adam lar -
dır. Onlar tərəfindən naməlum olanın
qarşısında daim keçirdikləri qorxu
hissi ona gətirib çıxarır ki, onlar ol -
duqca az-az hallarda təşəbbüs gös -
tərirlər. Əhatəsindəkilərin diqqə tini
özünə cəlb etməməyi üstün tuturlar,
özlərini nümunəvi aparırlar, tələbləri
dəqiq yerinə yetirməyə çalışırlar –
intizamı pozmurlar. Bu cür insanları
təvəzökar, utancaq ad landırırlar.

Həyəcan bir çox halda tələbənin
davranışını şərtləndirir. Həyəcanın
müəyyən səviyyəsi – şəxsiyyətin
fəal davranışının təbii və mütləq xü -
su siyyəti kimi – mövcuddur. Həyə -
canın səviyyəsi tələbənin müəyyən
növ vəziyyətə daxili münasibətini
gös  tərir və onun həmyaşıdları ilə və
yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlərinin
xarakteri haqqında dolayısı ilə mə -
lumat verir.

Bu səviyyə optimal səviyyəni
aşdıqda isə, həyəcanın yüksək səviy -
yəsinin təzahürü haqqında danışmaq
olar. Yüksək səviyyə bu və ya digər
ictimai vəziyyətlərə kifayət etməyən
emosional uyğunlaşma haqqında
şəhadət edə bilər. Bu həyəcan səviy -
yəsinə malik olan tələbələr özlərinə
zəif, bacarıqsız bir adam kimi mü -
nasibət bəsləyirlər. Həyəcan özü nə,
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digər insanlar və gerçəkliyə mü nasi -
bəti qəmgin çalarlara boyayır.

Həyəcanlı tələbələr, bir qayda
olaraq, qrupda hamı tərəfindən qəbul
edilmirlər, lakin təcrid də edilmirlər,
onlar tez-tez ən az populyar olanların
sırasına daxil olurlar, çünki əksər
hallarda özlərinə arxayın deyildirlər,
qapalıdırlar, ünsiyyətdə az olurlar, və
yaxud, əksinə, həddən artıq ünsiyyət
meyilli, zəhlətökən və ya qəzəbli
olurlar. Onların populyar olmamaq -
la  rının səbəbi həm də onların, öz lə -
rinə arxayın olmadıqları üzündən, tə -
şəbbüskar olmamalarıdır və de məli,
bu tələbələr şəxsiyyətlərarası qar şı -
lıqlı münasibətlərdə heç də həmişə
li der ola bilməzlər.

Həyəcanlı tələbələrin təşəbbüs süz
olmasının nəticəsi o olur ki, onun
həm  yaşıdlarında onun üzərində do -
minant olmaq meyli meydana çı xır,
bu isə emosional fonun aşağı düş  mə -
sinə, ünsiyyətdən qaçmaq mey linə
gətirib çıxarır, ünsiyyət sa hə silə bağ -
lı olan daxili münaqişələr mey dana
gəlir, özünə inamsızlıq güc lənir.

Özünə arxayın olmayan, həyə -
can lı insan həmişə şübhəlidir, şüb -
həli olmaq isə digərlərinə münasi -
bətdə inamsızlığа gətirib çıxarır. O,
başqalarından ehtiyat edir, onlardan
həmlə, istehza, toxunmalar gözləyir,
digərlərinə istiqamətlənmiş aqres -
siya şəklində psixoloji mühafizə
reak siyasının yaranmasına səbəb

olur. Eləcə də psixoloji mühafizə
reak siyası. Bu, «təhlükə» mənbəyi
olan şəxslərlə ünsiyyətdən imtinada
və onlardan uzaq olmaq meylində öz
əksini tapır. Bu cür tələbələr, bir qay -
da olaraq, tənhadırlar, özünə qa pa -
nır lar, az fəaldırlar. Bu, adətən, tə lim
fəaliyyətinin müvəffəqiyyət səviy yə -
sində və əhatəsində olanlarla əla qə -
lərin sazlanmasında özünü gös tə rir.

Beləliklə, biz görürük ki, həyə -
canlı tələbələrə aşağıözünüqiymət və
özünəhörmət xasdır, onlarda özünə
və öz qüvvəsinə inam yoxdur və on -
lar özlərini bu dünyada tənha hiss
edir, özünə qapanırlar. Bu isə tələ -
bənin şəxsiyyətinin natamam inkişa -
fına səbəb olur və qrupda onun sta -
tusunda əks olunur.

Sessiyanın gedişində tələbələrdə
meydana çıxan həyəcanla qorxu ara -
sında qarşılıqlı əlaqəni xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Belə ki, O.V.Krey ni -
nanın tədqiqatında müəyyən edilir ki,
imtahan ərəfəsində tələbələrin qor -
 xu  sunun səviyyəsi müəyyən şəx si
xü  susiyyətlərlə, davranış formaları
ilə, təlim fəaliyyətinin üslubu ilə,
motivasiya ilə qarşılıqlı əlaqədədir.
İmtahan ərəfəsində tələbələrin qorxu
səviyyəsinin, habelə onun koqnitiv,
emosional və fizioloji sahələrində
baş lıca təzahürlərinin səviyyəsinin
yük  səlməsi şəxsiyyətlərarası mü na -
si bətlərin növlərinin (aqressiv, şüb -
həli, asılı, tabe, dostcasına, alturist),
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özünə münasibətdə şəxsi davranışın
for malarının (dominantlıq, mənfi do -
minantlıq, mənfilik, emosionallıq)
ifa də olunma dərəcəsi ilə bağlıdır. Gənc
oğlanlarda və qızlarda imtahan ərə fə -
sində qorxunun təzahüründə fərq lər
müəyyən edilmişlər. Qızlarda qor xu
səviyyəsinin yüksəlməsi, daha yük sək
dərəcədə, ətrafdakılara mü na si bət də,
oğlanlarda isə – özünə mü nasibətdə
disharmonik fərdi me yillərin üstün -
lük təşkil etməsi ilə sə ciyyələnir.

Elmi ədəbiyyatın nəzəri icmalı bu
məsələnin olduqca aktual və diskus -
si ya xarakterli olduğu haqqında nə ti -
cə çıxarmağa imkan verir. Rəy müx -
tə lif liyi və bizi maraqlandıran prob -
 le min bu cəhətinin əhatə ge niş liyi
bizi təd qi qatın, tələbə şəxsiyyə ti nin
formalaşmasına emosional sahə nin
təsirinin formalarını və xüsusiyyətlə -
rini prak ti kada müəyyən etməyə im -
kan ve rən, eksperimental hissəsinə
keç mək zərurəti qarşısında qoyur.

1. Кьеркегор, С. Страх и трепет
/ С. Кьеркегор, пер. с дат. М.: Рес -
публика, 1993. 383 с. 2.Перлз Ф.
Гештальт – семинары. М.: ИН-т
общегуманитарных исследований,
1998, 451c.

2. Фрейд З. Запрещение, симп-
том и страх. // Тревога и тревож-
ность/ Под ред. В.М. Астапова.
СПб.: Питер, 2001, 18З с. 

3. Перлз Ф. Гештальт - семина-
ры. М.: ИН-т общегуманитарных
исследований, 1998, 451 с.

4.Тревога. Тревожность. Явле-
ния тревожного ряда. /Психологи-
ческий словарь (Под ред. В.П.
Зинченко, Б.Г. Мещерякова). М.:
Педагогика-Пресс, 1999, с.385–
386

5.Левитов Н.Д. Психическое
сос тояние беспокойства, тревоги:
Воп росы психологии. 1969, № 1.
с.134.

6. Райгородский, Д.Я. Практи-
ческая психодиагностика. Мето -
ди ки и тесты. Учебное пособие /
Д.Я. Райгородский. Самара: Изда-
тельский дом БАХРАХ-М, 2004.

7. Хекхаузен Х. Мотивация и
деятельность / X. Хекхаузен. 2-е
изд. М.: Смысл, 2003, 860 с.

8. Спилбергер Ч.Д. Концеп туаль -
 ные и методологические проб ле мы
исследования тревожности // Тре -
вога и тревожность. СПб., 2001,
403 с.
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Исследуя вопрос влияния психоэмоциональных процессов на фор -
ми рование личности студента, нам представилось необходимым оста -
новиться на таких моментах как тревожность, агрессия, страх, фрус -
трация, так как они являются несомненными спутниками студента на
протяжении периода обучения, во время сдачи сессии и являются неиз -
бежными элементами эмоционального напряжения человека. 

Характеризуя процесс формирования личности студента в процессе
обучения, нам представилось важным остановиться на таком важном
моменте, как понятие Я концепции и попытаться выявить ее влияние
на развитие эмоциональной сферы студента.

Важнейшей функцией я-концепции является обеспечение внут рен -
ней согласованности личности, относительной устойчивости в его
пове дении. Развитие личности, ее деятельности и поведения находятся
под существенным влиянием я-концепции. Следует отметить, что
период обучения в вузе весьма сложный адаптационный процесс.
Трудности, которые испытывает студент, зависят как от особенностей
характера, темперамента, установок человека, так и особенностей его
эмоциональной сферы. Нами была предпринята попытка не только
рассмотреть историю вопроса, но и провести четкое разграничение
между такими понятиями, как тревожность, тревога, причины возник -
новения страха и механизм возникновения агрессии.

Теоретический обзор научной литературы позволил сделать вы -
воды о том, что данный вопрос является весьма актуальным и дис кус -
сионным.
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СВЯЗЬ Я КОНЦЕПЦИИ С ХАРАКТЕРОМ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

АБСТРАКТ



During research of psychoemosional condition of students, we discov-
ered many factors which have significant influence on forming of their per-
sonality such as frustration, nervousness, fear and aggression. Mentioned
above factors going along with students throughout session and examina-
tions which can cause emotional tension to students. We should emphasize
«I» conception in forming of students, because it has huge impact on future
emotional development of students. 

The most important point in this «I» conception is forming of world
vision and approx steadiness in students behavior. Development, activity
and behavior of students are under significant influence of the «I» concep-
tion. We should keep in mind that educational process at university is diffi-
cult adaptation process. The solution of the difficulties which encounter stu-
dents during education depends on character, temper and personal features
of individual. We tried not only analizing the history of problem but explic-
itly delimitate ideas such as anxiety, uneasiness, and reveale up the root
causes of fear and aggression. 

Theoretical review of the scientific literature gives us confidence to say
that the question is very actual and could be discussed. 

Məqalə SDU-nun Filologiya fakültəsinin Elmi şurasının iclasında mü za -
kirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 08)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 10 may 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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«I»-CONCEPCION AND ITS RELETIONSHIP WITH
CHARACTER OF EMOTHIONAL TENTION

ABSTRACT



Ailə, dövlətin təməli olduğu
kimi, insanlığın, bəşəriy yə -

tin də davamı üçün çox önəmli bir
ün sür, hamının rahatlıqla sığınıb,
isin diyi bir məkandır. «Ailə məsə -
ləsi, bütün dövrlərdə insanları, döv -
lətləri düşündürən, onlar üçün hər
şey dən zəruri olan bir məsələdir.
Onun necə olması, təməlinin necə
qurulması, övladların tərbiyəsi, mən -
sub olduğu millətin və dövlətin
gələcəyinin əsas şərtlərindəndir» [7,
s. 78].

«Ailədə valideyn – övlad müna si -
bətləri, ailənin strukturundan, nəsil lər
arasında münasibətlərin xarak te rin -
dən, övladların cins və yaş xüsu siy -
yətlərindən, qohumlara müna si bə tin
xarakterindən və s. asılıdır» [8, s.336].
Tarixə belə nəzər salsaq görərik ki,

hər bir xalqda ailə inkişaf etdikcə
ora da valideyn – övlad münasibətləri
də mürəkkəbləşir, çoxsahəli, çox -
planlı olur. Həmin münasibətlər sis-
teminin müxtəlif təzahürləri mey-
dana çıxır.

Uşağın xarakteri ata və ana ara -
sın dakı münasibətə əsasən for ma la -
şır. Bir ailədə nələr yaşanırsa, ətrafda
da o öz əksini tapır. Valideynlərin bir
-birinə müraciəti, qarşılıqlı münasi -
bəti uşaqlar üçün bir ölçüdür. Bunlar
hiss olunmadan uşağın xarakterini
for malaşdırır. Ata-ana bir-birinə hör -
mət edir, müraciətlərində xoş söz lər
işlədirsə, uşaq da hər birinin yerini
buna görə müəyyənləşdirir və onlara
qarşı münasibəti də bu ölçülər üzə -
rində formalaşdırır. Əgər uşaq anaya
qarşı kobuddursa, bu atanın müna si -
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bə tindən irəli gəlir. Ata və ana  lar
övladlarının tərbiyəsində bu məqam -
ları nəzərə almalıdırlar.

Müasir şəraitdə uşaq və ailə prob -
lemlərinin tədqiqi, yeniləşən və qlo -
ballaşan siyasi proseslər zəmi nin də
insanların ailə həyatında baş verən
də yişikliklərin sosial-psixoloji ya -
naş ma baxımından öyrənilməsi kifa -
yət qədər böyük aktuallıq kəsb edir.
Bu mənada cəmiyyətdə gedən yeni -
ləş mənin, ictimai-siyasi dəyişiklik lə -
rin təbii axarı uşaq və ailə mə sə lə lə -
ri nin mahiyyətinə və məz mu nu na
həlledici təsir göstərir.

Uşaq gözlərini gerçək aləmə ailə -
də açır. Adamlar arasında gerçək
mü nasibətə də burada rast gəlir: ailə -
də ata, ana və başqa yaşlılar arasında
olan qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər
rəftar və davranışlar, şübhəsiz ki,
ona qüvvətli təsir göstərir və onda
yenicə yaranmağa başlayan bu və ya
başqa xarakter əlamətinə müəyyən iz
buraxır [ 3. s.182 ]. 

Dilimizdə aforizmə çevrilmiş «Hər
bir şey uşaqlıqdan başlanır» fikri bu
yaş dövrünün insanın həyatı və tale -
yində həlledici rol oynadığını bir
daha sübut edir. 

Məlumdur ki, ailə insan həyatına
çox böyük təsir göstərir. Uşaq üçün
ailə ictimai təcrübə mənbəyidir. O,
burada təqlid etmək üçün nümunə ta -
pır və sosial yüksəlişi baş verir. Bu
dövr də uşaq şəxsiyyətinin inkişafına

ailənin, mövcud ailədaxili sistemin,
eləcə də valideyn-övlad münasibət -
lə rinin təsiri daha çox olmalıdır.
Əgər biz sağlam mənəviyyatlı nəsil
yetişdirmək istəyiriksə, o zaman ha -
mı lıqla: uşaq bağçası, ailə və ic ti -
mai lik problemini həll etməyə borc -
luyuq.

Şəxsiyyətin psixi cəhətdən sağ -
lam formalaşması, ailədaxili münasi -
bət lərin necə qurulmasından, hər bir
üzvünün hansı nümunələri üzərində
tərbiyə olunmasından asılıdır. Ailədə
qazanılan müsbət təcrübə nəticə sin -
də uşağın sonrakı inkişafı, onun po -
zi tiv «Mən – obrazı» əsasən normal,
çox nadir hallarda isə çətin olur. Uşaq
ailədəki neqativ təcrübəni bü tün
həyatı boyu özü ilə daşıyır və bu, bir
qayda olaraq ailədə şəxsiy yət lər ara sı
(dialoji və monoloji) mü nasibətlərdə
əsas rol uşaqlıq döv rü nün əhəmiy -
yət liliyi, uşaq şəxsiyyə tinin «Mən –
obrazı»nın formalaşması və qurul ma sı
dövründə valideynlərin və uşaq ların
bir-birini qavraması və dərk edə bil -
məsi ilə bağlıdır. Uşağın inkişafında
ailədaxili ünsiyyət mühüm rol oy -
nayır: uşaq ata-ana ilə ünsiyyətdə
for malaşıb ərsəyə çatır, onun bir şəx -
siyyət kimi inkişafının özülü qoyulur
[5. s.75 ].

Müasir ailə iki mühüm funksi ya -
ya malikdir: ailənin bütün üzvlərinin
emosional təminatlılığı və uşaqların
cəmiyyət həyatına hazırlılığı. Lakin

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Ümumi psixologiya

17



ailə də cəmiyyətdəki inkişafla bir -
likdə dəyişilir, ailə də cəmiyyət kimi
böhranlar keçirir və inkişaf edir. 

Bu gün bu problem xüsusilə qa -
barıqdır. Bəzən uşaqlar valideynlərlə
bir-birini başa düşməyərəkdən müx -
təlif xoşagəlməz emosional hisslərə
məruz qalır, bəziləri ailə dairəsində
sevgi və diqqət çatışmazlığı hiss
edərək evdən qaçmağa cəhd edirlər.
Ailə məişətində dostluq və razılıq
hər şeydən qiymətlidir. Ailədə ha mı -
nın üzərinə düşən vəzifə və qaydalar
mövcuddur, həmin normalara bir mə -
nalı şəkildə riayət olunmalıdır [6.
s.25 ].

Müasir cəmiyyətin psixoloji və pe -
 daqoji biliyi yüksəkdir. Valideyn lə -
rin uşaqların psixoloji tərbiyəsi barə də
söhbətləri elmi terminlər və arqu ment -
 lərlə zəngindir. Lakin bəzi vali deyn -
lər və pedaqoqlar çox vaxt söh bə tin
canlı, duyğulu, dərrakəli uşaq dan
getdiyini unudurlar. Bu cür nöqteyi-
nəzəri bölüşdürmək tərəf dar ları ailə -
dəki qarşılıqlı münasi bət lərə uşağın
ətraf aləminin qavrayış prizma sın -
dan baxır və uşağın dav ra nışının,
onun şəxsi xarakteris tika sı nın yalnız
ailə həyatının real şərtləri ilə deyil,
həm də uşağın daxili fəallıq dərəcəsi,
onların qavrayışı ilə müəy yənləş di -
ril məsini əsas tuturlar.

Valideynlərlə uşaqların qarşılıqlı
münasibət problemləri ilə bir çox
müəlliflər: A.T.Kovalyov, B.Levi,

V.L.Titarenko, İ.Kon,Y.Korçak, D.Spok,
K.Ross, V.Satir, A.Dela Tore və b. məş -
ğul olmuşlar. Bu planda A.V.Dobroviç,
A.A.Bodolyov, L.S.Viqotski, D.B.El -
konin, A.S.Spivakovski, L.İ.Bo jo viç,
A.A.Rean uşağın psixi inkişafının
ümumi qanunauyğunluqlarını, uşa -
ğın təbiətini və onun mərhələləş mə -
sini əks etdirmişlər. 

Azərbaycanda uşaq psixologiyası
sahəsində Ə.K.Zəkiyev, Ş.S.Ağayev,
Ə.S. Bayramov, M.C. Məhərrəmov,
M.Ə.Həmzəyev, Ə.Ə.Əlizadə,
Z.M.Meh dizadə, Q.E.Əzimov, Ə.Ə.
Qədirov, R.İ.Əliyev, İ.N.Çələbiyev
və başqaları mühüm tədqiqatlar apar -
mışlar. Digər müəlliflər də valideyn
sevgisi, valideynlərin və uşaqların
qar   şılıqlı münasibətləri və uşağın ai -
lə də «Mən – obrazı»nın formalaş ma -
sı prosesini tədqiq etmişlər. Nə zəri
ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, əsas
diq  qət ailədə şəxsiyyətlərarası mü -
na sibətlərə, ailə tərbiyəsinə və uşaq -
larda «Mən – obrazı»nın düzgün for -
malaşmasına yönəldilməlidir.

Uşağın «Mən»i daim yeni tərbiyə
əsasında dəyişir, lakin özündə bütöv
sistem xüsusiyyətlərini qoruyub sax -
layır. Uşağın «Mən»i davranışı isti -
qa mətləndirmir. O, fərdin dərk edil -
miş təcrübəsi əsasında fəaliyyəti mo -
tivləşdirir. Bu zəmində təcrü bə nin və
qavrayışın «Mən»i kimi tanı nan
məz munu şüur tərəfindən dərk edilir
və qəbul olunur [1. s. 7].
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Uşaqda «Mən – obrazı»nın düz -
gün formalaşması ailə həyatının bü -
tün sahələri: onun məişət, emosion-
al, əxlaqi və mənəvi mühit tərzinin
eləcə də uşağa münasibətin təşkili ilə
sıx əlaqədardır. Bunun da nəticə sin -
də şəxsiyyətdə «Mən»in formalaş -
ması sağlam mikromühit təmin edən
ailədaxili, əxlaqi, mənəvi münasi bət -
lərin qurulmasından başlanır və əgər
uşaq xoş, sağlam ailədə böyüyürsə,
bu daha müvəffəqiyyətlə baş verir.
Dialoji ailə ünsiyyətində uşaqdakı
ali başlanğıc realizə olunmalı və
fəal laşdırılmalıdır, çünki bu mənə -
viy yatdır.

Mənəviyyat şəxsiyyətin daxili
key fiyyəti və onun ikinci əsasıdır.
Mə nəviyyatsız insan prinsipial dia -
loqa qadir deyil. Ailədə dialoq yalnız
müəyyən mənəviyyat potensialının
mövcudluğu zamanı mümkündür.

Uşağın ailə üzvləri və ətraf da kı -
larla konstruktiv münasibət qurmaq
cəhdləri, bu qarşılıqlı əlaqədə birgə
təzahür edə bilən münaqişələri həll
etmək vərdişlərinin mühüm göstəri -
cisi ola bilər. Hər bir insan üçün
çətin situasiyalarda xarakterik olan
davranış üslubu və ətraf ictimai mü -
nasibətlər sisteminə fəal daxil olma
prosesində, «özü və orada» öz möv -
qe yini dərketmə mərhələlərində top -
lanmağa başlayır. Bu, kiçik yaşdan
başlayaraq uşaq şəxsiyyətinin və
«Mən – obrazı»nın formalaşması

prosesinin öyrənilməsinin aktuallı ğı -
nı şərtləndirir. Ümumiyyətlə, uşaq
dövrünün daxili məqsədini əsasən
yaşlaşma təşkil edir: böyüməyin mə -
nimsənilməsi, özününkiləşdirilməsi
və reallaşdırılması, yaşlıların özləri
üçün də mühüm tapşırıq kimi çıxış
edən öz «Mən – obrazı»nın qurul -
masıdır. 

Yaşlıların uşaqlıq dövrünə müna -
sibəti – bu münasibətin xüsusi mər -
hə ləsidir, lakin müasir vəziyyətdə
yaşlı ilə uşaqların bu problemi mü -
hüm kəskinlik və əhəmiyyətlilik
kəsb edir. Söhbət yalnız «atalar və
uşaqlar» probleminin adi qiymətlən -
di ril məsindən deyil, həm də valideyn
-övlad mənəvi qarşılıqlı fəaliyyəti
pla nında daha geniş sosiomədəni ya -
naşmada çoxplanlı insan münasi bət -
lərinin mürəkkəbləşməsi keyfiyyə -
tin dən gedir. Bu böyüklərin yalnız
uşaqları böyütmək, tərbiyə etmək,
öy rətmək mövqeyi deyil, həm də
xüsusən şəxsi «Məni »nə müna si -
bətidir. Bütün vəziyyətlərdə yaşlıla -
rın mövqeyi uşağın sosial aləmi
mənimsəməsində vasitəçilikdir və
bu planda böyüklərin inkişafda olan
uşaqlarla əməkdaşlığı praktik olaraq
sosial-psixoloji səviyyədə nəzərdən
keçirilməmişdir. Ailədə yaşlı özünün
vasitəçilik rolunu yerinə yetirərkən
həmişə uşaqlara münasbətdə müəy -
yən aparıcı, təşkiledici, ümumiləş di -
rici mövqe tutur və praktiki olaraq
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uşağa ünsiyyət subyekti kimi deyil,
təsiretmə obyekti kimi yanaşır ; yaşlı
uşaqlara qarşılıqlı fəaliyyəti dialoq
səviyyəsində deyil, monoloq səviy -
yə sində təsir etməyə imkan və şərait
yaradır. Bu prinsip – böyüklərlə uşaq
münasibətlərində hökmrandır. O,
yaşlı dünyasının məhz təhsil və tər -
biyə sisteminin qurulmasında təza -
hür edən mövqeyini müəyyənləşdirir
Bu zaman qarşılıqlı münasibətlərin,
ünsiyyətin və böyüməkdə olan uşaq -
ların real baş verən özünüinkişafının
məzmun xüsusiyyətlərinə kifayət
qədər diqqət yetirilmir. 

Qarşılıqlı anlaşma və ünsiyyətin
dərk edilməsi eyni istiqamətliliyə üs -
tün gəlir və uşaqların böyüklər tə rə -
findən onların təsirini mənimsəyən
və özününküləşdirən bir növ «qəbul -
edici» kimi qavranılır. Uşaqlarla
subyekt – subyekt münasibətlərin
qurulmasında özlərinin sonuncu
möv qeyini müəyyənləşdirərkən və
uşağın subyekt olduğunu elan edər -
kən (ustanovkalarda, motivasiyalar-
da, bu münasibətlərin öz mahiyyət li -
li yində) valideynlə uşaq arasındakı
dia loqa, onların əxlaqi ünsiyyət bir li -
yinə, qarşılıqlı fəaliyyət təsirinə
istiqamətlənən yaşlı faktiki olaraq
uşağa bir obyekt kimi baxır. Hərçənd
ki, son illər uşaqlarla yaşlıların qar şı -
lıqlı münasibətləri psixoloji, sosial-
psixoloji, pedaqoji tədqiqatlarda da -
ha çox yer tutsa da, bir qayda olaraq,

uşağın realizə imkanlarının axtarış
səviyyəsini onun tərbiyəedici təsirin -
də qəbul etmək lazımdır. Uşaqları
fəallaşdırmaq məqsədini qoyarkən,
onlara şəxsiyyətin özünüinkişafında
köməklik göstərərkən, biz əvvəlki
kimi daha yüksək səviyyədə onların
tələbatlarını, motivlərini, vəziyyət lə -
rini, daha aşağı səviyyədə isə onlarla
fəal mövqeyə həvəs oyatdığımızı
ölçürük və öyrənirik. Çox vaxt əks
fəaliyyəti təhlil etmirik, dialoqa da -
xil olmuruq, onun «Mən»ini qəbul
etmirik, uşaqların real obyektivliyini
müəyyənləşdirə bilmirik. Bir sözlə,
yaşlılarla uşaqların qarşılıqlı fəaliy -
yət problemi indiyə kimi nəinki işlə -
nilməmiş, hətta müvafiq elmi səviy -
yədə qoyulmamışdır: ətraf mühit,
məzmun, üsullar, inkişaf edənlərin
və yaşlıların qarşılıqlı fəaliyyətinin
xarakteri müəyyənləşdirilməmişdir.
Bu planda yaşlı və uşaq dünyasının
mövqeyinin, hər bir uşağın yaşlı ilə
dialoqunun subyekti və təşkilatçısına
çevrilməsinin məzmunu və mahiy -
yətini müəyyənləşdirmək xüsusilə
vacib hesab olunur. Münasibətlərin
yalnız bu cür səviyyəsi dialoq əmələ
gətirir ki, bu da öz növbəsində ilkin
olaraq özünü qəbul edən uşağın poz-
itiv – «Mən – obrazı»nın sağlam for -
ma laşmasına təsir göstərir. Sadəcə
müasir cəmiyyətdə keyfiyyətcə baş -
qa mənzərə: yaşlı və uşaqların defor-
masiya olunmuş qarşılıqlı müna si -
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bət ləri izlənilir. Uşağın öz valideyn -
ləri ilə ünsiyyət və dialoq qurmaq
təc rübəsinin olmaması çox vaxt
onun digər insanlarla ünsiyyətini də
çətinləşdirir [ 4. s. 24].

İndiki zamanda humanistliyin da -
ha artıq dərəcədə cəmiyyətin məq sə di
kimi təzahür etməsi və hər bir in -
sanın fərdiləşməsi problemi mühüm
tendensiyaya çevrilir ki, bu da uşaq -
lara fərdi yanaşma tələbatını artırır.
İndiki anda valideynlərdə çoxlu dax-
ili mükəlləfiyyətlərin və uşaqlara
münasibətlərin yox olması müşahidə
olunur. Uşağa qarşı hörmət, ciddi
diqqət çatışmazlığı aydın görsənir.
Bəzi hallarda uşağın yaşla əlaqədar
artan diqqətlilik tələbatları və fasi lə -
siz zəifləmələri, sonra isə vali deyn -
lər və qohumlar tərəfindən tələb olu-
nan diqqətin olmaması müşahidə
olu nur. Onlar geyim, qidalanma və
öz uşaqlarının mədəni əyləncələri
haq qında tədricən qayğıkeşlik təza -
hür etdirən (hətta bir çox uşaqlarda
bə zən nəticədə intiharadək çatan,
təklik hissini inkişaf etdirən) ünsiy -
yət im kanlarını realizə etmirlər. Bu
zaman uşaqlarda yaşlılara nisbətən
daha açıq formada özünüqəbul et mə -
mə və ya özünə qarşı qeyri-adekvat
özünü qiymətləndirmək hissi forma -
la şır. Uşaqlığın funksionallaş ma sı -
nın əsasını təşkil edən sosial inki şa -
fın bu mühüm mühiti praktiki olaraq
pozulur.

Böyüyən uşağa inamın olma ma sı,
onu sosial əhəmiyyətli işlərdən kə -
narda qoyur. İnkişafda olan mək tə -
bə qədər yaşlı uşaqların çox vaxt
valideynləri tərəfindən başa düşül -
mə məsi, hörmətinin olmaması ilə
qarşılanır ki, bu da kəskin şəxsiyyət
daxili münasibətlərə və şəxsiyyətin
inkişafının süni surətdə ləngiməsinə
gətirib çıxarır. Uşaq özünə müna si -
bəti yaşlı adamlardan öyrənir [2. s.
44].

Bizim tərəfimizdən uşağın «Mən
– obrazı»nın formalaşmasının əsas
göstəricilərinin öyrənilməsinə həsr
edilmiş eksperimental tədqiqata 50 ailə
cəlb olunmuşdur: ailələrin müşahi -
dəsi, uşaqlar və valideynlərlə söhbət,
baza metodikası çərçivəsində bunun
üçün T.Lirinin modifikasiya olun -
muş interpersional diaqnostikasın -
dan, eləcə də S.Budassinin şkalalar
üzrə özünüqiymətləndirmə testindən
istifadə olunmuşdur.

Tədqiqat nəticəsində alınmış mə -
lu matlardan belə nəticə çıxarmaq
olar ki, müasir cəmiyyətdə valideyn -
lərlə uşaqların qarşılıqlı əlaqə mühiti
ilə bağlı problemlər planı hələ tam
işlənilməmişdir. Çünki uşaq çox vaxt
özünü sosial aləmin subyekti deyil,
yaşlıların qayğısı obyekti kimi qəbul
edir. Ailədə şəxsiyyətin formalaş ma -
sının öyrənilməsinin mərkəzi prob -
lemi, onda qeyri-tamlılıq hissi və
«Mən – obraz»ın formalaşmasını
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yaradan, təzahür etdirən inkişafın so -
sial situasiyasıdır. 

Uşağın pozitiv «Mən – obrazı»nı
təşkil edən xüsusiyyətlər sistemi
uşa ğın şəxsi xüsusiyyətləri arasında
daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hesab edirik ki, bu sistemə aşağıdakı
xüsusiyyətlər daxildir:

Sağlam özününqiymətləndirmə;
Özünüqəbuletmə;
Özün haqqında adekvat təsəvvür;
Özünəhörmətin yüksək dərəcəsi;
Özünəinam;
Günahkarlıq hissinin olmaması.
Tədqiqat nəticəsində tərəfimiz dən

məktəbəqədər yaşlı uşaqda «Mən –
obrazı»nın formalaşmasında ailənin
roluna dair aşağıdakılar müəyyən ləş -
dirildi:

Uşağın şəxsi keyfiyyətləri içəri -
sin də uşaq şəxsiyyətinin optimal in -
ki şafı üçün uşağın pozitiv «Mən –
ob razı»nı təşkil edən xüsusiyyətlər
sisteminə malik olması daha mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.

«Mən – obrazı»nın pozitiv for -
ma laş ması ailədə üstünlük təşkil
edən ünsiyyət mühitindən asılıdır.
Biz iki əsas ünsiyyət ayırd edirik:
uşaq larla valideynlər arasında mə nə vi
cəhətdən tarazlaşan qarşılıqlı fəaliy -
yət ailədə əxlaqi-dəyərverici – yö -
nəl dilmiş şəxsiyyətin dominantlıq
təşkil etdiyi dialoji mühit və formal-
standartlaşdırılmış, avtoritar və digər
məhsuldar ünsiyyət üsulları arasında

xarakterik olan monoloji mühit. Uşa -
ğın pozitiv «Mən – obrazı»nın for -
ma laşmasının optimal şərti ailədə
dialoji, şəxsi və mənəvi istiqamət -
lən dirilmiş ünsiyyət mühitidir.

Ailə ünsiyyətinin dialoji mühiti -
nin determinatoru uşaqla xeyirxahlı -
ğın, sevginin, gözəlliyin, düzgünlü -
yün, həqiqiliyin, mərhəmətin, tole -
rant lığın, inamın, ecazkarlığının və
fərdiliyin dəyərləndirməsidir.

3. O, pozitiv «Mən – obrazı»nın
sağlam formalaşması, ailədə və yal -
nız ailə ünsiyyətinin pozitiv şəraitin -
də mümkündür. 

Dialoji ünsiyyət mühitinə malik
ailələr üçün qarşılıqlı inam, xeyir xah -
 lıq, açıqlıq, birgə fəaliyyət, əmək daş lıq
sərbəst fəaliyyət seçimi xarakte rik -
dir. Bizim fikrimizcə, bü tün bu key -
fiy yətlər uşağa sevginin ifadəsidir.

Monoloji ünsiyyət mühitinə ma -
lik olan ailələr üçün isə – ifadənin di -
daktik üslubu, əmretməyə tələbat,
qey ri-dostluq, inamsızlıq, qəbul et mə -
 mək, birgə fəaliyyətin olma ması
xarakterikdir. 

Beləliklə, psixoloji mühiti dialoji
və monoloji tipli ailələr arasında da -
ha əhəmiyyətli fərqlər özünüqiy mət -
ləndirmə meyarları eyni zamanda
özünə inam və günahkarlıq hissinin
olmaması üzrə göstəricilərlə müəy -
yən ləşdirilir. Bizim pozitiv «Mən –
obrazı» barədə təsəvvürlərimizdəki
xarakteristika onu təsvir edir.
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Ailə ünsiyyətinin dialoji mühiti
və uşağın pozitiv «Mən – obrazı»
ara sındakı davamlı göstəriciləri sta-
tistik əlaqələrin mövcudluğu, ailədə
psixoloji ünsiyyət mühitinin, əsasən
də uşaqla ünsiyyətin dialoji xarak-
terinin, onun pozitiv «Mən – obraz»
və özünüqiymətləndirmənin forma -
laş masının təsirindən xəbər verir.

Bəzən valideynlər uşağın ünsiy yət
tələbatını deyil, maddi təmina tı nın
ödənməsinə daha çox fikir ve rir lər.
Nəticədə uşaqlarda qeyri-adekvat
özünüqiymətləndirmə: yalnızlığa,
ət rafdakıları qəbul etməməyə, ədəb -

sizliyə meyil formalaşır. Uşağın əsas
sosial inkişaf mühitinin pozuntusu
praktik olaraq ailədə baş verir.

Uşaq üçün onun valideyni tərə -
fin dən uğurlarına və nailiyyətlərinə
görə deyil, sadəcə sevildiyini bilmək
önəmlidir. Valideyn məhəbbəti –
uşağın özünə hörmət hissi və ətraf -
da kılara inamın təməlidir və bu hə -
yatın axarı üçün çox vacibdir. Əgər
biz yaşlılıq həyatına gizlində özü mü -
zü» lüzumsuz, «pis», «qabiliy yət siz»
hesab edərək gəliriksə, normal ya şa -
maq şansımız çox az ola caqdır.

Ədəbiyyat:



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
СЕМЬИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

«Я – ОБРАЗА» РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АБСТРАКТ

Наличие устойчивой статистической связи между показателями
диалогического климата семейного общения и показателями позитив-
ной Я-концепции ребенка свидетельствует о серьезном влиянии, какое
оказывает психологический климат общения в семье, в частности диа-
логический характер общения с ребенком, на формирование его пози-
тивной Я – концепции и самооценки. 

Современная семья имеет две основные функции: формирование
эмоциональной удовлетворенности всех членов семьи и подготовка
детей к жизни в обществе. Но и семья изменяется вместе с развитием
общества. Она болеет теми же болезнями и достигает тех же успехов,
что и общество.

Проявляя повышенную заботу об одежде, питании, культурных раз-
влечениях своих детей, они не реализуют возможности общения с ни -
ми, не говоря уже о диалоге, в результате чего у многих ребят разви -
вает ся чувство одиночества, доходящее порой до отчаяния, растет ци -
низм, проявляющийся в более открытых, чем у взрослых, формах, фор-
мируется непринятие себя или неадекватная самооценка.
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THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE 
OF THE FAMILY AND ITS INFLUENCE 

ON THE FORMATION OF THE «IMAGE»OF 
A CHILD UNDER SCHOOL AGE

ABSTRACT

The availability of a stable statistical Association between indicators of
climate family communication and indicators of positive self – concept of
the child testifies to the serious impact which renders the psychological
climate of communication within the family, in particular dialog nature of
communication with a child, for the formation of its positive self-concept
and self - esteem.

Modern family has two main functions: formation of the emotional
satisfaction of all members of the family and preparation of children for life
in society. But the family changes together with the development of society.
İt she is sick of the same disease and achieves the same success as the soci-
ety.

Showing more care about clothes, food, cultural entertainment of their
children, they do not have the possibility of communication with them, not
to mention the dialogue, with the result that many children develop a sense
of loneliness, amounting sometimes to despair, growing cynicism, which
manifests itself in more open than in adults form s, is formed by the failure
of himself or inadequate self - esteem.

Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstutunun Elmi şu -
rasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol
№02)

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 24 may 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Uşağın psixi sağlamlığının
təməli məktəbəqədər yaşda

qoyulur. Bu dövrdə psi xi ka nın qu ru -
luşu formalaşır, uşaq sosial müna si -
bətlərə daxil olaraq cəmiyyətin bəra -
bər hü quq lu üzvünə çevrilir, lakin bu
formalaşmanın məhz hansı anda,
hansı yaş mərhələ sin dən başlanması
psixologiyada hələ də müzakirə möv -
 zusudur. Ya naş malar fərqli, izah lar
isə qənaətbəxş deyil. Bunula belə,
uşağa tərbiyəvi təsirlərin göstə rilə
bil məsi imkanlarına əsas lanaraq pe -
daqoji psixologiyada bu prosesin on -
to gene zin postnetal inkişaf mərhələ -
sin dən, yəni uşağın anadan olduğu
andan baş lanması fikri qəbul olunur. 

Psixoloji tədqiqatlarda uşağın
nor  mal psixi inkişafı bir sıra amil -
lərlə əla qələn dirilir. Fransız tədqiqat -
çısı Anri Vallon bu sırada körpənin
südəmər dövründəki orqanik inki şa -
fı nı önə çəkərək anadan olduğu an -
dan başlamaqla onun təbii quru luşu -
nun inkişafı üçün yaradılmış şəraiti
əsas amil kimi götürür. «Uşağın hər
bir yaş dövrü tikintini xatırladır. Onun
hansısa bir tərəfi fəaliyyəti tə min edir,
digər daha əhə miyyətli his  səsi gə lə -
cək vəzifələrin yerinə ye ti rilməsini
təmin edərək yalnız son ra kı illərdə
özünü doğruldur. Beləliklə, ümumi
ənənə genotipin, yaxud, ye ni  do ğul -
muş körpənin, fərdin malik olduğu
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poten sia lın üzə çıxarılmasın dan
ibarətdir» (1, s. 39).

A.Vallon həyatın ilk illərində
yaş lının (ata-ananın) uşağa verdik lə -
rini onun qa lan bütün həyatının ən
böyük məhsulu kimi dəyərləndirir.
«Uşaq uzun müddət ən ele mentar hə -
yati tələbatlarını belə ödəmək üçün
çarəsiz olur. Ona görə də uşa ğın hə -
yatında ətraf aləmdə tapmalı olduğu
təlim imkanlar həlledici əhə miyyət
kəsb edir» (1, s. 47). 

Yanuş Korçak məhz bu dövrdə
uşağa ananın hədsiz məhəbbətinin
va cibliyini qeyd edir. Uşaqdakı nara -
hatlıqları həkim dərmanları ilə deyil,
ana məhəbbəti ilə ara dan qaldır mağı
məsləhət görür, xüsusilə gecələr uşa -
ğa göstərilən qayğının əhə miy yə tini
vurğulayır. Y.Korçak gənc analara
bun ları tövsiyə edir: «Özünüzü bu
ge cə lərdən məhrum etməyin. Onlar
uşağa heç bir kitabın, məsləhətin
ver   mədiklərini verir. Onların dəyəri
yal nız biliklərdə deyil, dərin mənəvi
çev rilişlərdədir. Ana ilə birgə yaşa -
nan ge cələr uşağı əhəmiyyətsiz dü -
şüncələrdən uzaqlaşdırır. O, səylə
ətraf aləmi öyrənməyə can atır. Əha -
təsində olduğu qorxulu güclərə üstün
gəlmək üçün cəhd göstərir, özünü
qul luq göstərən xeyirxah ruh-qoru -
yu cularının yerinə qoyur» (2, s. 18). 

Bununla bağlı Azərbaycan maar-
ifçisi Y.V.Çəmənzəminlinin də ma -
raqlı fikir ləri var. O, yazır: «Analıq

bir uşaq doğmaqdan ibarət deyil.
Ana insanlara cismani və ruhani diri-
lik verən arvadlara deyirlər ki, tər -
biyə, elm və çox biliklərə islah olu -
nub kamilliyə çatıblar. Ana o əziz
arvadlardır ki, nəcib övladlar bəs lə -
yirlər. Bu öv ladla öz şəxsi və ictimai
vəzifələrini anlayırlar. Ana həqiqi bir
arvaddır ki, tərbiyə verib meydana
çıxartdığı övladı yaşadığı mühitdə
ata və anasının başını uca eləyir, xoş
əx laqı, elm və istedadı ilə hamının
rəğ bətini qazanır» (3, s. 133). 

Uşaqların normal psixi inkişa fın -
da müstəqillik əsas şərtdir. D.B.Еl -
kо nin müs tə  qil  liyin hələ kiçik mək -
tə bəqədər yаş dövründə özünü göstər -
diyini təsdiq еdir. Bu müstə qil lik
оnunlа ifаdə оlunur ki, hər bir sаğ -
lаm uşаq özünüinkişаf yоlu ilə dаim
yаş lılаrın аsı lı lığındаn qurtаrmаğа
cаn аtır: «Bu istəyi sаdə hərəkətlərlə
ifаdə еdir. Müstəqil lik lə bаğlı оlаn
bütün cəhdlər «mən özüm» ifаdə sin -
də ümumiləşir» (4, s.143). D.B.Еl -
kо nin, uşаq  lаrın yа şıd lаrlа birgə fəа -
liyyətində inаdkаrlıq və nеqаtiviz -
min bаş vеr məsini də bu nun   lа əlа -
qələndirir. 

Digər tədqiqatçılar (L.I.Bоjоviç,
M.I.Lisinа, А.А.Lyublinskаyа, Е.А.Pаn -
kо, M.S.Ye qo rova, T.M.Mar yuşi na,
Q.А.Rеpinа) bu məsələləri təd qiq
еdə  rək göstə rir lər ki, uşаq 3 ya şında
cəmiy yətə məhz bеlə müstəqillik
cəhdi ilə dахil оlur. Bir tərəfdən özü -
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nü tаnıyаrаq, özü nə tаm inа nа rаq və
аrхаyın оlаrаq rоllu оyunlаrа qоşu -
lur, digər tə rəf  dən də tеz-tеz güzəştli
möv qе tutur. Üzləşdiyi hər bir yеni -
liyə münа sibət bil dirməyə çа  lışır. Bu
münа sibətdə kеç miş təc rübəsində
yа rаnmış təəssürаtlаrlа yа nаşı müs -
tə qil hə rəkətləri, özü nəi nаm hissi yе -
ni məzmun аlır. Özünəinаm hissinin
yе ni məzmunu hа disə lərə sеçici mü -
nаsibətdə ifаdə оlunur. Yаş böhrаnı
kimi хаrаk tеrizə оlu nаn 3 yаş mər -
hələ sinin zid diy yət ləri, хü susilə,
оnun yаşlılаrla münаsibətində аydın
təzа hür еdir. 

D.Bruner (5), J.Piaje (6), L.S.Vı -
qоtski (7), S.L.Rubinşteyn (8) və b.
uşaqların psixi ka sı nı inkişaf etdir -
mək məqsədilə lazım olan bilikləri
mə nim sətmək üçün apa  rılan işin sis -
tem li qurulmalı olduğunu bildirirlər:
əvvəlki əqli əmə liy yat vərdiş lərini
in  kişaf etdir mək; şərti əlaqələrin ye ni
siste mi ni fоr malaşdırmaq; yeni əla -
qə ləri əvvəl ki lər dən ayıra raq səbəb-
nəticə əlaqələri ilə uzlaşdırmaq. Bu -
nunla bağlı olaraq L.S.Vıqots ki nin
fikirlə rində belə bir müddəa irəli sü -
rülür ki, tərbiyə edən şəxs özünün
məqsədindən irə li gələn vəzifələri ilə
uşа ğın mо tivləri, mа rаq lаrı və öz
fəа liyyətini yеrinə yе tir mək vəzi fə -
lə rini əlаqələn dir mə   lidir. Burada
uşаğın in ki  şа   fı nın əsаs şərti оlаrаq
оnun özfəаliy yə ti götü rülür. Di gər
tə rəf dən, uşаğın təcrü bə si bü töv lük -

də sоsiаl mü hit lə müəy yən ləşir. Əgər
tər biyə edən şəxs uşаğа bir bаşа tə sir
еt mək gü cün də dеyilsə, о zаmаn mü -
hit vаsi tə si ilə оnа tə sir gös tə rə bilər
(7, s. 47). 

Yaş psixologiyasında məktə bə -
qədər yaşın sonunda uşaqların psixi
imkanları elə хаrаktеrizə оlunur ki,
o, öz tə ləbаtlаrını yаşlı və yаşıdlаrlа
birgə fəаliyyətdə ödə  mə yə dаhа çох
mаrаq göstərir, bu zа mаn özünü fər -
di  liyi ilə birgə qəbul еt dir məyə çаlı -
şırlаr. Dаhа dоğ ru su, bu оnlаrın fə -
аliy yət mоtiv lə rində bаşlıcа yеr
tutur. Bu dövrdə uşа  ğın fəаliy yətində
əsаs diqqət insаn lаr lа qаrşılıqlı mü -
nаsibətlərdə özü nü  təs di qə yönə lir.
Əş yаlаrlа dаvrаnmа təcrübəsi sоn -
rаkı yаş dövr lərində də təkmilləş -
məkdə dа vаm еdir, lаkin uşаq üçün
priо ri tеt оlа bil mir. Çünki о, аr tıq hə -
yаtı üçün хüsusi əhəmiy yət kəsb еdən
əşyа və hаdisələri tаnıyır. Onların
əlаmət və хüsu siyyət lərinə bələd оl -
mаqlа bir çох аv tоmаt lаş mış hə rə -
kətlər sistе mi ni mənim  səmiş оlur. 

A.A.Rean məktəbəqədər yaşın
sonunda uşaqların özlərini təsdiq et -
məyə, bö yük lərin yanında eti  bar qa -
zanmağa daha çox ehtiyac duy duq  la -
rını bildirir. Bu yaşın xü susiy yət lə ri ni
nə zərə alaraq tərbi yə çi on ların müs -
təqilliyi, yaradıcılığı və təşəbbüskar -
lığını ifadə etmək üçün şərait yara -
dır. Tərbiyəçi, bir qayda olaraq, həm -
çinin uşaqlara öz keçmiş təc rü bə,
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bilik və bacarıq larını nüma yiş etdir -
mək üçün də şərait yaradır. On ların
qarşısına daha çətin yaradıcı mə sə -
lələr qo yur, iradəsini in kişaf etdirir,
çətinlik lərin öhdəsindən gəl məyi, bir
işi sona kimi yeri nə yetirməyi dəs -
tək ləyərək uşaqları yeni və yaradıcı
fəaliy yətə istiqamətləndirir (9, s. 97). 

Qeyd edilənlər belə deməyə əsas
ve rir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaq la rın
psixi in ki şa fı yalnız yaşlılarla əlve -
rişli ünsiyyət və qarşılıqlı münasi -
bət lər zəminində qanu na uy ğun qay -
dada gedir. Bu prosesdə va lideyn və
tərbiyəçilər rolu daha böyük dür.
Uşa  ğın ailədə va lideyn, məktəbə qə -
dər tərbiyə müəssisəsində tərbiyə çi -
lər lə qarşılıqlı müansi bət lərində ün -
siy  yət tələbatı ödə nil mədikdə, birgə
fəaliyyət göstər mək imkanı olma dıq -
da psi xi inkişafın dina mikası pozu-
lur. Apardığımız təhlil gös tər mişdir
ki, ailədə və məktəbəqədər tər biyə
müəssisələrində uşa ğa müna si bətdə
ya naşmalar fərqlidir. Ailədə valideyn -
lərin tər bi yəvi təsirləri ilk növbədə
uşaqların fiziki, uşaq bağ ça larında
isə əqli inkişafına yönəl di lir. Bu isə tər -
biyədə birtə rəf liliyə apa rır. İlk növ -
 bə də ailədə uşaqların ün siyyət tələ ba tı
ödənil mədikdə uşaq tərbi yə müəssi -
sə  lə rində də onun nəti cələrini ara dan
qaldırmaq çətin olur. Yalnız tər bi yə -
çi lər uşa ğın ailə prob lem lərini nə zə rə
aldıqda, onlara fərdi yanaş dıqda mək -
təbə qədər ya şın sonunda uşaq da

fərdiyyət formalaşır. Hal buki bu sa -
hədə tərbiyəçilər bir çox obyektiv və
subyektiv çətin lik lərlə üzlə şir lər. Tər -
biyəçilərin peşə hazırlığında onlara
bu sahədə lazımi biliklərin ki fayət
qə dər veril məməsi, praktik ba carıq -
la rın öyrədilməməsi işin daha yük sək
səviyyədə qurul masına im kan ve r mir.

Tərbiyəçi – valideyn ünsiyyətinin
birinci tərəfində tərbiyəçi durursa,
ikinci tə rə fində valideynlər dayanır.
Məlumdur ki, uşaqlar məktəbəqədər
müəssisələrə müx təlif ailələr dən gə -
lirlər. Buna qədər uşaq ailədə müəy -
yən bilik, bacarıq və vər dişlərə yiyə -
lənir. Ona görə də ailə uşağın ilk tər -
bi yə çisi hesab olunur. Digər tərəf -
dən, hazırda ailələrdə uşağın psixi
inkişafına neqativ təsir göstə rən çox -
saylı amillər möv cuddur ki, tərbiyəçi
bu amil lərin mahiy yə tini, valideynin
şəx siyyə tinə və uşağın psi xikasına
təsirini müəyyənləşdirə bilməlidir. 

Vаlidеyn-tərbiyəçi münаsibətləri
birdən-birə formalaşmır. Bunun üçün
müəy yən müd dət tələb olunur. Hə min
müddət ərzində tərbiyəçi va li deynlə
elə iş apar malıdır ki, qarşı tərəf
əmək daşlığın dərinləşməsinə ma raq
göstərsin, təşəbbüslə çıxış etsin. Ey -
ni za manda, vа li  dеynin bu mə suliy -
yətlə, yаxud еtinаsız yаnаş mа sındаn
аsılı оlmаyаrаq, tər bi yəçi öz cəhd lə -
rini davam etdirməlidir. 

Tədqiqatlar (T.A.Markova, E.A.Pan -
ko, X.A.Talıbova, E.R.Əliyeva və b.)
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gös tərir ki, vаlidеynlərlə tərbiyəçi аrа -
sındа аhəngdаr münа si bət lərə yal nız
dе mоk rа tik tipli vа si tə lərlə nаil оl -
mаq mümkündür. Bunlаr uşаq dа
müs təqilliyin, fəаllığın tə  şəb büs kаr -
lığın, məsuliyyətin inkişа fınа kömək
еdir. Vаlidеyn və tərbi yə çilər hə  mişə
öz məqsədlərini bir     ləşdirmək üçün
uşağın fərdiliyini nəzərə almalı, ona
necə kömək etməyin yollarını mü -
əyyənləşdirməlidirlər. 

T.A.Markovanın, L.Q.Yemel ya -
no va və L.V.Zagikin problemlə bağlı
yanaşma sı bu nun la bağlıdır ki, mək -
tə bəqədər tər biyə müəssisələrində
fəaliyyət göstərən tərbiyəçilərin vali -
deynlərlə əlaqə ləri hərtərəfli və məz -
munlu qurulmalıdır. O tərbi yə  çinin
valideynlərlə ünsiyyətinin yaxşılaş -
dırılması yol larını gö tər mişdir. Bir-
incisi tərbiyəçinin uşağın ailəsində
olmasıdır. Burada bir ne çə məq səd
var. İlk növbədə uşağın ailə şəraitini
və ailə tərbiyə si öyrə nilir. «Ailədə
ananın həm təsərrüfat, həm də pe -
daqoji funksiyanı ye rinə yetir di yi,
atanın isə öz həyatını yaşadı ğı çox -
saylı ailələr var. Burada pedaqoqun
təkidli, əziy yətli işi tələb olunur. Ola
bilsin ki, məktəbəqədər mü əs sisənin
rəhbəri, həkimi, va lideyn ko mi təsi -
nin sədri də köməyə gəlsin...Belə
ata ların uşağın tər bi yəsinə cəlb olun -
ması ailə də ki qarşılıqlı müna si bət -
lərə də təsir göstərir» (10, s. 36).
Ailədə olmaq, T.A. Marko vaya gö rə,

aşağı da kı konkret məsələləri ay dın -
laş  dır mağa imkan verir:

– ailədə uşağın gün rejiminə əməl
olunması vəziyyəti;

– uşağın oyunlarına nəzarətin edil -
məsi, onlara məsləhət və isti -
qamət vermək;

– uşağın əməyə cəlb olunması,
orta və böyük qrup uşaqlarının
ailədə əmək böl gü sün  də işti ra -
kı, fərdi və yaşlılarla birgə
fəaliyyət, uşaq əməyinə rəh bər -
lik;

– fəaliyyət prosesində uşağın qar -
şısına məqsədin qoyaraq mo -
tivlərin hə rə kə  tə gətirilməsi;

– nümunə göstərmək, məsləhət
vermək, işin keyfiyyətlə yerinə
yetirilməsinə nə za  rət etmək,
qiy mətləndirmək;

– məişətdə, gündəlik həyatda va -
lideynlərin uşaqla ünsiyyətini
təşkili: istirahət za ma  nı, gəzin -
tidə, uşaqlara nağıl oxuyarkən,
fəaliyyət prosesində ünsiyyət
qurar kən, uşaq lara gigiyenik
adətlər və vərdişlər, yaşlılara
hörmət hissi aşılayarkən və s.
(10, s. 37). 

L.Ş.Əmrahlı, N.T.Rzayeva (11),
M.C.İsmayılova (12) və Ü.A.Əfən -
di yanın (13) araş dır ma larında mək   -
tə  bə qədər yаş dövründə yаşlılаrın
uşаq fəаliyyətinə rəhbər li yindən gе -
niş bəhs оlu nur. Əlbəttə ki, yаş  lı lаrın
nə zа rəti оlmаdаn оnlаrın müstəqil
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fəаliyyət gös tər mə ləri rе аl dе yil, lа -
kin, uşаq lаrın fəаliy yə tinə yаşlılаrın
nə zаrəti tаmа milə yеni istiqаmətdə
qu rul mаlıdır. Bu sahədə həm vali -
deynlər, həm də tərbiyəçilərin üzə -
rinə böyük məsuliyyət düşür.

Е.А.Мuxaçyova hesab edir ki,
uşağın psixi inkişafında tərbyəçilərin
həyata ke çirməli olduqları mühüm iş
ailə ilə «vahid təhsil məkanı» yara -
dıl  masına nail ol maqdır. O, prob le -
min aktual lığını hazırda məktəbə -
qədər tərbiyə sis te mində gedən məz -
mun də yişmələri ilə əla qə lən dirir. Bu
sahədə müsbət nəticələrin əldə olun -
ma sını ən səmərəli yolu kimi mək tə -
bəqədər yaş dövründə pedaqoqların
valideynlərlə mütəmadi əmək daş -
lığını göstərir. «Mən özüm üçün
valideynlərin təlim prosesinə cəlb
edilmə sinin kriteriya sını müəyyən -
ləş dirdim. Bu, valideynlərin təlim
prose sinə «bağlılığı» oldu. Əvvəlcə
bu kriteriya kəmiyyət göstəricilərini
ifadə etməklə hansı sayda valideynin
müəssi səyə gəlməsindən asılı idi:
valideynlərin iclaslar və kon sul ta si -
yalarda, uşaq bay ram larında, tematik
məşğələlərdə, sərgilərdə, müsabi -
qələr də, ekskursiyaların təş ki lin də,
«Açıq qapı günləri»ndə iştirakı,
pedaqoji prosesin canlandrılmasına
onların köməyi və s. Daha sonra
özüm üçün keyfiyyət göstəri cilərini
ayırd etdim: fə al valideynlər, icraçı -
valideynlər, müşahidəçi vali deyn lər»

(http://vos   pi tatel.rabota-s-rodi tel -
yami/). 

Е.А.Мuxaçyova valideynlərin tə -
lim prosesi haqqındakı düşüncə lə ri -
nin dəyişdi ril məsinin yollarını ax ta -
 ra raq bu qənaətə gəlir ki, bu, ailənin
tiplərindən asılı olur: 

1) pedaqoji prosesdə fəal iştirak
edən, uşağın uğurları ilə maraqlanan;

2) maraqlanan, lakin problemin
həllini mütəxəssisin köməyi ilə həll
etməyə üs   tünlük verən;

3) biganə, «məni də belə tərbiyə
ediblər» prinsipinə üstünlük verən. 

Е.А.Мuxaçyova vəziyyətdən çı -
xış yolu olaraq valideynlərdə dərket -
mənin isti qamətini dəyişməyi məq bul
hesab edir. Bunun üçün valideyn lə rin
psixoloqlarla bir gə fəaliyyəti, görüş
və konsultasiyaların, treninqlərin
təşkili, təlim prosesində uşaq   ların
iştirakının birgə müzakirəsi əlverişli
yol kimi qeyd olunur. Eyni za manda,
valideynlərlə aprılan işdə aşağıdakı
fəal metodlar önə çəkilir: evə qonaq
getmək, valideyn iclasları keçirmək,
valideynlərin iştirakı ilə məşğələlər
təşkil et mək, birgə layihələr həyata
keçirmək, uşaqların əl işlərinin sər -
gisi, ekskursiyalar, «xeyirxah əməl»
günləri, açıq qapı günləri, valideyn -
lə  rin uşaqlarla birgə hazırla dıq ları
fotosərgilər və s. 

Tərbiyəçilərlə valideynlərin qar -
şı lıqlı əlaqələrində həyata keçiril mə li
olan mə sələ  lər dən biri də mək tə bə -
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qə dər müəssisələrin yerləşdiyi ərazi -
lərdə fəaliyyət gös tərən sosial insti-
tutlarla əlaqələrin qruluması olmuş -
dur. Belə institutlara uşaq teatrları,
idman təş kilatları, xey riyyə cəmiy -
yət ləri, QHT-lər və d. daxildir. On la -
rın köməyi ilə tərbi yəçi və vali deyn -
ləri bir ləş di rən dərnəklər, klublar,
teatrlar, yarışlar, müsabiqələr də təş -
kil olun muş dur. Sosi al insti tut larla
qar şılıqlı əlaqələr uşaq bağçasının
pe daqoji hey əti (mü dir, sosio loq, tər -
bi yəçi, psixoloq, defektoloq) vasitə -
silə təşkil olunmuş, istiqa mət ləndir -
miş, nəza rət edilmişdir. 

Sosial institutlarla qar şılıqlı əla -
qə nin iki prinsipial qrup formaların -
dan istifadə olun  muş dur: vəzifə-
funk sional; sosial sahələr.

Birinci qrup qarşılıqlı əlaqə for -
maları uşaq müəssisəsinin təyinatı
ilə bağlı ola raq uşaqların sosial
müdafiə sistemində ona ayrılan rol
və yerlə müəyyənləşdirilir:

– hər bir uşaq müəssisəsinə uşaq -
la rın qəbul edilməsi məsələləri;

– məktəbəqədər təlim diaqnostik
və korreksiya məsələləri (psi -
xo loji-tibbi pe da  qo ji komis-
siya, təhsil orqanları və təşki -
lat ları ilə qarşılıqlı əlaqə);

– məişət məsələləri üzrə (ailə və
uşaqlarla bağlı komitə, təşkilat,
sosial təminat şö bələri, sosial
müdafiə orqanları və müəssi sə -
ləri ilə əlaqə);

– tərbiyə müəssisələri və ailə ilə
iş məsələləri; 

– tibbi profilaktika, müalicə və
uşaqların sağlamlaşdırılması.

Qarşılıqlı əlaqənin ikinci qrupu
müəssisəsinin sosiallaşdırılması üçün
vacibdir. Bu iş uşaq bağçasında tər -
biyə alan uşaqların sosiumla qarşı -
lıqlı əlaqəsini tənzim ləyən təd bir lə -
rin həyata keçirilməsinə yönəldilir.
Həmin əlaqələrin yaradılmasında
tərbiyəçilər və valideynlər birgə fəa -
liy yət göstərirlər. Bəzən isə təşəb -
büskar tərəf vali deyn lər olur. Bu mə -
sə lələrin həlli yolu ilə tərbiyə olu -
nan ların həyatının yaxşı laş  dırıl ması,
ətraf aləmlə qar şılıqlı əlaqələ rinin
genişləndirilməsi, uşaqların təlim-
tərbiyə şə raitlinin dəyişdiril mə si,
eyni zamanda, onların sosial adap ta -
siyası, sosial fəallığı tə min olunur.
Bu problem lə rin həllində: ekskursi ya,
gəzinti, görüşlər, bay ram şən lik  ləri,
yubileylər, ad günləri, mü sa bi qələr,
yarışlar, şəhərciklər, o cüm lə  dən,
tətil vaxtı istirahət yerlərinə səfərlər,
sosial laş dırma mərkəzlərinin baza -
sın da müvəqqəti istira hət əsas vasi -
tə lərdir. 

Tərbiyəçi və valideynlərin birgə
fəaliyyətində uşaqların təlim-tərbi -
yə  sinin məz mu nu ilə bağlı olan
məsələlər də var. Bu məsələlərin həl -
lində tərbiyəçi vali deyn lərlə mü tə -
ma  di əlaqələr saxlayır, onlara müva -
fiq sahələr üzrə lazım olan məs -
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ləhətləri verirdi. Va lideynlər tərəfin -
dən öz uşaqlarına pedaqoji nəzarəti
güclən dir mək üçün aşağıdakı istiqa -
mətdə iş apar ılmışdır.

– Prаktik fəаliyyətə rəhbərlik.
– İntеllеktuаl fəаliyyətə rəhbərlik.
– Pedaqoji müşаhidənin düzgün

qurulması. 
– Uşaq fəаliyyətinin səmərəli təşkili. 
– Uşağın yаş хüsusiyyətlərinin

nəzərə аlınmаsı. 
Bu işlər valideynlərə pеdаqоji vа -

si tələrin fоrmа və məz munundа də -
yişiklik yа rа  dа rаq rеаl vаsitələrə uy -
ğun  lаşdırmаğа, uşаğı təlim fəаliy yə -
tinə аlışdırmаğа im kаn vе rir. 

Ümumilikdə mək tə bə qədər yаş
döv ründə valideynlərin və tərbiyə çi -
lərin uşаq fəа liyyətinə rəhbər li yi
özü  nəməxsus qaydada qurulmalıdır.
Bu yaşda uşaq ların yаş lı lаrın nə zа -
rəti оl mаdаn оnlаrın müstəqil fəаliy -
yət gös tər mələri rе аl dеyil. 

Burada aparılmış təhlillər bir sıra
məsələləri ümumiləşdirməyə imkan verir.

1. Uşağın psixi inkişafında va li -
deyn və tərbiyəçilərin rolu onunla
müəyyən edilir ki, insan cəmiyyə tin -
də yaranmış so si al təcrübə uşağa
yaş lılar tərəfindən tə lim, tərbiyə və
təlqin vasitəsi ilə ötürülür. Uşaqların
yaş lılarla qarşılıqlı münasibət lərində
müntəzəmlik, əlaqəlilik, məzmun
vəh dəti gözlənilmədikdə, sosial təc -
rübənin öyrədilməsi prosesi əlverişli
qurulmadıqda uşaqlar tərəfindən bu

təcrübənin mənim sə nilməsi də çətin -
ləşir. Nəticədə uşaq la mühit arasında
etimad itir, mühitə bələdləş mə də,
adap tasiyada, o cümlədən özünü və
mühiti dərketmədə problemlər yara -
nır. Bu səbəbdən uşaqların psixi
inkişafındakı ləngimə və yayınma -
ların sosial mənşəyi bir qayda olaraq
onun yaşlılarla: ailədə valideynlərlə,
ic ti mai tərbiyə müəssisələrində isə
tərbiyəçilərlə ünsiyyət tərzində, qar -
şı lıqlı münasibət lərində axtarılır. 

2. Valideynləri ailədəki diqqət siz -
lik və ünsiyyət çatışmazlığı üzündən
uşaqda yaranan psixoloji problemlər
haqqında məlumatlandırmaqla, on -
lara uşaqlarla birgə vaxt keçirməyin,
ünsiyyət və münasibətləri tənzimlə -
mə yin yollarını öyrətməklə psixi
inki şafda yaranan prob lemlərin bir
qismini: sosial rollara adaptasiyanı,
birgə fəaliy yətə marağı, fəaliyyətin
plan laş dırlması və icra bacarıqlarını
inkişaf etdirmək müm kündür.

3. Məktəbəqədər tərbiyə müəssi -
sə lə rin də fəaliyyət göstərən tərbiyə -
çi lərin ailələ rin de moqrafik prob -
lem ləri haqqında məlumatlı olması,
hər bir uşağa ailə tərbiyəsinə və fərdi
xü susiyyətlərinə uyğun ya naş manın
yollarını bilməsi, təlim məşgələ lə rin -
də uşağı fəallaşdır maq üçün öz işinə
səriştəli yanaşması, müasir iş for ma-
la rından istifadə etməsi uşaq la rın
psi xi inkişafında onun rolunu artıran
başlıca amillərdir. 
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4. Valideyn və tərbiyəçilərin psi -
xoloji biliklərlə maarifləndirilməsi,
uşaqların psixi inkişafının xüsusiy -
yətləri haqqında məlumatların artırıl -
ması, psixi inkişafın yolları ilə bağ  lı
praktik işlərlə tanışlıq onların əmək -
daşlıq motivasiyasını artırır, bu
sahədə öz ma raqlarını birləşdirməyə
səy göstərirlər. Uşaq  lara sistemli psi -
xo loji xidmət göstərməklə, yəni vali -
deyn-uşaq-tərbiyəçi əməkdaşlığına
dör düncü tərəfi – uşaq psixoloqunu
və ya ailə psixoloqunu da əlavə et -
məklə nəticələrin səmərə lili yini
artırmaq olar.

Problemin elmi yeniliyi. Son illər
uşaqların psixi inkişafı ilə bağlı olan
ya naş malarda valideynlərlə yanaşı
ona yaxn olan ailədənkənar insanla -

rın roluna xüsusi həhəmyyət ve ri lir.
Məqalədə ailədənkənar insanlar sıra -
sında tərbiyəçilərin psixi inkişafa
təsir edici imkanları qeyd olunur.
Belə ki, valideyn və tər bi yəçilərin
psixi inkişafa pozitiv təsiri onların
əməkdaşlığından əhəmiyyətli dərə -
cədə asılıdır. Əks halda uşağa gös -
tərilən psixoloji təsirlər gözlənilən
nəticə vermir. Bu sahədə onların psi -
xo  loqla birgə fəaliyyəti əsas götü rü -
lür. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti.
Təd qiqatın materialları va lideyn və
tərbiyə çi lə rin birgə iş formaları, bu
sahədə psixoloqun fəaliyyəti ilə bağ lı
olduğundan vali deyn, tərbiyəçi və
prak tik psixoloqlar üçün əhəmiy yət -
li dir. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА

АБСТРАКТ

В статье указывается, что в психическом развитии ребенка, взаимо-
отношения между родителями и воспитателями является важным усло-
вием. Однако, в семье и в детских дошкольных учреждениях, походы к
ребенку не всегда дают ожидаемый результат. В семье, влияние в вос-
питании в первую очередь направляется на физическое воспитание, а в
детских садах на умственное развитие. А это в воспитании дает одно-
стороннее развитие. Если в семье не удовлетворяется потребность в
общении, то в детских учреждениях тоже трудно будет ликвидировать
последствия такого воспитания. Только в том случае, когда воспитатель
учитывает семейные проблемы ребенка, при индивидуальном подходе
к нему, к концу дошкольного возраста в ребенке формируется индиви-
дуальность. Хотя в этом направлении воспитатели сталкиваются с
рядом обьективных и субьективных трудностей. В профессиональной
подготовке воспитателей, недополучении знаний в этом направлении,
недополучении практических навыков не дает возможность построить
их роботу на высоком уровне.

В статье говорится о том, что нефункционирование психологов в дет-
ских уцреждениях создают значительные психологические проблемы в
проведении просветительской работы в психологическом развитии
между родителями и воспитателями в индивидуальном подходе к детям.
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THE FEATCERES OF THE PRE-SCHOOL AGED 
CHILDREN IN THE PSYCHICAL DEVELOPMENT 

OF THE COORPORATION OF PARENT AND 
NURSERY SCHOOL

ABSTRACT

It is shown in the article that the satisfaction of the need for communica-
tion and mutual relations with parents and nursery teachers development are
important factors in the childs psychological/ Moreover? The approach to
children in families and nursery schools is not always the same as it is
expected. Parents upbringing impacts in families are directed to their phys-
ical development, whereas in nursery schools this is directed to childrens
mental development. And this leads to one-sideness in the upbringing. First
of all, if childrens communicative demands are not satisfied in families, then
it is difficult to eliminate its results in educational establishment. Only if
nursery teachers take childrens family problems into consideration and
approached them individually, at the end of pre-school age individuality is
formed in them. However, nursery teachers face a number of objective and
subjective challenges in this field. As enough necessary knowledge is not
given to nursery school teachers during their professional training and they
are not taught practical aptitudes, this does not enable the work to be
arranged at high level.

In the article it is shown that as psychologists do not work in educational
establishments, conducting enlightenment work among parent and nursery
teachers about their roles in childrens psychological development, rendering
advice, teaching the ways of individual approach to children, the challenges
in the arrangement of group psyco-correction are noted as important psycho-
logical problems.

Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi
şurasının iclasında müzkirə edilərək şapa məsləhət görülmüşdür. (protokol
№ 4)

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 28 iyun 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Bir elim öyrənmək istədikdə sən
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

Şəxsiyyətin norma və patoloji
baxımdan qiymətləndiril mə -

si nə, yaş mərhələlərinə əsasən for -
ma laşmasının təhlilinə aid çoxsaylı
əsərlər mövcuddur. La  kin psixoloji
ədəbiyyatda məhz kamil şəxsiyyətin
psixoloji meyarını, me xa nizm lə rini
müəyyənləşdirməyə cəhd edən sis -
temli tədqiqatlar aparılmamışdır. Bu
ba xım dan kamil şəxsiyyəti psixoloji
aspektdən tədqiq etməklə onun ma -
hiyyətinin müəy yənləşdirilməsi mü -
hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Hər bir insan doğulan andan ka -
milləşənədək olan öz fərdi təcrübə -
sin  də eyni yolu (asılılıqdan müstə -

qil lik qazanmağa qədər olan) keçir.
Burada ilkin sosial nü və qismində
«uşaq-ana» diadı çıxış edir. Qeyd
edək ki, «uşaq-ana» diadı əksər psi -
xo loqlar tərəfindən psixoloji simbioz
kimi xarakterizə olunur. Simbioz
anlayışı bio logiya elmi çərçivəsində
istifadə edilərkən iki canlı növünün
bir-birinin müəy yən tələbatlarını
ödəyərək və bir-birindən asılı şəkildə
birgə yaşayışını nəzərdə tu tur (ay rı -
lıqda onlar ya ümumiyyətlə mövcud
olmurlar, ya da çətinliklə üzləşirlər).
Psi xologiya elmində isə simbioz
anlayışından bir fərdin digərindən və
ya onların hər ikisinin bir-birindən
psi xoloji asılılığının nəzərdə tutul du -
ğu hallarda istifadə edilir. Beləliklə,
uşaq ana olmadan ətraf mühitlə
qarşılıqlı əlaqədə ola bilməz. Uşa ğın
inkişafı tədricən onun bu asılılıqdan
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azad olmasını şərtləndirir. Şübhəsiz
uşağın in ki şafı bir sıra mərhələlər -
dən və böhranlı məqamlardan keçir.
Şəxsiyyət mexanizmləri demək olar
ki, 16–18 yaşlarda kamil səviyyəyə
çatır. Bu isə insana ət raf mühitlə
artıq müstəqil olaraq qarşılılıqlı əla -
qədə olmağa imkan verir. Əlbəttə, bu
heç də hər zaman belə olmur. Burada
bir sıra dəyişikliklərin olması da
müm  kün dür. Birinci, nevrotik inki -
şaf halında anadan simbiotik asılılıq
kamillikdən bir çox illər ötənə qədər,
hətta bəzən qeyri-sağlam əlaqənin
iştirakçılarından birinin ölü münə qə -
dər davam edir. İkinci, anadan sim -
biotik asılılıq bəzən digər asılılıqla
əvəz oluna bilər. Buna misal kimi,
ətrafdakıların rəyindən konformist
şəkildə ası lı lığı qeyd edə bilərik. Bu
isə şəxsiyyəti özünüifadə etmə azad -
lı ğından, ətraf mühitə müstəqil mü -
nasibət bəsləməkdən məhrum edə
bilər. Bu zaman ilk növbədə iki ami lə
xüsusi olaraq diqqət yetirmək la zım -
dır. Əvvəla, qeyd olunanlardan heç
də elə nəticə çıxarmaq lazım deyil
ki, insan müstəqillik əldə etməyincə
onun şəx siy yə ti mövcud olmur. Şəx -
siyyət insanın mövcudluq forması -
dır. O öz möv cud lu ğu nun ilkin mər -
hələlərində belə ətrafdakı insanlar
arasında müəyyən mövqeyə malik
olur və zaman keçdikcə öz müstəqil -
li yini qazanaraq tamamilə azad olur.
İkinci, şəx siy yətin inkişafı yalnız

müstəqillik əldə etməklə bitmir. Bu
yol çox uzundur, onun mərhələlə rin -
dən biri özünütənzimləməyə, özü nü -
idarəetməyə, xarici təh rik lər dən asılı
olmamağa nail olmaqdır, digəri öz
malik olduqlarını, qabiliyyətlərini
real laş dıra bilməkdir, üçüncüsü isə
öz məhdud «Mən»ini inkişaf etdi rə -
rək, onu daha ümu mi qlobal dəyər -
lərlə eyniləşdirməyi bacarmaqda
ifadə olunur [4, s.161]. 

Qeyd edək ki, şəxsiyyətə olan
psi xoloji yanaşmanın digər yanaş -
ma lardan mə sə lən, pedaqoji yanaş -
ma dan fərqləndirici xüsusiyyəti odur
ki, o qiymətləndirici de yil. Bu o de-
mək deyil ki, psixoloji yanaşmada
qiymətləndirmə ümumiyyətlə möv -
cud deyil və ya müxtəlif davranış
for maları eyni şəkildə qiymətlən di -
rilir. Məsələ on dan ibarətdir ki, bu
halda qiymət artıq insan qavra nıl-
dıqdan sonra formalaşır. Əv vəlcə
insan obyektiv olaraq qavranılır və
yalnız bundan sonra, zərurət olduğu
hal da ona qiymət verilir. Ənənəvi
pedaqogika isə ideal tip formalaşdır -
maq zəru rə tin dən çıxış edir və hər
zaman konkret şəxsə bu ideal priz -
ma sından baxır. Bu isə şəx sin özü -
nüqiymətləndirməsinə mane olur.
Şəxsiyyətə tipoloji yanaşma isə öz
qiy mətlən dirici xarakteristikası baxı -
mından ənənəvi pedaqoji yanaşmaya
daha yaxındır. Humanist yanaşmanın
banilərindən biri olan Q.Olportun
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fikrincə, bütün tipo logiyalar sərhəd -
lə rin olmadığı yerdə sərhəd yaradır.
Hər bir tipologiya qarşı mı za qoydu -
ğu muz məqsəd əsasında müəyyən
olunur. Bu baxımdan şəxsiyyət hər
han sı ümumi şərhə aid edilmədən
müxtəlif hüdudlarda, müxtəlif aspekt
və təzahür lər də dərk edilməlidir [5,
s.177]. 

Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat -
ların təhlilindən aydın olur ki, şəx -
siy yətin struk turunda üç ierarxik
səviyyə mövcuddur. Qeyd edək ki,
bu səviyyələr arasın da kı fərq şərti
xarakter daşıyır. Ali səviyyə şəxsiy -
yətin nüvə strukturudur, psixoloji
skeletidir. İkinci səviyyə şəxsiyyətin
dünya ilə münasibətləridir, onun
məz mun tərəfidir, yəni mahiyyətcə
«insanın daxili aləmi»dir. Nəhayət
üçüncü, aşağı səviyyə şəxsiyyətin
qılafı olub, onun üçün tipik olan xa -
rici təzahür formalarını və vasitələ -
rini özündə ehtiva edir.

İlk öncə, şəxsiyyətin qılafı hesab
olunan, üçüncü səviyyəni nəzərdən
ke çirək. Bu səviyyəyə xarakter, qa -
bi liyyət və ifa edilən rollar daxildir.
Bildiyimiz kimi psixologiyada şəx -
siy yət dar və geniş mənada təhlil
olu nur. Xarakter anlayışı şəxsiyyətin
dar mənadakı anlamının hüdudların -
da əksini tapıb. Xarakter adı altında
şəxsin müxtəlif situasiyalardakı dav -
ra nış qaydaları təhlil edilir. Belə -
liklə, şəxsiyyətin xarakterdən sözün

dar mənasında fərqi ondan ibarətdir
ki, xarakter şəxsiyyətin yarımstruk -
tu rudur və demək ki, ona tabe olan -
dır. İnkişaf etmiş kamil şəxsiyyət öz
xarakterini yaxşı idarə etməyi ba ca -
rır və onun təzahür xüsusiyyətlərinə
nəzarət etməyə qabildir. Beləliklə,
xarakter tabe olan mövqeyə malikdir
və onun təzahürü konkret halda bu
təzahürün hansı motiv və məqsəd -
lərə qulluq etməsindən bilavasitə
ası lıdır. Məsələn, mehribanlıq xarak -
ter xüsusiyyəti olaraq ilk baxışdan
müsbət xüsusiyyət kimi qimət lən -
dirilə bilər, lakin onun həm də fərqli
motiv və məqsədlərə qulluq etməsin -
dən asılı olaraq mənfi şəkildə də qiy -
mətləndirilmək ehtimalı mövcuddur. 

Şəxsiyyətin digər yarımstrukturu
qabiliyyətlər hesab olunur. Psixoloji
ədəbiyyatda qabiliyyətlər haqqında
bir çox ziddiyyətli fikirlər irəli sü -
rülmüşdür: qabiliyyət doğuluşdan
fərdə məxsusdur, istənilən qabiliy -
yəti formalaşdırmaq olar, insanlar öz
qabiliyyətlərinə görə bərabər olurlar
və s. Təbii ki, insan özünün yüksək
cəhdi hesabına olsa belə istənilən
fəaliy yəti formalaşdıra bilər. Qabi -
liy yət isə şəxsiyyətin bu və ya digər
fəaliyyətdə uğurluluğunu və bu fəa -
liyyəti cəhd olmadan icra etmə im -
kanlarını xarakterizə edən xüsusiy -
yə ti dir. Demək hər hansı bir mürək -
kəb fəaliyyəti qabiliyyət olmadan da
formalaşdırmaq mümkündür, qabi -
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liy yətin özünü isə formalaşdırmaq
mümkün deyil. Təlim praktikası qa -
biliyyətləri kompensasiya edə bilər.
Yəni, hər bir fəaliyyət çoxvariant lı -
dır və fərdi tərzin inkişafı nəticəsin -
də fərdi xüsusiyyətlərin optimal isti -
fadəsi üçün imkan yaradılır.

Qeyd edək ki, «Mən kiməm?»
sua lına cavab verərkən insanlar çox
zaman digər insanlarla sabit müna -
sibətlər sistemindəki rollarını təsvir
edirlər: «ana», «həyat yoldaşı»,
«müəllim», «şagird» və s. Sosial rol
da şəxsiyyətin struktur elementidir.
Belə ki, şəxsiyyət qarşılıqlı münasi -
bətlərə daxil olarkən müəyyən tələb -
lərlə qarşılarşır. Bu tələblərə, gözlən -
ti lərə müvafiq olaraq o, öz sosial
rolunu icra edir. Rolları əsasən sosial
normalar formalaşdırır. Çox zaman
isə «norma və dəyərlər» haqqında
danışırlar. Onlar arasındakı əsas fərq
bundan ibarətdir ki, şəxsiyyət dəyər
əsasında həyati, ümdə məqsədlərini
irəli sürür. Həmçinin, şəxs müəyyən
bir dəyəri hətta sosial qrupun təsiri
altında qəbul etsə də, bu imitasiya
etmək xarakteri daşısa belə, şəxsin
öz seçiminə, özünü bu dəyərlə eyni -
ləşdirməsinə əsaslanır. Norma isə
məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyır və
ona riayət etmək də, etməmək də
olar. Hər bir kiçik və böyük sosial
qrupda öz rol gözləntilərini əmələ
gətirən normalar sistemi mövcuddur.
Dəyərlər sistemi və normalar sistemi

arasında kəskin fərqin olması isə bə -
zən rol konfliktlərinin yaranma sına
səbəb olur. Elmi ədəbiyyatda kon -
ven sio nal və qeyri-formal rolları
fərqləndirirlər. Konvensional rol
insanın müəyyən situasiyada mütləq
izləməli olduğu şablondur: peşə rolu
(müəllim, satıcı, polis) və s. Qeyri-
formal rol da sabit şablon olub insan -
dan müəyyən davranış gözləməklə
əlaqədardır. O daha dəyişkəndir, məhz
hansı insanın bu rolu icra etmə sin -
dən asılıdır (qayğıkeş ana və s.).
Başqa sözlə, qeyri-formal rol isə
insanın özüdür. Çox zaman sosial
qruplarda kifayət qədər dəqiq struk -
tur və qeyri-formal rollar ierarxiyası
mövcud olur. Cinayi qruplarda bu
daha da sərt şəkildə özünü göstərir.
İnsan həyatı boyunca yeni rollar
mənimsəyir. Hər bir rolu isə ilk öncə
texniki olaraq, yəni özü üçün mə -
nimsəməlidir. Belə ki, rolun həm
tex niki və həm də məna tərəfləri
möv cuddur. Lakin hər iki tərəfin
mənimsənilməməsi ilə əlaqədar
çətinliklər mövcuddur. İlk tipik va -
riant – bu və ya digər konkret sosial
mühitdə, sosial situasiyada müəyyən
mədəni davranışı, rolu mənimsə mə -
məkdir. İkinci tipik problem rolu
qəbul etməməkdir. İnsan qarşısında
olan gözləntilər sistemini çox gözəl
anlaya, dərk edə bilər, lakin prinsi -
pial şəkildə onlara riayət etməyə
bilər. Bu halda qeyri-rol və antirol
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davranışından danışmaq olar. Çox
zaman, xüsusən də yeniyetməlik
döv ründə insan prinsipial olaraq rola
riayət etmək istəmir, bununla da
sanki özünün roldan daha yüksək ol -
duğunu təsdiq etmək istəyir. Rolun
məna tərəfini qəbul etmə, bilavasitə
şəxsiyyəti təsvir edir, rolun məna
tərə fi nin qəbul edilməməsi, yalnız
texniki tərəfinin mənimsənilməsi isə
yalnız bir situasiyadan digər situasi -
yaya keçid üçün alət funksiyasını
icra etmiş olur. İnsanın nəyi sevdi -
yini, nəyə nifrət etdiyini, nəyə eti -
nasiz qaldığını bilmək onu şəxsi
planda dərk etməyə imkan verir. Bu
sahəyə daxil olmaqla biz şəxsiyyətin
struktur təhlilinin ikinci – məzmun-
məna səviyyəsinə keçmiş oluruq.

Beləliklə, biz artıq müəyyənləş -
dirdik ki, xarakter, qabiliyyətlər və
rollar şəxsiyyətin tam mahiyyətini
açıqlamır. Daha dəqiq desək, onları
şəxsiyyətin daha geniş anlamına aid
etmək olar. Lakin şəxsiyyətin dar,
daha dəqiq anlamda mahiyyəti ona
tamamilə başqa yanaşma tələb edir.
Biz bilirik ki, şəxsiyyət insanı hey -
van dan fərqləndirən mühüm anlayış -
lardan olub, yalnız ona məxsusdur.
Yalnız hər bir insana xas olan isə –
onun daxili aləmidir. Daxili aləm
yalnız xarici olanın obrazı deyil, bu
cür obraz heyvanlarda, hətta ibtidai
heyvanlarda da mövcuddur. Daxili
aləm öz spesifik məzmununa malik

olub özünün formalaşma və inkişaf
qanunlarına malikdir. Bu isə çox za -
man xarici aləmdən asılı olmur.
Heyvanların davranışı çox zaman iki
amildən asılı olur: avtomatik instink -
tiv reaksiyalar doğuran xarici sti mu -
lar və daxili gərginlik vəziyyəti. Bu
iki amilin qarşılıqlı əlaqəsi bəzən
davranışın mürəkkəb determinasiya
mexanizmlərinə səbəb ola bilər.
Lakin bu cür davranış hər zaman bir
məntiqə – aktual tələbatların təmin
olunması məntiqinə tabe olur. İnsan
davranışı da qismən bu məntiqə ta -
bedir. Lakin insan davranışını yalnız
bu şəkildə qiymətləndirmək doğru
olmaz. İnsan mövcudluğunun mən -
tiqi amerika psixoloqu Salvador
Mad dinin konsepsiyasında dəqiq
şəkildə öz əksini tapmışdır. Maddi
öz tədqiqatlarında 3 qrup insan tələ -
batını fərqləndirir. Onlardan ikisi
ənənəvi olub əksər psixoloqlar tərə -
findən ayırd edilir – bioloji və sosial.
3-cü qrup tələbatları Maddiyə qədər
heç kim təsnif etməmişdi. 3-cü qrup
tələbatları Maddi psixoloji adlandı -
rıb onlara mühakiməyə, təsəvvürə və
simvolaşdırnmağa olan tələbatları
aid edir. Maddi insanda hansı tələ -
batların ön plana çıxmasından asılı
olaraq şəxsiyyətin iki tipini fərqlən -
dirir. Bir halda insanda bioloji və
sosial tələbatlar dominant olur, psi -
xo loji tələbatlar isə zəif təzahür edir.
Bu halda insan özünü aktual tələbat -
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ların təmin olunması məntiqinə
müvafiq olaraq aparır. Maddi şəxsiy -
yətin bu cür inkişaf yolunu konfor -
mist adlandırır. Digər halda isə
şəxsiyyətin fərdi inkişaf yolunda
psixoloji tələbatlar dominant möv -
qeyə malik olur. İnsan bioloji ehtiyac
və sosial rollar çərçivəsindən çıxar -
maq la öz davranışının situativliyini
məhz mühakimə, təsəvvür, simvol -
laş dırma sayəsində dəf etməyi ba -
carır. Onun köməyi ilə yalnız
mövcud aləmin mənzərəsini deyil,
həm də arzu edilən və digər mümkün
aləmlərin mənzərəsini qura bilir.
Görkəmli psixoloq Viktor Frankl
qeyd edir ki, heyvan ona görə şəx -
siyyət deyil ki, onun üçün qarşısında
olan aləm mövcud deyil, onun üçün
yalnız ətraf mühit mövcuddur.
Şəxsiyyət isə mühitdə deyil aləmdə
yaşayır. Həmçinin, insan davranışı
iki məntiqə əsasən qurulur. Eyni bir
insan həyatının müxtəlif mərhələ lə -
rində fərqli məntiqə əsaslanan davra -
nış nümayiş etdirə bilər. Onlardan
biri reaktiv məntiq olub aktual tələ -
batların ödənilməsinə yönəlmiş, di -
gə ri isə məna məntiqi ola bilər [1,
s.114]. 

Mənaya tələbat və dəyərlər daxil -
dir. İnsan üçün nəyin daha çox əhə -
miyyətə malik olduğunu öz tələbat
və dəyərləri müəyyən edir. Mənalar
insanlarda müxtəlifdir. Ona görə yox
ki, müxtəlif insanların tələbat və

dəyərləri üst-üstə düşmür, həm də
onların fərdi reallaşma yolları da
özü nəməxsusluğa malikdir. Məsə -
lən, bəzi cinayətlər motivsiz adlanır.
Lakin psixoloqlar müəyyən ediblər
ki, onlar motivsiz olaraq baş vermir.
Bəzən motivsiz adlandırdığımız
cina yətlərin əsasında özünütəsdiq
tələbatı durur. Bu tələbat insanlarda
fərqli şəkildə reallaşır: bəzilərində
əks cinsin rəğbətini qazanmaq, bir
qisimdə karyerada uğur əldə etmək,
bir qisimdə isə zorakılığa meyl də öz
əksini tapır. Bunun isə əsasında şəx -
siyyətin xoşagəlməz formalaşma
amiləri dayanır. Şəxsi dəyərlər insa -
nın daxili aləmini cəmiyyət və ayrı-
ayrı sosial qrupların həyat fəaliyyəti
ilə əlaqələndirir. Əlbəttə insan heç
bir dəyəri avtomatik olaraq qəbul et -
mir. Sosial dəyərin şəxsi dəyərə
çevrilməsi üçün insan onu özününkü
kimi duyaraq qrupla bərabər praktik
olaraq reallaşdırmalıdır. Tələbat və
şəxsi dəyərlər şəxsiyyətin daxili alə -
mini fərqli şəkildə təşkil edir. Belə
ki, tələbatlar şəxsiyyətin daxili alə -
mində «Mən»dən çıxış edən arzu və
cəhdlər qismində əks olunur. Şəxsi
dəyərlər isə əksinə «Mən»dən asılı
olmayan, obyektiv olaraq mövcud
olan mükəmməl cəhətlər – ideal for -
masında əks olunur. Həmçinin, tələ -
bat lardan fərqli olaraq şəxsi dəyər ilk
növbədə cari an və situasiya ilə
məhdudlaşmır, ikincisi, dəyər insanı
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daxilində olan «nə»yə isə deyil, xa -
ricdə olana cəlb edir, üçüncüsü, də -
yər eqoistik xarakter daşımır, əksinə
qiymətləndirməyə obyektivlik ele -
menti qatır. Əlbəttə, bu obyektivlik
nisbidir. Hətta ən ümumi qəbul edil -
miş dəyərlər belə konkret şəxsin
daxili aləminin bir qismi olaraq
trans formasiya olunur və öz fərqli
cəhətlərini qazanır [2, s. 24].

Məlumdur ki, sabit münasibətlər
daxili aləmin digər mühüm elemen -
tini təşkil edir. Münasibət insan üçün
ayrı-ayrı obyektlərin, halların, insan -
ların və onların daxili olduğu si nif -
lərin konkret mənasını xarakte rizə
edir. Əgər bir şəxs üçün əhəmiyyətli
olan dəyərlərin sayı ən yaxşı halda
30–40-a çatırsa, insanın məna zən -
ginliyini təşkil edən konkret mü na si -
bətlərin sayı demək olar ki, son suz -
dur. Münasibətlərin mənbə yini bir
qayda olaraq fərdi təcrübə təşkil edir.
Bizim üçün bu və ya digər insanın,
əşyanın, hadisənin mənasını müəy -
yən edən ali instansiya isə bizim tə -
lə bat və dəyərlərimizdir. Münasi bət -
lər bu və ya digər dərəcədə ümu mi li -
yə malik olur: hər bir insanın kon kret
şəxsə münasibəti ilə yanaşı ümumən
bütün insanlara qarşı mü na  sibəti
mövcud olur; qadınlara, kişi lərə, qo -
ca lara, gənclərə, ameri ka lı lara, türk -
lərə, təhsililərə, təhsil siz lərərə, həkim -
lərə, müəllimlərə, sarı şınlara, əsmər -
lərə. Beləliklə, konkret şəxsə qarşı

olan münasibətimizi çox zaman hə -
min şəxsin hansı kateqoriyaya məx -
sus olmasına qarşı olan münasibəti -
miz müəyyən edir. Lakin bu zaman
istisnalar da mümkündür. Bu onunla
əlaqədardır ki, konkret şəxsə olan
münasibət onunla fərdi ünsiyyət
səviyyəsində yaranır. Öz aforizmləri
ilə məşhur olan Lixtenberq qeyd
edir di ki, pis kimi tanınan insanlar
hər zaman onları yaxşı tanıdıqda qa -
zanırlar, yaxşılar isə əksinə itirirlər.
Həmçinin, tama olan münasibətlə
onun ayrı-ayrı hissələrinə olan mü -
nasibət də fərqli ola bilər. 

Bizim tələbat və dəyərlərimiz
yal nız konkret insana, əşyaya, hadi -
səyə və onların ümumi sinfinə olan
münasibətimiz formasında təzahür
etmir. Bir insanın müxtəlif obyekt -
ləri təsvir və təsnif edərkən müxtəlif
meyarlardan istifadə etməsi məlum -
dur. Lakin ən maraqlı olan odur ki,
müxtəlif insanlar eyni obyekti təsvir
edərkən müxtəlif meyar və əlamət -
lər dən istifadə edirlər. Bu meyar və
əlamətlər sistemini, psixoloqlar kons -
trukt anlayışı ilə ifadə edirlər. Kons -
trukt insanın daxili aləminin mühüm
xarakteristikası hesab edilir. Bu
anlayış amerika psixoloqu C.Kelli
tərəfindən irəli sürülmüşdür. Kelli
ilk dəfə fikir vermişdi ki, insanlar
əşya, insan və hadisələri müxtəlif
konstruktlar sisteminə əsasən qav ra -
yır, təsnif edir və qiymətləndirirlər
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və hətta təcrübə bu konstruktların
səhv proqnoza səbəb olmasını gös -
tərsə belə onlar öz konstruktlarını
dəs təkləməyə meyilli olurlar. Kelli
insanın aqressiya və səbrsizliyinin
səbəbini onun öz adəti konstruk la -
rın dan imtina etməyə qadir olma -
ması ilə izah edir. Əksər konstruktlar
iki qütblü şkalaya əsasən müəyyən
edilə bilər. Məsələn, hava isti və ya
soyuq ola bilər, lakin eyni havanı isə
cənublu soyuq, şimallı isə isti kimi
qəbul edə bilər. Şəxsiyyəti xarakteri -
zə edən məna konstruktları insana
məxsus olan tələbat və dəyərə əsasən
verilir, bir qütbün hər zaman yaxşı
olması arzu olunan və dəyərli olma
ilə əlaqədardır. Mahiyyət etibarilə
hər bir məna konstruktu obyekti şəx -
siyyətin dəyər və tələbatı ilə müqa -
yisə edir. Məna konstruktları sayə -
sində biz istənilən predmet və ya
hadisəni yalnız aktual tələbatlar priz -
masından deyil, hazırda aktual ol ma -
yan tələbat və dəyərlərlə müqayisə
edərək qiymətləndirə bilərik. Belə
ki, insan üçün bu və ya digər əşya və
hadisə nə qədər əhəmiyyətlidirsə
onun qiymətləndirilməsi üçün bir o
qədər mürəkkəb və fərdi konstrukt
sistemindən istifadə olunur. 

Beləliklə, biz şəxsiyyətin ikinci
strukturu olan daxili aləmini nəzər -
dən keçirdik. İnsan üçün əhəmiyyətli
olan mənaların mənbə və daşıyıcısı
tələbat və şəxsi dəyərlər, münasibət

və konstruktlardır. Şəxsiyyətin struk -
turunda xüsusi yer tutan mənalardan
birinin üzərində dayanaq. Bu həyatın
mənasıdır. Həyatının mənasının nə -
dən ibarət olması məsələsi psixolo -
qun səlahiyyət sferasına daxil deyil.
Şəxsiyyət psixologiyasının maraq
sferasına həyatın mənasının və ya
onun olmamasının insan həyatına
necə təsir etməsini müəyyənləşdir -
mək daxildir. Həyatın mənası kon -
kret insanın bu mənanı nədə görmə -
sindən asılı olmayaraq psixoloji real -
lıqdır. Əsas fundamental psixoloji
faktlardan biri mənanın itməsi, həya -
tın mənasızlığı hissinin geniş yayıl -
masıdır. Bunun birbaşa nəticəsi
narkomaniya, intihar, zorakılıq və
psixoloji xəstəliklər olur. İkinci
fundamental psixoloji fakt odur ki,
şüursuz səviyyədə həyatın müəyyən
mənası və istiqaməti hər bir insanda
3–5 ilə toplanır və eksperimental-
psixoloji və klinik-psixoloji me tod -
lar vasitəsilə aşkarlanır. Nəhayət
üçün cü fakt həyati istiqamətdə
müəy yən edici rol oynayır. O özündə
həqiqi mənanı ehtiva edir. Beləliklə,
hər bir insanın həyatı nəyə isə yö -
nəldiyinə görə məna daşıyır, lakin bu
bəzən insan tərəfindən ömrünün so -
nuna qədər dərk edilməyə bilər. Hə -
yati situasiya insan qarşısında öz
həyatının mənasını dərk etmək və zi -
fəsi qoya bilər. Öz həyatının məna -
sını dərk etmək və formalaşdırmaq
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öz həyatını bütünlüklə qiymətləndir -
mək deməkdir. Bu çox insana müəs -
sər olmur. Belə ki, burada yalnız ref -
leksiyaya qabillik deyil, daha dərin
amilər mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Əgər kimsənin həyatı obyektiv ola -
raq ləyaqətsizdirsə, qeyri-mənəvi -
dirsə, cılızdırsa bunu dərk etmək
onun özünəhörmət hissini təhlükə
altına qoyur. Özünəhörmət hissini
qorumaq üçün həmin şəxs real
həyatın həqiqi mənasından imtina
edir və həyatının mənasız olduğunu
elan edir. Bu o demək deyil ki, onun
həyatı mənasızdır, sadəcə ləyaqətli
mənadan məhrumdur. Psixoloji nöq -
teyi-nəzərdən başlıca olan həyatın
mənası haqqında təsəvvürlərin dərk
edilməsi deyil, real gündəlik həyatın
real məna ilə dolğun olmasıdır. Təd -
qiqatlar göstərir ki, məna qazanmaq
üçün müxtəlif variantlar mövcuddur.
İnsan həyatının mənası gələcək
(məq səd), indi (həyatın tamlığı və
dolğunluğu hissi) və keçmişə (ya -
şan mış həyat nəticələrindən məm -
nun luq) əsaslana bilər [2, s.33]. 

İndiyə qədər haqqında danışdıq -
ları mızı hər bir şəxsə aid etmək olar.
Hər bir kəsin bu və ya digər xarakteri
var, müxtəlif qabiliyyətlərə malikdir,
hər kəs sadə və mürəkkəb rollar
oynayır. Nəhayət hər bir kəsin hətta
primitiv belə olsa öz daxili aləmi, öz
tələbat və şəxsi dəyərləri var. Lakin
bundan sonra belə bir sıra suallar

cavablandırılmamış qalır. Xarakter,
qabiliyyət və rollar insanın konkret
həyat şəraitinə daha yaxşı adaptasi -
yasına şərait yaradır. Şəxsiyyətin
daxili aləmi, məna sferası onu xarici
aləm reallığı ilə bir tam olaraq əla qə -
ləndirir və şəxsiyyətin xarici aləm lə
münasibətlər sisteminə müvafiq ola -
raq onun həyat fəaliyyətini tənzim -
ləyir. Lakin bu sxemə şəxsiyyətin
özünüdeterminasiyasının təzahürləri
daxil deyil. Şəxsiyyətdə elə bir xü -
susi olan var ki, ona yalnız öz
xarakter, qabiliyyət və rollarını idarə
etməyə imkan vermir, həm də bu
zaman o öz təhriki ilə seçim situa -
siyasında müxtəlif alternativlərin
əhəmiyyətini ixtiyari olaraq dəyişir.
İnsan davranışının 3 mümkün vasi -
təsi haqqında danışmaq olar: möv -
cud stereotiplərə və adəti hərəkət va -
sitələrinə müvafiq (xarakter və rolun
məntiqi), xarici mühitlə müna sibətə
müvafiq (həyati zərurətin mə na
mən tiqi) və azadlıq və məsuliyyət
əsasında öz şəxsi seçiminə müvafiq.
Əksər şəxsiyyət nəzəriyyələri spesi -
fik insan fenomeni olan seçim, azad -
lıq və məsuliyyəti nəzərə almır və
izah etmir. Bu səbəbdən də yeni,
ekzis tensial səviyyəyə qalxmaq la -
zım dır. Burada əsas çətinlik ondan
ibarətdir ki, biz şəxsiyyətdə azadlıq,
seçim və ya məsuliyyət adlanan hər
hansı struktura rast gəlmirik. Bu şəx -
siyyətin qabiliyyət, tələbat, rol və ya
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münasibət kimi yarımstrukturu de -
yil. Bu onun öz məzmununa malik
olmayan mövcudluq forması, vasitə -
si dir. Şəxsiyyətin formalaşma və
təşəkkül prosesində onlar insanın xa -
rici mühitlə münasibətində mərkəzi
yer tuturlar. Azadlıq insanın determi -
na siya növləri və formalarını dəf et -
mək imkanıdır. İnsanın azadlığı bü -
tün asılılıqlardan azad olmaq demək -
dir. Bu heyvanlarda, eləcə də hər bir
insanda mövcud deyil. Bununla
yanaşı insanın azadlığı yalnız qeyd
edilən əlaqə və asılılıqlardan azad
olmaq deyil, həm də onları dəf et -
mək deməkdir. Azadlıq aktivliyin
xü susi, dərk olunan formasıdır və o
bütünlüklə subyektin özü tərəfindən
idarə olunur. Başqa sözlə bu növ ak -
tivliyə nəzarət edilir və müəyyən
məqamında ixtiyari olaraq sona çata,
dəyişdirilə və ya başqa istiqamətə
yönəldilə bilər. İnsanın daxilən azad
olmaması ilk növbədə ona təsir edən
xarici və daxili qüvvələri anlama -
ması, ikinci, həyatda müəyyən bir
istiqamətinin olmaması, bir tərəfdən
digər tərəfə meyillənməsi, üçüncü,
qərarsızlıq, hadisələrin xoşagəlməz
gedişinin qarşısını ala bilməməyə
qeyri-qabilliyi, situasiyadan çıxa bil -
məməsi, aktiv qüvvə qismində onun -
la baş verənlərə mane ola bilməməsi
vasitəsilə təzahür edir. Məsuliyyət
isə, insanın öz qabiliyyətlərini ətraf
mühitdə və öz həyatında dəyi şik lik -

lə rin səbəbi kimi dərk etməsi, həm -
çinin, bu qabiliyyəti şüurlu şəkildə
idarə etməsidir. Məsuliyyət hər bir
canlıya xas olan tənzimetmənin xü -
susi növüdür, lakin kamil insanın
mə suliyyəti sərvət meyilləri ilə şərt -
lənən daxili tənzimetmədir. İnsanın
vicdanı onun birbaşa olaraq davra nı -
şının bu meyarla uyğunsuzluq də rə -
cəsini əks etdirir. Daxili azadlıq ol -
madan mükəmməl şəxsiyyət məsu -
liy yəti mövcud ola bilməz. İnsan
yal nız situasiyanı aktiv şəkildə
dəyişə bilməsini dərk etdiyi halda
belə cəhdi qəbul edə bilər. Əksi də
mövcuddur: daxilə yönəlmiş aktivlik
zamanı insan hadisələrə təsir etmək
qabiliyyətini dərk edə bilər. Öz in -
kişaf formasına görə məsuliyyət və
azadlıq ayrılmaz olsalar da, onların
təşəkkül forma və mexanizmləri
fərq lidir. Azadlığın təşəkkül yolu ak -
tivlik hüququ və şəxsi seçimli sərvət
meylləri qazanmaqdan ibarətdir. Mə -
suliyyətin təşəkkül yolu isə aktivlik
tənziminin xaricdən daxilə ötürül -
mə sidir. İnkişafın ilkin mərəhə lə lə -
rində spontan aktivlik və onun tən -
zimi arasında ziddiyyət mümkündür.
Amma hər ikisinin kamil halında
onlar arasında ziddiyyətin olması
mümkün deyil. Onların şəxsi sərvət
meyilləri əldə etməklə əlaqədar in -
teq rasiyası isə insanın dünya ilə mü -
nasibətdə yeni səviyyəyə keçmə si nin,
özünüdeterminasiya səviyyəsinin və
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şəxsiyyət sağlamlığının göstəricisi -
dir. Mənəviyyat isə insan möv cud -
luğunun müəyyən vasitəsidir. Mənə -
viyyat olmadan müstəqil şəxsiyyətin
mövcudluğu mümkün deyil. Yalnız
bu qeyd etdiklərimizin əsasında
şəxsiy yətin inkişafının əsas formulu
ta mamlana bilər: əvvəl insan öz
möv cudluğunu dəstəkləmək üçün
fəaliy yətdə olur, sonra isə fəaliy yət də
ol maq üçün öz mövcudluğunu dəs -
tək ləyir. 

Aydındır ki, «Mən» – şəxsiyyətin
so nuncu instansiyasıdır. Mən insanın
öz şəxsiyyətini öz-özü üçün açma -
sıdır. «Mən» bir neçə təbəqədən iba -
rət dir. Birinci təbəqə fiziki məndir.
Fiziki «Mən» öz bədənini, fiziki qü -
sur larını duyma, sağlamlıq və ya
xəs təliyini dərk etməkdir. Cismani
və ya fiziki «Mən» formasında biz o
qə dər də şəxsiyyəti deyil, onun mad di
substratını duyuruq. Bu isə öz növ -
bəsində onun vasitəsilə təzahür edir
və başqa cür də ola bilməz. İkin ci tə -
bəqə «Mən» sosial «Mən» adlanır və
özünün bu və ya digər rol və funk-
siyaları daşıdığını duyması vasi təsilə
təzahür edir. Sosial «Mən»in do mi -
nantlığına misal olaraq bütün dövr -
lərdə və millətlərdə mövcud olan
bürokrat obrazını göstərə bilə rik. Bu
cür şəxslər özlərini vəzifə funk si ya -
larının məcmusu kimi qav rayır,
«Mən»ləri Sosial «Mən»dən başqa
de mək olar ki, heç nə ehtiva etmir.

Üçüncü təbəqə psixoloji «Mən»  dir.
O öz şəxsi cəhətlərini, mo  tiv lərini,
tələbatlarını və qabiliy yətlərini dərk
etməyi ehtiva edir və «Mən necə -
yəm?» sualına cavab ve rir. Dör dün cü
təbəqə «Mən» duy ğuların, azadlıq və
məsuliyyətlə bağ lı yaşan tıların məc -
mu sudur. Onu ekzis ten sial «Mən» də
adlandırmaq olar. Çün ki onda ali,
hansısa konkret şəx siyyət struk tu ru -
nun deyil, ekzis ten sial səviyyənin
şəx siyyət xüsusiy yətləri, şəxsiyyətin
ətraf mühitlə münasibə tinin ümumi
prinsipləri əks olunub. Nəhayət
beşinci mərhələ özünəmü na si bət və
ya «Mən»in mənası de məkdir. Özü -
nəmüna si-bətin ən yük sək mərhələsi
qismində özünüqiy mət lən dirmə –
özünə ümu mi müsbət və mənfi mü -
nasibət çıxış edir. İlk növbədə özü -
nə hörmət (özü nə sanki kənardan,
real üstünlük və çatışmaz lıqlarla
şərt lənən müna sibət) və özü nüqəbul
etməni (özünə bilavasitə emosional
münasibət, bu münasibəti izah edən
hər hansı cə hətin «Mən»də olub və
ya olma masından asılı olma yaraq)
ayırd etmək lazımdlır. Çox zaman
yüksək özünüqəbul etmə nisbətən
aşağı özünəhörmətlə birgə və ya
əksinə müşahidə edilir. İkinci, özü -
nəmü nasi bətin qiymətlən dirmə dən
az əhəmiyyətə malik olmayan digər
sə viyyəsi onun mükəmməlliyi, in teq   -
ra siyalılığı, avtonomluğu və xa ri ci
qiymətlərdən asılı olmama sı dır. Özü -
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nə münasibətin insanın bütünlük də
həyatına iz salan bütün bu xüsu siy -
yətləri valideyn tərbiyəsi ilə for ma -
 laşır. Daxili azadlığın əsasında duran
pozitiv özünü qiymətləndirmə sevgi
ilə, azad olmamağa aparan mən fi
qiy mətləndirmə isə sevgisiz liklə
yaradılır. Sağlam avtonom şəx -
siyyətin həyat fəaliyyətində özü nə -
münasibətin başlıca funksiyası hə -
yat da hər şeyin qaydasında olması və
ya olmaması haqqında siqnal rolunu
oynamaqdan ibarətdir. İnsa nın baş lı ca
məqsədi müsbət özünü qiymətlən dir -
məni qoruma və ya mənfilikdən hər
vəchlə qaçmaq ola bilər. Bu halda
əgər həqiqi ətraf aləm mənzərəsi
şəx  siyyətin özünüqiy mətləndir mə -
sini təhlükə altında qo yursa o real

həyatı prosesləri inkar edir və ya
təhrif edir. Bu halda insa nın aktivliyi
yüksək özünü qiy mət ləndirməsini hifz
etmək mahiy yəti daşıyır. Lakin bu nun
nəticələri xoşa gəlməz olur. V.Frank -
lın xoşbəxtlik və özünüaktuallaş dır ma
ilə bağlı fikirlərini də digər nümunə
qismində göstərmək mümkündür.
Frankl qeyd edir ki, yalnız məqsədə
yetməyən bumeranq geri qayıdır.
Beləliklə, insanın özünüqiymət lən -
dir məsinin xarici qiymətləndiril mə -
lər dən asılı olmaması, bu qiymət lən -
dirmənin mü  kəmməlliyi, yəni, inteq -
rasiya lı lığı, avtonomluğu və bununla
yanaşı adekvat olması, daxili və xa -
rici potensialına müvafiq olması şəx -
siy yət sağlamlığının və kamil liyinin
gös təricisidir. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ЗРЕЛОГО ЛИЧНОСТИ

АБСТРАКТ

Личность – это форма существования человека, которая поначалу
занимает едва заметное место среди других, более примитивных форм
его существования, затем все большее и большее и, наконец, становит-
ся абсолютно преобладающей. Развитие личности не завершается с
обретением автономности и самостоятельности. Оно проходит еще
длинный путь. Зрелая личность – это, во первых, обладающая самоде-
терминацией, самоуправлением, независимостью от внешних побуж-
дений, во вторых реализация личностью заложенных в нее сил и спо-
собностей, в третьих преодоление своего ограниченного «Я» и отож-
дествление с более общими глобальными ценностями. «Свобода»,
«ответственность», «выбор» – это не элементы или подструктуры зре-
лой личности. Это именно способы, формы ее существования и само-
осуществления, не имеющие своего содержания. В процессе становле-
ния и формирования личности они занимают центральное место в
отношениях человека с миром, становятся стержнем его жизнедеятель-
ности и наполняются ценностным содержанием, которое придает
смысл им самим. Наполняясь содержанием смыслового уровня они, в
свою очередь, определяют линии развития смысловой сферы, создают
то силовое поле, в котором она формируется.

PSYCHOLOGICAL STUDY OF MATURE
PERSONALITY

ABSTRACT

Personality is a form of human existence. During the early stages of the
existence every human has a certain position around the people. Over time,
he gains independence and become completely free man. Second, the
development of the personality is not only to gain independence. This road is
very long. Mature personality is achieving to self-regulation, to self-control,
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independent on the environment, also can realize what he can and developing
own limited «I» and combining it with common global values. «Freedom»,
«responsibility», «choise» are not individual structures and elements of
personality. These are form and way of personality, which have not their
contents. But in the process of formation of personality they have central
position. This position related to human interaction with the environment.
They also determine the development of the semantic sphere.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şu ra -
sının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №4)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 10 may 2012-ci ildə daxil olmuşdur



После работ таких вы даю -
щих психологов, как

З.Фрейд, Л.Выготский, К.Юнг,
Э.Фромм и многих других, ис -
пользовавших материал худо жест -
венной литературы для своих
исследований, вряд ли у кого оста-
ется сомнение в целесообразности
использования та кого материала.
На наш взгляд, существенно уже
то обстоятель ство, что фундамен-
тальные термины психоанализа
взяты из художественной литера-
туры. Термины Эдипов комплекс,
комплекс Икара, комплекс Демет-
ры-Персефоны непосредственно
отражают известную по ху до жест -
венной литературе сум му инфор-
мации. Иными словами, художе-

ственная литература пред  ставила в
максималь но выпуклой форме тот
знак и тот художественный образ,
за которым стоят актуальные для
современной психологии понятия.

Один из корифеев современной
психологической науки, Карл Гус-
тав Юнг в статье «Об отношении
аналитической психологии к про-
изведениям художественной лите-
ратуры» пишет следующее: «Зада-
ча говорить об отношении анали-
тической психологии к произведе-
ниям художественной литературы
представляется мне, несмотря на
трудность, желанным случаем
прояснить свою точку зрения в
вызывающем столь много споров
вопросе об отношении психоло-
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гии и искусства. Без сомнения, обе
области, несмотря на их несравни-
мость, находятся в ближайших
отношениях друг с другом, в отно-
шениях, непосредственно взываю-
щих к исследованию. Эти отноше-
ния основываются на том факте,
что конкретное занятие искус-
ством является психологической
деятельностью и, поскольку оно
является таковой, оно может и
должно быть подвергнуто психо-
логическому рассмотрению, пото-
му что под этим углом зрения оно,
как и любая вытекающая из пси-
хических мотивов человеческая
деятельность, яв ляется объектом
психологии» (4, 106–107). 

В этом фрагменте из статьи
К.Г.Юнга имеется несколько край-
не существенных моментов, что и
побудило нас привести эту цитату.
Во-первых, важно само по себе то
обстоятельство, что Юнг, имея в
виду непонимание очевидности
факта, решает высказаться по
этому поводу. Во-вторых, столь
знаменательно использование им
такого сильного слова, как взы-
вать – взывающих к исследова-
нию. То есть художественная лите-
ратура взывает к психологическо-
му исследованию. Целесообразно
обратиться к толковым словарям,
чтобы еще раз прочувствовать
значение слова взывать. В Слова-

ре С.И.Ожегова, самом популяр-
ном словаре современного русско-
го языка, значение этого слова оп -
ределяется следующим образом:
«ВЗЫВАТЬ (вы сок.) обращаться с
призывом, звать. Взывать о помо-
щи. Взывать к чьему-н. разуму,
ми- лосердию» (5, 85). 

На наш взгляд, глагол взывать
в тексте Юнга означает «настоя-
тельно требовать», «кри чать».
Иными словами, художественная
литература кричит о том, что в
ней содержится уникальный мате-
риал для аналитической психоло-
гии. Характерно, что Юнг специ-
ально отмечает спорность вопроса
для своего времени. Следователь-
но, в 1922 году привлечение худо-
жественной литературы к иссле -
дованиям по аналитической пси-
хологии еще не было однозначно
принято всеми психологами, что и
побудило такого выдающегося
теоретика, как Юнг выступить по
этому поводу. В сносках к статье
отмечается: «Доклад, прочитан-
ный в Обществе по изучению не -
мецкого языка и литературы в
Цюрихе, май 1922» (4, 106).

Эпиграфом в любой работе по
психологии, объектом которой
является художественная литера-
тура, могут быть предпосланы эти
слова Юнга: «любая вытекающая
из психических мотивов человече-
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ская деятельность, является объек -
том психологии». 

Л.С.Выготский обращается к
опыту выдающегося режиссера
К.С.Станиславского. Но в данном
случае К.С.Станиславский высту-
пает не в роли режиссера, а в роли
психолога-интерпретатора худо-
жественного текста: «(К.С.Ста-
ниславский: за текстом лежит под-
текст.) Всякая речь имеет заднюю
мысль. Всякая речь есть иносказа-
ние. [В чем эта задняя мысль?
Крестьянс кий ходок у Г.Успенско-
го говорит: «Языка нет у нашего
брата».]» (3, 162). 

Тут можно кстати вспомнить и
знаменитые строки Ф.И.Тютчева:
«Как сердцу высказать себя. Дру-
гому как понять тебя. Поймет ли
он, чем ты живешь. Мысль изре-
ченная есть ложь». 

Известно, что эти тютчевские
строки очень нравились Ф.М.Дос -
тоевскому. Разумеется, нравились
они ему не только как поэтические
строки, но как выражение недо-
ступной истины. Суть в том, что
вербализация не соответствует в
адекватной форме мыслям и чув-
ствам. Сегодня и лингвисты при-
знают, что в процессе вербализа-
ции концептов остается некий ду -
хов ный остаток, который не под-
дается описанию, но который
можно только пережить. 

Художественная литература,
осо бенно в лице таких ее вы даю -
щихся представителей, как
Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой,
как раз и пытается определить тот
духовный остаток, который не
вербализуется, но переживается. 

Художественная литература по
существу представляет со бой осо-
бый вид рефлексии. В принципе
наука и художественная литерату-
ра и шире искусство в целом
являются параллельно сформиро-
вавшимися и параллельно суще-
ствующими формами познания
окружающего мира. Если даже сам
науч ный дискурс привлекается к
анализу в самых разных, в том
числе и психологическом, аспек-
тах (что составляет предмет такой
нау ки, как науковедение), то худо-
жественная литература также
закономерным образом становит-
ся объектом анализа самых раз-
ных наук, в том числе и психоло-
гии. Аналитическая психология,
обращаясь к выдающимся образ-
цам художественной рефлексии,
надеется обнаружить ту заднюю
мысль, о которой говорит Л.С.Вы -
готский. 

Если этот духовный остаток
концепта не вербализуется, не
переводится на язык слов, то он
может только переживаться и
сопереживаться. Предполагается
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ситуация духовного родства, когда
два или более человека об нару -
живают идентичные реак ции на
один и тот же стимул. В этом слу-
чае слов действительно не надо.
Дело не в том, что ситуация пре-
одолевает вербальный уровень,
находит иные средства для пере-
дачи смысла. Суть в том, что в
словах отпадает необходимость.
Люди чувствуют одно и то же, и
каждый точно знает, что другой
чувст вует то же. Кстати, ситуация
та ко го духовного родства или си -
туация переживания духовной
близости очень точно описана в
произведениях писателей экзи-
стенциалистов, в частности, у
Ж.П.Сартра. Вряд ли где-то еще
можно встретить столь же точные
образцы невербальных и неверба-
лизуемых ситуаций.

Обращение аналитической пси -
хологии к художественной литера-
туре закономерно, по сколь ку она
предоставляет в ее распоряжение
ценнейший материал, который
больше нигде не имеется. Искус-
ство в принципе точнее мертвого
слепка, каким бы максимально
приближенным к действительно-
сти он ни был. Тут можно вспом-
нить очень много широко извест-
ных примеров. Например, извест-
ные слова Ф.Энгельса о том, что
для понимания сути политэконо-

мии романы О. де Бальзака дали
ему значительно больше, чем все
труды экономистов того времени.
Или тот известный факт, что мра-
морная кисть руки, сделанная Ми -
келанджело больше соответствует
живому оригиналу, чем гипсовый
слепок с этой руки. Известно, что
только после картины Клода Моне
лондонцы поняли, что туман над
Лондоном действительно розо-
вый, хо тя вначале весело смеялись
над «фантазиями» художника. Ви -
ди мо, именно это имел в виду
А.С.Пушкин, когда писал: «Ху лу и
похвалу приемли равнодушно и не
оспоривай глупца».

Совершенно очевидно, что ху -
дожественная литература оказы-
вается чрезвычайно точной и
адек ватной формой рефлексии в
силу неосознанного представле-
ния механизма работы подсозна-
тельного. Ведь художник не ста-
вит перед собой цели изображения
механизма бессознатель ного. Он
просто рисует жизнь, но в этих
зари совках манифес ти руется ис -
тина жизни, по сколь  ку художнику
удается изоб разить ее выпукло. Как
от мечает Ф.В.Бас син, «осознание
объективной дей ствительности,
как таковой (ее «презентирован-
ность» в смыс ле, придаваемом
этому термину А.Н.Леонтье  вым),
глубоко влия ет на все после дую -
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щее развертывание мыслительной
активности и по ведения» (1, 255).

Считается, что психологиче-
ский анализ способен выявить
сами условия, необходимые для
презентации действительности.
Эта матрица однозначно ложится
на структуру художественного
произведения. Иными словами,
психологический анализ художе-
ственного текста в высшей степе-
ни эффективно выяв ляет как сами
условия работы психического ме -
ханизма, так и логику взаимодей-
ствия бессознательных стимулов и
столь же бессознательных соответ -
ствующих реакций на эти стимулы.

В этой связи уместно было бы
привести одну цитату из кол -
лективной работы Ф.В.Бассина,
В.С.Ротенберга и И.Н.Смирнова
«О принципе «социальной энер-
гии» Г.Аммона». Речь идет о мета-
форичности языка школы Г.Аммо-
на. Некоторые исследователи даже
отмечают, что из лишняя метафо-
ричность концепции Г.Аммона
затрудняет понимание основных
ее положений. В этой связи
Ф.В.Бас син, В.С.Ротенберг и
И.Н.Смир нов указывают, что
«отмечая, что Аммон прибегает к

языку ме тафор, мы пишем, что за
этими метафорами скрыта глубо-
кая мысль, полностью оправды-
вающая образный стиль ее выра-
жения» (2, 103).

Таким образом, становится
совершенно очевидным, что пси-
хологический дискурс закономер-
ным образом приобретает художе-
ственный характер. Во обще прин-
цип закономерности образования
концептуальной метафоры сегодня
признает ся учеными самых раз-
ных направлений и научных обла-
стей. Полотно художественного
произведения в действительности
представляет собой большую и
сложную систему метафор, за
которыми стоит реальность. Об -
разное изображение действитель-
ности оказывается очень серьез-
ным механизмом, способствую-
щим выпуклому представлению
мельчайших деталей, убегающих
от любого другого, не образного,
описания и изображения. Художе-
ственная литература оказывается
своеобразным микроскопом, под
которым ясно видны все реально-
сти психической жизни как
отдельных людей, так и общества
в целом. 
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Литература:

BƏDİİ MƏTNİN PSİXOLOJİ TƏHLİLİN 
MATERİALI KİMİ İSTİFADƏ OLUNMASININ

QANUNAUYĞUNLUĞUNA DAİR

ABSTRAKT

Məqalə bədii mətnin psixologiya elmində istifadəsinin qanunauyğun lu -
ğuna həsr olunub.Psixologiya və yaradıcılığın qarşılıqlı münasibətləri illər
boyu bir çox alimləri maraqlandırmışdı. Bu istiqamət uzrə aparılan tədqi -
qatlarda kifayət qədər nümunələr mövcuddur. Görkəmli psixoloq-alimlərin
əsərlərinə istinad edərək sübut edilir ki,bədii mətn psixoloji təhlilin əvəz -
edilməz materialını təşkil edir. Əslində bu fikrin heç sübuta ehtiyaci yoxdur,
çünki çoxdan və hamı tərəfindən qəbul edilmiş bir fikirdir. Bədii ədəbiyyat
və psixologiya elmi ətraf aləmin dərk olunmasında aparıcı rol oynayır və bu
iki sahənin bir-birilə bağlılığı məhz bədii ədəbiyyatda öz əksini tapır. Bədii
əsərlər üzərində aparılan psixoloji təhlillər insan psixologiyasını anlamağa
böyuk koməklik göstərə bilər. Həmçinin yaradıcılıq psixolo giyasının
inkişafı üçün bu cür tədqiqatlar zəruri xarakter daşıyır. Bu baxımdan
Azərbaycanda psixoloqların bədii mətnin psixo loji tədqiqatlarda istifadə
olumasının qanunauyğunluğu məsələsi son illər aktuallaşıb. 



ON THE MATTER OF APPROPRIATENESS 
OF USAGE THE FICTIONAL TEXT AS MATERIAL

FOR PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

ABSTRACT

Article focuses on the legitimacy of using literature in research psychology
and examines the problem of interrelation of psychology and art, emphasiz-
ing that the art is a psychological activity and in work of art is contained an
unique material for analytical psychology. Based on the works of eminent
psychologists it is proved that fiction is invaluable material for psychology
and paid attention that science, fictional literature and art are parallel existent
forms of cognition of the environment. In fact, this idea is self-evident, since
a long time ago all has been accepted. However, for unknown reasons, in
Azerbaijan, the issue of the legality of bringing material of fictional literature
to the psychological studies suddenly became relevant. The analysis shows
that, since the formation of the now psychology fictional literature has been
used successfully by psychology luminaries as the material for the study.

Məqalə BSU-nun Pedaqoji fakültəsinin elmi şurasının iclasında mü za -
kirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(protokol №9 ) 
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Впоследнее время проблема
аккультурации достаточно

широко распространилась во всем
ми ре. Аккультурация является
про цессом взаимовлияния куль-
тур, восприятия одним народом
полностью или частично культуры
другого народа. При аккультура-
ции один народ усваивает нормы
другого народа, но сохраняет свое
этническое самосознание, проис -
ходит взаимное приспособление и
уподобление различных культур,
растет стремление народов обрес -
ти национальную самостоятель-

ность, противостоять экспансии
более могучих держав. Примеры
аккультурализма достаточно рас-
пространены во всем мире. Путь
аккультурации проходят много
разделенных народов, вынужден-
ных приспосабливаться к усло-
виям культурно языковой среды. К
их примеру относятся проживание
русских в Латвии, Украине, лати-
ноамериканцев в США, иранские
азербайджанцы и т.д.). Первые
исследования аккультурации были
связаны с изучением влияния
англо-саксонской культуры на
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индейцев и афроамериканцев. В
конце ХIХ века американские
этнологи Дж.Пауэл (1880) и У.Ха -
зиз применили термин «аккуль -
турация» для обозначения процесса
уподобления и передачи элемен -
тов одной культуры другой. Впо-
следствии исследования аккуль -
турализма были проведены в дру-
гих регионах мира. 

Первые теоретические положе-
ния об аккультурализме были раз-
работаны австрийским социоло-
гом и этнологом Р.Турнваль-дом
(1932), затем американскими куль -
турантропологами Р.Линтоном,
Р.Редфилдом и М.Херсковицем. 

Понятие «аккультурация» опре -
деляется как смена культур, про-
исходящих в процессе постоянно-
го прямого контакта между двумя
различными культурными группа-
ми. Сейчас это понимается как
феномен личностного уровня и
обозначается понятием «психоло-
гическая аккультурация». Здесь
аккультурация связана с психоло-
гическим изменением индивида,
культурная группа которого кол-
лективно испытывает феномен
аккультурации. Необходимо отме-
тить, какого рода изменения про-
исходят при аккультурации. Сле-
дует выделить следующие факто-
ры, непосредственно влияющие
на индивида: физические измене-

ния (новое место проживания,
новый тип ведения хозяйства,
повышенная атмосферная загряз-
ненность), биологические измене-
ния (незнакомые заболевания,
инфекции); политические измене-
ния (попадание под определенный
контроль и потеря части своей
автономии); экономические изме-
нения (новые формы занятости,
работа); культурные изменения
(языковые, религиозные и меж-
личностные отношения). 

С психологической точки зре-
ния на личностном уровне вклю-
чаются ценности, аттитюды,
способ ности, мотивы. Подобные
из ме нения определяются как по -
веденческие сдвиги, где меняются
существующие идентификация,
аттитюды и развиваются новые:
личностная идентификация и
этническая идентификация, кото-
рые часто сдвигаются в стороны
от своих начальных показателей. 

На личностном уровне в процес -
се аккультурации часто появляются
социально-психологические про-
блемы: они относятся к понятию
«аккультурационный стресс». Еще
с начала 90-х гг. более предпочи-
таемой и адекватной моделью
изучения психологической адап-
тации мигрантов считается так
называемый «стресс аккультура-
ции». Данная модель исходит из
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ситуации, когда люди, адапти -
руясь в иной культуре, не могут с
лег костью изменить свой стиль
поведения и у них возникает
серьез ный конфликт в процессе
аккультурации. Источники воз-
никших проблем лежат не в самой
культуре, а в межкультурном взаи-
модействии, в самом процессе
аккультурации. 

Сам термин «адаптация» – это
процесс приспособления индиви-
да в процессе аккультурации и ее
последствия. Существуют разные
стратегии приспособления, кото-
рые приводят к разным типам
адап тации. Выделяют три вида
стратегий индивида: приспособ -
ле ние, реакция и отказ. 

В случае приспособления про-
исходят изменения, которые умень-
шают конфликт между средой и
индивидом путем приведения в
гармоничное состояние саму лич-
ность и среду. Например, в про-
цессе аккультурации индивид мо -
жет изменить свою манеру говорить,
одеваться; он перенимает предпо-
лагаемый доминантный сте реотип
поведения общества. 

В случае реакции изменения
происходят в направлении «ответ-
ного удара» по среде, что может
привести к изменениям в среде и
сближения с ней индивида (куль-
турные нужды).

В случае отказа происходят
изменения, например, на сокраще-
ние контактов со средой: индивид
или группа удаляется из адаптив-
ной зоны, что может происходит
либо под действием внешних
непреодолимых факторов, либо по
собственной воле. Например, об -
ратная миграция (возвращение на
родину) или появление этнически
однородных анклавов в зоне адап-
тации исключают аккультура-
ционный контакт. Третья страте-
гия (отказ) часто находится вне
сферы влияния индивидов, кото-
рые пребывают под давлением
более крупных и сильных культур-
ных систем. 

Таким образом, существенным
является то, что индивиды разли-
чаются внутри группы по своим
поведенческим моделям. 

В современной литературе по
аккультурации проводится разде-
ление между социокультурной и
психологической адаптацией как
конечными результатами долго-
временной аккультурации. Психо-
логическая адаптация относится к
совокупности внутренних психо-
логических последствий (ясное
чувство личной или культурной
идентичности, хорошее психоло-
гическое здоровье и достижение
психологической удовлетворенности
в новом культурном контексте). 
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Социокультурная адаптация
относится к совокупности внеш-
них поведенческих следствий,
связи индивидов с их новой сре-
дой, включающей их способности
решать ежедневные социально-
культурные проблемы как в семье,
быту, так и на работе. В последнее
время выделяют и экономическую
адаптацию, куда относят наличие
или отсутствие работы, удовлет -
во ренность ею и степень эффек-
тивности в новой культуре. Конеч-
ный результат аккультурации –
долговременная адаптация, кото-
рая характеризуется относительно
стабильными изменениями в
индивидуальном или групповом
сознании в ответ на требования
среды. Адаптация может привести
или не привести в взаимному
соответствию индивидов и среды;
она может представлять собой не
только приспособление, но и
сопротивление и попытки изме-
нить свою среду. Хорошая психо-
логическая адаптация определяет-
ся психологической удовлетворен-
ностью и хорошим физиологиче-
ским самочувствием, зависит от
личностных факторов, событий
жизни и социальной поддержки.
Социокультурная адаптация зави-
сит от знания культуры, степени
включенности в контакты и меж-
групповых установок. Согласно

исследованию канадского психо-
лога Дж.Берри, аккультурация
связана с двумя основными про-
блемами: поддержанию культуры
(степень сохранения культурной
идентичности), участие в меж-
культурных контактах (степень
включения в иную культуру). 

В зависимости от комбинации
ответов Дж.Берри выделяет 4 ос -
новные стратегии аккультурализ-
ма: ассимиляция, сепарация, мар-
гинализация и интеграция. 

Ассимиляция – вариант аккуль-
турации, при которой эмигрант
полностью идентифицируется с
новой культурой и отрицает куль-
туру этнического меньшинства, к
которой принадлежит. 

Сепарация – представители
этнического меньшинства отри-
цают культуру большинства и
сохраняют свои этнические осо-
бенности. Маргинализация озна-
чает, с одной стороны, потерю
идентичности с собственной куль-
турой, с другой – отсутствие иден-
тификации с культурой большин-
ства. Эта ситуация возникает из-за
невозможности поддерживать
соб ственную идентичность (в си лу
каких-то внешних причин) и
отсут ствие интереса к получению
новой идентичности (возможно,
из-за дискриминации или сегрега-
ции со стороны этой культуры). 
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Интеграция представляет со бой
идентификацию как со старой, так
и с новой культурой. 

Согласно данным исследовате-
лей, эмигранты, прибывающие не
постоянное жительство, склонны
к ассимиляции, чем временно пре-
бывающие в данной среде. В свою
очередь, люди, эмигрирующие в
це лях получения образования или
в силу экономических причин, ас -
си милируются довольно легко, в то
время как беженцы, как бы «вы -
толкнутые» политическими ка так -
лизмами, психологически со про -
тив ляются разрыву связей с ро ди -
ной, ассимилируются гораздо доль -
ше и с большими трудностями. 

Сегодня целью аккультурации
считается достижение интеграции
культур, дающее в результате би -
культуральную или мультикульту-
ральную личность. Это возможно,
если взаимодействующие груп пы
большинства и меньшинства доб-
ровольно выбирают эту страте-
гию, интегрирующая группа гото-
ва принять установки и ценности
новой для себя культуры, а доми-
нантная группа готова принять
этих людей, уважая их права цен-
ности, адаптируя социальные инс -
ти туты потребностям этих групп. 

Успешность аккультурации в
психологическом аспекте опреде-
ляется позитивной этнической

идентичностью и этнической то -
ле рантностью. Интеграции соот-
ветствуют позитивная этническая
идентичность и этническая толе-
рантность, ассимиляции – негатив -
ная этническая идентичность и
этническая толерантность сепара-
ции – позитивная этническая
идентичность и интолерантность,
маргинализации – негативная
этническая идентичность и инто-
лерантность. 

Формирование мультикультур-
ного общества в развитых странах
связано с взаимодействием слия-
нием с местным населением дру-
гих этнических общин, конвессий,
культур. Возникновение такого
мультикультурного общества вы -
зы вает цивилизованный разлом в
западном обществе, возникнове-
ние разногласий, противоречий. 

Сам термин – «мультикультура-
лизм» появился в Канаде в 60-х гг.
ХХ в. для обозначения состояния
этнокультурного, расового, рели-
гиозного разнообразия населения
страны. В границах одного госу-
дарства сосуществуют различные
этнокультурные, конфессиональ-
ные образования и т.д., имеющие
право на сохранение своих особен-
ных черт, образа жизни, продикто-
ванного культурной спецификой. 

Мультикультурализм в то же
время это способ контроля и регу-
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ляции мультикультурной среды
посредством воздействия соци-
альных факторов. Говоря о муль-
тикультурализме нужно сказать о
существовании различных этни-
ческих, национальных культур,
сближение с этими культурами,
слияние с ними. 

В мультикультурном обществе
индивиды и группы должны про-
тивостоять двум вещам. Одна
относится к поддержанию и раз-
витию этнического своеобразия
индивида в обществе; другая – к
желанию индивида контактировать
с другими этносами, попытка
выяс нить, является ли отношение
с более крупным этническим со -
обществом ценным и следует ли
их налаживать. Здесь отмечаются
ценности, аттитюды индивида. 

При переезде индивида из од -
ной культуры в другую появляются
две общие формы аккультура-
ционных изменений: поведенче-
ские сдвиги и аккультурационный
стресс. Первая форма предпочи -
тает изменения в приобретенных
ранее моделях поведения в сторону
моделей поведения нового обще-
ства. Этот процесс включает в себе
изучение новых и отказ от старых
норм поведения. Вторая форма
предполагает ряд стрессовых пси-
хологических феноменов, которые
включают в себе конфликт и часто

выливаются в новые формы пове-
дения, затрагивающие повседнев-
ную жизнь индивида. Природа и
масштаб поведенческих сдвигов
очень переменчивы. Индивид в
результате приобретает новые
формы поведения и меняет свои.
Во время первого контакта могут
появиться незначительные изме-
нения, но вместе с продолжением
контакта повышается степень уча-
стия в нем индивида и повышает-
ся количество проблем, связанных
с контактом. Степень участия и
количество проблем зависит от
разных факторов (личность моти-
вации миграции) до аккультура-
ций, и факторов, возникающих во
время аккультурации (аккультура-
ционные стратегии индивида).
Сами по себе поведенческие сдвиги
состоят из двух различных фено-
менов: изучение поведенческих
моделей новой культуры и отбрасы -
вание поведенческих черт собст -
венной культуры. При возник но ве -
нии конфликта возникает фе но мен
аккультурационного стресса. 

Значительное познание новой
культуры в комбинации с ограничен -
ным отбрасыванием своей культу-
ры происходит при использовании
интеграционной стратегии, проти-
воположный результат получается
при маргинализации, когда отме-
чается низкий уровень познания
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новой культуры и полное отбрасы-
вание своей культуры. Когда обра-
зец поведения навязывается доми-
нирующей группой, тогда возникает
сегрегация с тем, чтобы держать
людей из другой группы «на своем
месте». Конфликт возрастает при
сепарации и маргинализации, так
как обе эти стратегии под ра зу ме -
вают сопротивление доминирую -
ще му обществу или его отрицание.

Таким образом, аккультурация
означает феномен, возникающий

тогда, когда группа индивидов из
разных культур вступают в непо-
средственный и продолжительный
контакт, последствиями которого
являются изменения одной или
обеих групп. 

С другой стороны, дезадапта-
ция в новой среде, отрицание но -
вой культуры, нового уклада жиз -
ни часто ведет к противоречиям,
разногласиям, а это, в свою оче-
редь, является почвой для назрева-
ния межэтнических конфликтов. 
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ABSTRAKT

Müasir dövrdə akkulturasiya problemi çox geniş yayılmaqdadır. Mədə -
niyyətlərin kəsişməsi, bir xalqın o biri xalqın mədəniyyətinin tam və ya az
mənimsəməsi, qəbul etməsi akkulturasiya problemini bir qabarıq şəkildə
ortaya çıxarır. Akkulturalimzlə bağlı dünyada bir çox misal gətirmək olar.
Akkulturasiya yolunu bir çox öz vətənindən ayrılmış xalqlar keçir. Yeni
mədəniyyət və yeni dil mühitinə çətin və məcbur uyğunlaşırlar (Latvi yada,
Ukraynada ruslar, ABŞ-da latınoamerikanlılar, İran azərbaycanlıları və s.). 

Psixoloji akkulturasiya fərdin psixoloji dəyişikliyindən bəhs edir. Burada
ona təsir edən amillər ortaya çıxır: fiziki amillər (yeni yaşayış yeri), bioloji
amillər (yeni xəstəliklər) siyasi amillər və s. 

Multikultural cəmiyyətin formalaşması inkişaf etmiş ölkələrdə yerli əha -
liyə digər etnik qurumların toqquşması ilə, əlaqəsi ilə bağlı olur. Belə cəmiy -
yətin yaradılması ziddiyyətlər yaradır və metodik konfliktlərə gətirib çıxarır. 

THE PSYCHOLOGY OF AKKULTURATION AND 
MULTIKULTURATION

ABSTRACT 

The article discussed the problem of acculturation and address the psy-
chological aspect of the urgent problem of our time. Acculturation is a
process of cultural interaction, is the perception one people fully of partially
culture of other people. 

In acculturation a nation leans the rules is a mutual adaptation of the dif-
ferent cultures their growing desire to gain national independence to resist
the expansion of more powerful countries. Examples of acculturation are
fairly common around the world. Way of acculturation are separated by
many peoples forced to adapt to the cultural and linguistic back rounds
(Russian in Latvia, Ukraine, Latinos in the United States, Iranian Azeric and
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others). Acculturation on the psychological level is the psychological change
in the invidual. There include factors directly affecting the physical changes
(a new place of residence), biological changes (unfamiliar diseases) political
changes etc. 

The formation of a multicultural society in developed countries has been
associated with the merger the local people of other ethnic communities,
cultures. At causes rift in the civilized society leads to controvessy contra-
dictions, ethnic conflicts. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şura sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №4)

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 22 may 2012 –ci ildə daxil olmuşdur



Проблема национализма в
современном мире приоб -

ре ла огромное значение. Стремле -
ние отстаивать интересы собст вен -
 ной нации за счет предста ви телей
других этнических общнос тей
заняло место религиозной нетер -
пимости, которая еще в недавнем
времени (по меркам истории)
лежала в основе жизни челове -
чества. На почве национальной
нетерпимости совершаются прес -
тупления, убийства (экстремист -
ский национализм), от которых
страдает множество невинных
людей. Даже те люди, которые не
совершают насильственных дей -
ст вий против представителей дру -
гих этнических групп, становятся

жертвами нарушения «нормаль -
ного» взаимодействия в нашем по -
ликультурном обществе. Во мно гих
людях сильно нежелание мир но
со существовать с предста ви те ля -
ми разных националь нос тей, ко -
торое обусловлено разными при -
чинами (как внутриличност ными,
так и особенностями социаль ной
среды). Широкое распростра не ние
получила проблема повсеместной
подверженности людей влиянию
(школа, институт, работа, телеви -
дение, радио, интернет, печатные
СМИ и др.), под воздействием ко -
торого в наших умах формируют ся
представления, предпочтения, мне -
ния о различных сторонах нашей
жизни, в том числе и о взаи мо -
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дейст вии с «не такими, как мы».
Национальная идея, пропаганди -
рую щая ся нашим государством,
может способствовать урегули ро -
вания данной проблемы. Об этих
вопросах мы и расскажем в дан -
ной статье.

Понятие национализма, его
виды и источники

Что такое национализм? По
мне нию Б.Андерсона, нацио на -
лизм предстает перед нами как
некое чувство (без особого эмо -
цио нального накала), вернее ми -
ро воззрение, присущее нации, как
нечто «воображенному», даже ре -
лигию современного общества,
которая является результатом дол -
гих размышлений челове чества
[1]. Э. Хобсбаум же полагал, что
«национализм – это политичес кая
программа и, с точки зрения ис -
тории, относительно новое явле -
ние. В соответствии с этой кон -
цепцией, группы, понимающие
себя как «нации», имеют права
создавать территориальные госу -
дарства того типа, которые сфор -
мировались после Французской
революции» [2].

Ю.Чернявская выделяет два
ти па национализма, а именно вос -
точный и западный. Первый тип
национализма хорошо соотно сит ся
с тем, какие настроенья зароди -

лись в немецкой романтической
литературе, и до настоящего вре -
мени распространен в странах
Восточной Европы (»восточный
национализм», или «романтико-
эмоциональный»). Второй тип
национализма напрямую связан с
политическими событиями Фран -
цузской революции, и распрост ра -
нен в странах Западной Европы и
США (»западный национализм»,
или «политико-структуриро ван -
ный») [3]. Также в литературе по
дан ному вопросу можно встре -
тить ся с подразделением нацио -
нализма на государственный
(граж данский, территориальный)
и этнический. Первый вид, приз -
ванный консолидировать, объеди -
нять все население страны с по -
мощью системы государственных
институтов, базируется на свобод -
ном самоопределении личности
(так, грузин, который родился и
прожил всю жизнь в Азербай джа -
не, не знающий языка и культуры
собственной страны на своем
опыте, может свободно считать
себя азербайджанцем). Другой
вид национализма, этнический,
еще разделяется на следующие
два подвида:

а) политический – здесь осно -
ва нием выступает понимание на -
ции, как этнической группы лю -
дей, которая желает достичь и
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сохранить свою государствен -
ность, включающую в себя со -
циальные институты, природные
ресурсы, культурную систему,
экономику и др.

б) культурный – здесь важным
является то, что народ хочет сох -
ранить свою целостность, тради -
ции, язык, культуру, историческое
наследие, ценности.

Чаще всего наибольшую опас -
ность представляет политический
национализм, который стремится
достичь преимуществ во власти,
идеологии, культуре, экономике
только для одного народа (в ущерб
другим).

Источниками же национализма
выступают как внутриличностные
причины (комплекс неполноцен -
нос ти, агрессивность, отсутствие
толерантности и др.), так и со циаль -
 ные: безработица в стране, от сутст -
вие позитивной идентич ности,
подавление большинством этни чес -
ких меньшинств, гонения, а также
существование этничес ких устано -
вок, стереотипов и предрассудков,
о которых пойдет речь далее.

Этнические стереотипы, ус та -
 новки и предрассудки как со циаль -
но-психологическая почва нацио -
нализма

Как Байрамов А.С. говорил, со -
циальные стереотипы или стерео -

ти пизация – это классификация и
оценивание некоторых мыслей и
со ображений, на основе социаль -
ного восприятия событий и объек -
тов. Социальные стереотипы мо -
гут нести как положительный, так
и отрицательный характер [4, c.
119]. 

По определению Т.Г.Стефа нен -
ко, социальные стереотипы – это
схе матизированные, довольно
упро щенные образы различных
социальных объектов, которые
отличаются «высокой степенью
согласованности индивидуальных
представлений». Они усваиваются
людьми еще в раннем детстве,
обычно от родителей и других вто -
ричных источников и исполь зуют ся
в обиходе еще до возникновения
четкого представления о каком-
либо объекте. Например, малень -
кий сын, чей отец не любит аме -
риканцев и этого ни от кого не
скрывает, готов защищать пози -
цию родителя, доказывая всем то,
о чем на самом деле не имеет
ясного представления [5, с. 280].

Этнические стереотипы – это
упрощенные и схематичные пред -
ставления об этнических группах.
Примерами могут выступать сле -
дующие высказывания: «немцы –
практичные и пунктуальные»,
«все русские ленивые, но обла -
дают широкой душой»,
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«китайцы – трудолюбивый народ»
и др. По мнению Мацумото, нельзя
однозначно говорить, что стерео -
типы «плохи», так как ситуация не
всегда является простой. Стерео -
типы бывают не только негатив -
ными, но и позитивными, то есть
могут содержать в себе информа -
цию о хороших качествах со -
циаль ного объекта (примером
может служить стереотип о нем -
цах, приведенный выше). Этни -
чес кий также как и любой другой
стереотип состоит из трех частей,
а именно: из наших знаний об
этом этносе, нации (когнитивный
компонент); нашего эмоциональ -
ного отношения и оценки к дан -
ной этнической группе (эмоцио -
нальный), а также некоей формы
поведения по отношению к чле -
нам данной группы (поведенчес -
кий).

Далее, под этнической уста -
нов кой мы будем понимать го тов -
ность человека воспринимать на -
циональную группу и ее пред ста -
вителей определенным спосо бом.
Примером этнической уста новки
может быть случай, когда, русские
ожидают приезда немцев (бизнес-
партнеров) и наслышаны об их
пунктуальности и точности. Но те
опаздывают, не предупредив, тог -
да у русских может родиться мно -
го неприятных мыслей (например,

иностранные бизнес-партнеры
прос то обманули, «кинули» их), в
то время, как это не является
правдой. В данном случае такая
установка тесно переплетается с
этническим стереотипом о точ -
ности и пунктуальности немцев.

По Д.Майерсу, предрассудки,
будь то этнические, гендерные,
возрастные и др., по сути, являют -
ся отрицательной установкой по
отношению какой-либо из этих
групп и ее представителям. К че -
ловеку в таком случае относятся
уже недоброжелательно только из-
за того, что он принадлежит к
какой-либо ненавистной социаль -
ной общности. Люди, которые
руководствуются предрассудками,
не могут адекватно оценивать
других, не похожих людей, и,
следовательно, объективно к ним
относиться. Предрассудки могут
говорить о нашем осознании того,
кто мы такие, и обеспечивать со -
циальное признание; могут слу жить
защитой от всякого рода тревог
(внешних или внутренних); под -
держивают проявление эгоизма,
благодаря которому мы можем
получить удовольствие, снимая
так преграды [6].

Таким образом, этнические
стереотипы, установки и предрас -
судки являются благодатной со -
циально-психологической почвой
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для возникновения чувства нацио -
нализма, а также соответ ст вую -
щих форм его проявления.

Феномен влияния в социальной
психологии

Теперь же скажем несколько
слов о том, что собой представ -
ляет феномен социального влия -
ния в психологии. Как отмечено в
книге Алиева Б., Алиевой К.,
Джаб  барова Р., ребенок разви вает ся
и воспитывается в обществе. Это
воспитание проходит через сле -
дующие социальные инсти ту ты:
семья, школа, средства массовой
информации [7, c. 111]. Процесс
социального влияния подразу ме -
вает под собой такое поведение
одного человека, целью, а также
следствием которого, является
изменение поведения, чувств или
мыслей по отношению к некоему
объекту, стимулу другого чело -
века. Таковым стимулом может
оказаться любая социально значи -
мая ситуация, так например, проб -
лема абортов, какой-либо продукт
или действие. Социальное влия -
ние происходит, в основном, в 3-х
сферах взаимодействия – межлич -
ностных взаимоотношениях, спе -
циаль но создаваемой среде убеж -
дения и социальных институтов, в
частности средствах массовой ин -
формации. В этих областях со -

циаль ное влияние различается по
двум характеристикам: степени
ин дивидуальности и широте ох ва -
та целевой аудитории (тех, на кого
влияют). Примером первой среды
может быть ситуация, когда два
друга убеждают товарища пос ту -
пить определенным спосо бом,
куда-нибудь пойти, или на при мер
родители настаивают на поступ -
ление своего ребенка на ту или
иную специальность; в качестве
специально создаваемой среды
убеж дения может выступать си -
туа ция духовного или поли тичес -
кого лидера перед аудиторией –
здесь степень индивидуализи ро -
ванности будет ниже; СМИ – это
пример влияния на миллиарды
людей, причем характер сооб ще -
ний будет наименее индивидуа -
лен. Религия также может отно -
ситься к этому виду социального
влияния.

Социальное влияние в среде
средств массовой информации,
осо  бенно в наше время, очень ак -
туально – это воздействие те ле ви -
дения, печатных изданий, интер -
не та, которые передавая опреде -
лен ную информацию, способст вуют
формированию нашего отношении
к представителям многих нацио -
наль ностей [7, c. 119]. По словам
Байрамова, развитие стереотипов
в различных этнических группах
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зачастую складываются из куль ту ры
и традиций [4, c. 122]. В настоя -
щее время все чаще пропаган ди -
руется иностранная культура,
подробно транслируется военные
конфликты по ТВ, радио, в газе -
тах, что изменяет наше отношение
к тем или иным национальностям
кардинальным способом. 

Национальная идея как один из
способов урегулирования пробле -
мы национализма.

Национальная идея – система -
ти зированное обобщение нацио -
наль ного самосознания, опреде -
ляю щая смысл существования
того или иного народа, этноса или
нации. Национальная идея приз -
вана дать ответ на ряд вопросов,
характеризующих народ. В част -
ности, вопрос истории и возник -
новения нации, а также вопрос об
исторической миссии и о смысле
существования [8].

Рамиз Мехтиев отметил следую -
щее: «Нация есть воля к сози да -
нию, а чаще к преобразованию. То,
что формирует нацию – это объе -
ди ненная воля к совместной жиз ни.
Но нация, не обременен ная идеей,
обречена на вымира ние. Без идеи
ничего не сози дает ся, она нужна
для того, чтобы что-то создать. В
этом и заключается смысл нации.
Однако нужны лич ности с силь ным

характером и высоким интел лек том,
нужны идея и воля к созиданию.
Без лич ностей нация не склады -
вает ся. Именно они являются
действи тель ными конструкторами
этноса. Гейдар Алиев считал, что
только национальное начало – азер -
бай джанство, равенство и сот руд -
ни чест во представителей всех на -
цио нальностей, населяющих Азер -
 байджан, национальная консоли -
дация, защита национальных ду -
ховных ценностей, общая исто рия
и общность языка общения
позволят каждому азербайджанцу,
независимо от этнической принад -
лежности, ощущать себя самодос -
таточным человеком, призванным
участвовать в строительстве об -
щего для всех дома. Гейдар Алиев
понимал, что история не статич -
ный феномен, что она изменяется
и обогащается новыми событиями
и явлениями, и что придет время,
когда азербайджанский народ об -
ретет уверенность в завтраш нем дне,
следовательно, – надо смот реть в
будущее, думать о том, как не от -
стать от локомотива исто рии» [9].

По мнению Р.Мехтиева, можно
выделить несколько периодов фор -
мирования национальной идеи
азербайджанцев: 

Первый этап эволюции нацио -
нальной идеи охватывает 1828–
1875 годы. 
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Второй этап связан с учрежде -
нием в 1875 году в Баку Гасан
беком Зардаби первой среди рос -
сийских мусульман газеты «Экин -
чи» («Пахарь») на азербай джан -
ском языке, и охватывает период
до начала XX века. 

Третий этап берет начало с
революции 1905–1907 гг. в России
и завершается падением Закавказ -
ского Сейма в мае 1918 года.
Политические события этих лет
сыграли огромную роль в жизни
азербайджанского народа, оказав
значительное влияние на развитие
его общественно-политического
сознания. 

Четвертый этап истории фор ми -
рования азербайджанской нацио -
нальной идеи охватывает конец
мая 1918 – конец апреля 1920 гг.,
когда в Тифлисе на первом засе -
дании Национального совета было
принято решение о провозгла ше -
нии Азербайджана независи мым
государством. 

Пятый этап процесса формиро -
ва ния национальной идеи, по мне -
нию Р.Мехтиева, можно охаракте -
ри зовать как период политическо -
го пробуждения азербай джан ско  го
народа, его активного учас тия в по -
ли тических процессах, и он свя зан

с народным движением в конце
1987 – начале 1988 гг., пе ре шед шим
впоследствии в качест вен но новое
движение – нацио наль но-осво бо -
ди тельное после ян варя 1990 г. 

Шестой этап в формировании
национальной идеи можно опре -
де лить как период перерастания
национального сознания в осоз -
нание азербайджанской нацией
необходимости создания своего
независимого государства. 

Седьмой этап истории форми -
рования национальной идеи стало
установление общественно-поли -
ти ческой стабильности, создание
основ будущего экономического
роста и политического развития
страны [10]. 

Изучение опыта формирования
азербайджанской нации в кон текс те
всех входящих в нее этносов как
единого, целостного социально-
политического организма – это
важнейшая задача, которая стоит
перед нашей гуманитарной нау -
кой. Мы не должны опасаться
открыто говорить о новых ком по -
нентах национальных принципов,
гражданском национализме как за -
щитнике национальной культу ры
от нападок извне, от внутреннего
ослабления и разрушения.
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AZƏRBAYCANDA ETNİK QRUPPLARIN MİLLƏTÇİLİK
XÜSUSİYYƏTİN VƏ MİLLİ İDEYASININ İNKİŞAFINDA 

SOSİAL İNSTİTUTLARIN TƏSİRİ

ABSTRAKT

Məqalədə Azərbaycanın etnik qrupların stereotiplərin inkişafında sosial
institutların təsiri şərh olunur. Aparılan təhlillər onu sübut etmişdir ki, etnik
stereotiplərin inkişafı millətçilik xüsusiyyətinə təsir göstərir. Millət çilik və
milli ideya problemləri Azərbaycanda və bütün dünyada psixologiyanın ən
vacib məsələlərindən biri kimi tədqiq olunur. Millətçiliyin mənbələri və
növləri müzakirə edilir. Millətçiliyin əsas mənbəyi həm də onun sosial
səbəbi də ola bilər. Ailə və məişət sahəsində, məktəb və iş ilə bağlı bəzi
davranışlar, münasi bət lər millətçilik xüsusiyyətin inkişafında həlledici təsirə
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malikdir. Məqalədə etnik stereotiplərin barədə məlumat verilir. Etnik
stereotiplər ailədə, mək təb də, işdə və kütləvi informasiya vasitələri ilə
inkişaf edir. Stereotiplər müəyyən etnik qrupların qavrayışa mənfi təsir edə
bilər. Bu inteqrasiya əsa sında, insanın hansı bir sosial qrupa özünü aid
edilmə hissi yarana bilər. Bu hiss bir tərəfdən mövcud standartlara uyğun
gəlir, digər tərəfdən qrupa məxsusluq hissini inkişaf edir. Həmçinin milli
ideya problemləri, onun mərhəlləri bu məqalədə təhlil olunur. Milli ideya nın
formalaşması bu problemi həll etmək üçün bir üsul kimi istifadə edilə bilər.

IMPACT OF SOCIAL INSTITUTIONS IN MAKING
NATIONALISTIC NATURE AND NATIONAL IDEA 

OF ETHNIC GROUPS IN AZERAIJAN

ABSTRACT

The article is about the impact of social institutions in the development
of stereotypes of ethnic groups of Azerbaijan. The analysis proves that the
nature of the impact ethnic stereotypes develop of nationalism. The prob-
lems of nationalism and the national idea are one of the most important
problems of psychology in Azerbaijan and all over the world. The sources
and types of nationalism are discussed. The social may be the reason of the
main source of nationalism. Family, school and work have a decisive influ-
ence on the development of relations characteristic of nationalism. The arti-
cle provides information about the ethnic stereotypes. The ethnic stereotypes
are developed in the family, at school, at work and in the media. Based on
this integration, a person can have a sense of belonging to a particular social
group. It gives feel of existing standards on the one hand, on the other hand,
the group is developing a sense of security and self-assessment. In addition,
the problems of the national idea, its stages are described in this article.
Formation of a nation al idea may help to solve this problem.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şurası -
nın iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №2)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 07 aprel 2012-ci ildə daxil olmuşdur



Подростковый возраст – вре -
 мя бурного, противоре -

чивого развития, сменяющего пе -
риод относительно умеренного
раз вития ребенка в предыдущие
годы возрастного развития. Имен-
но в этот период происходят суще-
ственные изменения, определен-
ные новооб разования в психике
ре   бёнка, ве дущие к формирова-
нию личности и становлению его
идентичности. 

Подростковый возраст – пе риод
отчаянно-бурного и достаточно
неравномерного роста и развития
организма, когда происходит уско-
ренный рост тела, совершенст -
вуется мускульный аппарат, идет
процесс окостенения. 

Подростковый возраст – пе риод
физиологического роста, полового
созревания, который связан с появ -
лением не только первичных, но и
вторичных половых признаков,
формирования отношений, чувств,
дружбы, любви и ненависти в их
действительной амбивалентности.
Эти изменения в организме подрос -
ток в значительной степени серь ез -
 но рассматривает как су ществен -
ный критерий становления взрос-
лости, формирования идентичности
и некоторого равнения на уже
близкое взрослое социальное ок -
ру жение. 

Психологические исследова-
ния позволяют выделять следующие
основные этапы психического
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развития детей: младенчество (от
рождения до 1 года), преддошколь -
ный возраст или раннее детство
(от 1года до 3 лет), дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет), младший
школьный возраст (от 7 до 10–11 лет),
средний школьный, или подрост -
ко вый возраст (от 11 до 14–15 лет),
старший школьный возраст (от
14–15 до 17–18 лет) [1, 512]. 

Подростковый возраст период
развития детей от 11–12 до 15 лет,
что соответствует среднему школь -
ному возрасту, возрасту учащего-
ся V–VIII классов [2, 261]. Далее
авторы указывают, что подростко-
вый возраст называют иначе пере-
ходным возрастом, так как он
характеризуется переходом от дет-
ства к юности, от незрелости к
зрелости. 

Именно поэтому, в отличие от
советских русских авторов в более
современных изданиях, например
в книге Грейс Крайг предлагает не
разводить данный и следующий
эта пы возрастного развития и со -
от ветствующую главу своей книги
называет подростковый и юноше-
ский возраст. На наш взгляд, здесь
автор выделяет весьма важную
особенность переходного периода
– «путь» между детством и взрос-
лостью длится почти целое деся-
тилетие. Часто бывает трудно оп -
ре делить начало и конец этого

периода. Иногда он начинается
преждевременно, до появления
явных признаков полового созре-
вания. Дети начинают действо-
вать, как подростки, еще до того,
как происходят соответствующие
физиологические изменения. Оче-
видно, в этом возрасте проявляет-
ся возрастной максимализм этого
периода. Ребенок хочет макси-
мально ускорить переход во взрос-
лость. Дети начинают придавать
огромное значение своему внеш-
нему виду, подросток, замечаю-
щий волосяной налет на верхней
губе начинает каждый день брить-
ся, чтобы это фантазирование
мужских усов стало настоящей
действительностью. Таким обра-
зом, определить, когда начинается
и тем более, когда кончается этот
возраст, особенно с психологиче-
ской точки зрения, чрезвычайно
сложный процесс [3 , 552]. 

Ребенок гиперэмоционально
за видует взрослому, хочет быть на
его позиции, детский мотив к
«власти» старается трансформи-
роваться из воображаемого в дей-
ствительный мотив доминирова-
ния. 

Главная черта эмоционально-
психологического развития подрост -
ка – формирование зачатков само-
сознания. Его включенность в
определённую систему человече-
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ских отношений протекает парал-
лельно с его обращенностью к са -
мому себе, т.е. к самоосмысле-
нию. Фактически, одновременно,
это и есть процесс становления са -
мооценки подростка. Потребность
оценить свои возможности возни-
кают под влиянием растущих тре-
бований со стороны окружающих:
в учении, в общении с друзьями, в
семье и трудовой деятельности.
Подросток видит, что теперь он
многое может сам, что он стано-
вится более знающим, умелым,
сильным. Подчас он склонен пере-
оценивать свои возможности, не -
редко допускает ошибки, делает
не обоснованные выводы. Понима-
ние своих собственных, индиви-
дуальных качеств – это лишь одна
из сторон его самосознания, кото-
рая зачастую выражает себя в фор -
ме подросткового максимализма. 

Вместе с тем в этом возрасте
па раллельно происходят и положи -
тель ные изменения в самовосприя -
тии, в частности растет са моува -
жение и повышается оценка себя
как личности. По мере взросления
первоначально глобальные отри-
цатель ные самооценки подрост -
ков становятся более дифферен-
циро ванными, характеризующими
поведение в отдельных социаль -
ных ситуациях, а затем и частные
поступки.

В развитии рефлексии, т.е. спо-
собности осознания подро стками
собственных достоинств и недо-
статков, наблюдается тен денция
как бы протии воречивого характе-
ра. Если на первой стадии подро-
сткового пе риода многие поступ-
ки осознаются лишь поверхност-
но, то следующий этап развития
заполняется более устойчивыми
чертами характера, приближаю-
щие его к личностным оценкам
своего поведения. 

С возрастом меняется и вос-
приятие подро стками окружаю-
щих людей. Оценки становятся
все более обобщенными и соотно-
сятся не с мнени ями отдельных
взрослых, как это было в младшем
школьном возрасте, а с идеалами,
ценностями и нормами. Содержа-
ние оценочных нравственных эта-
лонов продолжает расширяться и
углубляться, они становятся более
утонченными и дифференциро -
ванными, индивидуально различ-
ными.

Доминантой в поведенческой
устремленности подростка высту-
пает общение со сверстниками и
первые шаги к социализации как
началу пути в освоении норм об -
щения. Согласно точки зрении
Эриксона, среда социализации – в
данном случае, группа сверстни-
ков, которая в одной ситуации
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способно выражать себя как поло-
жительный исход, в смысле – на -
хож дения своего «Я», в другой
ситуации, может быть проявлен
как негативный исход – путаница
ролей, одиночество, чувство непо-
нятности; новообразования – ут -
верж дение своей индивидуальности,
независимости, формирование са -
мосознания, самоопределения,
«чувство взрослости», появление
сексуальных интересов [4, 176].

В детских и подростковых груп -
пах могут быть выделены функ-
ционально-ролевые, эмоционально-
оценочные, личностно-смысло вые
отношения между сверстника ми.
Основная функция эмоционально-
оценочных отношений в подро-
стковой группе – осуществление
коррекции поведения сверст ника в
соответствии с принятыми норма-
ми совместной деятельности. На
первый план здесь выступают
эмоциональные предпочтения –
симпатии, антипатии, эмпатии,
дружеские привязанности и т.п. 

В то же время негативные взаи-
моотношения между родителями
и детьми, особенно в подростко-
вом возрасте, имеют четкую тен-
денцию сохраняться и усиливать-
ся в ранней взрослости, переходя
из семейных отношений в более
широкий круг социальных взаи-
моотношений.

Хорошо известно, дети воспи-
танные в чрезмерно суровых усло-
виях, усваивают эти склонности и
испытывают трудности и пробле-
мы как с родителями и учителями,
так и со сверстниками, не имея
возможности сдерживать свои
эгоистические порывы и агрес-
сию, и в свою очередь восприни-
маются родителями и окружаю-
щими в негативно. 

Психологи считают, что пред-
ставления этих детей о родителях
носят более негативный характер,
чем у нормально воспитанных, и
связаны с нарушениями эмоцио-
нальной регуляции, агрессией и
непризнанностью среди сверстни-
ков. Важно заметить что, явление
агрессии не носит сплошь нега-
тивный, отрицательный характер,
как было сказано выше, ребенок
растет, становится взрослым, и
сам уже должен ориентироваться
в окружающем мире, и конечно
приспосабливаться, вооружаясь,
всеми необходимыми формами
защиты, т.е. агрессия в данном
слу чае зачастую носит оборони-
тельный характер. 

В СМИ можно часто встретить
озабоченную информацию о со вер -
шающихся в самых разных стра-
нах насильственных преступле-
ниях. Призванные способствовать
снижению деструктивности, мораль -
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ные, религиозные и правовые нор -
мы не в состоянии полностью
предотвратить ее. Даже самые
комфортные условия существова-
ния не приводят к снижению
деструктивности, причем она про-
является не только в отношении
людей друг к другу: и природная
среда, и памятники культуры, и
простейшие предметы подвергают -
ся бессмысленному разрушению. 

В настоящее время рост дес-
трук тивности наблюдается в связи
с ложным пониманием свободы,
но по сути мнимой свободы, ибо в
человеческом обществе не суще-
ствует свободы без ответствен-
ности. 

Важную роль в предупрежде-
нии агрессивного поведения играют
обучение и воспитание. Р.Кратч -
филд и Н. Левинсон признают,
что над агрессивными проявле-
ниями необходим продуманный
контроль, устанавливаемый в
про цессе воспитательно – обра-
завательной социализации. В
результате социализации многие
учатся регулировать свои агрес-
сивные импульсы, адаптируясь к
требованиям общества. Другие
же остаются весьма агрессив-
ными, но учатся проявлять агрес-
сию более тонко: через словесные
оскорбления, скрытые принужде-
ния, завуалированные требования

и прочее (скрытая агрессия).
Третьи ничему не научаются и
проявляют свои агрессивные им -
пульсы в физическом насилии
(неконтролируемая агрессия). 

Разноплановость проявления
чувства агрессии осложняет про-
цесс ее выявления и контроля в
практике воспитания и образова-
ния (конкретная культурная сре да,
семейные традиции, эмоциональ-
ный фон отношения родителей к
ребенку, талантливый педагог и
атмосфера школьных друзей). 

Другой механизм бегства, раз-
рушительность, имеет те же кор -
ни, что и садомазохизм, но прин-
ципиально отличается тем, что
целью ее является уничтожение
объекта: от чувства собственного
бессилия можно с легкостью изба-
виться, разрушив весь мир вокруг,
а то, что при этом индивид ока-
жется в полном одиночестве,
нисколько не противоречит его
целям – это идеальное одиноче-
ство, когда угроза разрушения
отсутствует вовсе. Разрушитель-
ность бывает двух видов: реактив-
ная – в ответ на агрессию извне,
что естественно, активна и посто-
янно живущая в индивиде, и толь-
ко ждущая повода для своего про-
явления. Если разрушительность
не имеет под собой причин, чело-
век считается психически нездо-
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ровым, однако, как и в случае с
садома зохизмом, разрушитель-
ность часто рационализируется. В
случае, если не удается найти объ-
ект реализации разрушительных
тенденций индивида, они могут
быть направлены на него самого и
привести к попытке самоубийства.
Источником этих негативных тен-
денций также могут быть тревога
и скованность. Изолированный
индивид ограничен в самореали-
зации, ему не хватает внутренней
уверенности – необходимого усло-
вия самореализации. 

Итак, в статье дан краткий об -
зор (насколько это позволяют рам ки
статьи) некоторых теоретических
разработок материала по проб -
леме деструктивного поведения
агрес сивных подростков. А как
обстоят дела в повседневной рабо-
те психолога-клинициста. Ниже
приводятся некоторые случаи
поведения, обратившихся к нам в
клинику подростков с агрессив-
ным деструктивным поведением. 

Р.А. – 14 лет. Имеет напряжен-
ные отношения с родными, члена-
ми семьи. Особенно враждебен к
родному отцу. Отец часто его из -
бивает на улице, в школе на глазах
у всех. Семья в значительной сте-
пени проблемная, отношения дру гих
членов семьи, также недо бро же ла -
тельные. Однажды, когда отец

узнал, что его сын курит, он силь-
но избил его в парке перед их до -
мом. Дома же разбил блюдечко
для варенья на его голове. Маль-
чик во время подобных избиений
переносит истерические припад-
ки. В последнее время демонстри-
ровал попытку выброситься с бал-
кона с элементами симуляции.
Когда родители уехали в район,
дети остались дома одни. Вечером
отнес семейные фотографии в
магазин, а ночью пошел к сторожу
школы, и заснул там на крыше.
Отец неожиданно вернулся, нашел
его, избил на улице и потащил
домой. 

Г.В. – 14лет. Девочка. Родители
ребенка разошлись. Живет с мате-
рью. Имеет проблемы с отцом. Все
сверстники ее избегают, в школе
на нее плохо смотрят, никто не
хочет с ней разговаривать. По
теле фону познакомилась с пар-
нем, который намного старше нее
(ему 35 лет). Они уже значитель-
ное время общаются по телефону.
Однажды решилась убежать из
дома. Собрав кое-какие вещи, ухо-
дит из дома. Парень, узнав про ее
уход, перестает говорить с ней по
телефону, и меняет номер своего
телефона. Полиция находит де -
воч  ку в одном из массажных сало-
нов. Ранее работала ученицей в
женской парикмахерской. Свою
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деятельность оценивает положи-
тельно, считает себя свободным
человеком. 

А.К. – 13 лет. Проблемы появи-
лись после временного отъезда
отца. Некоммуникабельный, ни с
кем не ладит. В школе со всеми
дерется. Но когда в гостях или же
гуляет по улице всех боится, думает,
что они могут с ним что-то сде-
лать. Не имеет друзей. Дома бе -
зоб разничает, что-то ломает и сва-
ливает на брата. Сильно завидует
брату и поэтому всегда говорит,
что родители любят только его
брата, а не его. Дома говорит, что в
школе и на улице все больные,
заразные. Отец хочет наладить
отношения с ребенком, но у него
это не получается. Нормально спит,
но говорит, что у него бессонница.
Говорит, что у него мигрень, кото-
рой у него на самом деле нет. При-
творяется больным. Тайно ломает
любимые вещи своего брата. Ув -
ле  кается книгами, которые реко-
мендуются более старшему воз-
расту. Хочет стать врачом, когда
вырастет, чтобы причинять боль
другим людям, делая им уколы. 

А.Р. – 13 лет. Отец умер. Перед
этим он на несколько лет уехал в
Россию, и после приезда ребенок
не стал с ним говорить. Сестра
вышла замуж. После этого, когда
приехала к ним в гости, она не

стала с ней разговаривать. Не
имеет подруг. Не разговаривает с
людьми, которые приходят к ним в
гости, и даже не говорит, здрав-
ствуйте. После смерти отца была
суицидальная попытка, порезала
вены. Отказывается от приема
пищи. Не хочет сменить белье,
одежду, искупаться в бане. Не
хочет выйти на улицу и побыть на
природе, не соблюдает правила
гигиены. 

Клиника деструктивного пове-
дения наглядно демонстрирует
роль и место семьи как источника
становления зачатков деструктив-
ных наклонностей. Во многих
семьях, где признаётся право под-
ростка на известную самостоя-
тельность, с уважением принима-
ется его мнение – подросток раз-
вивается и взрослеет естественно,
т. е. относительно спокойно, и нет
проблем с мораторием идентич -
ности. 

В некоторых случаях неуемная
потребность и желание подростка
на взрослость подавляется излиш-
не мелочной опекой окружающих
взрослых, излишней жесткостью
контроля. Такие родители путают
такие вещи как забота о ребенке и
становление самостоятельности
ребенка, что является самой важ-
ной вехой био – социо – психиче-
ского развития каждой уважаю-
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щей себя личности. Есть даже
некоторые родители, для которых
ребенок их особая «собствен-
ность». Они даже считают, что ре -
бенка следует воспитывать сурово
и даже следует наказывать битьем,
чтобы ребенок стал хорошим че -
ло веком, т.е. являются сторонни-
ками воспитания путем розог. 

Таким образом, родительское
недоверие к ребенку способствует
неверию ребенка в собственные
силы, возможности, собственный
опыт и приводит к тому, что он
начинает «завоевывать» самостоя-
тельность самыми разнообразными
другими способами и средст вами,
которые уже осуществляются без
участия родителей. В этом по на -
шему мнению трагедия кажущих ся
счастливыми, а на самом деле
покинутых, одиноких детей, кото-
рых родители в лучшем случае
обес печивают материально. По -
это  му, подросток становится упря-
мым, непослушным, грубым и
растет непонимание между ним и
родителями, ребенок уже начинает
совершать поступки в угоду своему
фантастическому Эго, но, к сожа-
лению, в некоторых отношениях
такие деяния даже осуждаются. 

Рамки нашей статьи предпола-
гают определенные ограничения в
наших рассуждениях и интерпре-
тациях. Делая заключительные

обоб щения нельзя не вспомнить
великого З.Фрейда. «Этот славный
ребенок, – пишет Фрейд, – обна-
ружил беспокойную привычку
забрасывать все маленькие пред-
меты, которые ему попадали, да -
леко от себя в угол комнаты, под
кровать и прочие углы, так что
разыскивание и собирание игру-
шек представляло немалую работу.
При этом он произносил с выра-
жением заинтересованности и
удовлетворения громкое и продол-
жительное о-о-о-о!, которое по
единогласному мнению матери и
наблюдателя, не было просто меж-
дометием, но означало « прочь «
[5, 41]. 

Отбрасывание предмета, так
что он исчезает, может быть удов-
летворением подавленного в жиз -
ни импульса мщения матери за то,
что она ушла от ребенка, и может
иметь значение прямого непослу-
шания: «да, иди прочь, мне тебя не
надо, я сам хочу, чтобы ты ушла «
[5, 44].

По Фрейду, период детства и
есть период непрерывного трав-
мирования, унижения ребенка. И
если у травматического невротика
условия, в которых возникла трав-
ма, навязчиво воспроизводятся в
снах, то у ребенка эта же тенден -
ция к навязчивому повторению
приводит к играм. 
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Это чрезвычайно важный пример
З.Фрейда о естественной моль бе
ребенка. Пожалуйста, родители,
пора вам, наконец услышать крик
души ребенка. С ребенком надо
быть не тогда, когда вам удобно, а
тогда когда ему нужно ваше при-
сутствие, ваша психологическая
экзистенция. Не отвергайте ваше-
го ребенка, или же сами будете
отвергнуты ими, когда поймете,
что сделали ошибку. Эго-психоло-
гия ребенка и Эго-психология ро -
дителей должны составить единый
гештальт семейной жизни и се -
мей ной терапии. 

Согласно Зигмунду и Анне
Фрейд, отрочество и юность яв ляет -
 ся бурной стадией из-за драмати-
ческих психологических измене-
ний, происходящих в это время.
Био логические и агрессивные вле -
чения, которые пребывали в спяч-
ке на латентной стадии, теперь уг -
ро  жают овладеть Эго и разрушить
его защитные механизмы. 

Э.Эриксон соглашался, что в
отрочестве и юности огромный
приток энергии, связанный с вле -
чениями, носит разрушительный

характер, но он видел, что это все го
лишь часть проблемы. Девочки и
мальчики, испытывают беспокой-
ство и озадаченность также в связи
с новыми социальными конфлик-
тами и требованиями и их притя-
жениями и отталкиваниями, а так же
с их путаницей. Основной задачей
подростка и юноши, как считал
Э.Эриксон, является обретение
но вого чувства идентичности Эго
– нахождение себя и своего места
в более широком социальном по -
рядке. Сущность кризиса этого
воз раста выражает себя через
идентичность против спутанности
ролей [6, 31]. 

Подростковая делинквентность
в подавляющем большинстве имеет
чисто социальные причины – не -
дос татки воспитания. Прежде все го
делинквентнтные подростки вырас -
тают в неполной семье, т.е. без
отца, или в семье деформирован-
ной – с недавно появившимся от -
чи мом, реже, с мачехой. Росту де -
линквентность среди подрост ков
сопутствуют социальные по тря се -
ния, влекущие безотцов щи ну и
ли шающие семейной опеки [7, 16].
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YENIİYETMƏLƏRİN DESTRUKTİV VƏ 
DEVİANT DAVRANIŞLARININ PSİXOLOJİ

XARAKTERİSTİKASI

ABSTRAKT 

Məqalədə yeniyetmələrin destruktiv davranışı araşdırılmış və bu isti qa -
mətdə aparılmış tədqiqatlar sistemləşdirilmişdir. Həmçinin aqressiya nın
təbiəti, müxtəlif elmi cərəyanların və müəlliflərin bu an la yışı necə interpre-
tasiya olunması psixoloji tədqiqatın obyektinə çevrilmiş, bu tip davranışın
kökündə duran məsələlər analiz edil miş dir. Yeniyetməlik yaş dövrünün bir
sıra fizioloji və psixoloji aspektləri nə zər dən keçirilmişdir. Məqalədə aqres-
siv yeniyetmələrin destruktiv davranışını izah edən bə zi nəzəri araşdır ma -
lara qısa nəzər salınmış, həmçinin problemin konk ret praktik məsləhətlər
əsasında təcrübi əsaslarınada diqqət yetirilmışdır. Araşdırılan qrup kimi,
aqressiv destruktiv davranışlı yeniyetmələr seçilmişdir. Yeniyetmənin vali -
deynləri ilə olan münasibəti diqqət mər kə zi nə gətirilmişdir. Yeniyetmə şəx -
siy yətin inkişaf mərhələləri nəzərdən keçirilmiş, yaşla bağlı ola  raq orqa -
nizmdə gedən dəyişikliklər araşdırılmışdır. Müxtəlif ailə tiplərində alınan
tərbiyənin, fərqli nəticələrə gətirib çıxarması göstərilmişdir. Valideynlərlə
münasibətin necəliyinin rolu diqqətə çəkilmişdir. Destruktivliyin kökündə
duran bəzi məqamlar nəzərdən keçirilmişdir. Aqressiyanın fərqli təzahür
formaları müqayisə olunmuşdur.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC 
OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR 

OF THE TEENAGER 

ABSTRACT

The destructive behavior of the teenager (among adolescents ) and
destruction in general have been researched in the article. In addition to that,
the nature of the aggression and interpretation of this concept made by
different authors and current scientific trends have been compared.
Delinquency and criminal behaviors including various forms of the aggression
have been differentiated. Various real samples were analyzed based on the
facts underlying this type of behavior. Adolescence age period have been
considered in a number of physiological and psychological aspects. In
article the short review (as far as it article framework allows) some theoretical
development of a material on a problem of destructive behavior of aggressive
teenagers is given. And as affairs in daily work of the psychologist-clinical
physician . Some cases of the behavior, addressed to us are given to clinic
of teenagers with aggressive destructive behavior. 
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Ölkənin və cəmiyyətin inki -
şafı təhsilin keyfiyyəti ilə xa -

rakterizə olunur. Təhsildə əldə olu -
nan nailiyyətlər və göstəricilər məhz
təhsil işçilərinin peşəkarlığından irə -
li gəlir. Bu mənada müəllim pe şəsi
prioritet xarakter daşıyır. 

Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev də müəllim peşəsini yüksək
qiymətləndirərək söyləmişdir: «Mən
yer üzündə müəllimdən başqa yük -
sək ad tanımıram.» [1]

Müəllimlik peşəsi özünün spesifik
xüsusiyyətlərinə görə digər peşə lər -
dən xüsusi fərqlənir. Müəllim öz ixti -
sasını, tədris etdiyi fənni dərin dən

bilməklə yanaşı, tələbələrə qarşı mü -
na sibətlərində demokratik, huma nist
prinsipləri nəzərə almalıdır. Müəl lim
öz tələbələrini öyrətməklə bərabər,
həm də yeri gəldikcə onlardan öyrən -
mə lidir. Təcrübə göstərir ki, bəzi
müəl limlər sinifdə yalnız yax  şı oxu yan
tələbələrlə iş aparır, ge ridə qa lan lara
isə diqqət yetirmir, onların müza ki -
rəyə qoşulmasına şərait ya rat mırlar.
Bu isə son nəticə də tələ bə lə rin əksə -
riyyətinin daha da passivləş məsinə,
təlimə maraqları nın zəiflə mə sinə
gətirib çıxarır. Belə tələbələr həyatda
da özlərini təsdiq ləyə bilmir, yol daş -
ları ilə münasibət yaratmağa çətinlik
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çəkirlər. Ona görə də hər bir müəllim
ilk növbədə bütün tələbələri ələ al -
ma ğa, onların fəallı ğının artırıl ma sı na
nail olmağa çalış malıdır. [2, s.318]

Bizə məlumdur ki, Azəbaycan
döv ləti müstəqillik əldə etdikdən
son ra ölkəmizə maraq daha da art -
mışdır. Bu özünü həmçinin gənclər
və yeniyetmələr arasında daha çox
göstərməyə başlamışdır. Artıq ha zır -
lıq kursları fəaliyyətə başlayıb. Bu
hazırlıq kurslarında təhsil almaq
istə yən əcnəbi tələbələrin sayı ildən-
ilə artmağa başlayır.

Али мяктябя дахил олмаг факты
эянъ лярдя юз эцъцня, габилиййятиня,
инамы артырыр. Тялябялик щяйаты онлар-
да ъидди мараг доьурур. Йени мцщит-
дя олан яcняби тялябяляри фяргли йе -
ниликляр юзцня ъялб едир. Tələbələrlə
işə ilk öncə vətənimizlə tanışlıqdan
başlamaq lazımdır. Vətənpərvərlik
tərbiyəsinə həsr olunmuş mətnlərdən
istifadə etmək vacibdir. Bunun üçün
şifahi nitq əsas rol oynayır. Азярбай-
cан дилини мянимсямя просеси онлар-
да бязи чятинликляр йаратса да она
алыш маьа ъан атырлар. Фасилясиз олараг
тядрис материаллары, онлара дярс дейян
мцяллимляр бир-бирини явяз едир,
ауди торийа, тядрис мцяссисяляри, йа ша -
 йыш йериндя шяраитин дяйишмяси цму-
миййятля, мотивасийада психоложи дя -
йи шикликляря дя эятириб чыхарыр.

Яъняби тялябялярин Азярбайcан
дилиня йийялянмяси prosesindя бир

мя сяляни хцсуси вурьулаmaq olar
ki, тярбийя олунан, дил юйрянмяйя
ма раглы яъняби тялябя ня гядяр ъа -
вандырса, онун инкишаф темпи дя бир о
гядяр сцрятля эедир, дили мянимся -
мядя яcняби тялябялярин мотиваси-
йасы да мцхтялифдир. 

Тялябянин тядрис фяалий йятинин
суб йекти кими формалашмасы ики тип
мотивин васитясиля щяйата кечир: 

а) мцвяф фягиййятин мотивляш мя си;
б) идрак мотивляшмяси. 
Икинъи тип мотивляшмя инсанын тя -

лим идрак фяалиййятинин ясасыны тяшкил
етмякля онун фикри фяалиййятинин
тябиятиня уйьун эялир. Бу ъцр мотив-
ляр проблем ситуасийадан доьур,
тялябялярля мцялли мин дцзэцн гаршы-
лыглы тясир вя мцнасибятляриндя инки-
шаф едир. Нятиъядя тялим просесиндя
мцвяффягиййят мотивляшмяси идракы
пешя мотивляшмясиня табе олур.

Мцяллимин нитгинин мязмунлу,
анлашыглы, тясирли вя ифадяли олмасы тя -
лябялярин елмляри йцксяк сявиййядя
мянимсямяляриня, онларын тялим-
тярбийя ишинин мцвяффягиййятиня мцс -
бят тясир эюстярир.

Тялим заманы обйектив алямин
га ну науйьунлуьуну якс етдирян вя
инсан тяърцбясинин нятиъялярини цму -
миляшдирян мцяййян елми мяф щум -
лар, вя онларла ялагя tяlяbяyя ардыъыл
ола раг юйрядилир. Тялим просесиндя
тя лябя мяфщумлары мянимсямякля
ки файятлянмир, юзцнцн идрак тяърц -
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бясини эенишляндириб дяринляш дир мяк
цчцн бу щазыр, мянимсянил миш мяф -
щум лардан бир материал кими истифадя
едир. Ясас мясяля, мяф щум ларын
тялябяляря мянимсядилмясидир. Бу,
мцяллимин мящарятиндян асы лыдыр. [3,
s.288]

Яъняби тялябялярин дцзэцн мцша -
щи дясини тяшкил етмяк, эетдикъя мц -
ша щидя материалыны зянэин ляш дирмяк
лазымдыр. Ъисимляр мцхтялиф тяряфдян
мцшащидя едилдикдя тялябялярдя он -
лар щаггында айдын, яйани тясяввцр -
ляр йараныр, юyрянилян ъисимляр щаг -
гын да йаранан мяфщум щафизядя
мющ кямлянир. [4, s. 289]

Мялумдур ки, тялим заманы яъ ня би
тялябяйя фикирлярини мцяййян ъцм -
лялярля дцзэцн ифадя етмяйи юйря дир -
ляр. Щяр ъцмля ися мцяййян фикри,
щюкмц билдирир. Демяли, тя лябянин
гур дуьу ъцмляляр цзяриндя мцял ли -
мин апардыьы иш бюйцк ящя мий йятя
маликдир. Бу щалда тялябя лярдя юз
фикирлярини дцзэцн ифадя ет мяк баъа -
рыьы инкишаф едир. Лакин бу вя йа диэяр
грамматик гайданы шярщ етмяк цчцн
тялябянин гурдуьу ъцм лялярин мяз-
мунъа обйектив варлыьа уйьун эялиб-
эялмядийи бязи мцял лим ляри аз ма -
раг ландырыр. Онлар ясас мейар олараг
ъцмлянин грамматик ъя щятдян дцз -
эцн олмасыны эютцрцрляр. Чох за ман
тялябяляр чох садя, бясит ъцмляляр
гурурлар; беля ъцм ля ляр ися билик ещ -
ти  йатыны зянэин ляш ди р мир. [5, s.291]

Ali məktəb tələbələrinin tərbiyə
edilməsində məqsəd hərtərəfli inki -
şaf etmiş gələcək ali təhsil qazanmış,
yüksək keyfiyyətli, əsl ziyalı, sosial
cəhətdən fəal, vətənpərvər vətəndaş
keyfiyyətlərinə yiyələnmiş insan ha -
zır lamaqdır. Buna görə ali məktəbdə
əcnəbi tələbələrlə bağlı düşünülmüş
tərbiyə işi sistemi olmalıdır. Bunsuz
müasir ali məktəb qarşıya qoyduğu
məqsədə nail ola bilməz.

Tələbələrə dil təliminin məqsəd
və vəzifələrinə uyğun olaraq təhsilin
bütün pillələri aşağıdakı məzmun xət -
ləri üzrə təyin edilmişdir:

Dinləyib – anlama və danışma;
Oxu;
Yazı;
Dil qaydaları.
Dinləyib-anlama və danışma – məz -

mun xətti tələbələrdə danışanın fikri-
ni dinləyib-anlamaq və buna müna -
sibət bildirmək bacarığını formalaş -
dırır. İnformasiya mənbələrindən alı -
nan məlumatlara tənqidi yanaşmaq,
əsas ideyanı ikincidərəcəli ideyadan
fərqləndirmək və inandırıcı şəkildə
təqdim etmək vərdişləri aşılayır:

– müsahibinin fikrinə münasibət
bildirir və öz mövqeyini əsas -
landırır;

– müxtəlif informasiyaları seçib
təhlil edir, ümumiləşdirir və bun-
lara münasibət bildirir;

– müşahidə etdiyi şəkil, əşya,
mən zərə və hadisə əsasında
hekayə qurur;
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– tədbirlərdə müstəqil çıxış edir;
– dinləyəni inandırmaq üçün fik -

rini müxtəlif vasitələrlə əsas lan -
dırır;

– danışarkən nitq etiketlərindən
(salamlaşmaq, təbrik etmək, tə -
şəkkür etmək, üzr istəmək) is -
tifadə edir.

Oxu – əlifbanın öyrədilməsini,
düz gün, sürətli, ifadəli və şüurlu oxu
üzrə ilkin bacarıqlarının formalaşdı -
rıl masını, lügət ehtiyatının zəngin -
ləş dirilməsini, Azərbaycan xalqının
dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi keyfiy yət -
lə ri, mədəniyyəti, incəsənəti, adət-
ənə nələri haqqında ilkin təsəvvür lə -
rin yaradılmasını təmin edir və aşa -
ğıdakı təlim nəticələrini formalaş dı rır:

– mətni düzgün, sürətli, ifadəli və
şüurlu oxuyur;

– müxtəlif mətnləri bütöv söz -
lərlə səsli və səssiz oxuyur;

– oxuduğu mətnlərin məzmununa
münasibət bildirir;

– mətnin hissələri arasında məna
əlaqələrini müəyyənləşdirir;

– bədii və elmi-kütləvi mətnləri
fərqləndirir.

Yazı – məzmun xətti tələbənin söz -
ləri və cümlələri aydın (oxuna bilən
şəkildə) yazmasını, konkret şəraitə
və məqsədə uyğun olaraq cümlələr
qurmasını, fikirlərini abzaslarla ifadə
etməsini, tədricən ilkin yazı üzrə ba -
ca rıqlar qazanmasını, təsviri və mü -
hakimə xarakterli mətnlər qurmasını

aşağıdakı təlim nəticələrinə nail ol -
masını təmin edir:

– tələbə kiçik və böyük hərfləri,
söz ləri və cümlələri aydın yazır;

– müşahidə etdiyi əşya və hadi sə -
lər haqqında təsviri xarakterli
kiçikhəcmli mətnlər yazır;

– əməli yazılar (məktub, ərizə, elan,
divar qəzetinə məqalə, tərcü -
meyi-hal) tərtib edə bilməsini
nümayiş etdirir;

– yazıda kolliqrafiya, orfoqrafiya
və durğu işarələri qaydalarına
əməl edir.

Dil qaydaları – məzmun xətti dil-
imizin fonetik, leksik və qrammatik
qu ruluşu ilə bağlı minimum bilik və
bacarıqlarını yığcam, sadə qaydalar və
aydın şərhlər şəklində tə ləbələrə çat dı -
rılmasını, orfoqrafiya və durğu işarə lə -
ri vərdişlərin aşılanmasını tə min edir:

– yaş həddinə uyğun zəruri fo ne -
tik, leksik, qrammatik bilik lə rə
yiyələndiyini nümayiş etdirir;

– seçdiyi dil faktlarını qruplaşdı -
ra raq təqdim edir;

– dinlədiyi fikri anladığını nüma -
yiş etdirir;

– şifahi nitq bacarıqlarına malik
ol duğunu nümayiş etdirir;

– qarşılaşdığı sözlərin mənasını ba -
şa düşdüyünü nümayiş etdi rir.

Göründüyü kimi, bu şərtlər əc nə bi
tələbələrdə nitq bacarığının forma -
laş masına, ünsiyyət mədəniyyətinə
yiyələnmələrinə imkan yaradır, nəti -

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Rahilə Cəbrayılova 

90



cə də müəllim peşəsinin sosial-psixo -
loji mexanizmləri artıq özünü təlim
prosesində büruzə verir.

Dilin yaxşı öyrənilməsi üçün tə -
lə bələr arasında hər sahədə bərabər -
lik təmin olunmalıdır. Tədrisdə tələ -
bələrin yeri çox əhəmiyyətli oldu-
ğun dan Təhsil Nazirliyi keyfiyyətli
müəllimlər yetişdirmək üçün türkcə
müəllimlərinin ixtisasartırma proq -
ram larını yenidən nəzərdən keçirib
inkişaf etdirməlidir. Ali məktəblərlə
əməkdaşlıq edilərək türk cəmiy yə ti -
nin hədəf və ehtiyaclarına cavab verə
bilən müəllimlər yetişdirməlidir.
Müəllimlərin realist, məntiqli, inan -
dırıcı və elmi izahların olması təmin
olunmalıdır. Qısası, keyfiyyətli və
müasir türkcə müəllimlər hazırlan -
ma lıdır. Dilimizin keçmişi və mədə -
niyyəti önə çəkilməli və dilin həyatı -
mızdakı əhəmiyyəti məntiqlə cəmiy -
yətə izah olunmalıdır.

İnkişaf prosesində olan ölkə miz -
də hər sahədə olduğu kimi, təhsildə
də elmi araşdırmalara yer verilmə li -
dir. Təhsil sahəsindəki problemlərə
cavablar tapılması və proressiv hə -
də fə göstərilməsidir. Bütün bunlar
ha  mısı sadəcə dövlətin vəzifəsi de -
yil, bu sahədə fərdlərin, qeyri-döv lət
qurumlarının hətta valideynlərin kö -
məklərinə ehtiyac vardır.[6, səh.31.]

Azərbaycandan Türkiyə universi -
tet lərinə ali təhsil almaq və digər
müx tə lif ixtisasları öyrənmək üçün ge   -

dən azərbaycanlı tələbələrin Tür ki   yə
türkcəsini öyrənməsində və Tür ki yə -
dən isə daha çox ali təhsil al maq
məq sədilə Azərbaycan uni ver sitet lə -
ri nə müxtəlif ixtisasları öyrən mək
üçün gələn türkiyəli tələbələrin Azər -
baycan dilini öyrənməsində qar  şıya
çıxan bir çox linqvistik, elə cə də linq -
vistik-metodiki problemlər bizi sö -
zün dar mənasında Türkiyə türkcəsi
ilə Azərbaycan türkcəsinin müqayi səli
öyrənilməsi və öyrədil mə  si sahə  sin -
də geniş araşdırmalar apar  mağa, bu
ədəbi dillər və ya türk cələr ara sın -
dakı oxşar fərqli cəhətləri aş kar la -
ma ğa sövq edir. [yenə orada, s.35]

Azərbaycan dilinin öyrənilməsi
zamanı müəllimlər içdən və doğru
da nışmalıdırlar ki, gənclərin diqqə ti -
ni cəlb edə bilsinlər, tələbələri Azər -
baycan dilini öyrənməyə həvəs lən -
dir sinlər. Müəllim yeni və yaradıcı
təhsil metodlarından istifadə etmə -
lidir. Azərbaycan dili elmi təməllərə
uyğun olaraq öyrədilməlidir. Hər bir
müəllim tələbələrlə davranışlarına
nəzarət etməlidir. Onlar yeni yetmə -
lər və gənclərin psixologiyasını çox
yax şı bilməlidirlər. Oxumağı, yaz -
mağı sevdirməyi hər bir müəllim
bacar malıdır. Hər bir tələbinin Azər -
baycan dilini çox yaxşı öyrənməsi
üçün gündə bir saat Azərbaycan di -
lində yazılmış şeirləri yüksək səslə
bir otağın içində oxumalıdır. Eyni
za manda tarixi filmlərə baxmalıdır.
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Bütün bunlar dilin asanlıqla qavra -
nıl masına kömək edən amillə rdəndir.
Türkiyədən Azərbaycan universitet -
lə rinə gələn tələbələrə Azərbaycan
dilinin öyrədilməsi mövzusunda kurs -
 larda özünü isbatlamış təcrübəli
müəl limlər rəhbərlik tərəfindən vəzi -
fələndirilməlidir. Bunun üçün də bu
işçilər xüsusi olaraq seçilməlidir. Bu
seçimdə bu müəllimlərin sadəcə
müəllimlik vəzifələri deyil, Azər bay -
can adət və ənənələri də öyrədəcək
qabiliyyətdə olmaları da vacibdir.

Biz müəllimlərin başlıca məqsədi
ölkəsindən asılı olmayaraq təhsil al -
mağa gələn tələbələri həm təhsil al -
dığı ölkənin milli, mənəvi dəyərləri
haqqında məlumatlandırmaq, həm
də öz vətəninə, elinə, sədaqətli, və -
tən  pərvər və elmli, savadlı gənclər
yetiş dirməkdən ibarətdir.

Universitet rəhbərləri hər yataq -
xanada mütləq bir psixoloq və sosial
xidmət mütəxəssisləri təyin etməli -
dir. Bu mütəxəssislər türkiyəli tələ -
bə  lərin ətrafa adaptasiya çətinlik lə ri -
ni aradan qaldırılmalarına köməklik
edəcəkdir. Əgər say dığımız müddəa -
lar Türkiyə Cumhuriyyəti Milli Təh -

sil Nazirliyi və Azərbaycan Res pub -
likası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
yerinə yetirilərsə, tələbələr də dərs lə -
rini bu istiqamətdə qurarlarsa Azər -
bay  can dilini öyrənmək problemi
xeyli azalacaq. [6, s.157]

F.e.d. Özyürek problemlə bağlı
haqlı olaraq qeyd edir ki, Azərbay can
dilinin öyrədilməsi kitablarında möv -
zular günlük yaşamla əlaqəli olma lı -
dır. Eyni zamanda tələbələrin yaş və
bilik səviyyələri də nəzərə alın malıdır.
Bu həm də psixoloji məsə lədir.

Demək olar ki, hər bir müəllim tə -
 limdə əcnəbi tələbələr üçün həm təş -
ki latçı, həm də çətinliklər yaranan za -
man köməkçi (məsləhətçi) kimi çı xış
etməli, tələbələrə psixoloji as pektdə
fərdi yanaşmanı həyata ke çir məlidir.

Ümumiyyətlə, dil öyrətmə prose -
sində müəllim xarici tələbələrlə nə
edəcəyini və nəticədə nəyə nail ola -
ca ğını, onlarda hansı psixoloji key -
fiyyətlər yaradacağını əvvəlcədən
dürüst dərk etməsə, öz pedaqoji-psi -
xoloji fəaliyyətində müvəffə qiy yət
qa zana bilməz və əcnəbi tələbələrə
dil motivasiyasının sirlərini aşılaya
bilməz.

1. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azər bay -
can məktəbinin problemləri. Bakı:
Maarif, 1998. 367s.

2. Əlizadə Ə.Ə. Yeni pedaqoji
təfək kür. Bakı: Maarif, 2003. 321s.

3. Məmmədov A. Təlimin psixo -
loji əsasları. Bakı:1993. 201 s.

4. M.Həmzəyev. Yeni və pedaqoji
psixologiya. Bakı: Maarif, 1996.
189 s.
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5. R.Əliyev. Şagird şəxsiyyətinin
for malaşmasında milli xüsusiy yət  lə -
rin nəzərə alınması. Bakı:1992. 118 s.

6. Özyürek Rasim. Azərbaycanda
təhsil alan türkiyəli tələbələrin prob -
lemləri. Bakı:Təhsil, 2005. 256 s.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
УЧИТЕЛЯ В УСВОЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

АБСТРАКТ

Роль учителя в формировании личности учащегося общеизвестна.
Об этом хорошо как-то сказал общенациональный лидер азербайджан-
ского народа Гейдар Алиев: «я не знаю более высокого звания на Земле,
нежели звания учителя». Профессия учителя по своим специфическим
целям и выполняемым задачам имеет ряд особенностей, которые отли-
чают ее от других специальностей и профессий. Сюда относятся и ряд
социально-психологических особенностей, которые характеризуют
личность учителя. Наряду с глубоким знанием своей профессии учи-
тель должен в отношении учащихся выработать необходимые принци-
пы поведения, основанные на демократических ценностях, гуманисти-
ческих принципах. Наряду с глубоким знанием характера, способно-
стей и навыков учащихся необходимо постоянно работать над собой,
совершенствовать свое мастерство. 

При поступлении в вуз у молодых людей возрастает уверенность в
себе, свои силы и мастерство. Студенческая жизнь становится для них
интересным жизненным этапом. Это относится и к иностранным сту-
дентам. В новой для них среде они получают новые знания и умения.
Содержание речи и обращений преподавателя, ее четкость и ритори -
ческая грамотность способствуют правильному и успешному усвоению
учебных знаний, успеху в обучении в целом. В целом обучение язы ку
инос транных студентов требует от преподавателя не только знаний и прак -
тических навыков при обучении, но также и наличия ряда социаль но-
психологических качеств, таких, как организаторские способности, оп -
ре деленные черты характера, проявление воли высокой самооценки.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ROLE IN THE 
ASSIMILATION OF THE TEACHER’S PERSONALITY 

AZERBAIJAN FOREIGN STUDENTS

ABSTRACT

The teacher’s role in shaping the personality of the student is well
known. This is well once told a national leader Heydar Aliyev: «I do not
know of a higher rank in the world, rather than the title of teacher.» Teaching
profession in their specific aims and objectives of running a number of fea-
tures that distinguish it from other professions and occupations. These inclu-
de a number of socio-psychological features that characterize the personality
of the teacher. Along with a deep knowledge of their profession to a teacher
for students to develop the necessary principles of behavior based on
democratic values   and humanitarian principles. Along with a deep knowl-
edge of the character, abilities and skills students need to constantly work on
themselves, improve their skills.

Upon admission to a college for young people increases self-confidence,
their strength and skill. Student life becomes for them an interesting life
stage. This also applies to foreign students. In the new environment for
them, they gain new knowledge and skills.The content of speeches and
addresses the teacher, her clarity and rhetorical literacy contribute to the pro-
per and successful assimilation of educational knowledge, success in lear-
ning in general. In general, foreign language instruction requires the teac-
her’s students not only knowledge and skills in teaching, but also the presen-
ce of a number of socio-psychological traits, such as managerial ability, cer-
tain personality traits, the manifestation of the will of self-esteem.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şu ra -
sının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 4)

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 
Məqalə redaksiyaya 10 aprel 2012-ci ildə daxil olmuşdur
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Özünü dərketmə – insanın öz
həyat fəaliyyəti və şəxsiy yə ti

barədə biliklərin dərk olunması və
top lanması prosesidir. Özünü dərk  et -
mə insanın ətraf mühiti dərk etməsi
prosesinə daxildir və bu dün ya ilə mü -
 nasibətlərin yaranmasının mü hüm
şərti dir. İnsanın inkişaf et məsi pro se -
sin də özünü dərketmə öz fəa liy yəti nin
müs təqil təşkil olunma sı nın, davra -
nı şın iradi özünü tənzim ləmə si nin,
öz nailiyyət lə rinin və şəx si key fiy yət -
lə rinin adekvat qiymətlən di ril məsi nin,
digər insanlarla mü na sibətlərin qu -
rulmasının, peşəkar və şəxsi özünü
təsdiqləmənin şərti kimi çıxış edir. 

Psixologiyada özünü dərketmə
şüur prosesinin ilkin mərhələsi kimi
qəbul olunur və mürəkkəb, çox sə -

viy  yəli quruluşa malikdir. Birinci,
əsas və yeniyetmə yaşına qədər
uşaqlar üçün yeganə səviyyədə özü -
nü dərketmə özünü digər insanlarla
müqayisə vasitəsilə həyata keçirilir. 

İkinci mərhələdə özü haqqında
bi liklərin əldə olunması özünü təhlil
və özünü dərketmə yolu ilə həyata
keçirilir ki, bunun üçün artıq zəruri
zəminlər yetişmiş olur. Özünü dərk -
etmə prosesinin məzmunu da əhə -
miy yətli şəkildə çətinləşir. Öz mən -
bəyi kimi ünsiyyətə və fəaliy yətə
malik olan özünü dərketmə prosesi
sadə özünü qəbul etmədən şəx si dav -
ranışın və fəaliyyətin qiy mət ləndi -
rilməsinə qədər inkişaf edir. 

Hal-hazırda özünüdərketmə sə -
viy   yələrinin hansı məzmunda təza -

MƏKTƏB PSİXOLOQUNUN PEŞƏ ÖZÜNÜDƏRKİNİN
FƏRDİ-TİPOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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hür etməsi barədə xüsusi tədqiqatlar
yoxdur. Bizim fikrimizcə keyfiyyət
xarakteristikalarının həlli barədə mə -
sələ mühümdür ki, onların inkişafı
özünü dərketmənin dinami kasını,
onun səviyyəsini əks etdirir. 

İdeal Mən müxtəlif funksiyaları
yerinə yetirə bilər. Bəzən bu obraz
sözün əsl mənasında ideal olur və
müs bət cəhətlərin mənfi cəhətlər
üzərində böyük üstünlüyünü nəzərdə
tutur. Bu zaman insan öz davranışını
ideala baxaraq, qurmağa çalışır.
K.A.Abulxanova-Skavskaya hesab
edir ki, dəyəri ideal «Mən»in fəaliy -
yə tində insanın daxili fəallığının
komponentləri gizlənir [1, s.301].
T.V.Arxireyevanın fikrinə əsasən
«real Mən ilə ideal Mən arasında
fərq insanın öz idealına nə dərəcədə
yaxınlaşdığını və ya uzaq olduğunu
qeyd edir» [2, s.29].

Özünüdərketmənin mühüm xa -
rak teristikası refleksivlikdir. Ref lek -
siyanın şəxsiyyətin xüsusiyyət lə ri nin
əks olunmasına daxil olması bu pro -
sesi adi əqli mexanizmdən insanın
özünüdərketməsinin mürəkkəb psi -
xoloji mexanizminə çevirir. N.İ.Qut -
kina refleksiyanın bu növünü insanın
şüur sahəsində refleksiya, insanın
şəxsi şüurunun özü tərəfindən öy -
 rənil məsi kimi müəyyən edir [4,
s.120].

Özünü dərketmənin daha bir mü -
hüm xarakteristikası öz xüsusiyyət -

lə  rinin və imkanlarının tənqidi dərk
olunması bacarığıdır. 

Perspektivliyin, refleksivliyin və
özünü dərketmənin tənqidiliyinin
təzahür etməsi və inkişaf etdirilməsi
üçün biz tədqiqat həyata keçirdik.
Bu tədqiqatda 49 ümumtəhsil mək tə -
binin psixoloqu iştirak etdi. Psixo -
loq lara «Mən özüm haqqımda nə
bilirəm?» mövzusunda inşa yazmaq
təklif olunmuşdur. İşin müddəti və
həcmi məhdudlaşdırılmamışdır. 

Tərəfimizdən hazırlanmış kon -
tent-analiz psixoloqların özlərini təs -
vir etmə lə rində iki fikir qrupunu
müəy yən etmək imkanını verdi: 

1. Özünü inkişaf etdirmənin ob -
yekt məzmununu əks etdirən fikirlər
ailə üzvlərinin, dostların, anket və
bioqrafiya məlumatlarının, bu və ya
digər praktiki fəaliyyətin əks olun -
ma ları aşağı səviyyədədir. Daha yük -
sək səviyyəli obyekt fikirləri psixo -
lo qa maddi və sosial obyektlərə mü -
nasibətini, nəyəsə malik olmaq istə yi -
ni, həvəslərin təsvirlərini əks etdirir. 

2. Özünü dərketmənin subyekt
məz  mununu əks etdirən fikirlər təh -
sil motivlərinə, müxtəlif fəaliyyət
növlərində uğurun əldə olunmasına,
cəlbedici peşə sahibi olmağa, özünü
ümumilikdə yaxın və uzaq gələ cək -
də görmək haqqında fikirlərə, daha
yaxşı olmaq cəhdlərinə, gələcəkdə
şəx siyyətin müsbət cəhətlərini əldə
etmək istəyinə həsr olunmuşdur. 
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Öz daxili dünyasının təzahürlə ri nə
münasibəti əks etdirən fikirlər ref -
lek siv xarakter daşıyır. Bu öz şəxsiy -
yə tinin müxtəlif tərəfləri və xüsu -
siyyətləri barədə fikirlərdir. Burada
psixoloqların öz şəxsiyyətlərinin
xüsusiyyətlərini, istəklərini, tələbat -
larını ehtiyatla, tənqid etmədən dərk
etmək bacarığı əks olunur. Bu qrupa
biz özünə qarşı tənqidi fikirlər, özü -
nü tənzimləmənin və özünü inkişaf
etdirmənin tənqidi dərk olunması
barədə fikirləri də daxil etdik. 

Tədqiqatlarımız insanın özü haq -
qında biliklərin sadalama səviyyəsi nin
subyektiv fikirlərində perspek tiv  liyi
göstərmişdir. Özünüdərket mə  nin ref -
leksiv liyini və tənqidiliyini psi xo -
loq lar münasibət səviyyəsinin sub -
yek tiv fikirləri vasitəsilə əks et dirir.

İnsanın özü haqqında bilikləri
daha dərinləşir, psixoloqlar öz şəxsiy -
yət lərinin xüsusiyyətlərini təhlil və
müzakirə etmək bacarığına və istə yi nə
malik olur, onun müəyyən tərəflərinə
tənqidi yanaşır, özünü dəyişmək və
özünü inkişaf etdirmək imkanlarının
olduğunu dərk etməyə başlayır, bu
və ya digər xüsusiy yətlərini əldə
etmək bəzi hallarda isə özlərinin
müəyyən arzuolunmaz cəhətlərini
dəyişmək istəyini bildirirlər. 

Psixoloqların özünü dərketmə pro -
seslərinin fərdi – tipoloji xüsusiy yət -
lərinin tədqiq olunması zamanı biz
fərz etdik ki, hər psixoloqun Mən

obrazının məzmu nunda perspektiv -
lik, refleksivlik və tənqidilik səviy -
yə ləri öz aralarında korrel yasiya
edir. Fərziyyəni təsdiq etmək üçün
biz aşağıdakı məsələləri qarşıya
qoyduq: 

1. Hər sınaqdan keçirilən psixo -
lo qun özünü təsvir etmələrdə möv -
cud olan fikirlərinin sayına görə
özünü dərketməsinin perspektivlik,
refleksivlik və tən qidilik səviyyə lə -
rini müəyyən etmək;

2. Perspektivlik, refleksivlik və
tənqidi fikirlərin özünü dərketmədə
nisbətinə uyğun olaraq psixoloqların
tiplərini müəyyən etmək.

Bütün psixoloqlarda tədqiq olu -
nan xarakteristikalar eyni səviyyədə
təqdim olunmamışdır. Bəzi psixo -
loq  lar özünü dərketmə prosesini da -
ha kəskin ifadə edir, digərləri öz
keyfiyyətlərinin refleksiyasını nü -
ma yiş etdirir, başqaları isə özlərinə
qarşı həddindən artıq tənqidi yanaşır.
Bu səbəbdən biz psixoloqları onların
inşala rında hansı özünü dərketmə
xarakteristikalarının daha kəskin
ifadə olunmasından asılı olaraq tip -
lərə böldük. 

Nəticədə biz üç tip psixoloq əldə
etdik: 

1. Bütün üç göstərici üzrə yüksək
səviyyəyə malik psixoloqlar;

2. Qarışıq tip, bu psixoloqlarda
müxtəlif perspektivlik, refleksivlik
və tənqidilik səviyyələri uyğunlaşır;

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Pedaqoji psixologiya

97



3. Bütün üç göstərici üzrə aşağı
səviyyəyə malik psixoloqlar. 

Yüksək perspektivlik, refleksiv -
lik və tənqidilik səviyyələri eyni za -
man da yalnız 8% psixoloqda rast
gəlinir. Bu psixoloqların özlərini
qəbul etməsi dolğun luqla və istər
real Mən, istərsə də ideal Mən sub-
yekt məzmununa istiqamətliliyi ilə
fərqlənir. 

Onlar özlərinin yalnız şəxsiyyətin
müsbət keyfiyyətlərini deyil, həm çi -
nin, mənfi xüsusiyyətlərini də qəbul
edirlər, çünki daxili ehtiyatlarına
istinad edərək dəyişilmək imkanla -
rını görürlər. Məsələn, bir özünü təs -
vir etmə nümunəsi: «Mən hesab
edirəm ki, mən güclü insanam, çünki
hər şeyə özüm nail olmağa çalışıram.
Mən çox məğruram, bu səbəbdən də
müəyyən vaxtlarda konfliktdə mən
birinci kontakt yaratmağa çətinlik
çəkirəm. Mən necə olmaq istəyirəm?
Çox guman ki, olduğum kimi qal -
maq. Təki xudbin olmayım. Ümu mi -
likdə, dəyişilərəmsə, yalnız müsbət
istiqamətdə dəyişmək istəyərəm». 

Biz hesab edirik ki, perspektivlik,
refleksivlik və tənqidilik səviyyələri -
nin məhz bu cür uyğunlaması psi -
xoloqların özlərini inkişaf etdirmə-
ləri üçün zəmin yaradır. 

Tədqiqatımızda psixoloqların ək -
sə riy yəti (47%) qarışıq növ ifadə et -
dilər: onların perspektivlik, refleksiv -
lik və tənqidilik səviyyələri müxtə -

lif dir. Bu psixoloqların özünü dərk -
etmə xüsusiyyətlərini nəzərdən keçi -
rək: onlardan bəziləri yalnız bir
göstəricinin yüksək səviyyəsinə ma -
likdir. Seçimin 47%-dən bu cür
psixoloq 29% təşkil edir. 

Yüksək refleksivliyə və aşağı
pers pektivliyə malik psixoloqlar
özlə rini analiz etməkdən daha çox
özlərini «qurdalamağa» meyllidirlər.
Onlar böyük həvəslə öz həyatlarını,
işlərini, ətrafdakılarla münasibətlə -
rini müzakirə edirlər. Onlar bu hə -
yatda hər şeydən razıdırlar, özlərin -
dən razıdırlar. 

Bu cür psixoloqlar «fəlsəfəçi lik -
lə» məşğul olmağa başlayır, öz fi -
kirlərini bildirir, düzgün həyat və in -
sanlarla düzgün münasibət haq qında
tövsiyələr verirlər. 

Adətən psixoloqlar aşağı pers -
pek tivlik və refleksivlik zamanı yük -
sək tənqidilik səviyyəsinə meyilli
olurlar. Onların ifadələri çox kəskin
ola bilər, geniş izahatlar verilə bilər:
«Mənim pis əhvalım olur, bəzən psi -
xoz. Bu zaman mən elə bir hərəkət
edə bilərəm ki, sonra həyatım boyu
onun cavabın verməli olaram». Bu
zaman uşaqlar öz uğursuzluqlarının
və mənfi düşüncələrinin səbəbi barə -
sində düşünmür, heç vaxt bunu də -
yişməyə çalışmırlar. 

Beləliklə, qarışıq özünü dərketmə
tipinə aid olan psixoloqlarda şüurlu
və əsaslandırılmış özünü dəyişmə
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istəyi ifadə olunmamışdır. Demək
olar ki, yüksək perspektivlik, reflek-
sivlik və tənqidilik səviyyələri şüur lu
və əsaslandırılmış özünü dəyişmə
istəyini təmin etmir ki, bu da özünü
inkişaf etdirmə və özünü təkmil ləş -
dir mə planlarının qurulmasına gəti -
rib çıxarsın. 

Qarışıq özünü dərketmə tipinə iki
göstəriciyə görə yüksək səviyyəyə
malik psixoloqlar da aiddir. Onlar
18% təşkil edirlər. 

Aşağı perspektivlik, lakin, yuxarı
refkleksivlik və tənqidilik səviy yə si nə
malik olan psixoloqlar özləri haq -
qında dərin biliklər nümayiş etdirir,
öz şəxsiyyətləri haqqında həm müs -
bət, həm də mənfi cəhətləri qeyd
edir lər. Adətən bu onların əhvalını
po zur, lakin, özünü dəyişmək istə -
yini oyatmır. 

Aşağı refleksivlik və yüksək
pers pektivlik və tənqidilik səviy yə -
sinə malik olan psixoloqlar – ən az
saylı qrupdur. Onların özlərini dərk
etmək istəyi adətən mənfi cəhətlər -
dən azad olmaq arzusu ilə təzahür
edir. Bu psixoloqlar üçün hətta gə -
ləcəkdə özlərinə qarşı tənqidi yanaş -
ma xasdır.

Onlar öz çatışmazlıqlarını aradan
qaldırmağa çətinlik çəkəcəklərini
bildi rirlər («Pis vərdiş – müəyyən
mə nada asılılıqdır, məsələn siqaret
çəkmək kimi»). Bəziləri isə buna
ümumiyyətlə inanmır: «Mən sakit,

yaxşı, ağıllı olmaq istəyirəm, lakin,
məndə bu alınmır». Fərz etmək olar
ki, bu cür özünə inamsızlıq güclü
dəyişmək istəyi zaman zəif analiz və
şəxsi imkanlarının refleksiyası ilə
əlaqəlidir. 

Aşağı tənqidilik və kəskin ifadə
olunmuş perspektivlik və reflek siv -
lik səviyyəsi ilə psixoloqlar qrupu az
saydadır. Bu cür psixoloqlar üçün
müəyyən dərəcədə özlərinə qarşı
vur ğunluq xasdır. Onlar öz güclü cə -
hətlərini yaxşı bilir, öz şəxsiy yət lə -
rinin xüsusiyyətləri barədə refleksiv
tərzdə düşünür, özləri barədə ən sə -
mərəli şəkildə danışırlar. Perspek tiv
fikirlər adətən ideal Mən obrazının
təsvir edilməsi ilə əlaqəlidir. 

Beləliklə, demək olar ki, hətta
özü nüdərketmənin iki xarakteristi ka -
sının yüksək ifadə olması mək təb -
lilərə özünü inkişaf etdirmə istəyini
öz həyat yolunun aydın, şəffaf və
əlverişli perspektivi kimi dərk etmək
imkanını vermir. 

Üçüncü tipə aid etdiyimiz psixo -
loqlar özünüdərketmənin aşağı inki -
şaf səviyyəsini nümayiş etdirir. O,
özü, öz fəaliyyəti və işləri haqqında
obyektli fikirlərlə təzahür edir. Bu
psixoloqlar özlərini yalnız xarici
aləm ilə münasibətlər, onlara məxsus
əşyalar, onları əhatə edən insanlar
vasitəsilə dərk edirlər. Lakin, demək
olar ki, psixoloqların üçdə bir hissəsi
həmçinin, özlərini refleksiv və
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tənqidi qəbul etmirlər və öz inkişaf et -
mələrinin perspektivlərini dərk et mir  lər.

Ümumilikdə, bizim tədqiqatımız -
da əldə olunan məlumatlar psixoloq -
larda özünü dərketmənin fərdi inki şaf
xüsusiyyətlərini xarakterizə et mək im -
kanını verir. Özünü dərketmənin
pers  pektivliyinin, refleksivliyinin və
tənqidili yinin inkişafı sıx qarşılıqlı
əlaqədə baş verir, onların səviyyələri
müsbət tərzdə psixoloqlar Mən obra -
zında korrelyasiya edir. İnsanın özü
haqqında biliklərin perspektivliyi -
nin, refleksivliyinin və tənqidiliyinin
yüksək səviyyəsi psixoloqlara şəxsi
inkişaf perspektivlərini dərk etmək,
öz güclü tərəflərini və şəxsiy yət lə ri nin
müəyyən olunmasında zəruri dəyi -
şik likləri təhlil etmək imkanını verir. 

Psixoloqların peşəkar şüurunun
strukturu. 

Uşaqlarla işləyən mütəxəssislərin
peşəkar inkişafının fundamental şərti
bu mütəxəssislər tərəfindən öz daxili
dünyalarının dəyişdirilməsinin, ye -
ni lənməsinin, peşəkar fəaliyyətlə
özünü təsdiq etmənin yeni yollarının
axtarışının, yəni, peşəkar şüurun
səviyyəsinin yüksəldilməsinin zəruri
olduğunu anlamaqdır. 

Psixoloji fəaliyyətin zənginliyi,
emosionallığı, hərtərəfliliyi psixo lo -
qu ciddi şəkildə özünü peşəkar kimi
öyrənməyə məcbur edir. 

Bu zaman şəxsiyyətin bu və ya
di gər peşəkar əhəmiyyəli key fiyyət -

lə rinin dərk olunması ilə yanaşı özünə
qarşı müəyyən münasibət də for ma -
la şır. Bundan əlavə, psixoloq öz əmə -
yindən razılıq və ya narazılıq hissini
keçirir, «Mən obrazı nın» psi xoloqun
ideal obrazına uyğunluğun olub, ol-ma -
dığını emosional şəkildə qəbul edir. 

Biz psixoloqun peşəkar şüurunu
onun özünü dərk etməsi kimi qəbul
edirik, birincisi, peşəkar fəaliyyət
sis temində, ikincisi, psixoloji ünsiy -
yət sistemində, üçüncüsü, ictimai
şəxsiyyət sistemində. 

Bu cür anlamdan irəli gələrək,
biz psixoloqun peşəkar şüurunu aşa -
ğıdakı strukturunu nəzərdən keçir -
məyi təklif edirik: (bax cədvəl 1).

Şüur strukturunda hər bir kom -
ponenti ikitərəfli nəzərdən keçirmək
lazımdır: dinamik baxımından və nə -
ticə baxımından. 

Cədvəl 1

Koqnitiv komponent.
Psixoloqun peşəkar şüurunun bu

komponentində bizim fikrimizcə özü nü
dərketmə prosesini və nəti cəni – pe -
şəkar pedaqoq kimi «Mən obra zına»
uyğunlaşdırılan özü haqqında bi lik -
lər sistemini fərqləndirmək lazımdır. 
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Bizim fikrimizə əsasən psixolo -
qun «Mən-obrazı» subyektin özü
haq qında təsəvvürlərinin ümumiləş -
dir ilmiş sistemidir ki, bu sistem özü -
nü üç bir-birini əlavə edən və bir biri
ilə kəsişən sistemdə dərketmə pro -
ses lərinin nəticəsində formalaşır:
psixoloji fəaliyyətdə, psixoloji ün -
siy  yətdə və şəxsi inkişafda. Psi xo lo -
qun «Mən» obrazı ictimai koqnitiv
xarakterə malikdir və nisbətən sabit
amildir, baxmayaraq ki, daxili və xa -
rici təsirlər altında mütəmadi də yi -
şik liklərə məruz qalır. 

Psixoloq tərəfindən özünü də rin -
dən və ya qeyri-düzgün anlama baş
verən halda özünü dərketmənin yük -
sək səviyyəsi barədə danışmaq ol -
maz. Koq nitiv komponent şüur sis te -
mində apa rıcı komponent kimi təq -
dim olunur. 

Affektiv komponent.
Psixoloqun peşəkar şüurunun bu

komponenti üç növ münasibətin
məcmusu ilə xarakterizə olunur: 

1) öz psixoloji hərəkətlər siste mi nə,
öz məqsəd və vəzifələrinə, bu məq -
səd lərə nail olmaq vasitələrinə, öz
işi nin nəticələrinə;

2) psixoloqlarla şəxsiyyətlərarası
münasibət sisteminə, psixoloji ün -
siy yətin əsas funksiyalarının həyata
keçirilməsinə – informasiya, sosial-
perseptiv, təqdimat, interaktiv və
affektiv funksiyalarının. 

3) öz peşə əhəmiyyətli keyfiyyət -
lə ri nə və ümumilikdə özünə bir pe -
şəkar kimi münasibət. 

Psixoloqun peşəkar şüurunun
affektiv alt strukturu ilə əlaqdar olan
mühüm anlayışlardan biri özünü
qiymətləndirmədir. 

MƏN – konsepsiya.
Psixoloqun peşəkar şüurunun və

onun son məhsulu Mən-konsepsi ya -
nın psixoloji zəmini psixoloq tərə -
fin dən bu və ya digər fəaliyyət növ -
lərinə, davranış aktlarına və özünü
real laşdırmaq bacarığına maneçilik
törədən problemlərin konstruktiv şə -
kildə aradan qaldırılmasıdır. 

Bəs o, bütün bu çətinliklərə qalib
gələ bilmirsə? Qeyri-konstruktiv olur?
Uğursuzluqların əsas səbəbini yenə
də peşəkar şüurda axtarmaq la zım -
dır. Bu o, deməkdir ki, qeyri adek vat
özünü qiymətləndirmə, özünə qarşı
mənfi münasibət, zəif özünü tən zim -
ləmə bacarığı psixoloji ünsiyyət za -
manı şagirdlərə də ötürülür. 

Yaranan çətinlikləri dərk etmək
bacarığının olmamağı vəziyyəti daha
da mürəkkəbləşdirir. Əksinə – psixo -
loqun peşəkar şüur səviyyəsi nə qə -
dər yüksək olsa, bir o qədər də psi -
xo loq öz fəaliyyətində yaranan
çətinlikləri və maneələri aydın dərk
edir. Bu zaman adekvat özünü qiy -
mətləndirməyə, özünə əminliyə və
özünə qarşı pozitiv münasibətə malik
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olaraq psixoloq çətinliklərin ara  dan
qaldırıl masının konstruktiv me tod la -
rını tapmaq və bununla da öz peşəkar
şüur sahəsini genişlən dir mək im ka -
nına malik olur. 

Refleksiya.
Bu proses şəxsiyyətin inkişafının

refleksiya kimi mühüm fenomeninin
mövcud olması sayəsində inkişaf
edir. Ənənəvi anlamda bu termin
subyekt tərəfindən daxili psixiki akt
və vəziyyətlərin dərk olunması ba ca -
rığını ifadə edir. 

Eyni zamanda sosial psixologi ya -
da refleksiya subyekt tərəfindən
digər lərinin «refleksiya edəni», onun
şəxsi xüsusiyyətlərini, emosional
reaksiyalarını və koqnitiv təsəvvür -
lərini necə anladıqlarını dərk edir.
Refleksiyanın ikinci mənasında öy -
rənilməsi kommunikasiyalar zamanı
və birgə fəaliyyətdə baş verir: təqlid
və təşkilati-fəaliyyət oyunlarında,
psixoloji treninqlər zamanı, məsə lə -
lərin kollektivdə həlli zaman, təş ki -
lati sistemlərdə əlaqələr zamanı.
Ref leksiya hərəkətləri şüurun inkişaf
etdirilməsində digər insanlarla ün -
siy yət və əlaqə zamanı xüsusi rola
malikdir. 

Şüurun inkişaf mənbələri.
Psixoloqun peşəkar şüurunda

refleksiya proseslərinin spesifikası
psixoloji fəaliyyətin müxtəlif real-
praktiki halları ilə əsaslandırılmışdır
ki, onlar da psixoloqdan özünü, öz

yerini, imkanlarını, hərəkət variant -
la rını düzgün qiymətləndirmək, şa -
girdlərin gözlərində «öz portretinin»
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq baca -
rı ğının mövcud olmasını tələb edir. 

Psixoloqun psixoloji fəaliyyətin
ümumi prinsiplərinə əsaslanan özü nü
analizi onda şəxsiyyətin peşəkar
əhə miyyətli keyfiyyəti kimi psixo -
loji refleksiyanı inkişaf etdirir. Be lə -
liklə, refleksiya psixoloji fəaliyyətdə
ikitərəfli çıxış edir: psixoloqun pe -
şəkar şüurunun mexanizmlərindən
biri kimi və şəxsiyyətin peşəkar əhə -
miyətli cəhəti kimi. 

Məhsul formasında psixoloji ref -
leksiya empatiyanı daxil edən affek -
tiv məhsuldur. Şəxsiyyətin şüurunun
inkişaf etməsinin əsas mənbələri
şəxsi praktiki fəaliyyət və ünsiyyət
olduğundan psixoloqu peşəkar şüu -
ru nun inkişaf prosesinə və şəxsi pe -
şəkar səriştəliyinə əminliyin forma -
laşmasına da iki ən əhəmiyyətli fakt -
lar qrupu təsir göstərir. Bir qrupa bi -
lavasitə psixoloqun sosial ətrafının –
şagirdlərin, kolleqaların və rəhbərli -
yin nümayəndələrinin qiymətlən di ri ci
fikirləri, digər qrupa isə şəxsi moti -
vasiya və dəyəri oriyentasiyalar,
özün dən bir peşəkar kimi psixoloji
fəaliyyətdən irəli gələn gözləmələr
daxildir. 

İnkişaf prosesi.
Psixoloq, gündəlik peşəkar fəaliy -

yətində çətinliklərin aradan qaldırıl -
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ması üçün yeni və effektiv yolların
müəyyən olunmasını tələb edən hal -
larla gündəlik fəaliyyət zamanı qar -
şı laşarkən bu və ya digər şəkildə bu
yolları təhlil edir və öz əməyinin
nəticələrini qiymətləndirir. 

Bu təhlilin əsasında psixoloq
özü nün bir peşəkar kimi koqnitiv
«Mən obrazını» formalaşdırır özünü
qiymətləndirmə prosesində emo sio -
nal həyəcan keçirir. Psixoloqun pe -
şə kar şüurunun koqnitiv və affektiv
alt strukturları davranış alt struk tu -
runu müəyyən edir. 

Bununla yanaşı əks əlaqə vasi -
təsilə psixoloq xaricdən informasiya
alır, bu informasiyada müəllimlərin,
məktəb rəhbərliyinin, şagirdlərin
qiymətləndirici fikirləri mövcud
olur. Verbal və qeyri verbal kom mu -
nikasiya nəticəsində bu informasiya
ya psixoloq tərəfindən qəbul olunur,
ya da ki, rədd edilir. Əlbətdə ki, di -

gər insanların qiymətləndirmələri ilə
psixoloqun özünü qiymət lən dir məsi
uyğun gəlməyə bilər və bu səbəbdən
öz həllini tələb edən daxili zid diy -
yətlər yaranır. 

Yüksək peşəkar şüur səviyyəsinə
malik olan və öz səriştəsinə əmin
olan psixoloq üçün xarici qiymət -
ləndirmələr psixoloji müdafiənin və
emosional gər gin liyin yaranmasına
səbəb olmur, əksinə, dərin analiz və
refleksiya predmeti qismində çıxış
edir. 

Lakin, peşəkar şüur səviyyəsi
aşa ğı olan psixoloq üçün xarici qiy -
mətlən dirmələrin özünü qiymət lən -
dirmə ilə fərqlənməsi güclü Frust -
rasiya amilinə çevrilir. Psixoloqun
peşəkar şüurunun inkişaf etdirilməsi
üçün həddindən artıq mühüm olan
onun öz fəaliyyətində həyata keçir-
diyi dəyəri oriyentasiyaları, aparıcı
motivləri, əsas həyat prinsipləridir.

Ədəbiyyat:



ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОПОЗНАНИЯ ПСИХОЛОГА

АБСТРАКТ

Фундаментальным условием профессионального развития специ -
алистов, работающих с людьми, является осознание этими специалис -
тами необходимости изменения, преобразования своего внутреннего
мира и поиска новых возможностей самоосуществления в профессио -
наль ном труде, то есть повышение уровня профессионального само -
соз нания. При этом не только происходит осознание тех или иных
профессионально значимых ка честв личности, но и формируется опре -
деленное самоотношение. Кроме того, школьный психолог ис пытывает
чувство удовлетворенности или недо вольства своим трудом, эмоцио -
наль но переживает соответствие «образа Я».

Мы понимаем профессиональное самосознание психолога как осоз -
нание себя, во-первых, в системе профессиональной деятельности,
во-вто рых, в системе педагогического-психологического общения,
в-третьих, в системе собственной личности.

INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF PROFESSIONAL SELF-PSYCHOLOGIST

ABSTRACT

Fundamental to the professional development of specialists working with
people is the realization of these professionals need to change, transform
their inner world and find new possibilities of self-fulfillment in
professional work, then there is an increased level of professional identity.
Thus not only is the realization of some of professionally significant
kahonors the individual, but also formed a certain self-attitude. In addition,
the school counselor feels a sense of satisfaction or under allowance is their
work, emotionally experiencing compliance «self-image».

We understand professional identity as a psychologist osoz-nanie itself,
first, in the professional activity of Second, in the pedagogical and
psychological communication, thirdly, in a system of self.
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İnsanın öz gücünü, imkan və
cəhd lərini qiymətləndirmək,

on ları xarici şərtlərə, mühitin tələb -
lə rinə uyğunlaşdırmaq, öz qarşısına
bu və digər məqsəd qoymaq baca rı -
ğını ifadə edən özünüqiymət lən dir -
mə psixikanın inkişafında mühüm
əhə miyyət kəsb edir. Özünüqiymət -
lən dirmə – insanın özünü-özü haq -
qın dakı biliklərinə görə bütöv, vahid
halda dərk edərək qiymətləndir mə si -
dir. Bu analyışla bağlı insanın özü -
nü  dərketməsi, şəxsi keyfiyyət lə rini
baş qaları ilə müqayisə və təhlil et -
mə si, bir sıra keyfiyyətlərini onlara
uyğunlaşdırması, dəyərləndirməsi
ba şa düşülür. İnsan bu imkanlara ilk
növbədə əlverişli ailə mühitində yi -
yə lənir. Deməli, özünüqiymətlən dir -
mə nin qanunauyğun inkişafının ilkin
şərti ailə mühitinin, ailədəki qarşı lıqlı

münasibətlərin əlverişliliyidir. Mü -
na qişəli ailə mühitində böyüyən ki -
çikyaşlı məktəblilərin özünüqiy mət -
ləndirmə xüsusiyyətlərinin öyrənil -
mə si bu baxımdan əhəmiyyətlidir. 

Amerika tədqiqatçısı, U.Ceyms
özünüqiymətləndirmə anlayışını irəli
sürərkən onu «özünəhörmət» an la yı şı
ilə ifadə edirdi. «Özünəhörmət bizim
həqiqi qabiliyyətlərimizin potensial
qabiliyyətlərə münasibəti dir... Özü -
nə hörmət = uğur/iddia». 

U.Ceym sə görə, özünüqiymətlən -
dirmə səviy yə si iki əksqütblü ənənə -
dən yaranır: 

– fəaliyyətdə özünüqiymətləndir -
mə ni, öz uğurunu mümkün qədər
yük   sək səviyyədə saxlamaq;

– uğursuzluğa düçar olamamaq,
ey ni zamanda adət edilmiş özünü -
qiy mətləndirməni müvəffə qiyyətsiz -
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liklə üz-üzə qoymamaq üçün iddia
səviyyəsini azaltmaq, 

U.Ceymsin nöqteyi-nəzərində kon -
kret bir fəaliyyət sahəsində bu ənə -
nələri qəbul etmək və özünü, öz
uğur  larını real qiymətləndirmək şəx -
siyyətin inkişafı üçün ən mühüm
fak   tordur. 

M.V.Qamezo kiçikyaşlı məktəb -
li lərin özünüqiymətləndirməsinin əsa -
sında duran məsələləri şərh edir.
Onun tədqiqatları göstərmişdir ki,
kiçikyaşlı məktəblilərin özünüqiy -
mət ləndirməsi özü haqqındakı təsəv -
vürlərlə eynidir. O, özü haqqındakı
təsəvvürlərə görə kiçikyaşlı məktəb -
liləri üç qrupa bölür [1, s.176]. 

Birinci qrupa özü haqındakı qiy -
mətləndirmələri adekvat və davamlı
olan uşaqlar daxildir. Bu təsəv vür -
lərə bir çox məsələlər, başlıcası, elə cə
də ən mürəkkəbi şəxsiyyətin ümu mi -
ləşdirilmiş keyfiyyətləri daxildir. Bu
qrupa aid olan uşaqlar öz hərəkət lə -
rini təhlil etmək, onun motivini ayırd
etmək, özü haqqında düşünmək ba -
ca rığı ilə xarakterizə olunurlar. 

İkinci qrup uşaqlarda özü haq qın -
dakı qiymətləndirmələr qeyri-adek -
vat və davamsızdır. Öz keyfiyyətlə -
rini xarakterizə etmək, hərəkətlərini
aydınlaşdırmaq bacarığı zəifdir.
Özünə xas olan az sayda keyfiy yət -
ləri dərk edirlər. Yalnız bəzi situasi -
ya larda özünü adekvat qiymətləndirə
bilirlər. Həmin uşaqlarda özünə nə za -

rətin formalaşması üçün xüsusi rəh -
bər lik tələb olunur. 

Üçüncü qrupa aid olan uşaqlarda
özü haqqındakı təsəvvürlər başqala -
rı nın, xüsusilə yaşlıların verdiyi qiy -
mətləndirmələrlə eynidir. Onlar özü -
nün daxili ailəmini öyrənməyə ma -
raq göstərmirlər. Özü haqqındakı
təsəvvürlər davamsız, özünüqiymət -
lən dirmə qeyri-adekvatdır. Bu sahə -
də təsəvvürlərin inkişafı zəif gedir.
Özü haqqında kifayət qədər təsəv vür -
 lərin olmaması bu uşaqlara praktik
fəaliyyətdə düzgün istiqamət lən mə -
yə, obyektiv gücünü və imkanlarını
tətbiq etməyə imkan vermir. 

M.V.Qamezo kiçik məktəbli ya -
şın da özü haqqında təsəvvürlərin
for malaşmasının uşağın qiymətlən -
di rici fəaliyyətində, başqa insanlarla
ünsiyyət prosesində baş verdiyini
bildirir. Belə ki, həmin prosesdə ki -
çikyaşlı məktəblilər öz keyfiyyət -
lərini ayırd edirlər. Bu sahədə psixo -
loji lüğət inkişaf edir, qiymətlən dir -
mə və özünüqiymətləndirmə dife -
ren siallaşır, öz davranışını izah et -
mək, təhlilini vermək qabiliy yət ləri
üzə çıxır. 

L.İ.Bojoviç [2], V.V.Sorokina [3]
və b. tədqiqatlarında kiçikyaşlı mək -
təblilərin özünüqiymətləndirmə sahə -
sində bir sıra çətinliklərin kökünün
ailə münasibətlərinə gedib çıxdığı
aşkar edilmişdir: «Şagirdlərdə təlim
uğursuzluğu yaradan amillərin təhlili
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göstərir ki, valideynlərin onları anla -
maması, sevgi və müdafiənin çatış -
mazlığı bu uğursuzluqların əsas sə bəb -
lərindəndir. Belə uşaqlar əsas mü -
 dafiə dən məhrum edilmiş vəziy yətdə
mürəkkəb məktəb həyatına da xil
olur lar. Məktəb təliminin obyek tiv
çə tinlikləri, peadqoji təsirin av to ritar
sirri ilə onların emosional uğur suz lu -
ğunu daha da dərinləşdirir» [2, s.51].

L.İ.Bojoviç və V.V.Sorokina həm
də müəyyən etmişlər ki, ailədə va -
lideynlə övlad arasındakı münasibət -
lərin gərginləşməsi emosional gər gin -
liyi də artırmaqla davranış fəallı ğını,
idrak proseslərinin intensivliyini lən -
gidir. Nəticədə ailə münasibət lə rin də
münaqişəli vəziyyət uşağın məktəb
həyatında, təlim fəaliyyətində həll -
edi ci amilə çevrilir. Belə gərgin vəziy -
yətdə olan kiçikyaşlı məktəbli təlim
materialını pis mənimsəyir, diqqəti
dağınıq olur, müəllimlər və həmya -
şıd ları ilə münaqişəyə meyil edir. 

Digər tərəfdən, ailə münaqişələ ri -
nin olması, istənilən halda ailə üzv -
lərində stress yaradır. Münaqişə ailə
üzvlərinin öz vəzifələrinin öhdəsin -
dən gələ bilməməsi, rol gözləmə lə -
rinin özünü doğrultmaması, ailədə
rol toqquşmaları, mənafelərin üst-üs -
tə düşməməsi səbəbindən baş ve rir.
Burada valideynlərin şəxsiyyə ti, ailə
həyatına münasibəti, şəxsi keyfiy -
yətin uyğunluq dərəcəsi xüsusi qeyd
olunmalıdır. 

M.İ.Lisina kiçikyaşlı məktəbli -
lər də dərketmənin ailə tərbiyəsinin
tipin dən asılı olması qənaətindədir.
O hesab edir ki, özü haqqında dəqiq
təsəvvürə malik olan kiçikyaşlı mək -
təblilərin tərbiyə aldıqları ailələrdə
valideynlər onlara kifayət qədər vaxt
ayırır, fiziki və əqli xüsusiyyətlərini
yaxşı qiymətləndirir, ancaq inkişafın
real vəziyyətdən yuxarı olduğunu
düşünmürlər. Halbuki, bir sıra vali -
deynlər öz uşaqları haqqında real tə -
səvvürlərdən uşaq olur, onların im -
kan və qabiliyyətlərini öz istə dikləri
və arzuladıqları meyarlarla dəyərlən -
di rir, gələcəkdə mütləq böyük uğur -
lar əldə edəcəyini düşünür, əslində
bunun üçün ciddi şəkildə cəhd gös -
tər mir, uşaqları cəzalandırmır, tez-
tez hədiyyə alırlar. Özü haqqında be -
lə yalançı təsəvvürü olan kiçik yaşlı
məktəblilər başqalarının real qiymət -
ləndirmələrinə hazır olmadıq la rın -
dan məktəbdə tez-tez xoşagəlməz
situasiyalarla üzləşirlər. 

Özü haqqında aşağı təsəvvürə
ma lik olanlar, M.İ.Lisinaya görə,
vali deynlərin uşaqlara lazım olan
qədər vaxt ayırmadığı, aşağı qiymət -
ləndirildiyi, nizam-intizam tələb
olun madığı, hədə-qorxu gəlindiyi,
cəzalandırıldığı ailələrdə böyüyürlər.
Ailədə valideynlərin, eləcə də baş qa -
larının uşaqla kobud davranışına la -
qeyd yanaşıldığından bu uşaqlar
özlərini təhlikəsiz hiss etmir, özünə
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və imkanlarına dəyər vermir, özünü
aşağı qiymətləndirir, nəticədə təlim
uğurları da zəif olur [4, s.74]. 

M.İ.Lisina, həmçinin müəyyən
etmişdir ki, özü haqqında dəqiq tə -
səv vürə i olan uşaqların böyü düyü
ailələrdə valideynlər onlara ki fayət
qədər vaxt ayırır, fiziki və əqli
göstəricilərini müsbət qiymət lən di -
rir, ancaq bu inkişafın heç də yaşıd -
la  rından fərqli olaraq qeyri-adi sə -
viyyədə getməsini fikirləşmirlər. Bu
valideynlər uşağın məktəbdəki uğur -
larını düzgün proqnozlaşdırır, uşaq -
lar hədiyyələrlə deyil, mövqe bildir -
məklə rəğbətləndirilir, cəza veril dik də,
adətən ünsiyyətdən məhrum edilirlər.

O.P.Makuşina bildirir ki, əgər
övladda yeniyetməlik dövründə belə,
valideynlərdən asılılıq davam edirsə,
ailədə bunların qarşısı alınmalıdır,
çünki valideyn və övlad arasındakı
psixoloji bağlılıq vaxtında [kiçik mək -
təb yaşı dövründə] bərabərhü quq lu
mü nasibətlər müstəvisinə ke çi rilmə -
dik də, onlarda özünüqiy mət ləndirmə
zəifləyir. O.P.Makuşinaya gö rə, psi -
xo loji bağlılıq fenomeninin əsas gös -
təriciləri aşağıdakılardır [5, s.140]:

– koqnitiv [özünün zəif, digərlə -
ri nin imkanlı və güclü olması kimi
qav ranılması fonunda yaranan güc -
süzlük hissi];

– motivasiya [başqaları tərəfin -
dən qorunmağa və rəhbərliyə ifadə
olunan səviyyədə tələbat];

– emosional [müstəqil davranış
tə ləb edən, xüsusilə xarici qiymət al -
mayan situasiyalarda yaranan həyə -
can, yaxud qorxu hissi];

– davranış [başqalarına şəxsiy -
yət lərarası təsirə getmək üçün gü zəşt,
kömək axtarışı, rəğbətləndir mə].

R.İ.Əliyev ailədə valideyn və öv -
lad arasındakı koqnitiv münaqişə nin
nəticələrini belə əsaslandırır: «Təd -
qi qatlar göstərir ki, ana ilə övlad ara -
sındakı koqnitiv konflikt bir çox
hallarda uşağın təlimə neqativ mü na -
sibətinə səbəb olur. Bu isə təbii ki,
valideyn-övlad münasibətlərinin kor -
lan ması ilə nəticələnir» [6, s.50].

Uşaq ailədə müxtəlif həyatı situa -
si yaların həm iştirakçısı, həm də şa -
hidi olur. Çox zaman bu situa si yalar
onlarda heç də müsbət təəssürat
yaratmır. Aydın məsələdir ki, müna -
qişəli situasiyalar ailədə yaranan
xoşa gəlməz təəssüratların əsas mən -
bələrindən biridir. Tədqiqata cəlb
etdiyimiz [Bakı şəhəri, Yasamal
rayonu] Kərimovlar ailəsindən olan
9 yaşlı Əhməd psixoloqla söhbətində
«Ailənizdə baş verən ən xoşagəlməz,
yadında qalan hadisəni təsvir et»
tapşırığına belə cavab vermişdir:
«...Atam anamla dalaşanda çox qor -
xuram. O anamla çox vaxt biz evdə
olmayanda, ya da biz yatanda dala -
şır. Atam elə bilir ki, biz [3 yaşlı ba -
cısı Qəməri nəzərdə tutur] yatmı şıq,
ancaq mən çox vaxt yata bilmirəm.
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Qorxuram ki, yenə anamla dalaşar.
Ona görə də bəzən səhərlər gec du ru -
ram. Dərsdə yatıram. Müəllim məni
danlayır. Deyir ki, tənbəlsən, dərslə -
rini oxumursan, dərsdə yatırsan...»
On dan bu barədə atasına nə isə
deyib-demədiyini soruşduqda Əh -
məd belə cavab verdi: «Deməyə qor -
xuram, bilsə anamdan şübhələnər.
Bir dəfə yenə dalaşırdılar. Anam ona
yalvarırdı ki, səs eləməsin. Mən dözə
bilmədim. Yerimdən qalxıb onların
otağına keçdim...[bunları deyərkən
Əhməd göz yaşlarını saxlaya bilmir,
əlləri ilə sifətinə dayaq verib gər gin -
liyini, həyəcanını gizlətməyə çalı -
şır]. O anamın yanında durmuşdu,
onu hədələyərək deyirdi: «Bu uşaq -
lar olmasaydı elə sabah ayrılardıq,
gön dərərdim səni atanın evinə, mə -
sələ də bitərdi». Anam ağlayırdı, səsi
çıxmasın deyə ağzını əlləri ilə tut -
muşdu. Atam məni görmürdü, anam
isə gördü, daha bərkdən ağlamağa
baş ladı. Mən də ağladım. Atam səsi mi
eşidib dayandı. Gəlib məni qu caq -
 ladı, bağrına basdı. O məni çox sevir.
İstədiyim hər şeyi alır, nə istə səm
onu edir, ancaq bilmirəm anam la
niyə dalaşırlar. Ona dedim ki, niyə
anamı incidirsən? Boynuna almadı.
Dedi ki, söhbət edirlər, sadəcə səsi
bərkdən çıxıb. Ancaq yalan deyirdi.
İndi az-az olur, ancaq bilirəm, yenə
də dalaşırlar. Bəzən evə səhərə yaxın
gəlir. Anam isə çox kefsiz olur,

yemək yemir, elə hey yatır. Bizə da -
yə miz baxır. Anam evdə olsa da ona
darıxdığım vaxtlar olur. Anam mən -
dən çox utanır...Mən də utanıram.
Uşaqlardan heç kimə demirəm. İs tə -
mirəm ailəmdə dava-dalaş oldu ğunu
bilsinlər. Bilsələr məni ələ salarlar». 

Ailə münaqişələrinin yaratdığı
ne qativ təəssüratlar, göründüyü ki mi,
uşağın özü, öz ailəsi ilə bağlı qiy -
mət ləndirmələrinin təsiredici ami lin -
dən biridir. 

A.İ.Zaxarov münaqişəli vəziy yət -
də uşaqlarda bu kimi hаlların əmə  lə
gəlməsində оğlаnlаrlа qızlаr аrа sın dа
fərqlərin olduğunu müəy yən etmiş -
dir. Qızlаrа nisbətən оğlаn lаr dа nеv -
rоtik təzаhürlər özünü 4–6 dəfə çох
büruzə vеrir. Bu, yаlnız оğlаn lаrdа
sinir sistеminin nisbətən dаhа həssаs
оlmаsı, gərginliklərlə əlаqədаr dе yil,
həm də оnlаrın аilədə və mək təbdəki
cinsi tərbiyə ilə bаğlıdır. Nə ticədə
qızlаr təlimdə müvəffəqiy yət sizliyin
yаrаtdığı gərginlikləri fərqli fəaliy -
yət sahələrinə qoşulmaqla [ailə-
məişət, yaradıcılıq, ünsiyyət vasitə -
ləri] asanlıqla aradan qaldıra bilirlər.
Oğlanlarda isə daxili gər ginlik həyə -
canlılıq, bəzən nevrotik vəziyyət
uzun müddət davam edir. Nəticədə
uşaqların ünsiyyət darəsi daralır, mü -
nasibətlər pozulur, bəzən də müna -
qişələr əmələ gəlir [7, s.165]. 

Aydın məsələdir ki, hansısa tipə
aid olan ailələrdə uşağın tərbiyəsi ilə
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kimin necə məşgul olması da ailəda -
xili münaqişələrin həllinə təsir gös -
tə rir. Bu, münaqişəni həm artıra,
həm də azalda bilir. Məsələn, bir sıra
ailələrdə uşaqlarla qarşılıqlı müna si -
bətlər adət-ənənələr, stereotiplər əsa -
sın da qurulur. Bu sahədəki konser va -
tivlik bəzən ailə münaqişələrinin
mühüm səbəblərindən birinə çevrilir.
Münaqişələrin xarakterində ailə baş -
çı sının problemə münasibəti həlledi ci
olur. Beyləqan rayonundan olan 10
yaşlı Təranə atası haqqında bunları
deyir. «...Sinifdə bahar bayramına
hazırlaşırdıq, Müəllim məni Bahar
Qız etmək istədi, atam qoymadı. Sə -
li mə Bahar Qız oldu. Evdə ağlayan -
da o məni vurdu, anamla da dalaş dı -
lar. Uşaqlar bilməsin deyə dedim ki,
özüm istəmirəm. Hamı dedi ki, qor -
xur san bacarmazsan. Ancaq mən
yenə də onlara heç nə demədim.
Çünki atam demişdi ondan icazəsiz
bir iş eləsəm məktəbə getməyə qoy -
mayacaq. Mən məktəbi sevirəm.
Müəlliməni də, uşaqları da...Atam
bizə həmişə kobudluq edir. İstədiyi-
miz şeyi almağa qoymur. Paltar alan -
da da özü alır. Anama da, mənə də
xoşlamadığımız şeyləri aldırır. Ana mın
uzun paltardan xoşu gəlmir, ancaq o
alır. Sonra da anam geyinmək istə -
mir, dalaşırlar...» 

Kiçikyaşlı məktəblilərlə apar dı -
ğı mız söhbətlərdə ailəsində münaqi -
şə lərin olduğu ehtimal etdiyimiz

şagirdlərdən biri də Bakı şəhər Ya -
samal rayonundan olan 8 yaşlı Həsən -
zadə Sübhan idi. Onun dediklərindən
belə aydın oldu ki, ailədə ana, ata və
iki qardaş yaşayır. Valideynlər ara -
sında dava-dalaş tez-tez olmasa da
gərginlik var. Ana həmişə öz həya -
tın dan narazılıq edir. Onlar arasın -
dakı narazılıqlar məhz ananın uşaq -
la rın təlim-tərbiyəsi ilə az maraqlan -
masından baş verir. Sübhan deyir:
«Atam tikintidə işləyir. Səhər tezdən
gedir, axşam gec gəlir. Çox yorğun
olur...Anam tibb bacısıdır...O da
işləyir. Çox vaxt dərsdən sonra evdə
VIII sinidə oxuyan qardaşımla birgə
oluruq. Onunla tez-tez dalaşırıq.
Mənə dərs oxumağa imkan vermir,
ələ salır, səliqəsizlik edir. Anama de -
yir ki, mən eləmişəm. Anam da
həmişə ona inanır. Deyir ki, mən də
atam kimi fərsizəm, bacarıqsızam.
Atam ona deyir ki, uşağa belə sözlər
demə, artıq böyüyüb, ancaq anam
qu laq asmır. Məni tez-tez danla yır...
Bir dəfə atamla dalaşdılar. Anam
qar daşıma və özünə bahalı paltarlar
almışdı. Atam ona dedi ki, bu evdə
sizdən də başqa adamlar var. Hamını
nəzərə almaq lazımdı. O, qardaşımı
da götürüb dayımgilə getdi, bir həftə
orda qaldılar. Atam demişdi ki, bir də
evə qayıtmasınlar. Mən atama yal va -
rırdım ki, anamı evə gətirsin. Onları
dayım barışdırdı... Dərsdən pis qiy -
mət alanda anamın və qardaşımın
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bilməsini istmirəm. Məktəbdə tədbir
olanda, müəllim çağıranda həmişə
atam gəlir. Müəllimə də deyir ki,
atam yaxşıdır, mənimlə maraqlanır.
Bəzən, bayram günləri özü ilə iş ye -
rinə, bazra, nənəmgilə gedirik.
Anam la qardaşım bizimlə getmirlər.
Anamla nənəm küsülüdürlər. Onlar
çox vaxt bir yerdə mağazaya, ya da
gəzməyə gedirlər» 

Bu misalda ananın ailə bağçısına
biganə münasibəti, övaldlar arasında
ayrı-seçkilik salması müanqişə yara -
dan amil kimi qeydə alınmışdır. Bu
və d. hallar qarşı tərəfdə də adekvat
münasibət yaratdığından nəticədə
ailədə rol qarışmaları baş verir. Hansı
ki, qeyd olunan hallar kiçikyaşlı
məktəblidə qeyri-adekvat özünüqiy -
mət ləndirmə, özünə, özünün bacarıq
və qabiliyyətlərinə şübhə, səriştəsiz -
lik kimi hisslər oyada bilir. 

Daha bir nümunədə ailədaxili
münaqişənin kiçikyaşlı məktəblidə
yaratdığı özüməinamsızlıq, özünü
aşağı qiymətləndirmə aydın təzahür
edir. Beyləqan rayonundan 8 yaşlı
Tu ran bunları deyir: «Mənim üçün
ailəmizdə ən pis gün evə qonağın
gəl məsidir... Hər dəfə qonaqlar gə -
lən də anam bizi nəyəsə görə danla -
yır, bəzən də döyür. O istəyir ki,
qonaqlara yaxşı qulluq edək. Anam
istəyir ki, onlara şer deyək, gündəlik -
lə rimizi göstərək. Əgər 2, 3 alsaq
acıq lanır. Deyir, biz pis qızlarıq,

atamıza oxşayırıq. Onun kimi baca -
rıq sızıq... Bir dəfə mən riyaziyyat -
dan 3 almışdım. Həmin gün xalamgil
gəldi. Xalam soruşdu ki, bu gün neçə
almısan. Mən yalan danışdım. De -
dim qiymət almamışam. Anam gün -
dəliyimə baxdı, xalamgil gedəndən
sonra 3 aldığıma görə məni vurdu.
Ona görə pis qiymət alanda birinci
anamdan qorxuram. Ya da müəl lim -
dən xahiş edirəm ki, gündəliyə yaz -
masın, yoxsa anam döyər. Onsuz da
anam gündəliyimə arabir baxır. Çox
çalışıram, ancaq yaxşı qiymət ala
bimirəm». 

Müəllimin verdiyi məlumatdan
belə aydın oldu ki, Turanın valideyn -
ləri ilə dəfələrlə apardığı söhbətlərə
baxmayaraq nə ana, nə də ata uşaq -
ların təlim çətinlikləri ilə maraqlan -
mır, onlara tələblər qoymaqla vəzi fə-
lərini bitmiş hesab edirlər. Tədqi -
qatda bu ailəni biz qarışmayan tipə
aid etdik. 

Kiçikyalı məktəblilərin ailələrin -
dəki qarşılqılı münasibətlərin bu ki -
mi xarakterini, onun münaqişəlilik
sə viyyəsini və həmin vəziyyətin
uşaq ların özünüqiymətləndirməsinə
təsirini öyrənmək üçün Bakı və Bey -
ləqan şəhərlərinin hər birində 24 ailə
[cəmi – 48 ailə] üzərində tədqiqat
apardıq. Tədqiqatda 48 nəfər [eləcə
də yuxarıda adları qeyd olunan] ki -
çikyaşlı məktəblinin özünüqiymət -
lən dirmə səviyyəsinin ailədaxili mü -
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na qişələrlə əlaqəsini öyrənmək nə zər -
də tutulurdu. Bu məqsədlə V.V.Sto -
lin, T.L.Romanov və Q.P.Butenko
tərəfindən işlənmiş, ailə həyatı, ər-
arvad münasibətlərindən razılıq və
narazılığın müəyyənləşdirilməsi
üçün əlverişli olan anket-sorğudan
istifadə etdik [8, s.284-290]. 

V.V.Stolin, T.L.Romanov və
Q.P.Bu tenko tərəfindən işlənmiş bu
anket-sorğu sınanılanın nigahdan
razılıq və narazılıq dərəcəsinin eks -
press-diaqnostikası məqsədilə tətbiq
olunur. Sorğu müxtəlif sahələrə:
özü  nün və partnyorunun qavrayışı,
mövqeyi, qiymətləndirməsi, ustanov -
kası və s. müəyyənləşdirən 24 mü -
lahizədən ibarət birölçülü şkaladır.
Hər bir mülahizə 3 cavab variantına
uyğun gəlir. Sorğudakı nəticələrin
he sablanması ardıcıllığı belədir.
Əgər sınanılanın seçdiyi cavab
varian tı açarda göstərilənlərlə üst-
üstə düşürsə, həmin cavab 2, aralıq
varianta olan «B»-yə uyğun gəlirsə 1
bal, bunlardan heç birinə uyğun
gəlmirsə 0 bal, bundan sonra bütün
cavablar üzrə yekun bal hesablanır.
Test ballarının mümkün diapazonu
0–48 baldır. Yüksək nəticə nigahdan
razılıq hissini bildirir. Ballara görə
nəticələr 7 kateqoriyada nəzərdən
keçirilir: Sorğu üzrə nəticələrə görə
48 ailədə ər-arvad arasındakı mü -
nasibətlər aşağıdakı səviyyədə ol -
muşdur. 

– tamamilə uğursuzdur: 0–16
bal – 1 ailə.

– uğursuzdur: 17–22 bal – 5 ailə.
– daha çox uğursuzdur: 23-26

bal – 2 ailə.
– keçid səviyyədədir: 27–28 bal –

6 ailə.
– daha çox uğurludur: 29–32

bal – 21 ailə.
– uğurludur: 33–38 bal – 8 ailə.
– tamamilə uğurludur: 39–48

bal – 3 ailə.
Əgər bu nəticələri şərti qaydada

uğursuz [1–3], keçid səviyyə və
uğurlu [5–7] olmaqla 3 yerə bölsək
aşağıdakı göstəricilər alınır:

uğursuz – 8 ailə [17%]; keçid
səviyyə – 6 ailə – [12%]; uğurlu – 32
ailə [67%]. 

Nəticələrə görə faiz göstəriciləri
uğurlu ailələrin hesabına daha çox -
dur. Uğursuz ailənin dağılmaq təh lü -
kəsi ərəfəsində olduğunu nəzərə al -
saq, 17% nəticə qənaətbəxş sayıla
bil məz. Əgər 48 ailənin 8-i uğursuz,
6-sı keçid vəziyətindədirsə, o halda
həmin ailələrdə münaqişəli vəziyyə -
tin olması ehtimalı böyükdür. 

Bu tədqiqatın gedişində kiçik -
yaşlı məktəblilər Ə.Kərimov, S.Hə -
sənzadə [oğlanlar], T.Məmmədova
və T.Əliyevanın [qızlar] ailələrin -
dəki nəticələr diqqət mərkəzində
sax  lanılmışdır. Həmin ailələrdə hə -
qiqətən münaqişələrin olub-olmama -
sını öyrənmək üçün digər 44 ailə ilə

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Ramidə Məmmədova

112



birgə «Münaqişəli situasiyalarda ər
və arvadın qarşılıqlı təsirinin xarak -
teri» testindən istifadə etdik [8,
s.291–302]. Həmin test metodikasın -
da ər-arvad arasındakı qarşılıqlı təsi -
rin münaqişəli xarakter daşıyan 32
situasiya təsvir olunub. Sınanılanlara
müəyyən situasiyaya mümkün reak -
siyanın 2 əlamətini özündə birləş di -
rən şkala təqdim olundu: həmin
situa  siyalardakı fəallıq, yaxud pas -
siv lik, münaqişədə həyat yoldaşı ilə
razılıq, yaxud narazılıq. Belə situa -
siyalarda sınanılan özünü necə apar -
mağınıa daha çox yaxın olan, müna -
sib variantı seçir. Şkalanın sol tərəfi
razılaşmamaq, neytral narazı müna -
si bət, razılığın passiv ifadəsi, sağ
tərəf razılığın fəal ifadəsini bildirir.
Şkalaların bölünməsi «-2»-dən və
«+2»-yə uyğun gələn mahiyyətə
görə qeyd edilir. Testdəki situasi ya -
lar həm qadın, həm də kişilər üçün
iş lənmişdir. Bu testi əvvəlki təd qi -
qatda iştirak etmiş, uğursuz olduğu
ehtimal edilən 8 və keçid səviyyədə
olduğu ehtimal edilən 6 ailədəki ər
və arvadla [cəmi 28 nəfər -14 ər, 14
arvad] keçirdik. 

Cavablar şkalası

- 2: qəti olaraq razı deyiləm ki, o,
həmin situasiyada belə edir və belə
deyir, razı olmadığımı fəal şəkildə
bil dirərərk öz fikrimdə qalıram; 

-1: razı deyiləm ki, o, həmin
situa siyada belə edir və belə deyir,
öz narazılığımı bildirirəm, ancaq
müzakirədən qaçıram;

0: heş bir qərar vermirəm, mü -
nasibətimi bildirmirəm, hadisənin
gedişini gözləyirəm;

+1: tam razıyam ki, o belə deyər,
ancaq münasibətimi bildirməyi va -
cib hesab etmirəm;

+2: tam razıyam ki, o həmin si -
tua siyada belə deyir və belə danışır,
onu fəal şəkildə müdafiqə və təqdir
edirəm [onun tərəfindəyəm].

Ər-arvad cütlüyündə baş verən
münaqişələri öyrənərək təlimatda ol -
duğu kimi, daha çox toqquşma la rın
baş verdiyi 8 sahəni ayırdıq. 

Ər-arvad cütlüyündə baş verən
münaqişələrin səbəbləri

Cədvəl 1. 

Ailələrdəki münaqişələrin yaran -
ma səbəblərini öyrənərək onun əsa -
sən rol gözləmələrinin pozulması ilə
bağlı olduğunu müəyyən etdik. 5 nə -
fər ər və 4 nəfər arvad daha çox hə -
min mülahizə üzrə narazılıqlarını
bildirirlər [2,12,27,29-cu mülahizə -
lər]. Qohumlar və dostlarla münasi -
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bət lərdə olan problemlər, o cüm lə -
dən uşaqların tərbiyə məsələləri
ikin ci səbəbdir [1,5,8,20,4,11,16,23].
Hər iki mülahizə üzrə 5 nəfər na ra -
zıdır. Dördüncü yerdə davranış nor -
malarındakı fikir ayrılığı durur – 4
nə fər. Növbəti yeri avtonomiyaya
cəhd   etmədən yaranan narazılıq tu -
tur – 3 nəfər. Tərəflərdən birində do -
mu nant lığın üzə çıxması və qıs qanc -
 lığın yaranması səbəbindən mü na qi -
şə yaradanlar eynidir – hər biri üzrə
1 nəfər. 

Şagird Ə.Kərimovun ailəsindəki
müanqişənin səbəbi 3 və 7-ci [av -
tonomiyaya cəhdetmənin təzahürü
və qısqanclığın yaranması], S.Hə -
sən zadənin ailəsindəki problem 2 və
4-cü şkalaya uyğundur [uşaqların
tər biyə məsələləri, rol gözləmə lə ri -
nin pozulması]. T.Məmmədovanın
ailəsində baş verən münaqişələrin
səbəbi 4-cü [rol gözləmələrinin po -
zulması], T.Əliyevanın ailə müna qi -
şələri isə 5-ci şkala [davranış nor ma -
larındakı fikir ayrılığı] ilə üst-üstə
düşür. 

Kiçikyaşlı məktəblilərdə özünü -
qiy mətləndirmənin inkişafına ailə da -
xili münaqişələrin təsirini öyrənmək
üçün 48 nəfər kiçikyaşlı məktəbli ilə
işi davam etdirdik. Əvvəlcə E.Kless -
manın «Üç ağac» proyektiv meto di -
kasının köməyi ilə kiçikyaşlı mək -
təb liləri tədqiq etdik [http:// jun
gians. kiev.ua].

Ə.Kərimov, S.Həsənzadə, T.Məm   -
mədova və T.Əliyevanın şəkil lə rin -
dəki səciyyəvi xüsusiyyətlər özünü
ataya [Ə.Kərimov], yaxud anaya
[S.Həsənzadə] inkaredici münasibət,
tapşırıqda valideynlərə eyni cür bi -
ga nə yanaşma [T.Əliyeva], ailə üzv -
lərinə qarşı ciddi, ailə üzvlərinə qarşı
neqativ münasibət [T.Məmmədova]
kimi ifadə edilmişdir. Həmyaşıdların
çəkdikləri digər şəkillərdə isə belə
ziddiyyətlərə az rast gəlirik. Bundan
başqa, S.Həsənzadə və T.Məmmə do -
vanın çəkdikləri rəsmlər psixi inki -
şaf səviyyələrinə uyğun gəlsə də,
Ə.Kərimov və T.Əliyevanın rəsmləri
haqqında bunları demək olmaz. Bu
rəsmlər həm texniki, həm də məz -
mun baxımndan psixi inkişaf səviy -
yə sindən geri qalırdı. 

«Kiçikyaşlı məktəblilərin özünü -
qiymətləndirməsinin öyrənilməsi»
adlanan daha bir metodikanın məq -
sədi «ideal» və «antiideal»a uyğun
gə lən sözlər naborunun köməyi ilə
özünüqiymətləndirmənin kəmiyyət
səviyyəsinin müəyyən edilməsi ol -
muşdur. Bu metodika II– IV sinif lər -
dən olan 36 nəfər kiçik yaşlı məktəbli
ilə keçirilmişdir. 

Təlimat: Qarşınızda bir sıra müs -
bət və mənfi keyfiyyətlər var. On lar -
dan hansının Sizdə olduğunu dü şü -
nür sü nüzsə verilmiş vərəqdə ardıcıl
yazın. 
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Əgər «İdeal» sütunundan 8–9 key -
 fiyyət qeyd olunursa, koeffisient key -
fiyyətlərin sayına görə 0,9, ya xud
0,8 olacaqdır. Bu, özünü qiy mət lən -
dirmənin yüksək səviyyəsini bil dirir.
Əgər «İdeal deyil» sütununda eyni say -
da keyfiyyət qeyd olunursa, bu, özü -
nüqiymətləndirmənin aşağı sə  viy yə -
sini bildirir. Nəticələr belə ol muşdur. 

«Kiçikyaşlı məktəblilərdə özünü -
qiymətləndirmənin öy rənilməsi»

metodikasının nəticələri

Cədvəl 2. 

Gözlədiyimiz kimi, uşaqların bə -
ziləri II sütunda verilmiş keyfiyyət -
lərin yalnız bir neçəsini [kobudluq,
tənbəllik, dalaşqanlıq, qəddarlıq, kü -
səyənlik] qeyd etmişlər. Ona görə də

nəticələr I sütundan seçilmiş key fiy -
yətlərin kəmiyyətinə görə işlənmiş -
dir. II və IV səviyyələrə daxil edilmiş
şagirdlərin cavablarında isə II sütu -
nun nəticələri nəzərə alınmışdır.
Haqqında bəhs etdiyimiz kiçikyaşlı
məktəblilər Ə.Kərimov, S.Həsən za -
də, T.Məmmədova və T.Əliyeva nın
seçimləri daha I, II və III səviy yələr
arasında bölünür. S.Hə sən za də – I,
Ə.Kərimov və T.Əliyeva – II,
T.Məmmədova – III səviyyə üzrə
nəticələr göstərmişlər. 

İstər aparılmış nəzəri təhlillər, is -
tər uşaqlarla söhbətlər, istərsə də ver -
bal və qeyri-verbal [proyektiv] me -
to  dikaların nəticələri belə qənaətə
gəlməyə əsas vermişdir ki, kiçikyaşlı
məktəblilərdə ailədaxili müna qişə lə -
rin təsiri ilə özünüqiymətləndirməni
zəiflədən, uşaqda özünəinamsızlıq
yaradan birinci amil onlardakı qorxu
hissidir. Uşaqlar məhz qorxduq la -
rına, nədənsə [bizim tədqiqatımızda:
təhqir olunmaqdan, danlanmaqdan,
nədənsə məhrum edilməkdən və s.]
ehtiyatlandıqlarına görə neyrtal ol -
ma ğa, özünümüdafiə mövqeyi tut -
ma ğa üstünlük verirlər. Bu amili nə -
zə rə alaraq növbəti mərhələdə müna -
qişəli ailələrdən olan Ə.Kərimov,
S.Həsənzadə, T.Məmmədova və T.Əli -
yevanın, eləcə də I–IV siniflərdə təh -
sil alan daha 17 kiçikyaşlı məktəbli
ilə E.İ.Roqov tərəfindən işlənmiş,
5–17 yaşlılar üçün nəzərdə tutulmuş
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qorxu hissinin müəyyənləşdirilməsi
üzrə metodika tətbiq etdik. 

Təlimat 1: «Sənə müxtəlif situa -
siyalar sadalanacaq. Onlardan qor -
xub-qorxmadığını cavablan dırma lı -
san. Çalış cavablarında səmimi ol». 

Cavablar «Bəli», «Xeyir» fikir lə ri
ilə bildirilir. Yekunda «Bəli» cavabı
verilən situasiyalarla bağlı söhbət
aparılır, səbəblər aydınlaşdırılır. 

                                                     
Suallar:

Verilmiş mülahizələrin bir qismi
fiziki təhlükəyə [ölmək, həkim, iynə
vurdurmaq, ağrı, alov, yanğın, ayı, it,
hörümçək, ilan, su, müharibə və s.],
xüsusilə təbiət hadisələrinə aiddir.
Uşaqlar təbii olaraq bu təhlükələrə
qarşı qorxu hissi yaşayırlar. Onların

daha çox qorxduqları psixoloji təsir
valideynlərin ölümü – 21 nəfər [həm -
çinin Ə.Kərimov], valideyn lərin da -
laşması – 20 nəfər [Ə.Kərimov,
S.Hə sənzadə, T.Əliyeva], qaranlıq –
15 nəfər [Ə.Kərimov, T.Məmmə do -
va], 2 almaq [S.Həsənzadə, T.Əli ye va,
T.Məmmədova] və dərsi danı şar kən
səhv etmək, lövhə qarşısına çı xıb ca -
vab verməkdir – 13 nəfər [Ə.Kəri mov,
S.Həsənzadə, T.Əliyeva, T.Məm mə -
dova]. 

Bu metodikaların nəticələri gös -
tər mişdir ki, ailədaxili münaqişələrin
neqativ təsirləri kiçik məktəb yaşlı
uşaqlarda aydın müşahidə edilir.
Onlar ailədə baş verən münaqişəli
situasiyaların təsiri ilə utancaq, çə -
kingən, qapalı, aqressiv, bəzən də
ərköyün olurlar. Ailə münasi bət lə -
rində münaqişəli vəziyyət uşaqlarda
bir qayda olaraq həyəcanlılıq yara -
dır. Həyəcanlılıq şəxsiyyətin xüsusi
psixoloji haləti kimi özünüqiymət -
ləndirmənin səviyyəsini əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı salır. Adekvat olaraq,
özünüqiymətləndirməsi zəif olan
uşaqlarda həyəcanlanlılıq səviyyəsi
daha yüksəlir. 

Ailədaxili münaqişələrlə üzləş miş
uşaqlarda yaranan yüksək emo sio -
nal lıq, müvazinətsizlik də özünü qiy -
mətləndirmənin aşağı salan amil dir.
Uzun müddət valideynlərin kü sü lü -
lüyü, bir-birinə həqarətli sözlər de -
məsi, qarşılıqlı ittihamlar onlarda
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utanc, özünün qüsurlu olması nata mam -
 lıq, atılmışlıq və tənhalıq kimi hissi
yaradır. Belə psixoloji hal «Üç ağac»
metodunda daha aydın təzahür edir di.
Təhlillər göstərdi ki, aşağı özü nü qiy -
mətləndirməsi olan uşaqlar özlərin dən
narazı olurlar. Bu, ailədə uşağın daim
valideynlər tərəfindən tən qid olun du -
 ğu, irad bildirildiyi, onların qar şı sına
bacarığından artıq tapşırıq la rın, tə ləb -
lərin qoyulduğu hal larda baş verir. 

Təhlillər zamanı müəyyən olundu
ki, yüksək özünüqiymətləndirməyə
ma lik olan uşaqların böyüdüyü ailə -
lərdə uşaq şəxsiyyətinə diqqət [ma -
raq, zövq, dostlara münasibət] kifa -
yət qədər tələbkar olur. Belə ailə lər -
də aşağılayıcı cəzadan qaçırlar, uşaq
layiq olduqda təriflənir. Aşağı özü -
nüqiymətləndirmə [o qədər aşağı ol -
masa da] evdə ona verilən azad lıq -
dan istifadə edirlər, ancaq bu azad -
lıq – nəzarətsizlik, valideynlərin
uşaqlara biganə münasibətidir. Yük -
sək özünüqiymətləndirmədən o za -
man baş verir ki, uşaq ailədə tez-tez,
layiq olduğundan çox təriflənir, rəğ -
bətləndirilir, hədiyyələr alınır. Nəti -
cə də uşaq material mükafat lan dır -
maya adətkərdə olur. Bəzi müna qi -
şəli ailələrdə valideynlərin hər han  sı
biri övladını öz «tərəfinə çək mək»,
ailədə tərəfmüqabil əldə et mək, qarşı
tərəfin ondan zəif ba ca rıq sız, sevil -
mə yən olduğunu sübut etmək üçün
də belə hallar baş verir. 

Hesab edirik ki, ailədə uşаğın
özü   nəməхsusluq tələbаtı ödənildik -
də, оnа məхsus оlаn insаnlаr, əşyа -
lаr, məkаn hаqqındа təsəvvürlər yа -
rа dıl dıqda, özünəhörmət tələbаtı
ödə nil dik də, təhqirə, yеrsiz tənqidə
yоl vеrilmədikdə, uşağın hüquq lа rı-
nа, şəхsiyyətinə hörmətlə yаnа şıl-
dıq da, yеrli-yеrsiz müdаfiə оlunа rаq
əziz lənmədikdə, onun görə bilə cəyi
işləri bаşqаlаrı deyil, özü gördükdə
uşaqda özünüqiymətlən dirmə spon -
tan inki şaf edə bilər. Ona görə də
uşаqdа özü nü qiymətlən dir mə mе -
yаr lаrı hаqqın dа düzgün təsəvvür
yаrаdı lаrаq özü nə məхsus оlаnlаrlаrı
qоrumаq, bаş qа lа rınа məхsus оlаn -
lаrа hörmətlə yа nаşmаq, göz dik mə -
mək, yаlnız öz zəh  mətilə öyünmək
mədəniyyəti fоr mаlаşdırıl malıdır.
Tələbаtlаrın sı хış dırılmаsı nın qаrşısı
аlınаrаq lа zım sız tələbаt lаr dаn kö -
nüllü imtinа bаcаrığı аşılаn malıdır.
Özünüqiy mətləndir mə nin inkişafı
stе rеоtip yаnаş mа lаr lа dеyil, situа -
siyаyа, fərdi imkаnlаrа uyğun şəkil-
də baş verməlidir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Təd qi -
qatda kiçikyaşlı məktəblilərin mək təb
uğurları, bu sahədə özünüqiy mət -
ləndirmənin rolu ailədaxili müna -
sibətlərlə əlaqələndirilir, bu sahədə
valideynlərin rolu, onların qarşılıqlı
müansibətləri həlledici faktor kimi
diqqət mərkəzinə gətirilir. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
СЕМЬИ CАМООЦЕНКА МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ

АБСТРАКТ 

Семья является первичным и основным компонентом социального
устройства общества. В психологии, в первую очередь, в контексте
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Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti.
Təd qiqatda irəli sürülən fikirlərdən
ailəyə psixoloji xidmətin təşkilində,

ibtidai sinif müəlimlərinin həm şa -
gird lər, həm də valideynlərlə apar dıq -
ları pedaqoji işdə istifadə oluna bilər.

Ədəbiyyat:
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малых групп изучается структура семьи, содержание внутрисемейных
отношений. Поэтому, для выяснения особенностей внутрисемейных
конфликтов мы, в первую очередь, должны внести ясность определе -
нию в контексте малых групп ее психологической сущности, уста нов -
лен ным в ней связям, совместной деятельности и детерминанте обще -
ния. Это нам нужно для выяснения характера взаимоотношений, при чин,
приводящих к конфликтному положению между членами малых групп.

DISPUTED FAMILY ENVIRONMENT 
THE YOUNGCHILDRINS IMPACT SELF-ASSESSMENT

ABSTRAKT

The article deal with family conflicts, their futures, their creating reasons
and the types of family conflicts. It nis noticed that family conflicts occur on
the basis of some factors: the composition of the family, value similarity of
family members purpose and position, performance of its functions and role
expectations. The first conflicts occur within family members which is
suitable for conflicts in any social situation. Crisis situations is a major
social origin of conflicts.

The other issue which is mentioned in the article is commitment of
family conflicts with culture, national customs and traditions. So expectations
of customary rules of family members and go beyond the stereotypes cause
to conflicts. Especially one of the factors is that parents do not fulfill their
obligations in education of their childrens.

Family factors related to several factors: physiological [payment of sexual
needs], social [problems of family life], psychological [moral and psychological
contradictions] and educational [error situations occur in upbringing of children].

It is clear from the analyzes in the article that for normal development of
children family must fulfill its socialization, communicative and protective
functions.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elmi şura sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür. (protokol №28)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə 12 aprel 2012-ci ildə redaksiyaya daxil olmusdur



Psixologiyada məktəbəqədər
yaş dövrü 3–6 yaş mərhə lə -

sini əhatə edir. Bu dövrdə uşaqlarda
müxtəlif keyfiyyət dəyişmələri baş
verir. Bütün bunlar uşağın sosial şə -
raitə, həyatın tələblərinə   imkan ve rir.
Məktəbəqədər dövr uşağın fəaliy -
yətin subyekti ki mi for ma laş ma sının
ilkin mərhələsi kimi özünü göstərir
və bu zaman məqsədə yö nəlişliyin
əsası qoyulur. 

Məktəbəqədər yaş dövründə həm
ümumi, həm də xüsusi qabiliy yət lə -
rin formalaşması imkanları yaranır
və özünü göstərməyə baş la yır. Həm -
çinin məktəb yaşına çatmış uşaqlar
gerçəkliyi dərk edir, idrak pro ses lə -
rinin inkişafı cəhətdən kifayət qədər
irəli getmiş olurlar. Bunlar tədris

proq ramını mənimsəmək üçün lazı mı
imkanlar yarada bilirlər. Lakin uşa -
ğın məktəbə psixoloji hazırlığını tək -
cə bunlarla məhdudlaşdırmaq olmaz.
Uşaqda qavrayışın, diqqətin, təxəy -
yülün, hafizə, təfəkkür və nitqin
inkişafı ilə yanaşı onun müxtəlif
fəaliyyət növlərini, xüsusi ilə təlim
fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirməsi üçün təlim fəaliyyətindən
qorxmaması zəruridir (1, s 25).

Qorxu hissinin əmələ gəlməsi və
korreksiyası sosial və psixoloji cə hət   -
dən aktuallıq daşıyan məsələlər dən -
dir. Qorxu hissinin yaranması, möv -
cud olması və onun dəf edilməsi bir
çox məşhur psixoloq və fizioloqları
hər zaman maraqlandırmışdır. Qorxu
dedikdə nə başa düşülür? Adətən be lə
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deyirlər ki, bilinməyən şeylər insan -
ları qorxudur. Təbii ki, hər yaş döv -
rünə görə qorxuların növləri də
dəyişir. Yenicə anadan olmuş uşağın
təhlükə his si ilə bağlı olaraq ilk ke -
çirdiyi emosiyada qorxu sayılır. Ar -
tıq ilk aylarından uşaq əvvəlcə qəfil
səslərdən, tanış olmayan şəraitdən,
yad insanlardan qorxmağa başlayır.
Uşaq böyüdükcə onun qorxu hissləri
də, böyüyür. Uşaqlar adətən ən çox
ana-atalarından ayrı qalmaqdan qor -
xurlar. Valideynlər özləridə bilmə -
dən övladlarında qorxular yaradırlar.
Onlar uşaqların nadinclik etməsinin
qarşısını almaq üçün çox vaxt «məni
çox əsəbləşdirirsən, səni atıb gedə -
cəm başqa uşaqların yanına», «səni
aparıb qaytaracam» kimi ifadələr
işlədirlər. Bu zaman uşaqlarda ən dö -
zülməz hiss olan qorxu hissi yaranır. 

Uşaqlar valideynlərinin onları sa -
kitləşdirmək üçün dedikləri bütün
sözlərin həqiqətən gerçək olduğuna
inanırlar. Böyüklər qorxutmaq üsu -
lun dan nizamlı davranışları tənzim -
ləmək üçün istifadə edirlər. Ama qor -
 xutmaq çox rahat bir yoldur. Fəsad -
ları isə ağırdır. Qorxuların uşaq larda
bəzən şiddətdən belə, daha çox tə -
sirləri qalır. Əsasəndə, hər zaman hə -
kimlə qorxudulan uşaqlar xəstə lən -
diklərində valideynlər özləri çox pis
vəziyyətdə qalırlar. Çox sadə bir
misal çəkə bilərik yeməyini yemə -
yən uşağa valideynləri «bax yemə -

yini yeməsən həkim çağıracam, sənə
iynə vuracaqlar» və s. deyirlər. Uşaq
həmin anda qorxudan yeməyini ye -
yir, lakin sonra həqiqətəndə iynə
vurulması lazım gələndə ortaya bö -
yük problemlər çıxır və uşaqda iste -
rika halları yaranır (2, s 30). 

Müəyyən hallarda qorxu halları
uşaqlara irsi keçir. Ən kiçik şeylər -
dən belə qorxan, həyəcan hissi keçi-
rən, özünə inamını itirən valideyn lə -
rin övladlarıda özlərinə bənzəyirlər.
Bəzən analar gün boyunca övlad la -
rına görə həddindən artıq narahat
olur lar. «Aman yıxılar», «dalaşar»,
«xəstələnər» və s. kimi fikirlər onları
dəqiqəbə-dəqiqə izləyir. Belə et mək lə
onlar uşaqlarını qorumaq əvəzinə
onları yaşadıqları mühitdən uzaqlaş -
dı rır, uşağın etmək istədiklərinə qa -
dağalar qoyur və hərkəsin təhlükəli
olduğunu tərbiyə etmiş olurlar. Uşa -
ğın bilik dairəsi nə qədər geniş -
lənirsə, fantaziyası artırsa, bir o
qədər də o insanı izləyən təhlükəni
an laya bilir. Normal və mühafizə -
edici qorxu ilə patoloji qorxu ara -
sında fərq mövcud olsa da, hər bir
halda qorxu hissləri uşağa mane olur.
Uşaq hər şeydən və hər kəsdən qo -
runduğu üçün özünü qorxaq və ba -
carıqsız kimi hiss edir.

Valideynlər artıq övladları ilə ba -
carmadıqda bəzən onları «ALLAH
səni cəzalandıracaq» fikri ilə qorxu -
dur lar. Kiçik yaşda uşaqlar «Allah»-ı
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beyinlərində tam formalaşdıra bil -
mə dikləri üçün daha çox panika ya -
şayırlar. Görmədikləri, tanımadıqları
bir qüvvənin onlara cəza, ağrı, işgən cə
verəcəyini düşünüb daxili aləmlə -
rində çox narahat olurlar.

Birdə hər hansı bir hadisəylə
bağlı yaranmış qorxular vardır. Mə -
sə lən evə oğrunun girməsi, uşaqların
qəza keçirməsi, valideynlərin başına
qorxunc bir hadisənin gəlməsi və s.
kimi hadisələr də, uşaqlara qorxu
hissini yaşadır. Bu hisslər uşaqları
narahat edir və onlarda tik, enurez,
kəkələmə, pis yuxu, qıcıqlanma,
aqressivlik və digər bu kimi sinir
pozuntularına səbəb olur.

Uşaqların yaş dövrlərinə nəzər
sal saq görərik ki, 4–6 yaş arası uşaq -
larda (məktəbəqədər yaşlı uşaqlar)
qorxular daha çoxdur. Bunun səbə -
bini bir çox amillə aydınlaşdırmaq
olar. Bir çoxu məktəbəqədər yaşlı
uşaqların yaş xüsusiyyətlərinin art -
ma sından asılı olur və müvəqqəti xa -
rakter daşıyır. Artıq bu yaşda əksər
uşaqlar məktəbəqədər təhsil müəssi -
sələrində təhsil almağa başlayırlar.
Yavaş-yavaş günlərinin çox hissəsini
valideynlərinin əvəzinə pedoqoqlar-
la, tərbiyəçilərlə keçirməyə başlayır -
lar. Üstəlik nəyisə öyrənməyə baş la -
yırlar. Bütün bunlar üst-üstə onlar
üçün çox ağır proseslərdir. Əgər bu
yaşda olan uşaqlarda qorxu hissinə
düz gün yanaşılarsa, əmələgəlmə

səbəbləri anlaşılarsa, bu hisslər izsiz
yox ola bilər.

Məktəb qorxusu, məktəblə bağlı
hər hansı bir problem yoxdursa
(məsələn, şiddət, müəllimin təhqire -
dici sözləri və s.), onda ana və uşaq
ara sındakı sıx və möhkəm əlaqədən
asılıdır. Daha doğrusu bu, uşağın
anadan asılılığından qaynaqlanır.
Uşaq buna anasını itirmə, ondan ayrı
düşmə şübhəsi ilə yanaşır. Bununla
yanaşı, məktəbli uşaqlar bir tərəfdən
artıq məktəbli olması ilə fəxr edir,
digər tərəfdən yeni fəaliyyət növünə
daxil olması ilə bağlı qorxu hissi onu
narahat edir. Çünki indi o, şagirdlər
üçün nəzərdə tutulan qaydalara əməl
etməli, həmişə eyni vaxtda zənglə
sinfə girib sinifdən çıxmalı, bütün
dərs ərzində sakit oturmalı, lövhənin
qarşısında dərs danışmalı, müəllimin
bütün tələb və göstərişlərini yerinə
yetirməlidir. Bütün bunlara isə heç
bir uşaq hazır olmur. Ona görə də, bu
yeni tələblərə çox çətinliklə uyğun -
laşırlar. 

Bütün bu proseslər ilk öncə mək -
təbəqədər təhsil müəssisələrin dən
başlayır. Əgər ilk zamanlar onlar al -
dıq ları qiymətlərin (qeyri rəsmi) ha -
mısına eyni münasibət bəsləyir lərsə,
tədricən onlar qiymətləri fərqləndirir
və aşağı ballı qiymətlər onları həyə -
canlandırır, narahat edir. Onlar yeni -
dən aşağı qiymət alacaqlarından qor -
xur. Digər tərəfdən pedaqoqların,
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tərbiyəçilərin yalnış seçilmiş ünsiy -
yət üslubu, uşaqlara yalnış yanaşma
tərzi, eləcə də uşağın səhv edəcəyi
təqdirdə pedaqoqun danlaq hədəfinə
çevrilməsi bu qorxunu daha da güc -
ləndirir. Nəticədə isə bəzi uşaqlarda
məktəb fobiyası yaranır. Onlar mək -
təbə getmək istəmir, bunun üçün min
bir bəhanə gətirirlər. Bu proseslər
mək təbəqədər yaşlı uşaqlarda təza -
hür edən qorxuların səbəbini, eləcə
də onların aradan qaldırılması yolla -
rının tədqiqini aktual edir.

Uşaqların məktəbə getməyə baş -
la maqları böyüklərin evdən köçmək -
ləri, universitetə getməkləri, yeni işə
başlamaqları, evlənməkləri və s.
proseslərlə eyniləşdirilə bilər. Bunu
misallarla izah edə bilərik. Məsələn:
iş yerindən təyinatla başqa bir şəhərə
göndərilmisinizsə, öyrəşdiyiniz və
xoş ladığınız vərdişlərdən uzaqlaşa -
raq başqa bir şəhərə, başqa bir evə
köçmək; qohumlarınızdan, tanıdığı -
nız və sevdiyiniz insanlardan uzaq -
laş maq; yeni bir məkanda tanımadı -
ğı nız insanlarla birlikdə işləmək siz -
də həyəcan, qorxu, sıxıntı duyğusu
yarada bilər. Bu müddət düzgün qiy -
mətləndirilməsə sonda depressiv
hallarla üz-üzə qala bilərsiniz. Uşaq -
lar da da, məktəbə başlamaq müddəti
düzgün istiqamətləndirilməzsə, on -
lar məktəbdə oxuduqları müddət
ərzində oxşar çətinliklərlə qarşılaşa
bilərlər və bütün bunlar qalıcı olaraq

uşaqda akademik və ictimai inkişaf
geriləmələrinə, onun narahat bir
şəxsiyyət tipi əldə etməsinə, məktəb,
imtahan, dərs və həyat
müvəffəqiyyətsizliklərinə gətirib
çıxarar. 

Uşaqlar məktəbə başladığı günə
qədər əsasən evdə ana-ata, nənə-
baba, dayə kimi insanların arasında
diqqət mərkəzində olur, bütün
tələbatlarının rahatlıqla ödəndiyi, hər
kəsdən və hər şeydən qorunduqları
bir mühitdə böyüyürlər. Məktəbə
başlayaraq ilk dəfə ailədən, bu tanış
etibarlı mühitdən uzaqlaşırlar. Fərqli
bir mühitdə tanış olmadıqları insan -
ların, yeni yoldaşların, hər kəsə bə -
rabər maraq dəyər və sevgi göstərən
bir müəllimin rəhbərliyi altında, tək
mərkəz nöqtəsi olmadan, müəllimin
sevgisini və marağını digər yoldaş -
larıyla paylaşaraq; tualet ehtiyacını,
çantasını qoruma-daşıma, məktəbdə
pencəyini, üst geyimini geymə kimi
ehtiyaclarını böyük nisbətdə özü
qarşılayır. Yoldaşlarıyla yaxşı dolan-
ma, paylaşma, əməkdaşlıq etmək,
yeni şeylər öyrənmək, davranışla rı -
nın məsuliyyətini dərk etmək vəziy -
yətiylə qarşı-qarşıya qaldığı bir hə -
ya tın qapısını aralamış olur. Məktəbə
başlama dövründə uşağın yaşadığı
müsbət hadisələr onun məktəbə tez
bir zamanda öyrəşməsi, müəllimini
və yoldaşlarını sevməsi, onlarla əy -
lənə bilməsi, oyunlar oynaması, fən -
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lə ri asanlıqla qavraması, ehtiyac la -
rını qarşılamaq üçün yardımlar ala
bilməsi və qarşılaşdığı problemlərdə
müəlliminin yanında olduğunu gör -
məsi uşağın məktəbə və yeni həyata
uyğunlaşmasını asanlaşdırır. Yaxud
əksinə müəllimi, yoldaşları tərəfin -
dən qəbul edilmədiyini, sevilmədi yi -
ni, problemlər içində tək olduğunu,
ana-atanın özünü məktəbə göndərə -
rək evdən uzaqlaşdırdığını, artıq özü -
 nü deyil evdə qalan qardaşını (ba cı -
sı nı) sevdiklərini, yalnızlaştı ğı nı
düşü nən uşaq, yeni həyatında çə tin -
lik, məcbur edilmələr, çarə sizlik lər
və qayğılar yaşaya bilər. Uzun müd -
dət bu mənfi düşüncələr içində qalsa
uşağın məktəbə, müəllimə, öyrən -
məyə qarşı istəkləri, bacaracağına
dair inam və inanc meydana gətir mə si
çətinləşər. Beləliklə uşaq mək tə bə
başlama dövründə məktəb qor xu su,
məktəb fobiyası, müvəffəqiyyət siz -
lik inancı və başqa problemlərin
təməlini atmağa başlaya bilər.

Valideynlər məktəbə başlama
dövrünün uşaq baxımından əhəmiy -
yətini qavrayaraq şüurla hərəkət
etməli, məktəbə başlama həftəsində
lazım olsa iş, istirahət, fərqli məkan -
lara səyahət kimi ehtiyaclarını təxirə
salmalıdırlar. Həmin müddətdə ailə -
də ən əhəmiyyətli mövzu bu olma lı -
dır. Uşaq məktəbdə olarkən ehtiyacı
olduğunda ana-atanın yanında oldu -
ğunu hiss edəcək etibarla hərəkət edə

bilməlidir. Dərs günü ana-ata uşağı
müəllimlə tanış etdikdən, birlikdə bir
az söhbət etdikdən sonra, özlərinin
məktəbdə olacaqlarını, istəyərsə tə -
nəffüsdə onu görəbiləcəklərini söy -
lə yərək sinifdən ayrılmalıdırlar.
Uşaq sinifdə qalmaq istəmirsə təzyiq
və şiddət göstərilməməlidir. İlk gün
bir saat, ikinci gün yarım gün, sonra
daha uzun bir müddət məktəbdə
qalaraq, evdən məktəb həyatına
yum şaq bir keçid etməsi təmin edil -
məlidir. Amma məktəbdə qala bilən
uşaqları əsla tez-tez səbəsiz olaraq
məktəbdən götürmək, dərslərindən
ayırmaq olmaz. Uşaqda məktəbi tez-
tez axsatmaq düşüncəsinin meydana
gəlməsinin qarşısı hər zaman alın -
ma lıdır.

Uşaq axşam məktəb qurtardıqdan
sonra uzun müddət ana-atanı yalnız
gözləmək məcburiyyətində qalma -
malı, ana-ata uşağa söz verdikləri za -
manda məktəb bitdiyi an orda ol -
malı, məktəb həyatına öyrəşmə yinə
görə onu kiçik jestlərlə, hədiy yə lərlə
sevindirməli, afərin deməli dir lər.
Mək təbdən evə qayıdan uşağa vali -
deynləri bir müddət vaxt ayırmalı,
dərhal ev işləri və yemək hazırla ma ğa
keçmədən uşağa maraq göstərməli,
məktəb haqqında danışmasına, təc -
rü  bələrini dilə gətirməsinə icazə ve -
rilərə duyğuları bölüşülməli və mək -
təbə getməklə əhəmiyyətli, qiy mətli
bir iş etdiyi düşüncəsi ona izah
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olunmalıdır. Beləcə uşaqlar məktəb
və özləri haqqında valideynləri ilə
söhbətə öyrəncəli olar. Bu uşaqları
asanlıqla anlayaraq çox problemin,
problem halına çevrilmədən həll
edilməsinə də imkan verir. Uşaqların
məktəbə başlaması və uyğunlaşması,
ən yaxşı şəkildə ana-ata, müəllim və
uşaq əməkdaşlığı ilə təmin edilə
bilər. 

Valideynlərin uşaqların nadincli -
yin dən sonra «belə etsən səni mək -
təbə göndərcəm! Orda dəcəllik etdi -
yin də müəllim sənə qışqıracaq, dö -
yə cək! ... və s» sözlər söyləməsi, uşaq
çox balaca ikən deyilmiş olsa belə,
0–6 yaş aralığında uşağa deyi lənlər
birbaşa və filtrsiz olaraq şüur altı
səviyyəsində öyrənilib doğru qəbul
ediləcəyindən, uşaq məktəbə getmə -
sini «anamı atamı incitdim, dəcəllik
etdim, günahkaram o səbəblə anam-
atam tərəfindən məktəbə göndəril -
məklə cəzalandırıldım» şəklində qə bul
edə bilər. Belə olan hallarda uşaq -
larda məktəbə və müəllimlərə qarşı
müsbət münasibət olmayacaq.

Məktəb dövrü uşağın həyatında
olduqca uzun və əhəmiyyətli bir
müddəti əhatə edir. Daha ilk gündən
məktəblə barışıq olmaq, uşağın hə -
ya tın digər sahələriylə də, barışıq ol -
ması deməkdir. Ana-atalar uşaqla rı nın
erkən yaşda, 2–3 yaşından etiba rən
məktəblə əlaqədar müsbət duy ğu lar
əldə etməyə başlamaları üçün für sət-

lər yarada bilməlidirlər. Məsələn;
uşaq anası ilə çölə çıxıb, yolda bir
qrup şagird gördüklərində, ana onları
işarə edərək «Şagirdlərə bax... yol -
daş larıyla necə gözəl görünürlər...
səndə bir gün onlar kimi bir şagird
olacaqsan... səndə belə gözəl for-
malar geyinəcəksən. Sənin məktəb
alış-verişini birlikdə edəcəyik. Mək -
təbdə səni sevən, sənində onları sev -
diyin müəllimin, yoldaşların olacaq.
Ehtiyaclarını qarşılamaq üçün onlar-
la köməkləşəcəksən», «Baxıram hər
gün bir az da böyüyüb, şagird
olmağa daha da yaxınlaşırsan! Sənin
şagird olduğunu düşünmək məni də
çox xoşbəxt edir! Məktəb forması
sənə çox yaraşacaq! Həm də, mək -
təb də çoxlu yeni məlumat öyrənə -
cək sən.» kimi ifadələr hər zaman
istifadə olunmalıdır.

Evdə məktəbli böyük qardaş ya -
xud bacı varsa, kiçik uşaqla birlikdə
məktəbdə(sinifdə) böyük uşaq ziya -
rət edilməli, müəllimlə tanış olun ma -
lı, məktəbin bağçasında, oyun sahə -
sində birlikdə bir az zaman keçi ril -
mə li, uşaqların məktəbdə etdik lə -
riy  lə, əyləncələriylə, müvəffəqiy yət -
ləriy lə əlaqədar hekayə kitabları
oxunmalı, bəzi məktəb mahnıları öy -
rədilməli, məktəblə əlaqədar oyun lar
oynanmalı və uşağın zehnində müəl -
lim və məktəblə bağlı müsbət fikirlər
meydana gətirilməsinə çalışılmalı dır.
Uşaq məktəbdən əvvəl mək tə bə qə -
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dər təhsil müəssisəsinə getməyibsə
və məktəb ilinin başlanmasına 1 həf -
tə qalana qədər onunla məktəb ba rə -
sində danışılmayıbsa, həmişə evdə
böyüklərlə zaman keçiribsə, məktəb
təcrübəsi olan və məktəbəqədər təh -
sil müəssisələrindən faydalanmış
uşaqlara nisbətdə məktəbə uyğun laş -
ması daha gec və güc olar. Bunu
bilə rək hərəkət etmək, yuxarıda izah
etdiyimiz şəkildə davranmaq çox
problemin yaranmadan həll olun ma -
sına köməklik deməkdir.

Ana-ataların məktəbdə uşağın
qarşılaşacağı çətinliklərə qarşı olan
narahatçılığını uşaqlar dərhal sezir
və qorxuları daha da artır. Əvvəlcə
bu anaların sakitləşməsi və özlərində
məktəb haqqında müsbət fikirlər
inkişaf etdirməyə ehtiyacları vardır.
Problem ananın uşağa qarşı mey-
dana gətirdiyi bağlılıqdırsa ilk əvvəl
bu problem həll edilməlidir. Uşağın
məktəbə başlama dövrünün «məktəb
qorxusu və məktəb fobiyası»na
çevrilməməsi uşağın ana-atayla olan
ünsiyyətinin sevgi və inamdan mey-
dana gəlməsindən, və məktəbə baş -
la ma dövrünə yumşaq bir keçiddən
olduqca asılıdır.

0–6 yaş dövründə anayla uşaq
ara sındakı bağlılığın problemli ol -
ması, (etibarsız, həddindən artıq
asılı) ana sevgisinin həddindən artıq
ya da qeyri-kafi olması, uşağın evdə
məsul bir azadlıqla özünü isbat edə

bilməməsi, qardaş-bacı qısqanclığı,
bu dövrdə keçirilən ağır xəstəliklər,
xəstəxana həkim dərman fobiyası,
ana-ata itkisi (ölüm, ayrılıqlar), ailə -
də ana-ata münaqişəsi, inkişaf dövrü
pozulması kimi məsələlər uşağın
məktəbə başlamasında və uyğunlaş -
ma sında problemlər yaşamasına sə -
bəb ola bilər. Bu uşaqların məktəbə
uyğunlaşma müddəti çox daha uzun
bir müddət çəkir. Uşağın məktəbə qə -
dər təhsil müəssisələrində təhsil al -
ması və bu müəssisələrin müsbət tə -
sir lərindən istifadə edərək ibtidai
sinifə başlaması onun məktəbə uy ğun -
 laşmasını nə qədər asanlaş dı rır sa,
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
əldə edilmiş problemlər bir o qədər
çətinləşdirir. Dırnaq yemə, barmaq
əmmə, altını islatma və s. kimi dav -
ranışları bütün bunlara misal göstər -
mək olar. Məktəbqədər təhsil müəs -
sisələrində yaşanan; uşağın sevdiyi
bir müəllimin getməsi, yerinə gələn
müəllimlə eyni inam və sevgi ün siy -
yətinin, bağlılığının qurulmaması,
ailədə yeni bir qardaş-bacı doğul du -
ğu üçün uşağın baxçaya göndəril mə -
si, xüsusilə tək uşaqların və sakit bir
evdə böyüyən uşaqların yüksək səsli
müəllim və yoldaşlardan qorxaraq
ehtiyaclarını dilə gətirməməsi, evdə
hər ehtiyacı dərhal başqaları tərə fin -
dən ödənilmiş uşağın baxçada ehti -
yacları üçün sıraya keçməsi, rəqabət
içində olması, mübarizə etməsi,
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buna öyrəşmədiyi üçün bitərəf qal -
ması və ehtiyaclarını ödəyə bilmə mə si
və s. uşaqda istənilməyən uyğun laş -
ma problemlərinə, inkişaf problem -
lə ri nə meydana gəlməsinə səbəb ola
bilər. Bu səbəblə uşaqları məktəbə -
qə dər təhsil müəssisələrinə göndər -
məz dən əvvəl həmin müəssisəni se -

çərkən diqqətli davranmaq, müəllim lə
davamlı müsbət ünsiyyət içində ol maq,
uşaqdakı və həyatındakı də yi şiklik -
lər dən müəllimi xəbərdar et mək
uşağın uzun dövr ərzində mək tə bə
uyğunlaşması və müvəf fə qiy yəti
baxımından böyük əhəmiy yət da şıya
bilər.

Ədəbiyyat:



СТРАХ ПЕРЕД ШКОЛОЙ У ДОШКОЛЬНИКИ

АБСТРАКТ

В статье возникновение и коррекция чувства страха анализируется
в социальном и психологическом отношениях. Отмечается, что хотя
зарождение, существование и преодоление чувства страха всегда нахо-
дилось в центре внимания исследователей, исследования в данном
направлении не обладают системным характером. В этом плане, в
статье автор не только вносит ясность в суть понятия страх, но и стре-
мится проанализировать факторы, порождающие его у детей. Наряду
со всем этим, в статье отмечается, что виды страха меняются в зависи-
мости от возрастного уровня. Переживаемая новорожденным ребенком
первая эмоция в связи с чувством опасности считается страхом. С пер-
вых же месяцев ребенок начинает бояться, сначала, неожиданных зву-
ков, незнакомой обстановки, чужих людей. По мере того, как ребенок
растет, растут и чувства его страха. 

В конце отмечается, что дети больше всего, как правило, боятся
оставаться без родителей. Родители, сами того не ведая, порождают у
детей страх. Стремясь пресечь детские шалости, они часто используют
такие выражения, как «не нервируй меня, а то брошу тебя и уйду к дру-
гим детям», «верну тебя обратно» и т.д. В этих случаях у детей и зарож-
дается самое невыносимое чувство – страх.
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FEAR BEFORE THE PRESCHOOL AGERS

ABSTRACT

This article is dealing with the origin and correction of sense of fear in
social and the psychological relations. Here mentions that though the origin,
existence and overcoming the sense of fear always were researching in this
direction do not possess a systematic character. In this case, the author not
only introduces any clearness in essence of the notion of a fear, but he as
well tries to analyze the facts, be getting it in children. Together with all
these in this article is being mentioned that the types of fear can be changed
depending on age level of course. Enduring by the new-born child the first
emotion in connection with the sense of a danger is considered to be fear.
Beginning from the 1st months a child begins to be afraid, firstly from
sudden sounds, unfamiliar surroundings, unknown people and etc. As far as
the child grows, the sense of fear of a child grows too.

In the end is being mentioned that the children are mostly afraid of losing
their parents. And parent themselves never wishing to be like this they
willingly engendering it in their own children. And trying to stop childrens’
prank they often use such an expression like «don’t make me nervous,
otherwise I’ll leave you here and go to other children», «I’ll return you
back…» etc. In these cases in children appears the most intolerable sense –
fear.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şura sı -
nın iclasında müzakirə ediərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol № 4)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə redaksiyaya 01 may 2012-ci ildə daxil olmuşdur

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Pedaqoji psixologiya

129



Психолоэийа jурналы 2012, №3

Fuad İbrahimbəyov

130

Bu gün Azərbaycanda istedad
problemi, istedadlı uşaqların

inkişafı, istedadlı insanların dəstək -
lən məsi dövlətin diqqət mərkəzində
saxladığı mühüm məsələlərdəndir. Bu -
na əyani sübut Azərbaycan Res pub -
 likasının Prezidenti İlham Əliye vin
sərəncamı ilə təsdiqlənmiş «Xü susi
istedada malik olan uşaqların (gənc -
lərin) yaradıcılıq potensialının inki -
şafı üzrə Dövlət Proqramı»nın hə ya ta
keçirilməsini göstərmək olar. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, iste dad
prob leminin Azərbaycanda həm elmi
tədqiqinin, həm də istedadlı la rın icti-
mai baxımdan dəstəklənməsi forma -
la rının qədim tarixi vardır. Buna
baxmayaraq, bu problemin hər tərəfli
araşdırılmasına hələ də böyük ehti -
yac duyulur. Bununla əla qədar iste -
dadlılığın elmi və sosial tədqiqi üzrə
məqalələr silsiləsinin çap olunması
nəzərdə tutulur. Bu sil silə, görkəmli
alim, ilk azərbay canlı psixoloq və
psixiatr, Azərbaycanda eksperimen-
tal psixologiyanın banisi, uzun müd -
dət Azərbaycan Psixoloqlar cəmiy -
yə tinin sədri Fuad Əhməd oğlu İbra -
himbəyovun məqaləsi ilə açılır.

İnsanın ən böyük sərvəti onun zə -
kası, yaradıcılıq qabiliyyəti, fitri iste -

da dıdır. Faktiki, bu cür keyfiy yət lərin
olub-olmaması, yalnız hər hansı
fəaliyyət nəticəsində aşkar olunur.
Lakin onların nədən və necə əmələ
gəlməsi, inkişafı yolları, nə zaman
və necə təzahür etməsi təbiətin ən
böyük sirlərindəndir. Eyni zamanda,
bu, çox aktual, misilsiz nəticə verə
biləcək və daima maraq doğuran bir
problemdir. 

Bəşər tarixində elə bir mütəfək -
kir, filosof, sərkərdə, müdrik dövlət
başçısı olmayıb ki, istedadlı insan
mə sələsinə diqqət yetirməsin. Ona
görə ki, onlar özləri də istedadlı ola -
raq, belə insanların cəmiyyətə, ölkə yə
verdiyi faydanı qiymətləndirə bilib -
lər. Dərk ediblər ki, vaxtı-vaxtında
(yaş baxımından daha tez olsa yax -
şıdır) istedadı ilə seçilən insanlara nə
qədər ,çox diqqət, dəstək verilsə, bir
o qədər də böyük səmərə əldə etmək
olar. Bu fikir müxtəlif dövrlərdə,
müxtəlif sivilizasiyalarda irəli sürü -
lüb. Konfutsi, Platon, Qanuni Soltan
Süleyman və bəşər tarixində iz qoy -
muş digər şəxslər hətta bu məqsədlə
xüsusi sistemin yaradılmasını təklif
etmişlər.

Azərbaycanda XIX-cu əsrin sonu
– XX əsrin əvvələrində istedadlı

AZƏRBAYCANDA İSTEDADLILIQ 
PROBLEMİNİN 

PSİXOLOJİ TƏDQİQİ TARİXİNDƏN



gənclər varlı neft maqnatları tərəfin -
dən seçilir və onların təhsilinə sər -
mayələr qoyulurdu, onlar dünyada
ta nınmış universitetlərdə oxumağa
göndərilirdi. Bunu, Azərbaycana
gəl miş və neft sayəsində zənginləşən
xaricilər yox, məhz azərbaycanlılar
edirdi. Bunların adları artıq bəllidir –
Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağı yev,
Şəmsi Əsədullayev, Murtuza Mux -
tarov, Aşurbəyov qardaşları və s. Bu -
nun davamı olaraq Azərbaycan De -
mokratik Respublikasının ilk qə rar -
larından biri istedadlı gənclərin dəs-
tək lənməsi barədə qərarı olmuş dur.
Bolşeviklər hakimiyyətə gələn dən
sonra bu istiqamətdə bir müddət işlər
səmərəli aparılmışdır.

Fuad Əhməd oğlu İbrahimbəyo -
vun elmi fəaliyyətə başlaması məhz
bu dövrə təsadüf edir. O, 1925-cı ildə
Azərbaycan Dövlət Univesitetini
bitirdikdən dərhal sonra Bakıda eks -
pe rimental-psixoloji laboratoriya
təş kil edir, və onun o dövrdə mövcud
olan ən müasir psixoloji avadanlıq -
larla təchiz edilməsinə Azneftin kö -
məkliyi ilə nail olur. Laboratoriyanın
ilkin işlərindən biri İstedadlılığın
psixoloji əsaslarının öyrənilməsinə
həsr edilir. Bunun səbəbi, bir tərəf -
dən istedadlı şəxslərə dövlətin kəs-
kin tələbatı, digər tərəfdən isə sürətlə
inkişaf edən eksperimental psixolo -
gi ya vasitəsilə problemin həll olun -
ma sına inam idi. Yeni psixoloji

tədqiqat üslubun – test üslubun da
artıq müsbət və mənfi tərəfləri aşkar
edilmişdir ki, bu da öz növbəsində
istedadlılıq ilə bağlı problemlərin
həlli yollarının tapılmasına zəmanət
verirdi. Laboratoriyada milli zəmin
əsasında giperemosiyaların hərəkət-
ifadəli və intellektin tədqiqi ilə əla -
qədar, əqli funksiyaların qeyri-ver-
bal yeni tədqiqat metodikaları işlə -
nib hazırlanmışdır. F.İbrahimbəyo -
vun bu laboratoriyada apardığı elmi
işinin parlaq nəticəsi kimi, 1930-cu
ildə İnsan davranışı üzrə I Ümumitti-
faq Qurultayında onun hazırladığı və
təklif etdiyi «Milli respublikalarda
psixotexniki tədqiqatlar aparan işçi -
lər üçün göstərişlər» rəsmi sənəd
kimi qəbul edildi. 1931-ci ildə Le -
nin qrad şəhərində keçirilmiş VII
Bey nəlxalq Psixotexnik Konfran sın -
da bu yanaşma mütəxəssislərin diq -
qətini cəlb etdi və xüsusi olaraq
vurğulandı.

Lakin, qısa müddətdən sonra ölkə -
 də ideoloji ab-hava tamam dəyişdi
və 1937-ci illərin ilk repres si ya larına
məruz qalanlar da məhz psixotexni-
ka ilə məşğul olan mütə xəs sislər
oldu, hətta istedadlılıq möv  zusu ən
güclü ideoloji təzyiqlə üzləşdi və
mövzuya qoyulmuş qada ğa 50-ci
illərin ortalarına kimi da vam etdi.
Bu, anlaşılandır çünki, mütləq bə ra -
bərlik, «heç nəyə baxmayaraq eyni-
lik» ideyası istedadlılığa zidddir. 
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Metodoloji baxımdan əsaslandı -
rı  laraq tədqiqatların dayandırılması
tələb olundu, mövzular dəyişdi.
1948-ci ildə F.İbrahimbəyov həbs
olun du. Ona qarşı irəli sürülən itti-
ham istedadlılıq məsələsi ilə məşğul
olmasını və problemə milli zəmində
yanaşmasını ehtiva edirdi. 

Jurnalın bu nömrəsində XX əsrin
20–30-cu illərinin sonunda F.İb ra -
him bəyovun apardığı tədqiqat larla
bağlı «Uşaqlarda istedadın inkişafı -
nın milli xüsusiyyətlərinin öyrənil mə -
sində eksperimental və test üsulu ilə
tədqiqi» məqaləsi təqdim edilir. 

F.İbrahimbəyovun arxivindən gö -
türülmüş bu məqalə ilk dəfədir ki işıq
üzü görür. Maraqlı burasıdır ki, mə -
qa lədə aparılmış tədqiqat üzrə kon kret
göstəricilər olan səhifələr yoxdur.
Vax tilə, Fuad müəllimin de diyinə
görə, bu səhifələri digər ka ğızlarla
birlikdə həbsi ilə əlaqədar evində
aparılan axtarış zamanı götü rüblər. 

dos. Rəna İbrahimbəyova

Fələsəfə doktoru (psixologiya),
Bakı Dövlət Universiteti,

Gender və tətbiqi psixologiya 
kafedrasının müdiri 

Uşaqlarda istedadın inkişafının
milli xüsusiyyətlərinin eksperimental
tədqiqi problemi indiyə qədər belə
kəs kinliklə qarşıya qoyulma mış dır,
halbuki elmdə onun əsas lan dırılması
və formalaşdırılması üçün kifayət
qə dər təcrübə və metodoloji dəlillər
toplanmışdır.

Bizim əsas məqsədimiz bu prob-
lemin müəyyənləşdirilməsi üçün va -
cib olan bir sıra məsələlərin araş dı -
rıl  masından ibarətdir.

ХIХ əsrin sonu və ХХ əsrin əv və -
 lini psixologiyanın nəzəri məsə lə ləri -

nin həlli üçün eksperimental üsul   dan
geniş istifadə olunması döv rü və fər di
psixologiyanın ondan ayrılaraq ay -
rı ca bir sahə kimi for ma laş ması döv -
rü kimi xarakterizə et mək olar. 

Formalaşması alman psixoloqu Vil -
yam Şternin adı ilə baglı olan bu gənc
sahə fərdi və ya differensial (da ha çox
belə adlanır) psixologiya qısa bir müd -
dətdə həm metodoloji və metodiki, həm
də onun tətbiq sfe rası baxı mın dan
xey li inkişaf etmiş və püxtələşmişdir. 

Fərdi psixologiyanın, eləcə də,
uşaq ların inkişafinı öyrənən pedo lo -
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gi ya elminin son illərdə güclənməsi
və inkişafı səmərəli tərbiyə məsə lə lə ri,
dəyişən sosial şərait, ölkənin mə  dəni
səviyyəsinin sürətlə artırıl ması, tex niki
tərəqqi və nailiyyət lə rin geniş lən -
məsilə bağlı tələb olunan külli miq -
 darda ixtisaslı kadrların hazır lan ması
məsələsilə sıx surətdə əlaqədardır. 

Pedologiyanın predmeti olan uşaq
orqanizminin plastikliyi, asan lıqla qav -
 ramaq və buna görə də onun in ki şa fı nın
diapazonunu genişlən dir mək xüsu siy -
yət ləri bu problemi daha da aktual edir.

Fərdi psixologiyanın mərkəzi
(apa  rıcı) bölmələrindən biri fərdi
istedad məsələsinin öyrənilməsidir. 

Çox saylı, müxtəlif metodlara
ma  lik olan və təcrübəyönlü təd qi qat -
ları ehtiva edən bu istiqamət hal-ha -
zırda gündəlik tələbata çevrilmişdir 

İstedadlılıq problemi fərdi psixo -
logiya çərçivəsində qoyulmuş məsə -
lə lərin həlli üçün eksperimental və
test üsullarından geniş istifadə edir.

Psixologiya və pedologiyada ol -
duğu kimi psixologiyanın digər böl -
mələri – nəzəri məsələlərlə məşğul
olan psixologiya və fərdiyyətin psi -
xikasının inkişafını tədqiq edən onto -
genetik psixologiya üçün də eksperi-
mental metod zəruri hesab olunur. 

Lakin filogenetik psixologiya, yə -
ni hər hansı xalqın, irqin və millətin
psixoloji xüsusiyyətlərini araşdıran
ictimai təkamül (filogenetik) psixo -
lo  giyası bu vaxta qədər demək olar ki,

eksperimental metoddan istifadə etmir.
Belə ki, R.Şulte qeyd edir ki, filoge -

netik psixologiyada eksperiment müs -
təsna hallarda istifadə oluna bi lər və
mütləq (hökmən) zəruri deyil dir (kur -
siv –mənimdir F.İ.), ona gorə ki, ge -
ne  tik psixologiya psixi proses lərin
özünü yox, psixi fəaliyyətin kon kret
nəticəsini – dili, dini, adət ləri mü şa -
hi də edir. 

Eyni fikir, amma tamam fərqli sə -
bəblərə görə, dilçilər, tarixçilər, filo -
loq lar tərəfindən də dəstəklənir və bu
çox qabarıq şəkildə möhtərəm aka de   -
mik Ovsyaniko-Kulikovskinin söz -
lə  rində ifadə olunur: «hər hansı mil -
lə tin psixikasının özünəməx sus lu -
ğunu duymaq istəyirsinizsə, onun di -
lini həm gündəlik danışıq dili («canlı
nitq»), həm də ədəbi-bədii ifadə
funksiyasında öyrənin». 

Bu halda müəllif hər hansı mil lə -
tə xas olan psixi xüsusiyyətlərin filo -
genezindən daha çox onun mövcud
vəziyyətindən danışır və onun təyin
olunmasının yalnız bir yolu – «dil ilə
tanışlıq» göstərilir. 

Belə ki, fərdi, ontogenetik və
ümu mi psixologiyanın eksperimen-
tal metoddan geniş istifadə etdiyi bir
vaxtda, siniflərin, xalqların, irqilərin
və millətlərin xüsusiyyətlərini öyrə -
nən ümumi psixologiya bu imkana
məhəl qoymur – o qədər də tutarlı
olmayan bu yanlış fikirin dəyişməsi -
nin vaxtı artıq çatmışdır. 
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Əgər millət bir bioloji vahid kimi
çoxları tərəfindən şübhə altına alı nar -
 sa belə, milli xüsusiyyətlərin möv -
 cudluğu şübhə doğura bilməz. 

Bu, insan psixikasının təhlilinə
bio loji nöqteyi-nəzərdən yanaşdıq -
da, təmamilə anlaşılandır. 

Bizim sinir-psixi aparatımız, bü -
tövlükdə insanın və ümumiyyətlə
hey van orqanizminin quruluş (təşkil)
sistemi ümumbioloji nöqteyi-nəzər -
dən heç zaman öz filogenetik inki -
şafını bitirə bilməz. 

Ümumbioloji mənada təkmilləş -
mə prosesi sonsuz və həyatın bu və
ya digər formada mövcud olması ilə
bağlı bir proses kimi düşünülür. Eyni
zamanda, orqanizmin müxtəlif hissə -
lərinin təkmilləşməsi tempi tamami lə
fərqli olacaqdır. Növün qrup əla mət -
lə rini insanın müşahidə etməsi qeyri-
mümkündür, ondakı fərdi xüsusiy -
yətlər isə dərhal gözə çarpır. 

Fərdi əlamət növ əlamətinə nə
qə  dər yaxın olarsa, onun dəyişmə
tem  pi də bir o qədər ləng olacaqdır
(məhz buna görə heyvanların zahiri
görünüşü ilə sinir-psixi aparatının
dəyişmə tempində çox böyük fərq
var dır.) Həyat (yaşamaq) uğrunda
mübarizə prosesində təsirlərə məruz
qalan əsas orqan insanın beynidir. 

Bu təsirlər izsiz qala bilməz və
be  yin ətraf mühutə uyğunlaşaraq öz
dərin daxili strukturu çərçivəsində
dai ma mürəkkəbləşir. Buradan aydın

olur ki, mühit mürəkkəbləşdikcə, hə -
yat uğrunda mübarizə gücləndikcə
si nir aparatı da mürəkkəbləşir və bu
kəmiyyət mürəkkəbliyi keyfiyyət
fərqlərinə gətirib çıxarır. 

Əgər hal-hazırda elm artıq insa -
nın psixi həyatını ümumiyyətlə sinir
sistemilə və xüsusilə də beyinin fəa -
liyyəti ilə bağlayırsa, onda bu həya -
tın rəngarəngliyi və polimorf lu ğu si -
nir aparatının mürəkkəblik dərə cə si
ilə izah olunmalıdır. Ətraf mühit si -
nir sisteminin inkişafına təsir gös tər -
məklə fərdlərin psixi həyatını da
dəyişdirir. 

Ekoloji şəraitdən (mühitdən) asılı
olaraq sinir-psixi aparatın filogenetik
inkişafı müxtəlif istiqamətlərdə gedə
bilər və nəticədə müxtəlif şəraitdə
ya    şayan və biri digərindən fərqli
olan fərdlərin psixi xüsusiyyətləri
alı nır. Bir mühit digər mühitdən nə
qədər fərqlidirsə, psixi fəaliyyətin
məz munu, psixi proseslərin keyfiy -
yəti və tempi də bir o qədər fərqli
ola caqdır. Coğrafi, etnoqrafik, məi -
şət, sosial, iqtisadi, professional və s.
xüsusiyətlər fərdlərin psixi həyatına
öz, müstəsna təsirini göstərir. 

Mədəniyyətin və sivilizasiyanın
güclənməsi nəticəsində ictimai qrup -
ların qarşılıqlı ünsiyyəti və bir-birinə
uyğunlaşması ilə bir sıra belə fərqlər
aradan götürülür. Lakin mədəniyyət
və sivilizasiyanın təsiri bir çox digər
şəraitə öz təsirini göstərə bilmir. 
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Bəziləri irsi yolla keçən bu şərtlə -
rin məcmuu öz nişanələrilə (əlamət -
lərilə) bir qrup fərdi digər qrup fərd -
dən ayıran bu və ya digər dərəcədə
dayanıqlı fərqlər törədir – bunlar
milli fərqlər adlanır.

Bu fərqlər sırasında, dil fərqindən
başlayaraq ta fizioloji və antropoloji
fərqlərə qədər, psixi həyatın fərqləri
də vardır. 

Ketlenin nisbətən böyük (say
baxımından – red.) etnik xalqlara
«fərdlərin təsadüfi yığımı kimi yox,
təbiyətin qanunları ilə idarə olunan
ictimai orqanizm» baxışı yuxarıda
qeyd olunan mülahizələrlə birlikdə,
eksperimental üsul vasitəsilə millə -
tin milli xüsusiyyətlərinin araşdırıl -
ma sı istəyimizi əsaslandırır, ələlxü -
sus, nəzərə alsaq ki, «bu orqanizmdə
baş verən fiziki və qismən də psixi
hadisələr təsadüfi deyildir» (Ketle). 

Belə fərqlərin tədqiqi ilə məşğul
ol  maq həm elmi nəzəri, həm də
prak tiki baxımdan çox böyük maraq
doğurur. 

Milli fərqlərin araşdırılması hələ
qə dim zamanlardan mövcuddur.
Mil li keyfiyyətlərin psixoloji məsə -
lə lərinə möhtəşəm traktatlar və kiçik
broşürlər həsr olunmuşdur. Bu mə -
sələlərin təsvir edilməsi üçün yəhudi
xalqının psixologiyasına həsr olun -
muş çoxsaylı əsərlərdən bir neçəsini
misal göstərmək istərdim. Heç bir  
psixologiya yəhudilərin psixologi -

yası qədər geniş təsvir edilməmişdir.
Bunun çox səbəbləri vardır, lakin
onun təfərrüatına varmaq bizim üçün
maraqlı deyil. Hər halda yudoizm
çox qədim zamanlardan bəri bir çox
müəllifin elmi araşdımalarının ob -
yekti olmuşdur. 

Seneka, Ssiseron, Tselsiy, Qerder,
Şiller, Volter, Monteskye, Ernest Re -
nan, E.Mayer, Vaqner, Şopenqauer,
Çemberlen, Zombartın və bir çox
digərlərinin adları yəhudiliyin və
yəhudi xalqının psixologiyasının öy -
rə nilməsi ilə bağlıdır. 

Onların əksəriyyəti metafizik
üfüq lər baxımından yəhudi xalqının
psixologiyasına xüsusi əsərlər həsr
edərkən biri-birinə kifayət qədər zidd
olan nəticələrə gəlmişlər. (04.10) 

Bununla belə, bu qədər əzab-əziy -
yətdən sonra, onlar öz qənaətlərində
.... haqlıdırlar ki, «hər zaman və hər
yerdə yəhudilər ilə üzləşən avropa -
lılar onları uzaq Asiyanın hər hansı
kiçik bir xalqından pis tanıyırlar» 

Həqiqətən də, moralist Kant yə -
hudiliyi amorallıqda, pessimistlik və
idealistlikdə, Şopenhauer – realizm -
də və optimistlikdə günahlandırır,
Re nan həddən artıq primitivizimi,
Hartman –realizmi, Çemberlen –
formalizmi, Zombart – teleologizmi,
Marks – kapitalizmə meyilliliyi
onların ayağına yazır. Rixard Vaqne -
rin rəyinə görə, o, qeyri-musiqilidir,
Dyürinq və Zombartın rəyinə görə
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iztirablı və çevikdir, Bertelsin rəyinə
görə qeyri-bədiidir, Otto Veynin-
qerin rəyinə əsasən isə, onların kişi -
lərinə digər xalqların kişilərinə
nisbətən daha yüksək dərəcədə qadın
keyfiyyətləri məxsusdur». 

Məgər yəhudi milləti həqiqətən
təsvir olunduğu kimidir? Məgər təh -
lillər nəticəsində müəlliflərin fikir -
lərində dərin ziddiyətlər gözə çarp -
mır? Alınmış nəticələrdə şübhə
doğu ran axı nədir? Təsəvvür etmək
olardı ki, millətin xüsusiyyətlərinin
təqdim edilməsində Kant və Şopen -
hauer kimi fəlsəfi təfəkkür nəhəng lə -
rinin möhtəşəm adı kifayətdir. 

Əslində isə belə deyilmiş! Nəti -
cə və mülahizələrin düzgün olmasın -
da şəxsiyyət hələ hər şey demək
deyil. Alınmış nəticələrin həqiqiliyi
proqnozu metod və yalnız düz -
gün metod vasitəsilə müəyyən olu -
nur. Nevropatoloq, psixiatr və psi -
xoloqların II Qurultayında akademik
B.N.Bexterev demişdir ki, «başqa sı -
nın ruhunu müşahidə etmək müm -
kün deyil, onu yalnız yozmaq olar,
amma yozum müşahidə deyil, eyni
zamanda, yozulmanın nəticəsi yoza -
nın mövqeyindən (sensualist, vol -
yun tarist və s.) asılı olaraq mücərrəd
(nəzəri) forma alır». Milli xüsusiy -
yətlərin tədqiqində hadisələrin,  hə -
rə kətlərin, sözlərin, nitqin ifadə
tərzinin və əsərlərin yozumu məsə -
ləsi nəinki nəzəriləşdirmədən, hətta

«müşahidəçinin» emosional yönü -
mün dən asılıdır. 

Buna əlavə edərdim ki, mücərrəd
nəticələrin və sözlərin ixtiyari yozu-
mu, ayrı-ayrı şəxslərin hərəkətlərini
və cəmiyyəti müşahidə etmək yolu
ilə gedilərsə heç bir millət və ya xal -
qın düzgün öyrənilməsi mümkün
olmaz.

Psixologiya, eksperimental metodun
ona tətbiq edildiyi zaman dan baş la -
ya raq faydalı və səmərəli elmə çev -
ril di. Eynilə də milli psi xo logiya
eks perimental metoddan isti fadə et -
məyə başladığı zamandan eks peri -
men tal psixologiyanın özü nün real
və faydalı sahəsinə çevrilər və həm -
çinin sosiologiya, siyasi iqtisad və
di gər elmlər üçün zəruri baza ola
bilər. Milli xüsusiyyətlərin araş dırıl -
masında eksperimental metoddan
isti fadə edilməsi məsələsi qoyulma -
sa da, xalqların və millətlərin psixi
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi zəru -
rəti uzun müddətdir ki, möv cuddur. 

«Siyasi antropologiya» kitabında
Voltman qeyd edir ki, bədən xüsu -
siy yətlərinin nəsildən nəslə ötürül -
məsini müəyyən etmək üçün fiziki
dəyişikliklərin statistikasını izləmək
nə qədər lazımdırsa, bir o qədər də
irsi və anadangəlmə qabiliyyətlərin,
elə cə də psixi, (zehni, ruhi) keyfiy -
yət lərin nəsildən nəsilə ötürül mə si -
nin antopometriyası bir o qədər la -
zımdır.
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Professor Efrussi 1923-cü ildə
psixoloqların I qurultayına yekun
vuraraq istedadlılığın tədqiqində
homogen metodikanın tətbiq edilmə -
sini tələb etmişdir. Bununla o, belə
hesab edirdi ki, metodikanın homo -
gen liyi xüsusilə sonradan rus uşaq -
larının müayinəsinin nəticələrini di -
gər millətdən olan uşaqların nəticə -
ləri ilə müqayisə etmək üçün lazım -
lıdır. Rusiyada yaşayan müxtəlif
millətlərin (xalqların) (rus, tatar,
yahudi, çuvaş) uşaqlarının əqli inki -
şaf səviyyəsinin müqayisəsi bu qu -
rul tayda professor Neçayev tərə fin -
dən də irəli sürülmüşdür. 

Geniş kütlələrə aid edilən bütün
eksperimental-psixoloji işlərdə em -
pi rik materialların təhlili bölməsində
tədqiq olunanların milli keyfiyyətə
görə paylanmasına rast gəlinir. Tək -
cə bu fakt onu göstərir ki, müəlliflər
tərəfindən milli əlamətlərə və bu əla -
mətlərin tədqiqatda iştirak edən lərin
psikixasına təsirinə nə qədər ciddi
əhəmiyyət verilir.

Beləliklə, millətlərin psixologi ya -
 sına aid edilən milli istedadın psixi
xü susiyyətlərinin öyrənilməsi məsələ -
si nin elmi əsasda təhlili məq sə dilə on -
ların obyektiv araşdırılması zəruridir.

Lakin biz milli istedad dedikdə,
nəyi nəzərdə tuturuq və onun öyrə -
nil  məsinə necə yanaşmalıyıq?

Milli istedad məfhumu müxtəlif
cür başa düşülür, lakin qeyd etmək

lazımdır ki, nə məna verilirsə ver-
ilsin, son nəticədə milli, irsi istedad
ifadəsi fərdi istedad mənasında başa
düşülməlidır. (Ekzempləyarski) 

Fərdi istedad məfhumu isə indiyə
qədər psixologiyada aydın və birmə -
nalı şəkildə müəyyən edilməmişdir. 

Vilyam Şternin dediyinə görə əqli
istedad «fikrin həyatın istənilən yeni
tələblərinə uyğunlaşması qabiliy yə -
ti» deməkdir, bu isə öz növbəsində
bu və ya digər fərdin psixi inkişa -
fının səviyyəsindən asılıdır. 

Deməli, istedadın fərdin psixi
keyfiyyətlərinin yüksək səviyyəsi
kimi müəyyən edilməsi daha düzgün
olardı.

Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir
ki, son dövrlərə qədər istedadı öyrə -
nərkən yalnız intellektual sahə nə -
zərə alınırdı, lakin psixi fəaliyyətin
ayrılmaz digər iki sahəsinin – emo-
sional və iradi – nəzərə alınmaması
heç də o demək deyildir ki, onlar
ümu mi istedad anlayışına daxil de -
yil dir. Bunun səbəbi psixi fəaliyyətin
bu sahələrinin tədqiq edilməməsilə
bağlı metodların lazımı səviyyədə iş-
lə  nilməməsidir.

İndi isə eksperimental və fərdi
psi xologiyaya istinad edək və onla -
rın bu problemin qoyuluşu üçün han sı
materiallardan istifadə etdiklərinə
baxaq. 

İstedadın ekperimental və nəzəri
təd qiqi ilk dəfə geniş miqyasda
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uşaq lar üzərində aparılmışdır. Bu
tədqiqatlarda zehni cəhətdən geri
qal mış və ya fitri istedada malik
uşaqların seçilməsi praktik xarakterli
məqsəd kimi qoyulmuşdur. Onların
normal məktəbdən müvafiq müəssi -
sələrə eksperimentatorlar qarşısında
ilk dəfə olaraq standartlaşdırılmış
me tod-testlərin hazırlanması zərurə -
tini meydana çıxarmışdır. 

Belə metoda nümunə kimi çox
sadə olan və qoyulan tələblərə tam
ca vab verən Bine və Simonun medo-
dunu göstərmək olar. 

Bu metod uşaqlarda psixi xüsu -
siy yətlərin müxtəlif dövrlərdə tə za -
hür ləri, daha doğrusu, mürək kəb ləş -
məsi haqqında kifayət qədər düzgün
prinsipə əsasaslanır. 

Belə ki, psixi xüsusiyyətlərin
müəy yən səviyyəsini tələb edən hər
hansı tapşırığın yerinə yetirilməsi bir
yaş üçün həll olunan, digər yaş üçün
həll olunmayandır.

Psixi inkişafın fiziki yaşa (yaş
dövrünə) mütənasibliyini aşkar et -
mək üçün Bine və Simon çox sadə
tapşırıq–testlər hazırlamışlar.

Onlar hesab edirdilər ki, istənilən
testın yerinə yetirilməsi əsasında
uşağın psixi inkişafının səviyyəsini
müəyyən etmək və bunu, uşağın fizi-
ki yaşı ilə müqaisə etmək müm kün -
dür. Hər hansı yaşa test tapşırıq la -
rının uyğunluğu isə empirik yolla,
yəni, istənilən yaş qrupundan olan

75 faiz uşaqların test tapşırıqlarını
ye rinə yetirmələri əsasında müəyyən
edilirdi 

Nəticədə 3–15 yaşlı uşaqlar üçün
əqli istedad testlərinin yaş şkalası
ya radılmışdır. 

Müəlliflərin əsas cəhdlərindən
biri şagirdlərin məktəb biliklərinin
və təsadüfi biliklərin təsirini əks
etdi rən testlərin istisna olunması idi. 

İkinci redaksiyada, daha doğ rusu,
1911-ci ildə işıq üzü görən üçüncü
nəşrdə, məktəbdə qazanılmış və di -
gər təsadüfi biliklərə və yeknəsək li -
kərə istinad edərək, yerinə yetiri lə -
cək testlərin sayı artıq azaldılmışdır,
4 yaş istisna olmaqla, hər yaş üçün
5 test (4 yaşına qədər və 4 yaşlılar
üçün 4 test) 

Bu metod müxtəlif dillərə tərcü -
mə edildikdən sonra ilk müəlliflər
tərəfindən irəli sürülən tələblərə (test
tapşırıqlarının hər hansı yaş qrupuna
aid edilən uşaqların 75 faizi tərəfin -
dən yerinə yetirilməsi) cavab ver mə -
diyindən redaktə dəyişikliklərinə
məruz qalmışdır. Bu dəyişiklikləri üç
kateqoriyaya bölmək olar: birinci –
testin şkalanın bir hissəsindən digər
hissəsinə, digər yaşa aid (ondan
böyük, ya da ondan kiçik) keçiril -
məsi; ikinci – müxtəlif ölkələrdən və
millətdən olan uşaqlar üçün öz ma -
hiy yətinə görə münasib olmayan
testlərin şkaladan çıxarılması; üçün -
cü – Bine və Simon tərəfindən isti fa -

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Fuad İbrahimbəyov

138



də olunmayan yeni testlərin şkala ya
əlavə edilməsi. 

Müxtəlif ölkələrdə edilmiş belə
dəyişikliklərin müqayisəsi bir çox
məsələni aydınlaşdıra bilərdi və iste -
dadlığın inkişafının milli xüsu siy -
yətlərinin öyrənilməsi imkanlarının
olub-olmamasını təsdiqləyərdi.

Bine və Simon şkalasının yuxa -
rıda göstərilən üç kateqoriya dəyi -
şik liklərindən birincisi bizi daha çox
maraqlandırır – özünü daha aydın
biruzə verən və yozumlara yol ver -
mə yən, müxtəlif müəlliflər tərəfin -
dən test şkalası üzrə test tapşırıq la rı -
nın yerinin dəyişdirilməsi. Mü qayisə
üçün biz Bine və Simon şkala sının
1911-ci il redaksiyasının iş lən məsi
nəticəsində alınmış Alma niyada
Bobertaq şkalası, Amerikada Termen
və Çaylds şkalası və Rusiyada pro -
fes sor Sokolovun şkalasını götür -
müşük . 

Bu şkalalarda 102 test mövcud-
dur və bunlardan bir çoxuna yalnız
bir, iki və ya üç müəllifdə rast gəl -
mək olar. 21 test isə hamısında (dör -
dündə də) vardır. 

Bu testlər aşığadakılardır və gös -
tərilən yaşa aiddir. 

Hər testin yanında müəlliflərin
şka lada onu hansı yaşa aid etdikləri
qeyd olunur. Fitri istedadı daha səlist
formada müşahidə etmək məqsədilə,
biz sadalanan testlərdən daha çox
tər biyəvi təsirləri və ya məktəb bi lik -

lə rinin toplanmasını əks etdirən test -
ləri istisna etmişdik. Aşağıdakı test -
lər çıxarılmışdır: 1–Əşyaların şəkil -
də sadalanması, 2–Açar, pul (sikkə)
və qıfılın düzgün adlandırıl ması,
4–Öz cinsinin düzqün adlan dı rıl -
ması, 9–Tətbiq olunmasını göstər -
məklə konkret əşyaların müəyyən
edil məsi, 13–Sağ və sol tərəfinin
müəyyən edilməsi, 15–3 yüngül sua -
la cavab vermək. 

Bundan sonra bütün müəlliflərdə
rast gəlinən qalan 15 testin nəticə lə -
rini müqayisə edərək onların göstəri -
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ci lərindən yüksək olanları qeyd edi -
rik, belə ki, sırada olmaqla dörd
müəl lifdən hər birində göstərilən
minimal yaş 0-la işarə olunur. 

Cədvəl 2

Alınmış rəqəmlərdən belə nəti -
cəyə gəlmək olar ki, eyni testlər daha
kiçik yaşlara Termen və Çayldsın
şkalası üzrə, daha böyük yaşlılarda
isə professor Sokolovun şkalası üzrə
təqdim edilir. Termen və Çayldsın
şkalasını əsas şkala kimi götürsək və
digər şkalalarla müqaisə etsək, görə -
rik ki, eyni test digər müəlliflərdə

da ha böyük yaş üçün tətbiq olunur,
belə ki, Bobertaq orta hesabla 0,6
yaş, Bine və Simon 0,8 yaş, prof. -
Sokolov 1 yaş. 

Bir cəhəti də nəzərdən qaçırmaq
olmaz ki, müxtəlif testlər müxtəlif
öl kə lərdə yaş artımına o qədər də
cid di riayət etmirlər, məsələn profes-
sor Sokolov tərəfindən şkala üzrə 1 yaş
artımlı testlərlə yanaşı digər müəl -
liflərdə minimal səviyyədə yerləş di -
ri lən testlər mövcuddur (6-cı və 11-ci
testlər). 

Bütün müəlliflər tərəfindən vur -
ğulanan prinsipi nəzərə alsaq, yəni
yalnız sınananların 75%-i tərəfindən
yerinə yetirilmiş bu və ya digər testi
bu və digər yaşa aid etmək olar.
Müx təlif müəlliflərin geniş empirik
baza əsasında əldə etdiyi eksperi -
men tal materiallardan əldə olunan
rəqəmlərə istinad edərək demək olar
ki, Termen və Çayldsın sınananları
(iştirak edənləri) Bobertaqın sına nan -
 larına nisbətən, bunlar isə öz növ bə -
sində, Bine və Simonun empi rik ma -
teriallarına nisbətən daha is te dadlı
olmuşlar. İstedada görə sonuncu yeri
professor Sokolovun sına nan ları tu -
tur. Təəssüf ki, adı çəkilən müəl lif -
lərin empirik materiallarının xarak -
te ri haqqında kifayət qədər dolğun
məlumatımız yoxdur. 

Bine və Simonun tədqiqatlarında
sınananların Paris fransızlarından və
professor Sokolovun tədqiqatlarında
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isə MXTŞ-nin psixologiya laborato -
ri yasından keçmiş Moskva ruslarının
olması haqqındakı məlumat şkalanın
bütün göstəricilərin milli istedadla
bağlı məsələlərin işıqlandırılmasına
tətbiq edilməsi üçün kifayət deyil dir.1

Eyni zamanda bu göstəricilər
müx təlif millətlər və xalqlar tərəfin -
dən eyni testin icrasında yaş sapdır -
ma larının mövcud olmasının təsdiq -
lən məsi üçün kifayət qədər səciy yə -
vidir. 

Əqli istedadın milli xüsusiyyətlə -
ri nin fərqini eksperimental yolla
müəy yənləşdirmək imkanını biz,
uşaq psixikasının inkişafının keyfiy -
yət xüsusiyyətlərini öz dərinlik məh -
dudluğu səbəbindən ehtiva edə bil -
mə yən Bine və Simon metoduna
nisbətən bu məqsəd üçün daha güclü
dəlilləri ehtiva edən differensial-
psixoloji metod vasitəsilə aparılmış
tədqiqatın nəticələri ilə tanış olduqda
görə bilərik.2

Xüsusən də ona görə ki, Bine və
Simon metodu böyük yaşlılar üçün
uyğun deyildir, milli istedadlılığın
tədqiqi isə konkret millət nümayən -
də lərində həm bu və ya digər keyfiy -
yət lərin müxtəlif yaş dövrlərində
təza hürünü, həm də artıq kamilləş -

miş fərdlərində kəmiyyət və key -
fiyyət xüsusiyyətlərini ehtiva etmə -
lidir. 

Bine və Simon metodunun böyük
yaşlı uşaqlar, xüsusilə də onun prin-
sipinin yaşlılar üçün kifayyət olma -
dığının səbəbini A. Perelman aydın
şəkildə göstərir: «Bine və Simon
me to dunun əsasısını təşkil edən əqli
istedadlılığın qlobal qiymətlən di ril -
məsi prinsipini böyük yaşlı uşaqları
üçün artıq ona görə uyğun hesab
etmək olmaz ki, bu yaşlarda kiçik
yaş lara nisbətən daha vacib ayrı-ayrı
psixi proseslərin qiymətləndirilməsi
və bu proseslərin gücünün nisbətini
müəyyən etmək, İstedadlığın milli
fərqlərinin differensial-psixoloji me -
tod vasitəsilə açıqlanması imkanla -
rını göstərmək üçün fəhlə-yeniyet -
mə lərin tədqiqi üzrə Bakıda Azneft
tərəfindən aparılmış peşəseçimi
mate riallarını göstərmək istərdik. 

(«Türk-yeniyetmələrin əqli iste -
dad lılığının tədqiqi təcrübəsi» məqa -
ləsində. Bu materialların ətraflı təh -
lili verilmişdir. Bakı şəhərində hə kim-
təbiətşünaslar cəmiyyətində təqdim
edilmişdir.)

Azneft fabrik-zavod şagirdləri
məktəblərində işləyən və oxuyan ye -
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1 Ev tərbiyəsinin və məktəb biliklərinin sınananların nəticələrinə aydın təsiri olan testlər kate qo ri -
ya sını  testlərin  ümumi siyahısindan  istisna etməsək belə, eyni şmənzərəni  müşahidə edərik. 

2 Bine və Simon metodunun  və onun müxtəlif ölkələrdə edilmiş redaktələrindəki fərqlərin təfsilatlı
təhlili  hal hazırda Azərbaycanlı uşaqlar üçün şkalanın tərtib edilməsi  ilə əlaqədar  təqdim edilir



niyetmələrin tədqiqi ona görə dəyər -
li dir ki, onlar bu halda eyni şəraitdə
eyni metod ilə tədqiq olunan, təx -
mini eyni məktəb hazırlığına malik
olan, əksəriyyəti fəhlə rayonlarında
yaşayan, sinfi baxımdan fəhlə yeni -
yetmələri olan müəyyən dərəcəyə
qədər eyni material təşkil edən qrupu
təmsil edirlər.

Bu tədqiqatdan götürülən bir ne -
çə rəqəm, kütlələrin differensial-psi -
xoloji metod vasitəsilə istedadı nın
milli xüsusiyyətlərinin öyrənil mə sini
aşkar edə bilər. 

Bu əyrilərdə sınanan türk uşaqla -
rın da daha geniş vüsət almış hafizə -
nin digər tiplərinə nisbətən «hərə -
kət» forması diqqəti cəlb edir, rus-
larda isə məhz bu sahədə gerilik
vardır.

Əlbəttə, bu sınağın nəticələrini
ümu  miyyətlə bütün türk millətinə
tət biq etmək olmaz, yalnız ona görə
ki, tədqiqat sırf milli xüsusiyyətlərin
araşdırılması üçün aparılmışdır. 

Bu qəbildən olan tədqiqatlarda
mil liyyətin ayrıca bir sinfini, təbə -
qəni götürmək olmaz. Burada bütün
təbəqələrin və qrupların – şəhər və
kəndlilərin, fəhlə, məmur və ziyalı -
ların tədqiqi zəruridir. Amma, yalnız
statistik göstəricilərdə mövcud olan
uyğun nisbətdə götürülməlidir. Bun-
dan əlavə belə tədqiqatların daha
geniş empirik bazası olmalıdır. Belə
tədqiqatın nəticəsində aşağıdakı

nümayişkaranə xarakteristika almaq
olar. 

Cədvəl 3 
AZNEFTİN fabrika-zavod

məktəblərində oxuyan türk və rus
yeniyetmələrinin

NƏTİCƏLƏRİNİN
MEDİANASI

МЕДИАНА РЕЗУЛЬТАТОВ
обследования тюркских и русских

подростков, обучающихся 
в Фабзавучах АЗНЕФТИ

(rəqəmlər faizləri ifadə edir. Rus-
lara aid rəqəmlər h-m. P.P.Popovun
tədqiqatlarından götürülmüşdür)

Bu rəqəmlər silsiləsini təfərrüatı
ilə araşdırmadan, bir tərəfdən, azər -
baycanlılarda ruslarla müqaisədə
ayrı-ayrı psixofiziki funksiyaların
daha yüksək dinamikliyini, digər tə -
rəfdən isə rusların daha böyük iste -
da dlılığını qeyd etməmək olmaz. 

Elə bu rəqəmlərlə bağlı yuxarıda
deyilənləri təsdiqləyərək qeyd etmək
lazımdır ki, bu rəqəmlər ümumiy yət lə
azərbaycanlıların və ya rusların psixi
xüsusiyyətləri barədə mülahi zə lərin
irəli sürülməsi üçün əsas ola bilməz. 
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Əgər eksperimental-psixoloji təd -
qiqat əqli istedadın milli xüsusiy yət -
lərinin ümumi mənzərəsini aşkar
edirsə, onda, «hərəki istedadın» təd -
qi qi milli simanın öyrənilməsində
mühüm rol oynaya bilər.

Azneftin yuxarıda adı çəkilən pe -
şə seçimi materialları əsasında dok-
tor V.Vadimov tərəfindən hərəki is te -
dad tədqiq edilmiş və onun «Ye ni -
yetmələrin hərəki sferasına isteh sa lat
təliminin təsiri» işində maraqlı bir
təşəbbüs öz əksini tapmışdır.

O, hərəki istedadın təkrarən təd -
qi qində ... (əl-qolun səbatlığı, sağ
qol hərəkətlərinin dəqiqliyi, sağ
qolun hərəkətlərinin itiliyi və zərbə
sərrastlığı) azərbacanlılar və ruslar
ara sında fərqlər görür və bunun nə -
ticəsində «ümumiyyətlə 

Rus şagirdləri ilə müqayisədə
azər baycanlı şagirdlərin təmkinlik
qabiliyyəti çox yüksəkdir.

Elə oradaca, məhsuldarlıq baxı -
mın  dan, təlimdə refleksoloji siste min
səmərəlilliyinin qiymətlən di ril məsi
zamanı qeyd olunur ki, «şüb həsiz.
ref leksoloji təlim sistemi orqa nizm -
də bünövrəsi qoyulmuş qa biliy yət -
lərin aşkarlanması üçün imkan yara -
dır», bu təbii qabiliy yətlər isə, gü -
man etmək olar ki, azər baycanlı
uşaq larda daha yüksəkdir. Onun,
mə lumatına əsasən «refle so loji sis-
tem ilə aparılmış təlim nəti cə sində
azərbaycanlı şagirdlərdə rus şa gird -

lərə nisbətən hərəki funksiyalar daha
çox inkişaf etmişdir». 

O zaman daha pis olur ki, yuxa -
rıda təqdim edilən millətin xarak te -
ris  tikası... (əlyazmanın 17, 18, 19-cu
sə hifələri çıxarılıb).

MÜLAHİZƏLƏR

1. Milliyətlərin psixologiyası bu
vaxta qədər şəxsiyyətin tədqiqində
eksperimental metoddan demək olar
ki istifadə etmir.

2. Müxtəlif ölkələrdə uşaqların
Bine və Simon metodu ilə eksperi-
mental yolla tədqiq edilməsi nəticə -
sində, milli xüsusiyyətlərin aşkara
çıxması müəllifləri bu metoda düzə -
liş etməyə məcbur etmişdir

3. Bine və Simon metodu ilə tət -
biq olunan testlərin müxtəlif ölkə lər -
dəki fərqləri əsasında onların empi -
rik materialları haqqında mülahi zə -
lər irəli sürmək mümkündür, lakin
bu mü lahizələr məhdud xarakterli
ola caq və yalnız uşaqlara aid edilə
bilə cək.

4. Differesial-psixoloji metod ay -
rı-ayrı fərdlərin psixi strukturunun
xüsusiyyətlərini aşkar edir.

5. «Milli istedad» dedikdə fərdi
istedadın ümumiləşdidrilməsi nəzər -
də tutulursa, hər hansı millət daxi lin -
də ayrı-ayrı fərdlərin eksperimental-
psixoloji tədqiqinin nəticələri əsasın -
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da millətin geniş yayılmış psixoloji
kons titusiya formalarını meydana
çıxarmaq mümkündür 

6. Milli psixologiyanın və iste -
dadın psixoloğiyasının öyrənilmə -
sin də millətin müasir vəziyyətində

psixi xüsusiyyətlərinin aşkar edil -
məsi üçün mütləq eksperimental me -
tod dan istifadə olunmalı və bu me tod
bu vaxta qədər millətlərin psixolo -
giya sında işlənən metodlara mütləq
əlavə edilməlidir. 
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Azərbaycan fəlsəfəsi anlayışı
tarixən Azərbaycanda və

ölkə xaricində yaşayan müxtəlif dil,
din və mədəniyyətlərin daşıyıcıları
olan azərbaycanlıların fəlsəfi irsinin
təşəkkül və təkamülünü əhatə edir.

Müasir elmi məlumatlara görə,
Azərbaycanda fəlsəfi-psixoloji fikrin
inkişafı dördüncü minilliyinə qədəm
qoymuşdur. Bu ölkədə qədim dövr -
lərdən başlayaraq yüksək sivili za -
siyaların bir-birini əvəz etməsi, müx -
təlif dil, din, həyat tərzlərinin çulğa -
laş ması Azərbaycan etnosunun mə -
nə vi mədəniyyətinin məhvəri olan
fəlsəfi-psixoloji fikir və dünya gö rü -
şünün təşəkkül və təkamülü üçün

münbit zəmin yaratmışdır. Ölkənin
fəlsəfi-psixoloji mədəniyyətinin in -
ki şafında onun coğrafi mövqeyi, tə -
bii zənginliyi, tarixən yüksək şəhər
mədəniyyəti, daim müxtəlif dil və
din daşıyıcıları olan regionlarla əla -
qə lərinin mövcudluğu mühüm rol
oynamışdır. Bunların sayəsində artıq
e.ə. I minillikdən etibarən xalqla rı -
nın ictimai şüurunda varlığın baş -
lanğıcı və sonu, təkamülü, insan və
mühitin, maddi və qeyri-maddinin,
rasional və irrasionalın münasibət lə -
rinin, həqiqət, xeyir, şər və ədalətin
çoxçalarlı əlaqələrinin dərkinə yö -
nəl miş fəlsəfi-psixoloji mülahizələr
və onları ehtiva edən mifologiya və
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dinlə bağlı, kökləri keçmiş minil lik -
lərə gedib çıxan müxtəlif ideoloji
cərəyanlar olmuşdur.

Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inki -
şa fını izləmək üçün keçmişin mü hüm
yazılı abidələri araşdırmalar apar ma -
ğa geniş imkanlar yaradır. Fəlsəfi-
psixoloji dünyagörüşünün təşəkkülü
insanın təbiətə münasibətində fetiş,
totem, ruh, ilahilər və s. bu kimi
təza hür formaları ilə bağlı olmuşdur. 

Azərbaycan və bütövlükdə Şərq
fəlsəfi fikrində və mənəvi mədəniy-
yət tarixində görkəmli yer tutan
alim-filosoflar Azərbaycan, İran, Əf -
qanıstan, İraq, Türkiyə, Yunanıs tan,
Misir, Suriya, Hindistan, Orta Asiya
ölkələrinin sosial quruluşunu, dini,
elmi, əxlaqi, fəlsəfi görüşlərini öy -
rən miş, müxtəlif dil, din və mə də -
niy yətə malik olan bu bölgələr haq -
qında ətraflı məlumatlar vermiş dir -
lər.

Lakin XVII–XVIII əsrlər bütöv
Azərbaycanın fəlsəfi-psixoloji fikri -
nin nisbətən vahid siyasi və sosial-
mənəvi inkişafının son yüzillikləri
olmuşdur. XIX əsrdə «Gülüstan» və
«Türkmənçay» müqavilələrinə əsa sən
Azərbaycan Cənub və Şimal his sə lə -
rinə bölündü. Cənubi Azərbay can da
fəlsəfi fikir ölkənin tarixi mə dəni
ənənələri üzərində və İranın siyasi-
mədəni həyatının konteks tin də təka -
mülünü davam etdirdi. Ru si ya impe -
ri yasına qatılmış Şimali Azərbaycan

isə dil, din və milli mentalitet baxı -
mın dan yeni sosial-mədəni reallıq -
larla üzləşdi. Şimali Azərbaycanın
ideoloji özünəməxsusluğunu isə Ru -
si yanın siyasi-hüquqi və iqtisadi mü -
nasibətlərinin ölkəyə nüfuz et mə si,
feodal təhkimçilik münasi bətlərinin
təzahürləri, çarizmin Azər bay can
xalqının dini-etnik assimil ya siyasına
yönəldilmiş siyasəti müəy yən edirdi.
Rus çarizmi ölkədə ali rütbəli din
xadimlərinin təyinində fəal iştirak
edir və İslam ideologiyasından çariz -
min siyasətinə bəraət qazandırmaq
üçün istifadə etməyə çalışır, fana-
tizm, mövhumat və köhnəlmiş feo-
dal-patriarxal əxlaq normalarının
yayıl masını dəstəkləyirdi. Çarizmin
idarə üsulunun neqativ cəhətlərinə
baxmayaraq, Rusiyanın həmin dövr -
də Şimali Azərbaycanın ictimai-
siyasi həyatına müsbət təsiri də
olmuşdur. Rusiyanın ölkədaxili so -
sial prosesləri və imperiyada kəskin -
ləşən sosial ziddiyyətlər Azərbaycan
xalqının etnik özünüdərkinə təsir
edirdi. İslamın rəsmi təmsilçilərinin
bir qisminin çarizmlə sazişə girməsi
ölkədə əvvəllər də geniş yayılmış
qeyri-ortodoksal təriqətlərin sayını
artırırdı. Təriqətlərin fəlsəfəsi əksər
hallarda panteizmə əsaslanır, icti-
mai-siyasi mövqeyi isə hər növ zül -
mün tənqidinə yönəlirdi.

Azərbaycanın zadəgan ziyalı tə -
bə qəsinin bir hissəsi XIX əsrdə təh -
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sil almaq üçün İslam ölkələrinə, di -
gər hissəsi isə Rusiyaya və Avropaya
gedirdi. Sonuncular təhsil aldıqları
ölkələrdə dil və elmlə bərabər həmin
ölkələrin mənəvi-mədəni dəyərlərinə
yiyələnir və vətənə qayıtdıqda bu də -
yərləri öz milli dəyərləri və mə nə vi
ənənələri ilə birləşdirərək Azər bay -
can xalqının ideologiyasının və fəl -
səfi-psixoloji inkişafının təşək kü -
lünə təkan verirdilər. Nəticədə, Azər -
baycanda universallığı ilə fərq lə nən
maarifçilik cərəyanı yaranırdı. Av ro -
pa və Rusiyada olduğu kimi, Azər -
bay  can maarifçiləri də ictimai böh -
ran dan çıxış yolunu xalqın maa rif -
 lənməsində görürdülər. 

Beləliklə, XIX əsrdə Azərbaycan
gerçəkliyinin sosial-mədəni inkişafı -
nın tələblərinə cavab verən və uni ver -
sallığı ilə səciyyələnən maarifçilik
hərəkatının ideologiyası və fəl səfi-
psixoloji görüşləri formala şır dı.
Ölkənin ideologiya sında maarifçilik
fəlsəfəsinə diqqətin artmasının səbə -
bi əvvəlki dövrlərə nisbətən xalq
təhsilinin çox ağır vəziyyətə düşməsi
idi. Azərbaycan maarifçiliyinin mə -
dəni bazası və ölkənin sosial-siyasi
vəziyyəti Qərb və Rusiya maarifçi li -
yindən bir sıra xüsusiyyətləri, ilk
növbədə, dinə münasibəti ilə fərqlə -
nirdi. Bu fərqi yaradan real obyektiv
səbəb rus çarizminin Azərbaycan
xal qını dinindən, dilindən və milli
mədəniyyətindən ayırmaq və onu

etnik assimilyasiyaya uğratmaq siya -
səti idi. Çünki etnik varlığını qoru -
yub saxlamaq xalq üçün öz din, dil və
mədəniyyəti ilə bağlılığını itirmə mək
demək idi. Dil və mədəniy yət dən
fərqli olaraq, Azərbaycan maa rif   çi -
ləri dinə münasibətdə müx təlif möv -
qelərdə dururdular. Bu müna sibət
din xadimlərinin Rusiya müs təmləkə
sisteminə münasibə tin dən və maarif -
çi ideoloqların şəxsi dün ya  görüş lə-
rin dən asılı idi.

XIX əsr Azərbaycan maarifçilik
fəlsəfəsinin ilk təmsilçisi psixolo -
giya, məntiq, filologiya və s. sahələr
üzrə əsərlərin müəllifi, şair və filosof
Abbasqulu ağa Bakıxanov olmuşdur.
Onun Azərbaycan maarifçiliyinin ilk
dövrünə aid fəlsəfi-psixoloji görüş -
ləri «Əxlaqın tərbiyələn məsi» (Təh -
zi bül-əxlaq), «Nəsihətlər kitabı»,
«İşıqların yerləşdiyi yer», «Camalın
aynası» və s. əsərlərində, həmçinin
məş hur «Gülüstani-İrəm», «Qüdsi -
nin bağı», «Qüdsinin qanunları»
əsər  lərində əksini tapmışdır. A.Bakı -
xa novun fəlsəfi-psixoloji dünyagö -
rü şü nün formalaşmasında onun en -
sik lopedik biliyə malik olması, şəxsi
elmi axtarışları, təmsil etdiyi Azər -
bay can və Şərq mədəniyyəti və
fəlsə  fəsi ilə yanaşı, rus və Avropa ic -
timai fikri, fəlsəfi ənənələri ilə ta -
nışlığı mü hüm rol oynamışdır. Onun
fəl sə fəsinin  əsas  qayəsi  maa rif lən -
mə yolu ilə kamil şəxsiyyət yetiş dir -

Психолоэийа jурналы 2012, №3

Psixologiya tarixi

147



mək, ədalətli cəmiyyət qurmaq ol -
muşdur. 

A.Bakıxanovun həyatı, fəaliyyəti
görkəmli alimlərimiz tərəfindən təd -
qiq olunmuş, haqqında kitablar nəşr
edilmişdir. Buna baxmayaraq A.Ba -
kı xanovun elmi-ədəbi fəaliyyə tinin,
irsinin təsəvvürlə bağlılığı haq qında
az yazılmışdır.Bəzən bu möv zuya
toxunulmamış, bəzən inkar edilmiş,
bəzən isə təsəvvüflə bağlı olduğunu
dünyagörüşünün ziddiy yətli olması
ilə əlaqələndirmişlər. Mər hum Ənvər
Əhmədov A.Bakı xa novun fəlsəfi
dünyagörüşünü şərh edərkən bu mə -
sə ləyə diqqətlə yanaş mışdır.

A.Bakıxanovun irsində kamilləş -
mə nin sufizmdən gələn mistik (tərki-
dünyalıq yolu ilə Allaha qovuşmaq)
və dünyada mədəni, fəlsəfi-psixoloji
inkişafla bağlı zəka və elm kimi iki
yolu göstərilir. Mahmud Şəbüstəri,
Yusif Qarabaği və başqalarının irsin -
də də göstərilən bu iki yol A.Bakı xa -
novun kamilləşmə konsepsiyası
üçün təməl idi. Onun yaradıcılığında
öz dünyagörüşünə görə Mənsur
Həllac, Cəlaləddin Rumi, Mahmud
Şə büstəri, Əvhədi Marağayi, Əbdür -
rəh man Cami və qeyri-ortodoksal
ba  xış ları ilə tanınmış başqa panteist
sufilərin irsi də xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Onların əsərlərindəki vəh -
dət əl-vücud, sufi qnoseologiyası və
sufilik dünyagörüşünün başqa sahə -
lə rinə həsr olunmuş ümumiləş di ril -

miş xüsusi bölmələr sufi fəlsəfəsinin
öyrənilməsi üçün mühüm mənbə idi.
Onların dünyagörüşündəki idealizm -
lə panteizm, qnoseoloji baxışlarında
sufi qnosisi – mərifət və universal
əqllə insan əqlinin bağlılığı, elmlə
praktikanın vəhdəti, kamil insan və
təkmil cəmiyyət haqqında konsepsi -
ya ya və humanist əxlaq normala rı na
söykənən ədalətli dünya qurmaq
ideyalarına A.Bakıxanov da öz əsər -
lərində geniş yer vermişdir. O, əsri -
nin elmi nailiyyətlərindən çıxış edə -
rək mənəvi təkmilləşmədə elmə,
elmlə əməlin (praktikanın) bağlılı -
ğına və mövcudatın rasional dərkinə
xüsusi əhəmiyyət verirdi. 

A.Bakıxanovun fəlsəfi, psixoloji
və etik görüşləri, əsasən «Əxlaqi ka -
milləşmə»(Təhzibül-əxlaq) və «Nə si -
 hət kitabı» (Nəsihətnamə) əsərlə rin -
də əksini tapmışdır. Həmin əsər lərdə
fəlsəfənin, psixologiyanın, fəl səfi-
psi xoloji və etik kateqoriyaların tə ri fi,
onların nisbiliyi, mövcudatda səbə -
biyyət, inkişaf və qanunauy ğunluğun
problemlərindən bəhs olunur. Bu
problemlərin rasional dərkini onların
kamilləşən insan tərəfindən həll edil -
məsi əsası kimi təsəvvür edən A.Ba -
kı xanov, məhz bu yolla vahid ailə
say dığı bəşəriy yətin xoşbəxtliyə çat -
ma sına inanırdı. Digər tərəfdən,
A.Ba kıxanovun su fizm təmayüllü
dün yagörüşünə görə, həqiqi xoş bəxt -
lik mistik kamilləşmə yolu ilə vəh -
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də ti dərketmə və fəna yolu ilə bə qa -
ya (İlahi əbədiyyətə) qovuşmaqdır.

A.Bakıxanov nəzm əsərlərində
təsəvvüflə bağlı çoxlu sayda sözlər
(həqiqət, mərifət, yol, fəna, bəqa,
hal, sirr, eşq, məhəbbət, saqi,
mey, şərab, kəşf, nəfs, aşiq, məşuq,
vəhdət və s.) işlətmişdir. Bəzən tə -
səvvüfi mənada işlətdiyi anlayış ların
məna sını da açıqlamış, bu mənalar
arasın dakı ayrılığı incəliklə izah et-
mişdir:

Bir mey istər, qüvvət verə o mey 
dinə, ağıla,

O mey yox ki, onunla din, ağıl, 
hünər dağıla.

Nəsr formasında yazılmış «Təh -
zi bül-əxlaq» əsəri əxlaq məsələ lə -
rinə həsr olunsa da, müəllifin təsəv -
vüfi baxışları burada da ön plan -
dadır. O, tez-tez sufilərdən (Sənai,
Mövlanə, Sədi, Qasımi-Ənvar, Ha -
fiz, Şəbüstəri və s.) iqtibaslar gətirir,
onların əxlaqın gözəlliyinə dair
yazdıqlarını təqdir edir. Hakim Sənai
A.Bakıxanovun daha çox müraciət
etdiyi sufidir ki, Əbdürrəhman Cami
onun haqqında yazmışdır: «Sufilər
tayfasının ən böyük şairlərindəndir.
Sufilər, sözlərini qüvvətləndirmək
üçün bu şəxsin şerlərindən daim də -
lil və şahid olaraq istifadə etmişlər».
Əsərin xatimə hissəsində A.Bakı xa -
nov təsəvvüfi görüşlərini daha qaba -
rıq vermişdir:

Mərifət üçün eşqdən başqa 
həqiqi yol yoxdur,

Hər məqama ancaq bu yolla 
gedib çatmaq olar.

Hər kəs həqiqət və mərifətə, fəna
və bəqa aləminə eşq və məhəbbət ilə
yetişə bilər. Eşqin məskəni kimi
ürəyi həmişə təmiz, pak saxlamaq,
onu nəfsani pisliklərdən qorumaq
lazımdır. Orada o, Allahın nurlarını,
bütün şeylərin həqiqətini əks etdirər.

Beləliklə, A.Bakıxanovun sufi -
lərin «vəhdəti-vücud» anlayışını qə -
bul etdiyi aydın görünür. Hətta məş -
hur «vəhdəti-vücud» alimlərindən
İbn əl Fəridə yönələrək:

İbn əl Fərid kimi fürsət tapa 
bilsəm mən hərgah,

Xalqı yeni xəbərlərdən 
eyləyərdim mən agah……. deyir.

A.Bakıxanovun əsərlərində elmi
ciddilik və səmimilik vardır. O, Qu -
ran ayələrinə və hadisi-şəriflərə tez-
tez müraciət etmiş, Şərq və Qərb
mütəfəkkirlərinin dəyərli fikir və
ideyalarından bəhrələnmişdir.

Müasir dövrdə belə əhəmiyyətini
itirməyən və getdikcə çiçəklənən
təsəvvüf elminin müxtəlif məsələləri
haq qında A.Bakıxanovun əsərlərin -
də bəhs etməsi, zənnimizcə, klassik
irsimizə varislik hisslərindən doğ -
muş dur. Təsəvvüfi görüşlərin nə
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qədər aydın açıqlasa da, onun sufi
olub-olmaması qaranlıq olaraq
qalmaqdadır.

Бцтцн тядгигатчылар А.А.Бакыха-
новун тясяввцфи ясярлярини даща чох
«Эцлцстан» елми-ядяби мяълисиндян
сонра йаратдыьыны дюня-дюня вур -
ьуламышлар. Бу, щягигятян, белядир.
Беля ки, суфилярин дцнйаэюрцшцня
Ся наинин, Руминин, Сядинин, Щафи-
зин, Ибн ял Фяридин, Шябцстяринин,
Ъами нин ясярлярини охудугдан сонра
ряьбят бясляйян А.А.Бакыханов бу
дяфя юз достларынын симасында ясл
суфи ляря раст эялмишдир. Щям Абдул-
ла ял-Гядари, щям дя Тащиръанлы
Ямиряли нягшибянди шейхляри олуб,
«Эцлцстан» елми-ядяби мяълисинин
бизя мялум олан цч цзвцндян икиси-
дир.

Мялумдур ки, 1835-ъи илдя А.А.Ба -
кыханов мязуниййятя чыхмыш, Губа-
нын Ямсар кяндиндя, атасынын мали-
канясиндя йашамаьа башламышдыр.
Щямин иллярдя Абдулла ял-Гядари вя
Ямиряли Тащиръанлынын иштиракы иля
«Эцлцстан» елми-ядяби мяълис тяшкил
олунмушдур. Мяълисин тяшкил олун -
ма сында ясас мягсяд дини елмляр
(хцсусян тясяввцф) вя суфи ядябий -
йаты ятрафында мцзакиряляр апармаг
иди. Бурада классик шаирляр, суфиляр
мц талия едилир, онлара нязиряляр йазы-
лыр, йахшы шер йазмаг мягсядиля йа -
рышлар тяшкил олунур, фялсяфи-psixoloji
сющбят вя мцбащисяляр апарылырды.

Бу бахымдан, «Эцлцстан» елми-
ядяби мяълисинин тарихиндя мцяййян
йери вар вя сонракы яdяbi мяълисля-
рин башланьыcы hesab oluna bilər.

Абдулла ял-Гəдаринин (Щаъы
Молла Абдулла Ахунд) «Эцлцстан»
елми-ядяби мяълисиндя иштирак етдийи-
ни илк дяфя Фирuдун бяй Кючярли эюс -
тярмишдир. Сонракы мцяллифляр ону,
садяъя, хатырламыш, фяалиййятиня ися
тохунмамышлар. Абдулла ял-Гядари
щаггында нисбятян дольун мялуматы
Мювлуд Йарящмядов вермиш, нягши-
бяндиййя мцршиди олдуьуну ися гейд
етмямишдир.

1835-ъи илдя Абдулла ял-Qядари
диэяр нягшибяндиййя шейхи Тащир -
ъанлы Ямиряли иля Ямсар кяндиндя
А.Бакыханову зийарят етмиш, бурада
«Эцлцстан» мяълисинин ясасыны гой-
мушдур. О, Аббасгулу Аьа Бакыха-
новун шяхси китабханасындакы Тяфтя-
зани Садяддин Мясуд ибн Юмярин
«Мцтяввял шярщи-тялхис» (яряб дилин-
дя), Дювлятшащ Сямяргяндинин
«Тяз  кирятцш-шцара» (фарс дилиндя),
Аббасгулу Аьа Бакыхановун «Эц -
лцстани-Ирям» ясярляринин цзцнц кю -
чцрмцшдцр. Аббасгулу Аьа Бакыха-
нов она нягшибяндиййя бюйцклярин-
дян Ялишир Няваинин (в. 1501) «Ча -
щар диван»ыны (юзбяк дилиндя) баьыш-
ламышдыр.

1838-ъи илдя Ялгадар кяндиня га -
йыдан Абдулла ял-Qядари бурада мяд -
ряся ачмышдыр. Мядрясянин ачылма-
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сында Аббасгулу Аьа Бакыхановун
йезняси газыгумуглу Мирзя Мя -
щям мяд хан йахындан кюмяклик
эюс тярмишдир. Мядрясядя А.Бакыха-
новун ясярляринин дя тядрис едилдийини
эцман етмяк олар. Сонралар шейхин
оьлу Щясян ял-Qядари «Асари-Даьыс тан»
ясярини мящз «Эцлцстани-Ирям»ин
тясири алтында вя она истинадян Азяр-
байъан тцркъяси иля йазмышдыр.

1846-ъы илдя Аббасгулу Аьа Ба -
кы ханов Абдулла ял-Qядари вя Ями-
ряли Тащиръанлы иля бирликдя Шярг ся -
фя риня чыхыр. Бу мягсядля онлар Иран-
да, Османлыда олмуш, Мяккядя Кя -
бя ни зийарят етмиш, Мядиняйя йол -
ланмышлар. Лакин Абдулла Ял-Qя дари
Фатимя вадисиндя достларыны – Аб -
бас гулу Аьа Бакыханову вя Ями ряли
Тащиръанлыны вяба хястялийинин йо -
лух масы нятиъясиндя ябяди итирмишдир.

Абдулла яl-Qядари вятяня гайыт-
мыш, Ялгадар мядрясясиндя тядрис
фяалиййятини давам етдирмишдир. 

Ямиряли Тащиръанлынын «Эцлц-
стан» елми-едяби мяълисиндя иштирак
етдийини илк дяфя Мювлуд Йарящмя-
дов эюстярмишдир. Онун мянбяси
Абдулла ял-Qядаринин нявяляриnin
сющбятляри олмушдур.

Ямиряли Тащиръанлы 1790-ъы илдя,
Гу ба ханлыьынын Тащиръанлы кяндиндя
(Гусар району) анадан олмушдур. Илк
тящсилини Губада мядрясядя алмышдыр.
Бурада Аббасгулу Аьа Бакыхановла
бирликдя охудуьу рявайят олунур.
А.Бакыханов иля еlми-ядяби ялагяляри
«Эцлцстан» мяълисинин фяалий йятиндя
1835-ъи илдян юзцнц эюстярмишдир.

Beləliklə, ictimai görüşlərində ka -
mil insan və təkmil cəmiyyət kon sep -
siyasından çıxış edən A.Bakıxa nov
sübut etməyə çalışırdı ki, dünya ni za -
mının əsasını sosial bərabərsiz lik təş -
kil edir. Bütün bu qeyd olunan fakt -
 larda Abbasqulu Ağa Bakıxa no vun
sufizmə meyil etdiyi, nəqş bən diy yə
şeyxlərinə rəğbət bəslədiyi gö rünür.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕЙ СУФИЗМА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
А.А.БАКИХАНОВА

АБСТРАКТ

Первым представителем просветительской философии 19 века, ав -
то ром многих произведений в сфере логики, филологии, психологии и
в других сферах является А. Бакиханов. 

В формировании философского- психологического мировозрения
А.Бакиханова важное место сыграло его владение энциклопедическим
знанием, личные научные исследования философия Азербайджана и
Вастока, которую он представлял. Главная тенденция его философии
была путем просвещения воспитать зрелую личность, справедливое
общество.

В наследии А.Бакиханова созревание приходящее из суфизма, свя-
занное с мистическим и культурно философским психологическим раз-
витием в мире, было показано два пути, как дарование и наука.

По суфизму тенденциозного мировоззрения А.Бакиханова, настоя-
щее счастье – это путем мистического созрения осознать единство. 

Выступая с концепцией человека и общества, А.Бакиханова пытался
доказывать, что основу мирового порядка составляет социальное нера-
венство. 
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE IDEA OF SUFISM 
OF THE REPRESENTATIVE OF THE AZERBAIJAN 

EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF A.A.BAKIKHANOV

ABSTRACT

The first representative of the Azerbaijan educational philosophy of the
19 century, the author of many works in the sphere of logic, philology,
psychology and in other spheres is A.Bakikhanov. In the formation of
philosophical-psycological outlook of Bakikhanov, the important role
ployedhis possession of encyclopaedic knowledge, own scientific research-
es, the philosophy of Azerbaijan and East which he represented. The main
tendency of his philosophy was to cultivate a mature personality, just
society.

In the heritage of A.A.Bakikhanov the mature is coming from Sufism
fixed with mystical and cultured-philosophical-psycological development in
the word was shown two ways as talent and sciencecoming forward with
scientific success of science of his time, a special importance he gave to
science in the spiritual flourishing, connection of science with work, crea-
ture of national acknowledgement.

A.A.Bakikhanov’s philosophical, psychological and ethical views
reflected in his works as «Moral Mature» and «The book of Moralizing».

For A.A.Bakikhanov’s Sufism of tendentious outlook, a real happiness is
realize a unity and find a fair literature.

Coming forward with conception of mature man and society,
A.A.Ba ki khanov had tried to improve, that the foundation of word’s
sequence for med a social unequality. 

Məqalə AMİ-in Gəncə filialının Pedaqogika və psixologiya kafedrasının
iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür(protokol №03 ) 
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