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Avrovətəndaşlıq konsepsi ya -
sına görə, vətəndaş identik li  yi

milli identikliyi sıxışdırmalı və va hid
dövlət-vətəndaş sistemi for ma laşma -
lı dır. Avropa İttifaqının vahid dövlət
olaraq inkişaf etdirilməsi Amerika
Bir ləşmiş Ştatlarının yaranma tarixini
yeni dövrdə təkrarlamağı nəzərdə tu -
 tur du. Amerikalılar təxminən 300 il
bundan əvvəl Amerikaya gəlmiş müx -
 təlif xalqların nümayəndələrinin qanlı
müharibələr nəticəsində yarat dıq ları
dövlətin vətəndaşlarıdır. Ame  rika
xalqı təbii mədən-tarixi təkamül pro-
sesinin nəticəsi deyil. Yerli xalqlar
sayılan hinduların kütləvi şəkildə
qətlə yetirilməsi yeni ərazilərin “gəl -
mə lər” tərəfindən zəbt edilməsi və
son  radan “yerli əhali” kimi forma -
laş malarına təkan vermişdir. Təbii
ki, belə bir şəraitdə mədəni müx tə lif -
lik əsasında yeni Amerika mə də niy -
yəti təşəkkül tapmağa başladı və bu
mədəniyyətin daşıyıcıları milli iden -

tik likdən uzaqlaşaraq özlərini döv -
lət lə eyniləşdirməyə, vətəndaş olaraq
özlərinin yerini müəyyənləşdirməyə
başladılar. Amerikalının mənlik şüu -
ru ənənəvi milli mənlik şüurundan
köklü surətdə fərqlənir. Çünki onları
birləşdirən dəyərlər milli çalar daşısa
da milli deyillər. Milli dövlətin əsas
xüsusiyyətlərindən biri milli identik -
likdir. Avropa İttifaqının yaradıcıları
hesab edirdilər ki, qəbul edilmiş
qərarlar, sərhədlərin götürülməsi,
vahid avrovətədaşlıq ideologiyası,
yeni ümumi dəyərlərin yaradılması
qısa müddət ərzində milli xüsusiy -
yətləri, dini fərqləri, tarixi yaddaşı,
siyasi baxışları dəyişəcək və ittifaq
üzvləri özlərini yeni dövlətlə – Avro-
pa İttifaqı ilə, eyniləşdirərək avro -
identikliyə meyillənəcəklər. Bu layi -
hənin uğur qazanması üçün xeyli nə -
zəri-praktiki işlər görülmüş, konkret
islahat proqramları həyata keçi ril -
mişdi.
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Bu məsələ ilə bağlı R.Aslanov
ya zır: “Milli dövlətin ən fundamen-
tal xüsusiyyəti olan milli identiklik
və vətəndaşlığın hər hansı müqavilə,
ya xud sərəncamla verilməsi, onun
qısa müddətə formalaşdırılmasının
qey ri-mümkünlüyü bu layihəni şüb -
hə altına aldı” (1).

R.Aslanova daha sonra yazır:
“Ümumavropa vətəndaşlığı milli döv -
lətin suverenliyi ilə Avropa Birliyi -
nin suverenliyinin nisbəti məsələsini
gündəmə gətirir və biri həll olunma-
dan digərinin həyata keçirilməsi
qeyri-mümkündür. Avroidentiklik –
milli identikliyi əvəzləyə bilməz, ən
yaxşı halda onu tamamlaya, zən gin -
ləş dirə bilər. Bu, dəfələrlə vurğu -
lanan həqiqətdir. Bütün hallarda onu
demək olar ki, Avropa vətəndaşlığı
ideyası yalnız xoş məramı ilə diqqəti
cəlb etməklə kifayətlənmədi. Post -
mo dern siyasi reallığın yeni möv cud -
luq formalarının axtarışına, «post -
mil li vətəndaşlıq» fenomeninin (milli
mənsubiyyətə deyil, universal hüquq
və prinsiplərə, sosial-mədəni plü ra -
lizmə sadiqlikdən çıxış edən) dərin
təhlilinə təkan vermişdir. Təsadüfi
deyil ki, avroidentiklik XXI əsrin ən
vacib «antropoloji problemi» hesab
edilir” (1).

Bəzi müəlliflər qeyd edirlər ki,
“müa sir dünya – çoxsaylı kimliklər
döv rüdür. İlk baxışda elə görünə bi -
lər ki, insana azadlıq verilib və o

özünü hansı etnosa, xalqa, mədəniy -
yətə mənsub edirsə, öz işidir. Sirr
deyil ki, özünü identikləşdirmədə
seçim azadlığı müəyyən hədlərin
dərk edilmədiyi hallarda artıq təh -
didlər doğurur, ailə, cəmiyyət, dövlət
və s. kimi sosiallaşma institutlarına
ehtiyac olmayan durum yaradır. La -
kin identiklik şəxsiyyətin bu dü şü -
nül müş seçimə qədər qət etdiyi uzun
bir yolun keçilməsi deməkdir. Etnik,
dini, sivilizasion, milli və nəhayət
vətəndaş identikliyi pillələrinin ardı -
cıl olaraq qət edilməsi, qana hop ma -
sı, nəhayət, iliyə işləməsi deməkdir.
Öz köklərinə, xalqına, millətinə, mə -
dəniyyətinə bağlılığın dərki de mək dir.
Hər yeni gələn nəsil dəyişən siyasi
reallıqda milli ideyanı, oriyentirləri
dərk etməyə çalışır.

Kollektiv identiklik meyarlarının
müəyyən edilməsi yönündə axta rış -
lar hətta milli dövlətin tarixən bir ne -
çə əsrə bərabər tarixə malik olduğu
öl kələrdə də davam edən bir proses-
dir. 

İstənilən dövlət öz inkişafında
bö hran-keçid, inkişaf və çiçəklənmə
dövrünü, müvafiq olaraq da identik-
liyin formalaşması və itməsi, yeni -
dən mənimsənilməsi mərhələlə rin -
dən keçir. 

Milli identiklik xalqın, millətin
siyasi institut kimi təşkilat lan ma -
sının legitimlik meyarı kimi çıxış
edir” (2). 



Sadə bir həqiqət də var ki, şəxsiy -
yə tin davranışı müxtəlif sosial, siya-
si, iqtisadi, mədəni münasibətlər
sistemi ilə şərtlənir. Ən maraqlısı isə
ondan ibarətdir ki, bu davranış mo -
del ləri yalnız insanın həmin mü nasi -
bətlər sisteminə daxil olduğu zaman
işə düşmür. Onlar hər biri eyni za -
man da təzahür edir, bir-birinə təsir
göstərir. Onların hər biri dominant
şə raitin tələbi ilə önə çıxır. Bəzən
seç ki kompaniyaları dövründə, ya xud
hər hansısa partiya və siyasi li derlə
bağlı cəmiyyətdə, xarici ölkə lərdə baş
verən hadisələrə münasibət bil di rər -
kən, siyasi məsələlərlə sanki heç vaxt
maraqlanmayan insanların müha ki -
mə ləri, kateqorik nəticələri adamda
təəccüb hissi oyadır. Əlbəttə, insan -
la rın siyasi yönəlişləri də digər yö -
nəlişlər kimi fərdin sosializasiya və
böyüklərlə ünsiyyət prosesində hazır
şəkildə mənimsənilir. Bəzi hallarda
isə biz siyasi identikliyin implisit
nəzəriyyəsi ilə rastlaşırıq. Belə ki,
gündəlik həyatda baş verənləri, əldə
edilmiş təcrübəni insan ümumi ləş di -
rərək hadisələrə öz yanaşmasını, ba -
xışlarını formalaşdırır. Artıq tə şək kül
tapmış bu sistem şəxsiy yə tin cə miy -
yətdə baş verən sosial hadisələrə ha -
zırlığını, onlara münasibətin xarakte-
rini, reaksiyalarını müəyyənləşdirir.

Siyasi davranışın motivasiyası
şəx siyyətin siyasi mədəniyyətinə da -
xil olan siyasi yönəlişlərlə əlaqə dar -

dır. Siyasi yönəlişlər şəxsiyyətin müx -
təlif obyektlərə müəyyən reaksiyaya
daxili hazırlıq vəziyyətidir ki, bu da
onun tərəfindən sosializasiya zamanı
mənimsənilir. Əksər hallarda bu yö -
nə lişlik müəyyən partiyaya, siyasi li -
derə rəğbət bəslənən sosial qruplar
və ya submədəniyyətdə formalaşır.

Jan Piaje və Anri Ueyl etnososial
identikliyin təşəkkülünün üç mərhə -
lə sini ayırd edirlər:

6–7 yaşda uşaqlar öz milli kim -
lik ləri haqqında sistem xarakteri da -
şımayan, fraqmentar ilkin biliklərə
ma lik olurlar,

8–9 yaşda uşaqlar özlərini etnik
qrupları ilə dəqiqliklə eyniləş dir mə yi
bacarırlar. Bunun üçün onlar milliy -
yət, ana dili, yaşayış yeri kimi anla -
yış lardan istifadə edirlər. Milli hiss -
lə rin təşəkkülü aydın surətdə nəzərə
çarpır,

10–11 yaşda etnik eyniyyət tam
həcm də formalaşır. Müxtəlif xalq la rın
xüsusiyyətlərini səciyyələn dirər kən
onların tarixindən, məişətindən, mə -
də niyyətindən misallar gətirirlər (3).

Siyasi identiklik və siyasi şüur fər -
 din ictimai təcrübəni ictimai mü na si -
bət lərə, şəxsiyyətlərarası mü nasibət -
lə rə daxil olaraq mənim sədiyi təc rü bə
əsasında formalaşır. Bu mənimsəmə
prosesi fərdin bioloji yetişkənliyinin
və psixi inkişafının müxtəlif səviy -
yə  lərində özünəməxsus səciyyə da şı -
yır, psixoloji mexanizm və
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qanunauyğunlıqlarla şərtlənir. J.Pia-
jenin nəzəriyyəsinə görə, uşağın tə -
fəkkürü dörd inkişaf mərhələsindən
keçir. Onun fikrincə, 11 yaşdan son -
ra uşağın təfəkkürü yeni inkişaf mər -
hə ləsinə-formal əməliyyatlar mər hə -
lə sinə keçir və 15 yaşda bu proses
başa çatır. Bu mərhələ yetkin zəka
mərhələsi kimi səciyyələnir ona görə
ki, uşaq artıq deduktiv əqli nəticələr
çıxarmağa, hadisələrin baş vermə sə -
bə bəni araşdırmaq üçün fərziyyələr
irəli sürməyə və onu yoxlamaq kimi
intellektual qabiliyyətlərə malik
olurlar. 

Yeniyetməlik yaş dövründə şəxsiy -
yət təfəkkürünün yeni inkişaf mər hə -
ləsinə keçməsi onun daha çox mə lu -
mat əldə etmək, onları təhlil edərək
nəticələr çıxarmaq, ictimai həyatın
müxtəlif sahələrinə bu və ya digər
səviyyədə daxil olmağa başlayırlar.
Bütün bunlar şəxsiyyətin həm siyasi
şüurunun təşəkkülünə təkan verən
psi xoloji mexanizmlərdir. Yetkinlik
yaşına çatdıqdan sonra artıq seçmək
və seçilmək hüququ qazanaraq siyasi
münasibətlər sisteminə fəal subyekt
kimi daxil olan gəncdə buna qədər
müəyyən siyasi biliklər, gözləntilər,
meyillər, ideallar və sairə forma laş -
mış olur. Siyasi yönəlişlər imkan ve -
rir ki, müstəqil həyata qədəm qoyan
gənc rastlaşdığı siyasi münasibətlərə
müvafiq reaksiyalar versin və adek-
vat siyasi davranış nümayiş etdirsin.

Amerikan psixoloqu Con Adel-
son apardığı tədqiqatlar əsasında be -
lə nəticəyə gəlir ki, 11–13 yaşlarda
si yasi təsəvvürlərin inkişafı çox sü -
rətlə baş verir. Amma 16–18 yaş lar -
da inkişafdakı bu dinamika xeyli
zəifləyir. C.Adelsonun yanaşmasının
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yeni -
yet mələrin əxlaqi və koqnitiv yetiş -
kən liyinin səviyyəsi artdıqca siyasi
məş rutluğa dözümsüzlük də artır.
Başqa sözlə, intellekt artdıqca yeni -
yetmələrin mövcud siyasi qaydalara
tənqidi münasibətləri də güclənir.
Ümumpsixoloji baxımdan belə bir
ya naşma cəlbedici görünür. Sosializa -
siya prosesi konkret cəmiyyətdə və
orada oturuşmuş dəyərlər çərçivə sin -
də baş verir. Əgər dəyərlər dəyişirsə,
həm də bu dəyişkənlik nəsillərarası
münasibətlərin kəskin dərəcədə gər -
ginləşməsinə gətirib çıxarırsa, onda
əxlaqi və koqnitiv inkişafın informa-
siya cəmiyyətində şəxsiyyətin şüu -
run da hansı kardinal dəyişiklərə sə -
bəb olacağı qətiyyən şübhə doğur -
mur. Sadəcə olaraq XX əsrin 90-cı
illərində respublikamızda baş verən
proseslərdə yeniyetmə və gənclərin,
xüsusilə də tələbə gənclərin ölkənin
ictimai-siyasi həyatındakı aparıcı
fəallığı, mövcud qaydalarla ba rış -
maz lığı buna əyani bir sübutdur.

2016-cı il aprelin 1–5 tarixlərində
Ermənistanın işğalçı qüvvələrinə Azər -
baycan ordusunun sarsıdıcı zərbə lə -
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ri nin azərbaycanlı gənclərin fəal lı ğı -
nın artması, yeni siyasi reallıqlara
adekvat olaraq milli və siyasi birlik
nümayiş etdirmələri, onların siyasi

şüurunda baş vermiş köklü dəyi şik -
lə rin, siyasi yönəlişlərin davranışın
mo tivasiyasını təşkil ediyini gös -
 tərdi. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

АБСТРАКТ

В статье уточняется содержание таких психологических понятий,
как гражданская идентичность, национальная идентичность, поли ти -
чес кая ориентация, политическая идентичность, систематизируются
мнения и идеи в этом направлении. В то же время, анализируется
система различных социальных, политических, экономических, куль-
турных отношений, оказывающих влияние на поведение личности. В
заключении можно сделать вывод, что наблюдающиеся в последнее
время повышенная активность молодежи, проявление национального и
политического единства как адекватной реакции на новые политиче-
ские реалии является наглядным показателем происходящих в их соз -
нании коренных изменений и проявления политической идентичности.

POLITICAL IDENTITY OF THE PERSON

ABSTRAKT

The article deal with the content of such psychological concepts as civil
identity, national identity, political orientation, political identity, opinions
and ideas are systematized in this direction. At the same time, is analyzed
the system of various social, political, economic, and cultural relations
influencing the behavior of the individual. In the conclusion, it can be
generalised that the recent increased activity of young people, the manifestation
of national and political unity as an adequate response to new political
realities is a clear indicator of the fundamental changes and political identity
that are taking place in their minds.

Məqalə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakül -
tə si nin El mi şurasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görül müş -
dür (pro tokol №10)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 11 yanvar 2015-ci ildə daxil olmuşdur



Məqalədə internet asılılığı
an layışının nə olduğu şərh

edilərək, M.Kayri və S.Günüç (2010)
tərəfindən türk dilində tərtib edilmiş
“İnternet Asılılıq şkalası”nın Azər bay -
 cana uyğunlaşdırılmasından bəhs edil -
mişdir. Tədqiqatda şkalanın Azər bay -
cana uyğunlaşdırılması məqsədi ilə
doğrulayıcı faktor analizi aparıl mış -
dır. Tədqiqat nəticəsində şkalanın 4 alt
şkalası üçün nəticələr belə hesab lan -
mış dır: əksiklik şkalası üçün α=.844,
nəzarət etmədə çətinlik şkalası üçün
α=.821, sosial təcrid olma üçün
α=.792, funksionallıqda pozulma
üçün α=.829 olaraq hesablanmışdır.
836 tələbə üzərində aparılan tədqiqat
zamanı Azərbaycana uyğunlaşdırılan

şkalanın valid və etibarlı olduğu
müəy yən edilmişdir. Eyni zamanda
Azər baycan tələbələri arasında ası lı -
lı ğın nisbəti müəyyən edilmişdir. Təd -
 qiqat nəticələrinə əsasən tələbə lə rin
51.9%-i internet asılılığı olma yan şəxs -
lərdir. Ancaq 40.6% risk qru punda
və internet asılılığı olan şəxs, 7.5%
isə internet asılılığı olan qrup kimi
qar şımıza çıxır. Buradan yola çıxa raq
deyə bilərik ki, orta dərəcədə inter-
net asılılığı olan qrup gələcəkdə risk
faktoru daşıyan potensial qrup kimi
qarşımıza çıxa bilər. Tətbiq edilən
qru pun 48.1% ni təşkil edən bu tələ -
bələr diqqətə alınmalı və pedaqoji və
psixoprofilaktik tədbirlər paketi dü -
şü nülməlidir.
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Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi on la -
rın biliyi asan əldə etməsi və is ti fa də
etməsi ilə sıx əlaqədardır. Son dövr də
texnologiyanın həyatımıza girməsi ilə
əlaqədar həyat tərzimiz dəyişməyə
başlamışdır. Artıq televizor, kompu-
ter, mobil telefon, smartlar və s. kimi
texniki vasitələrsiz həyatımızı təsəv -
vür edə bilmirik. Son 10 ilin statis ti -
ka sına baxdığımız zaman internet isti -
fadəçilərinin sayının 630 milyondan
5806 milyona qədər artıq göstər di yi -
ni görmək mümkündür (Kitai Kim,
2013). İnternet texnologiyasının həya -
 tımıza belə girməsinin səbəbləri ara -
sında internetin çox funksiyalılığı əsas
məsələlərdən hesab edilə bilər. Belə
ki, ünsiyyətin daha asan qurul ması,
anında əlaqə saxlama, əyləncə, istə di -
 yin mövzuda anında məlumat alma,
alışveriş, bank xidmətləri, kommu-
nal ödənişlər və bu kimi funksiyalar
interneti cəzb edici edərək ondan
istifadə edənlərin sayının artmasına
səbəb olmaqdadır. Internetin fay da -
ları ilə yanaşı internetdə saatlarca və
aydın məqsədi olmadan axtarış apa-
ran, zamanının böyük bir hissəsində
“online” olaraq interneti həyatının mər -
 kəzinə qoyan, onsuz həyatını tə səv -
vür etməyən insanların sayı da təəs -
süf ki, gündən günə artmaqdadır.
Artıq 2001 ilində Mark Prenski “rə -
qəmsəl yerlilər” və “rəqəmsəl köç -

kün lər” anlayışından istifadə etməyə
başladı. Belə ki, “rəqəmsəl yerlilər” da -
 ha çox internet çağında dünyaya gə -
 lən, dünyaya gəldiyi gündən eti ba rən
komputer, əl telefonu, planşet və s.
kimi vasitələrlə böyüyən və istifadə
etməkdə çox vaxt çətinlik çəkməyən
qrup kimi qarşımıza çıxır. Uşaq və
yeniyetmələr artıq “rəqəmsəl yerli lər”
olaraq texnologiyadan daha ra hat is -
ti fadə etməklə yanaşı, istifadə edil -
mə müddətini də artırmaq da dır lar.
“Rə qəmsəl köçkünlər” isə yet kinlik
ya da yaşlılıq yaşında texnologiya ilə
tanış olan və istifadə etməyi öyrənən
qrup kimi qarşımıza çıxır. 

Məqsədsiz və uzun müddətli kom -
pu ter istifadəsi xüsusilə uşaq və ye ni -
yetməlik çağındakı uşaqlarda ciddi fi zi -
ki və psixoloji narahatçılığa sə bəb ola
bilməkdədir. Belə ki, uzun müd dət
komputer qarşısında aydın məq sə di ol -
madan oturan uşaq və yeni yet mələrdə
göz, dayaq və hərəkət və s. ağrıları ilə
yanaşı, yemek və yuxu rejiminin po -
zul duğu da diqqəti çək məkdədir.

Beləliklə bu vəziyyət çox yaxın
gələcəkdə əsrin bəlası deyə bilə cə yi -
miz və internet asılılığı olan şəxs lə -
rin sayındakı artıma səbəb olacaqdır.
Bir problemin ortaya çıxmadan əv -
vəl qarşısını alacaq profilaktik təd -
birlərin görülməsi böyük əhəmiyyət
kəsb edir. 
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Azərbaycanda internetdən ilk də -
fə 1991-ci ildə Milli Elmlər Aka de -
miyasının İnformasiya Texnologiya
İnstitutunda istifadə edilməyə baş -
lan mışdır. Ilk dəfə bu institutda
“elektron məktub” xidməti isti fa də yə
verilmişdir. 1994-cü ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının ida rə -
etmə şöbəsində “British Petroleum”
və Türkiyə hökümətinin dəstəyi ilə
ilk internet əlaqəsi Türksat vasitəsi
ilə Ortadoğu Texnik Universitetinin
dəstəyi ilə yarandı (V.Cəfərov, 2013).
Yenə eyni ildə ilk dəfə “ab.az” saytı
yaradılmış və 1997-ci ildə ilk hökü -
mət portalı “prezident.az” istifadəyə
verilmişdir.

“APA-Ekonomiks”in (2010) ver-
diyi məlumata əsasən, Azərbaycanda
internet istifadəçilərinin sayının
ümu mi əhaliyə nisbəti 44% təşkil edir.
Bu da təxminən 3.7 milyon istifadəçi
deməkdir. Ümumi əhalisi 9.5 milyon
olan Azərbaycan üçün bu rəqəm bö yük
əhəmiyyət kəsb edir (http://www.
stat.gov.az/12.05.2014). İnternet isti -
fa dəçilərinin sayındakı artım fay da ları
və fürsətləri istiqamətində qiymətlən -
dirilərək müsbət bir fikir yaratsa da,
digər tərəfdən də yeni asılılıq növü
olan “internet asılılığı”anlayışını da
qarşımıza çıxartdı.

Ümumilikdə, “asılılıq” termini
al koqol, narkotika, siqaret və digər
ası lılıq növləri ilə əlaqəli fikirləri ağ la
gətirir. Bu termin sadəcə bu tip ası -

lılıqları deyil, eyni zamanda televi-
zor, mobil telefon asılılığı, yemə ası -
lılığı, alışveriş asılılığı və s. kimi
vəziyyətlərdə də istifadə edilir.

İnternet asılılığı termininin müx -
təlif səpkidə tətqiq edildiyi görül müş -
 dür. İlk dəfə Dr.İvan Goldberg (1996)
beynəlxalq sahədə “internet asılılığı”
terminindən istifadə etmiş dir, daha
sonralar isə “internet bağlılığı” kimi
ədəbiyyata daxil olmuşdur. Young
DSM IV-ün “patoloji qumar oynama”
kriteriyalarından yola çıxaraq inter-
net asılılığı terminini işlət mişdir.
DSM-5 (2013) internet asılılığı yeni
psixiatrik pozuntu kimi qiymət lən di -
rilməkdədir. (Ling və digərləri, 2012).
Bu termindən “patoloji internet isti -
fadəsi” kimi qəbul etməyi təklif edən
Young və Goldberi izləyən tədqi qat -
çı lar da diqqəti çəkir.

Əslində istifadə edilən termin lə rin
hamısının ortaq bir zəmini olduğu
deyilə bilər. Hədsiz və problemli in -
ternet istifadəsində ən əsas cəhət, in -
sanın zamanının böyük bir bölü mü nü
internet başında keçirməsi ilə əla qə -
dar olduğu deyilə bilər. İnternet ası -
lı lığında zamanın bir kriteriya kimi
ələ alınmasına baxmayaraq, zamanın
hansı məqsədlə istifadəsi də diqqət
çəkməkdədir.

İnternet asılılığı olmayan şəxslər
interneti məlumat, tədqiqat və daha
fay dalı məqsədlərlə istifadə etmək -
də dirlər. Halbuki, internet asılılığı
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olan şəxslər mütəmadi olaraq uzun
müddət “online” qalmaq özlərini bu
davranışdan uzaqlaşdıra bilmirlər. 

İnternet asılılığı olan şəxslə di -
gər lərini ayırd etmək üçün dünya ça -
pında bir çox test, envanter, şka la -
lardan istifadə edilir. Günümüzdə bu
tip insanların dəqiq müəyyən edil -
mə si böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu
mənada da şkalalara olan ehtiyac art -
maqdadır. Azərbaycanda internet
asılılığı ilə əlaqədar test və şkalaların
olmamasına baxmayaraq, bu sahədə
bir çox ölkələrdə müxtəlif metodlar-
dan istifadə edildiyi müşahidə olu-
nur. Sahə üzrə ədəbiyyatın təhlili gös -
tərir ki, terminin istifadəsində yara-
nan qarışıqlıq, test, envanter və şka -
la ların adında da öz əksini tapır.

İnternet asılılığı ilə əlaqədar dün -
ya da ən çox Young tərəfindən 1996-cı
ildə hazırlanan və DSM-IV-ün me -
yarlarına əsaslanan “İnternet asılılığı
üçün diaqnostik kriteriya” adlı şka la -
dır. Bu şkala 8 sualdan ibarət olub
ilkdir. 8 sualdan ibarət bu şkalada
5 sualın işarələnməsi internet asılı lı ğı
ilə əlaqədar fikir formalaşdır maq da -
dır. Daha sonra Young bu şkalanı
inkişaf etdirərək (İAT) 20 maddədən
ibarət sual formasına çevirdi. Bu

şkala Çin, Koreya, Almaniya, Tür ki -
yə kimi ölkələrdə uyğunlaşdırılaraq
istifadə edilməyə başlandı.

Daha sonra Morahan Martin və
Schumacher (2000) “Patoloji inter-
net istifadəsi” adlı 13 likert tipli şka la
hazırladı və bu şkalada 4 və bundan
çox “bəli” cavabının olması şəxsin
in  ternet asılılığı ilə əlaqədar məlu mat
verməkdə idi. Yenə də xaricdə Cap lan
(2002) 52 tədqiqatında 29 mad dədən
ibarət və 5-li likert tipli “Ümu miləş -
dirilmiş problematik internet isti fa də -
si şkalası”, Chen və digərləri (2003)
“Çin internet asılılığı envanteri”
(CİAS) adlı şkala hazırladılar və bu
şkala da 31 maddədən ibarət olub,
Çində çox istifadə edilməkdədir. 

Xarici ölkələrdə bir çox test, şka -
la və envanterlərin istifadə edilmə si nə
baxmayaraq, Azərbaycan dilində in -
ter net asılılığını ölçən, elmi cəhətdən
uyğun testin olmaması tədqiqat apa -
rıl ması ehtiyacını ortaya qoydu. Tür -
ki yə toplumunun sosial psixoloji ya -
naş malarının Azərbaycanla oxşarlığı
nəzərə alınaraq Günüç və M.Kayri
(2010) tərəfindən hazırlanan və 35
mad dədən 5-li likert tipi testin Azər -
baycan mühitində yoxlanılması və
adaptasiyası daha faydalı olardı.
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İndeks
Tapılan
qiymət

Mükəmməl
uygunluq

Yaxşı 
uygunluq

Qərar Müəlliflər

x2 /df 2.03 x2 /df ≤ 2 x2/df ≤ 3
Mükəmməl
uygunluq

(Kline, 2011)

RMSEA .058 RMSEA ≤ .05 RMSEA ≤ .08
Yaxşı 

uygunluq

Hooper,
Coughlan &

Mullen (2008)

RMR .078 RMR ≤ .05 RMR ≤ .08
Yaxşı 

uygunluq
Brown
(2006)

SRMR .064 SRMR ≤ .05 SRMR ≤.08
Yaxşı 

uygunluq

Hu & Bentler
(1999)

Brown (2006)

NFI .94 NFI ≥ .95 NFI ≥ .90
Yaxşı 

uygunluq

Hu & Bentler
(1999)

Tabachnick &
Fidell (2007)

NNFI .97 NNFI ≥ .95 NNFI ≥ .90
Mükəmməl
uygunluq

Thompson
(2008)

Tabachnick &
Fidell (2007)

Şkalanın tərcüməsinin keyfiy yə -
tini yoxlamaq məqsədi ilə əvvəlcə
309 tələbə üzərində tətbiq edilmiş və
da ha sonra statistik analizlər məq -
sədi ilə bu sayı 836 tələbəyə qədər
artılılmışdır. Tədqiqatda doğrulayıcı
faktor analizindən istifadə edilərək
sta tistik nəticələr əldə edilmişdir.
Ana  lizləri etmək məqsədi ilə SPSS
18.0 ve Lisrel 8.5(Jöreskog & Sör -
bom, 2001) paket proqramlardan is -
ti  fadə edilmişdir. Modelin uygun lu -

ğunu yoxlamaq məqsədi ilə aşa ğı da -
kı indekslərə baxılmışdır. Bu in deks -
lər sırası ilə bunlardır. (Chi-Square
Good ness-of-Fit), GFI (Goodness-
of-Fit Index), AGFI (Adjusted
Good ness-of-Fit Index), CFI (Com-
parative Fit Index), NFI (Normed Fit
In dex), NNFI (Not-Normed Fit In dex),
RMR (Root Mean Square Re siduals),
SRMR (Standardized Root Mean
Square Residuals) and RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation).
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STATİSTİK ANALİZ 

Cədvəl 1. 
Doğrulayıcı faktor analizinin nəticələri (CFA)



Cədvəl 1 dən görüldüyü kimi, GFI
in deksindən başqa digər bütün in deks -
 lər mükəmməl ya da yaxşı uy ğunluq
göstərir. Şkalanın alt dörd şkalası

Azərbaycan dilinə uyğunluq göstərir.
Hər bir alt faktorlar arasında ko re la -
siyalar aşağıdakı cədvəldə ve ril miş -
dir. 

Cədvəl 2 dən görüldüyü kimi, hər
bir alt faktor və ümumi faktor ara sın -

da önəmli korelasiyalar tapılmışdır.
(p<.001).
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İndeks
Tapılan
qiymət

Mükəmməl
uygunluq

Yaxşı 
uygunluq

Qərar Müəlliflər

CFI .97 CFI ≥ .95 CFI ≥ .90
Mükəmməl
uygunluq 

Thompson
(2008)

Hu & Bentler
(1999)

GFI .83 GFI ≥ .95 GFI ≥ .90 Zəif uygunluq

Tabachnick &
Fidell (2007)

Hooper &
colleagues

(2008)

Hu & Bentler
(1999)

Faktor Əksiklik
Nəzarət
etmədə
çətinlik

Funksio -
nallıqda
pozulma

Sosial 
təcrid 

Ümumi 
cəm

Əksiklik 1

Nəzarət etmədə
çətinlik 

.631* 1

Funksionallıqda
pozulma

.512* .689* 1

Sosial təcrid .460* .532* .572* 1

Ümumi cəm .843* .883* .818* .721* 1

Cədvəl 2. 
Pearson Korelasiya Əmsalları 

x2=1115.99; df=551

*p<.001



Tədqiqatda istifadə edilən şkala
35 maddədən və 5 alt şkaladan iba -
rət dir. Bu şkalalar sırası ilə Sosial
təc rid, funksionallıqda pozulma, nə -
zarət etmədə çətinlik, əksiklik kimi
bölümlərdən ibarətdir. Toplanan
balın yüksəkliyi internet asılılığının
göstəricisidir. 

Tədqiqat nəticələrinə görə, əksik -
lik şkalası üçün α=.844, nəzarət et -
mə də çətinlik şkalası üçün α=.821,
so sial təcrid olma üçün α=.792,
funk sionallıqda pozulma üçün α=.829
olaraq hesablanmışdır. Ümumi mö -
tə bərlilik dəyəri isə α=.927 olaraq
hesablanmışdır. 
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DOĞRULAYICI FAKTOR ANALİZİNİN 
NƏTİCƏLƏRİNƏ GÖRƏ ETİBARLILIQ

Faktor № Ortalama
Ortalama/

maddə
Sd.

Əksiklik 832 28,962 2,632 8,282

Nəzarət etmədə
çətinlik 

832 22,242 2,224 7,384

Funksionallıqda
pozulma

832 14,287 2,041 5,661

Sosial təcrid 832 12,208 1,744 4,753

Ümumi cəm 832 77,698 2,220 21,656

Cədvəl 5. 
İnternet Asılılıq şkalasının ballarının 

iki mərhələli qrup analizi

Cədvəl 3. 
Ümumi şkala və alt şkalalarla əlaqədar statistika 

Qrup № % Ortalama Sd

1.
(asılılıq

olmayan qrup)
432 51.9 61,294 11,604

2.
(asılılıq risk

qrupu)
338 40.6 90,249

8,880

3. (asılı qrup) 62 7.5 123,581 9,134

Cəmi 832 100,0 77,698 21,656



Cədvəl 5 də görüldüyü kimi, in ter -
net asılılığı olan qrupda 62 nəfər var
(7.5%) və asılılıq risk qrupunda 338
nəfər tələbə var. Birinci qrup ası  lılığı
olmayan qrupdur. (40.6%)

Birinci qrup heç bir asılılıq gös -
tər məyən tələbə qrupudur. İkinci
qrup bir çox əlamətləri göstərən risk
qrupunda olan tələbələrdir. Üçüncü
qrup isə asılılığı olan tələbə qrupu-

dur və daha çox asılılıq əlamətləri
gös tərir.

Şkalada olan hər bir maddə İnter-
net asılılığı ilə əlaqədardır.Şkaladan
istifadə ediləcəyi zaman 105 (3*35)
ve 140 (4*35) arası risk qrupunda olan
insanları, 140 və üzəri İnternet ası lı -
lığı olan insanları, 105 və aşağı bal
alanlarda isə internet asılılığı ol ma -
yan lar kimi qiymətləndirilməkdədir.

Tədqiqat nəticələrinə görə, əksik -
lik şkalası üçün α=.844, nəzarət et -
mə də çətinlik şkalası üçün α=.821,
so sial təcrid olma üçün α=.792,
funk sionallıqda pozulma üçün α=.829
olaraq hesablanmışdır. Ümumi mö -
tə bərlilik dəyəri isə α=.927 olaraq
hesablanmışdır. 

Tədqiqat yalnız Xəzər Uni ver si teti
tələbələri üzərində həyata ke çi ril miş -
dir. Tədqiqat nəticələrinə əsa sən tələ -
bə lərin 51.9% -i internet asılılığı ol ma -
yan şəxslərdir. Ancaq 40.6% orta də -
rə cədə internet ası lı lı ğı, 7.5% isə in -
ter net asılılığı olan qrup kimi qar şı mı za
çıxır. Buradan yola çıxaraq deyə bi lə -
rik ki, orta dərəcədə internet asılılığı
olan qrup gələcəkdə risk faktoru da şı -
maqdadır. Tətbiq edilən qrupun
48.1%-ni təşkil edən bu tələbələr diq -
q ətə alınmalı pedaqoji və psixoprofi-
laktik tədbir lər paketi düşünülməlidir.

Beləliklə, internetdən istifadə gün -
dəlik həyatımızın təbii bir ehtiyacı

halına gəlməklə yanaşı, faydaları ilə
birlikdə zərərlərini də ortaya qoymuş
olur. İnternet asılılığı yalnız fərdi de -
yil, ətraf mühit və cəmiyyətə təsir edə
biləcək gücdə olan bir problem kimi
qarşımıza çıxır. Azərbaycanda in ter -
net asılılığı ilə əlaqədar tədqiqat ların
sayı az olmaqla yanaşı, bu sa hə də el -
mi cəhətdən tədqiq edilmiş və adap-
tasiya olunan test, şkalalar mövcud
deyil. İnternet asılılarının müəy yən -
ləşdirilməsində ölçmə vasitələrinin
adaptasiya və Azərbaycan tələbələri
arasında asılıların müəyyən edilməsi
bu sahədə profilaktik tədbirlərin apa -
rılması üçün şərait yaradacaq. 

Bu şkala Azərbaycanda yoxla nıl -
mış və adaptasiya edilmiş və İnternet
asılılığını yoxlamada bir vasitə kimi
gələcək tədqiqatlarda, klinikalarda,
orta məktəblərdə vs. sahələrdə inter-
net asılılığının olub olmamasını
müəyyən etmək üçün istifadə edilə
bilər.
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В данной статье объясняется понятие интернет зависимости. Сос -
тавленная на турецком языке «Шкала интернет зависимости», написан-
ная М.Кайри и С. Гуниц говорит о соответствии Азербайджана к теме.
Для установления соответствия шкалы для Азербайджана в исследова-
ниех был проведен анализ соответствующего фактора. В результате
исследований для четырех нижних шкал результаты были подсчитаны
следующим образом: для шкалы недостатка α=.844, для социальной
изолации α=.792, для шкалы сложности контроля α=.821, для шкалы
нарушение функциональности α=.829.

Во время проведение исследований среди 836 студентов было установ -
лено, что соответствующая Азербайджану шкала валидна и надежна. В
то же время был установлен коэффициент зависимости среди студентов
Азербайджана. В результате исследований 51.9% студентов не зависимы
от интернета. Однако 40.6% находится в зоне риска, а 7.5% интернет за ви симы.
Исходя из этого, мы можем считать, что группа со среднем уровнем
риска, в будущем может стать группой зависимых. Студенты, составляю-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИМИСИМОСТИ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

АБСТРАКТ 



щие 48.1 % изучаемой группы должны быть взяты на вооружение педагога
и подподать под пакет мероприятий психопрофлактический характер.

DETERMINATION OF INTERNET ADDICTION 
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

ABSTRACT

The purpose of the present paper was to adapt Gunuc and Kayri’s (2010)
Internet Addiction Scale, with show validity and reliability for many various
sampling groups, into the Azerbaijani language. Another objective of the
study is to determine the prevalence of Internet addiction among Azerbaijani
adolescents and youth, which preemptively requires

adaptation of the Internet Addiction Scale into the Azerbaijani language.
Samples in the study have been selected separately for both purposes (vali-
dity and prevalence). Data were collected from students attending Khazar
University in Azerbaijan in 2014-2015, first, in order to conduct Confirma-
tory Factor Analysis of the scale and second, to determine the prevalence of
Internet addiction among youth. Data was obtained from 309 students for
the first purpose and from 836 students for the second one. Students in
various majors within the research sample were stratified through stratified
sampling and students in these majors were randomly selected. The four-
factor structure of the scale was tested through CFA. The Cronbach’s Alpha
(α) internal consistency coefficient of the scale was calculated as α=.926.

Reliability coefficient of 4 sub-factors, regarding the scale, was found as
follows: α=.844 for Withdrawal, α=.821 for Controlling difficulty, α=.829
for Disorder in Functionality and α=.792 for Social Isolation. The prevalen-
ce of Internet addiction among youth in Azerbaijan was determined. The
study found that 51.9% were not Internet addicts, 40.6% were moderate
Internet addicts, and 7.5% were Internet addicts. These findings show that
the rate of Internet addicts, particularly in the categories of moderate Inter-
net addicts and Internet addicts (48.1%), is not small enough to ignore.

Məqalə Xəzər Universitetinin Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin El mi
şurasının clasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №13)

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 04 sentyabr 2014-cü ildə daxil olmuşdur

Психолоэийа jурналы 2015, №1

Mələk Kərimova

21



Məlumdur ki, ətraf mühitin
insana təsiri və həmin təsirə

insanın reak si yası müxtəlif ola bilər.
Ətraf mühitin xarakteristikasına təbii
və süni (in san tərəfindən yaradılmış)
kom po nent lər daxildir. Bu bölgü
şərtidir, çünki insan bu mühitin hər
iki komponentinin ayrılmaz üzvü
olaraq onunla vəhdət təşkil edir. Şüb -
həsiz, elmi tədqiqat zamanı insanın
bu sa hələrə olan reaksiyası fərqlən -
di ril məlidir, çünki qavrama zamanı
insan şüurunun, ilk növbədə psixi ka -
sının müxtəlif imkan və fürsət lə rin -
dən isti fadə edilir. İnsan həyatının bu
tə rəfini öyrənən elm sahələri müx tə -
lif dir (fiziologiya, psixiatriya, psixo-
logiya, erqonomika, ekologiya, qlo -
ba  lis tika, əmək gigiyenası, tarix el -
mi nin bir çox sahələri, o cümlədən

etnoqrafiya, antropologiya, arxeolo-
giya, digər humanitar elmlərin bir sı ra
sahələri və s.). Bizi maraq lan dı ran mə -
sələ insanın ətraf mühitin sti mul la rı nın
təsirinə emosional-psixoloji reak si ya -
sıdır. İnsanın ətraf mühitin stimul la -
rı nın təsirinə emosional reak siyası
ümumi şəkildə öyrənilən zaman sor ğu
iştirakçılarının əhval-ruhiy yəsi, emo -
sional durumu, həyancanlılıq də rə cə -
si, temperament və xarakteri ilə bağlı
xüsusiyyətlər aşkar olunur. Bununla
da daha konkret, dar mənada götürül -
müş ətraf mühitin, yəni antropogen
fəaliyyətin məhsulu olan maddi abi -
də lər, tikililər və s.-nin də təsirini hə min
emosional fon üzərində təhlil etmək
və müəyyən qənaətlərə gəlmək olar.

Problemin işlənmə dərəcəsi: Ət -
raf mühitə insan reaksiyası, həmin
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mühitin stimullarının təsiri nəticə sin -
də onda formalaşan emosional du rum
insan cəmiyyətinin bütün inkişaf
mərhələlərində tədqiqat obyekti ol -
muşdur. Məlumdur ki, insan canlı
varlıq olaraq təbiətlə ayrılmaz vəh -
dətdə inkişaf edir və formalaşır. Bu
barədə dünya elm korifeyləri olan
Aristotel, Sokrat, İbn Xaldun,
J.J.Rus so, Volter, C.Bruno, digər
təbiət şünaslıq və ictimai elm sahələri
üzrə görkəmli mütəxəssislər öz fi kir -
lərini bildirmişlər. Bizi maraq lan dı ran
sosial-psixoloji sahədir, yəni insan,
sosial varlıq kimi, ətraf aləmə necə
uyğunlaşır, ona necə reaksiya verir,
nəticədə isə onun mənəvi-psixoloji
durumu necə olur, bununla da o,
sosial qruplarda öz mövqe və statu-
sunu necə təsdiqləyir və ifadə edir
məsələsidir. Bu mənada şəxsiyyət
problemi məsələsi ilə məşğul olan və
yuxarıda qeyd edilən məsələyə mü -
nasibətini bildirən bir çox psixoloq-
lar var. Qeyd edək ki, onların fəaliy -
yəti əsasən müasir dövrə təsadüf edir.
Problemə yanaşma tərzindən asılı
olaraq həmin tədqiqatçıları bir neçə
qrupa bölmək olar. 

İnsan və ətraf mühitin sti mul la -
rını sosial davranış səviyyəsində
araş dıranlar sırasında “Mübadilə nə -
zəriyyəsi”nin banilərindən biri olan
və sosial davranışı mübadilə kimi gös -
tərən Corc K. Homansı (ABŞ) gös -
tər mək olar. O, hesab edirdi ki, in -

san lar arasında formalaşan qarşılıqlı
təsir əslində dəyərlər (istər maddi,
istərsə də mənəvi) mübadiləsidir.
Ho mans göstərir ki, mübadilə za ma -
nı onun modelinin əsasında “aver siv
stimullaşdırma” durur, yəni müba -
dilə baş verir, özü də nəyisə “ödəmə”
əsasında (əvəzini alma, əvəzini çıx -
ma, məsələn, yorğunluğun, aclığın,
qor xunun və s.). Homans göstərirdi
ki, insanın davranış modellərinin
müx təlif alternativləri (variantları)
var, insanın istifadə etdiyi, əsaslandı -
ğı indikatorlar (dəyişənlər) qarşı tə -
 rəfin, yəni digər insanların, ümu miy -
yətlə mühitin əl atdığı, tətbiq et di yi
dəyişənlərin həcminə və məzmu nu -
na təsir göstərir (Homans, 1956). Bir
davranış modelinin zəifləməsi digər
modelin meydana gəlməsi ilə nəti cə -
lənir. Bu zaman əldə edilən key fiy -
yətlər həmin davranış modelinin bər-
ki dilməsi kimi çıxış edir.

Demək olar ki, insanların ətraf
mü hitə reaksiyası onların dəyərlər sis -
temindən, üzvü olduğu qrupda kom-
munikativ imkanlardan, burada əmələ
gələn həmrəylik səviyyəsin dən asılıdır.

Ətraf mühitin təsiri xüsu siy yət -
lərini sosial psixologiyanın koqnitiv
təmayülləri ilə məşğul olan psixoloq -
lar da təhlil etməyə çalışmışlar. Bu -
rada F.Hayderin, T.Nyukomun,
L.Fes tingerin, Ç.Osqudun və P.Tan-
nenbaumun xidmətləri xüsusi olaraq
qeyd olunmalıdır. Məsələn, L.Festin-
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ger “Koqnitiv uyğunluq” ideyasını
irəli sürmüşdür. Onun fikrincə,insan-
da dünya haqqında bütöv, ziddiyyət -
siz təsəvvürə malik olmaq tələbatı
var. Əgər həmin mənzərədə ahəng -
darlıq, tarazlıq pozularsa, onda in -
san da həmin vəziyyəti dəyişdirmək
arzusu yaranır, yəni o, yaranan bu
psi xoloji diskomfortu aradan qal dır -
mağa çalışır. (Festinger L. 1964). 

Ətraf mühitin insana təsirini
“koq nitiv uyğunluq” baxımından da
qiymətləndirmək olar. Mühit rən ga -
rəng və mürəkkəbdir. Onun qavra -
nılması və qiymətləndirilməsi xüsusi
hazırlıq tələb edir. Festinger hesab
edir ki, əldə edilən məlumat insan
təfəkküründə həzm olunur və disso-
nans (uyğunsuzluq), yaxud, əksinə,
konsonans (uyğunluq) duyumunu
for malaşdırır. Nəticədə emosional
hisslər (həzzalma, ləzzət və yaxud,
əksinə, laqeydlik, biganəlik, hirs və s.)
yaranır, münasibət formalaşır.

L.Festingerin ideyalarının da -
vam çısı E.Aronson göstərir ki, bura-
da yaranan psixoloji uyğunsuzluq bir
neçə cürə ola bilər: 

– məntiqi uyğunsuzluq (məsələn,
ölüm var, amma öz ölməyinə
in san inanmır); 

– mədəni nümunələrlə uyğun suz -
luq; 

– bir konkret koqnitiv elementin
da ha ümumi elementlər sis te -
mi nə uyğun gəlməməsi; 

– əvvəldən qazanılan təcrübəyə
uy ğunsuzluq (Aronson E., 1972).

Bütün bunlar insan davranışında
öz əksini tapır.

Dissonans nəzəriyyəsi müəyyən
mə nada stimul – mükafatlandırma
nə zəriyyəsinə yaxındır. Dissonans
halı yarananda insan seçim imkanı
qarşısında qalır və bu zaman onun
də yərlər oriyentasiyası (istiqamət -
lən məsi) hərəkətə gələrək vəziyyəti
qiymətləndirir və çıxış yolunu gös -
tərir. Aydındır ki, insanlar dissonansı
qiymətləndirmək və ona tab gəlmək
baxımından fərqlidirlər. Burada özü -
nüdərk və şəxsiyyət gözləmləri xü -
susi əhəmiyyət kəsb edir (Aronson
E., 1972).

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.
Müasir dövrün inkişaf xüsusiyyətləri
qloballaşma prosesi ilə bağlıdır.
İnsan kütləsi daima yer dəyişir, yeni
həyat prinsiplərini və tərzini axtarır,
informasiya məkanının genişliyi isə
bu prosesləri qat-qat sürətləndirir.
Nə ticədə ətraf mühitə olan emosio-
nal reaksiya da fərqli olur, dissonans
ifadələri çoxalır. Bu halda mü tə xəs -
sislərin köməyinə ehtiyac var. Xü su -
silə frustrasiya ilə nəticələnən hal la -
rın qarşısını almaq üçün insan və
ətraf mühit arasında əlaqə və əks-
əlaqə, emosional reaksiyanın müsbət
fonunda keçməsinə nail olmaq üçün
hansı fürsət və imkanlardan istifadə
olunmalıdır – bu istiqamətdə psixo-
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loqlar iş aparıb öz tövsiyələrini ver -
məlidirlər. 

Tədqiqatın metodikası. Problemi
araş dırmaq üçün Bakı şəhərində yer -
ləşən bir sıra ali məktəb tələbələri ara -
sında test sorğusu keçirilmişdir. Sor -
ğular 100 nəfər tələbə (Bakı Döblət
Universiteti – 21, Azərbaycan Müəl -
limlər İnstitutu 53, Azərbaycan iqti-
sad Universiteti – 26 nəfər) arasında
2015-ci ilin fevral-mart aylarında
keçirilmişdir. 

Tədqiqatda V.V.Boyko tərəfindən
hazırlanan “Ətraf mühit stimul la rı -
nın təsirinə emosional reaksiya tipi-
nin diaqnostik metodikası”ndan isti -
fadə olunmuşdur [1, s.184-191]. Res -
 pondentə 39 sual verilir, hər sualın
üç mümkün cavab variantı var.
Uyğun “a”, “b” və ya “c” cavab
variantları seçiləndən sonra hesabla-
malar aparılır. Bu zaman iki para-
metr nəzərə alınır:

1) “Xaricdə olan eyforik aktivlik”
– a, “daxildə olan refraktor aktivlik”
– b və “xaricdə disforik aktivlik” – c;

2) Stimulların xarakteri:
– müsbət olanlar – pozitiv şəxsi

düşüncəyə və ya sosial də yər -
lərə malik olurlar (yaxşı hava,
ürəkdən sevinmək, ətraf da kı la -
rın komplimenti, zarafat və s.);

– ambivalent (və ya neytral)
olanlar – onlar öz təbiətlərinə
gö rə ikilidirlər, onlarda ya müs -
bət, ya da mənfi məna aşkar

etmək olar – hər şey şəxsiy yə tin
öz istiqamətlənməsindən, onun
əşyalara, hadisələrə, adam lara
yaxşı və ya pis key fiyyətlər aid
etmək tendesiya sın dan asılıdır
(yeni iş partnyoru, televiziya
verilişi, şübhəli ideyalar, əhatə
edən adamlar, bütövlükdə hə -
ya tın özü, işdəki adi şərait və s.);

– mənfi olanlar – neqativ şəxsi
düşüncəyə və ya sosial də yər -
lərə malik olurlar (yorğunluq
hissi, intellektual sınaqdan çıx -
maq lazımdır, həyatda çətin və -
ziyyət və s.).

Bu tələblərə uyğun olaraq nəti cə -
lərin interpretasiyası aparılır və han -
sı cavab tipinin üstünlük təşkil etdiyi
nəzərə alınır.

Əgər “a” çoxluq təşkil edirsə, bu
eyforik tipin dominantlıq etdiyini
göstərir, bu zaman neqativ, pozitiv
və ambivalent faktorlar fəaliyyətdə
olurlar, reaksiyalar isə refraktor və
ya disforik olur.

Əgər “b” cavabı çoxluq təşkil
edir sə, bu onu göstərir ki, sizin emo-
sional qavrayış sisteminiz müxtəlif,
yəni müsbət, mənfi və ambivalent tə -
sirlər qarşısında təslim olur. Onu
əhatə edən gerçəklikdən ancaq ambi-
valent stimulları seçir. Bu zaman on -
lar şəxsiyyətə bir növ “ilişirlər” və
xoşagəlməz həyəcan çöküntüsü, dü -
şüncələr, gizlədilmiş qəmginlik, qə -
zəb şəklində qalırlar.
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Disforik formulun dominantlığı
(“c” cavablarının çoxluğu) zamanı
müs bət və mənfi stimullar neqativ
hə yəcanlara çevrilir, sizin emosional
sistem isə ümumilikdə neqativ sti mul -
 lara köklənmiş olur.

Əlavə olaraq məhz hansı sti mul -
ların – neqativ, pozitiv və ya ambiva-
lent – enerji dəyişdirilməsinin hansı
tipinin (a, b və ya c) daha tez-tez

yaranmasına səbəb olduğunu tapıb
qeyd etmək lazımdır [yenə orada].

Əsas məzmun. Əldə edilən nəti -
cələrin təhlili göstərdi ki, emosional
reaksiya tipi əsasən qarışıqdır, lakin
burada eyforik (həm neqativ, həm də
pozitiv) reaksiya tipləri üstünlük təş -
kil edir. Bununla belə digər qarışıq
reaksiya tipləri də təmsil olun muş dur.
Cavablar aşağıdakı şəkildə pay landı:

Beləliklə, müayinədə xarici və
da xili təsirlərə reaksiya verən “qarı -
şıq” tiplərə tez-tez rast gəlmək olur,

bunu aşağıdakı cədvəldən görmək
olar (sorğulananların sayına görə
%-lə).
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Cədvəl 1
Emosional reaksiya tipi

Stimullar Suallar

Emosional reaksiya tipi

Eyforik 
(“a” cavabı)

Refrakter 
(“b” cavabı)

Disforik 
(“c” cavabı)

neqativ
1, 4, 7, 10, 13, 16,19, 22, 25, 28,

31, 34, 37
670 450 180

ambivalent
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26,

29, 32, 35, 38
510 610 180

pozitiv
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,

30, 33, 36, 39
740 390 170

CƏMİ: 1920 1450 530



Beləliklə, ətraf mühit stimulla rı na
emosional reaksiya insanlarda müx -
təlifdir, buna görə də bunun tədqiqat
nəzəriyyələri və metodikaları da
müxtəlifdir. Hər halda insanı əhatə
edən təbii və sosial məkan belə reak -
si yaların müxtəlifliyinin müqəddəm
şərtidir. Bundan başqa, insanın sosial-
psixoloji keyfiyyətləri, onun emosio-
nal durumu, əldə etdiyi sosial təc rü bə
emosional reaksiyanın formalaş ma -
sında olduqca əhəmiyyətlidir. İnsan
ətraf mühiti qavramağı, onu qəbul
et məyi, ona uyğunlaşmağı öyrənir.
Bu öyrənmə prosesində isə onun so -
sial-psixoloji durumu vacib şərt lər -
dən biridir. Ən çox rast gəlinən hallar
eyforik-refraktor və eyforik ol muş -
dur. Bu da onunla bağlıdır ki, təd qi -
qatda iştirak edən şəxslər gənc idilər.
Məlumdur ki, gənclər nikbin və

əsasən şən olur, gələcəyə ümidlə ba -
xırlar. Bununla belə əksər hallarda
qiy mətləndirmə pozitiv və neqativ
sti mullar üzərində həyata keçirilir,
qarışıq xarakter daşısa da, burada üs -
tünlüyü eyforik reaksiya təşkil edir.

Nəticə və təkliflər. Keçirilən təd -
qiqatın iştirakçıları gəncdir. Bu, özü -
nü əldə edilən cavablarda bildirir.
Ətraf mühit dedikdə 39 sual ilə əhatə
olunan bir çox situasiyalar burada təm -
sil olunub. Qeyd edək ki, ətraf mü -
hitə aid olan tikililərə, memarlıq nü -
munələrinə, infrastruktura burada
münasibət öyrənilmir. Buna baxma -
yaraq, insan davranışına onun işində
hökm sürən abu-hava, kiçik qrupda
formalaşan münasibətlər, onun emo-
sional durumu, temperamenti və
xarakteri, insan həyatında mühüm
rol oynayan arxitektura məkanının
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Cədvəl 2
Enerjinin dəyişdirilməsi formulu

Enerjinin dəyişdirilməsi
formulu

Faizlə Stimullar

1. Eyforik 17,3% neqativ

2. Eyforik-refraktor 36% ambivalent

3. Eyforik 18,0% pozitiv

4. Refraktor 9% pozitiv

5. Refraktor -disforik 10,1% pozitiv, neqativ

6. Eyforik-refraktor-disforik 9,6% pozitiv, neqativ

7. Disforik 0% pozitiv, neqativ

Cəmi: 100%
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В статье рассматриваются особенности эмоциональной реакции на
стимулы окружающей среды сту   денческой молодежи. Про ве ден  ное
исследование показало, что у мо ло дежи преобладает как эйфорическая,
так и смешанный тип эмоциональной реакции. Главная за да ча психоло-
гов, родителей и учи телей – не допустить фрустрации, т.е. негативного
психического сос тоя ния, обусловленного невозможностью удовлетво-
рения тех или иных потребностей. Оно нас тупает в итоге диссонанса
между ожиданиями и полученными впечатлениями. Это состояние
прояв ляется в переживаниях разочарова ния, тревоги, раздражительно-
сти и отчаяния. Известно, что эффективность учебной и социальной
деятельности в целом при этом существенно снижается. Следует учи-
тывать эмоциональную реакцию на стимулы среды как сущест венный
фактор процесса успешной социализации личности. Молодежь общается
на уровне учебной группы, здесь имеется особая учебная и городская
среда, которая оказывает свое воздействие на эмоциональную реакцию.
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qavranılması bir növ əsas rolunu oy -
nayır. Adı çəkilən sahədə tədqiqat
apa rılarkən insanın mənəvi-psixoloji
durumunun bu tərəfi də mütləq nə -
zərə alınmalıdır. Hesab edirik ki,
apa rılan tədqiqatın nəticələri tələbə
gənclərin şəxsiyyətinin forma laş ma -
sın da bir əhəmiyyətli amil kimi nə -

zərə alınmalıdır. Burada formalaşan
qrup münasibətləri, tələbələrin koq-
nitiv keyfiyyətləri, yəni biliklər, ba -
carıqlar və qabiliyyətlər ilk növbədə
ətraf aləmlə, yəni təşkilat və kol lek -
tivlə qurulan münasibətlər tipindən
və xarakterindən asılıdır. 

Ədəbiyyat:

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
МОЛОДЕЖИ НА СТИМУЛЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АБСТРАКТ



FEATURES YOUTH EMOTIONAL REACTIONS 
TO ENVIRONMENTAL STIMULUS

ABSTRACT

The article discusses the features of the emotional response to environ-
mental stimuli students. The study showed that youth prevails both euphoric
and mixed type of emotional reaction. The main task of psychologists,
parents and teachers to prevent the frustration that negative mental state cau-
sed by the inability to meet the different needs. It comes as a result of the
dissonance between the expectations and the resulting impressions. This
condition manifests itself in feelings of frustration, anxiety, irritability and
frustration. It is known that the effectiveness of educational and social acti-
vities in general is greatly reduced. It should take into account the emotional
reaction to environmental stimuli as an essential factor in the process of
successful socialization. Young people communicate on the level of training
group; there are special training and the urban environment, which has an
impact on emotional reaction.
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Son illər Azərbaycanda da zo -
rakı, xüsusən də, ailə-məişət

zəminində baş verən cinayətlərin sa -
yı artmışdır. Diqqəti çəkən isə odur
ki, bütün bunlar ailə-məişət möv zu -
la rının kütləvi müzakirəyə çıxa rıl -
ma sı, kriminal xəbərlərin artması fo -
nunda daha da çoxalır, daha “krea-
tiv” çalarlar alır. 

Təbii ki, ictimaiyyətin cəmiy yət də
baş verən hadisələr, o cümlədən, cə -

miy yətdəki kriminogen durum haq -
qın da KİV-dən vaxtında və düz gün
məlumat almaq hüququ vardır. Jur na -
listlər də baş vermiş hadisələr, törə -
dil miş cinayətlərlə bağlı faktları icti -
maiyyətə çatdırmalıdırlar. Lakin bu -
ra da çatdırılan informasiyanın for ması,
zamanı, təkrarlanma inter valı, küt lə -
nin, insanların psixoloji durumunun
nəzərə alınmaması əlavə prob lem lə -
rin yaranmasına zəmin ola bilər. Be lə
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MEDİADAN AQRESSİYA VƏ İNTİHARLARLA BAĞLI 
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Mediada aqressiv xarakterli informasiyaların psixoloji təsir effektləri
nəzərə alınmadan, tez-tez və qabardılmış formada verilməsi cəmiyyətdə
aqressivliyin, zorakılıq hallarının artmasına gətirib çıxarır. 

Məqalədə qeyd olunan məsələ ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət təhlil olun -
muş, medianın təsir effektləri araşdırılmışdır.

Aparılan təhlil və araşdırmalar əsasında problemin həlli üçün müvafiq
tövsiyələr verilmişdir. 

ANNOTASİYA

GİRİŞ



ki, media işçilərinin bəzən icti maiy -
yə tə təqdim etdikləri informa siya lar -
da həddən artıq “zorakı xır da lıq ları”
göstərməyə, cinayət lə rin tö rə dilmə
texnologiyasını hərtərəfli təsvir etmə -
yə meyli, etika nöqteyi-nə zərindən ge -
niş ictimaiyyətə açıl ması uyğun olma -
yan hadisələri şouya çevirmək cəhdi
cəmiyyət üçün, in san ların psixikası
üçün təhlükə mən bə yinə çevrilir. 

Tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı
ən əsas nəzəri və metodoloji mənbə
A.Banduranın biheviorizm çərçi və -
sində sosial öyrənmə ilə bağlı nə zə -
riy yəsidir [5, 6]. Bu nəzəriyyəyə
görə, aqressiv xarakterli səhnələrin
iz lənilməsi sosial öyrənmə proseslə -
rini oyadaraq yeni davranış tiplərinin
mənimsənilməsinə gətirib çıxarır.
Bununla bağlı qeyd etmək istərdik

ki, KİV-də qeyri-adi zorakılıqla bağlı
faciəli hadisələrin işıqlandırılma sın dan
sonra ona oxşar hadisələr tamamilə
başqa-başqa məkanlarda qeydə alı -
nır. İraqda Səddam Hüseynin asılma
səhnəsinin mediada şou formasında
nümayişindən sonra dünyanın müx -
tə lif yerlərində məhz özünü asma yo -
lu ilə intiharların sayı artmışdı[11]. 

Lakin, sosial öyrənmə nəzəriy yə -
si zorakılığın yalnız və hökmən tele-
viziyada aqressiv səhnələrin izlənil -
məsi ilə şərtləndiyini nəzərdə tutmur.
Sadəcə olaraq, bu konsepsiyaya gö -
rə, müəyyən həyat şəraitləri mənim -
sə nilmiş aqressiv vərdişlərlə birgə
aq ressiyaya gətirib çıxara bilir [4,
s.239-251]. Bu nəzəriyyəni ümumi -
ləş dirərək aşağıdakı sxem vasitəsilə
göstərə bilərik. 
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Sxem 1. Sosial öyrənmə nəzəriyyəsi baxımından aqressiv 
davranışın determinantları



Yəni bu sxemə əsasən deyə bilə -
rik ki, eyni bir reportaja və ya ve ri -
lişə minlərlə insan baxır və burada
aq ressiyaya öyrədici amillərin ha mı sı
hətta iştirak etmiş olsa belə, öy rə ni -
lən aqressiyanı möhkəmləndirən şəx si
keyfiyyət və psixoloji durum, həyat
şəraiti fərqli olduğundan hamının
zorakılıq edəcəyini, aqressiv bir akt
törədəcəyini qəti şəkildə demək ol -
maz. Lakin onu söyləyə bilərik ki, bu
cür reportaj aqressiv davranış üçün
potensial zəmin yaradır. 

Medianın insan psixikasına bu və
ya digər səviyyədə təsirini izah et -
mə yə çalışan digər maraqlı konsep-
siyalar da vardır ki, onlardan bəzi lə -
rinə də nəzər yetirməyi vacib hesab
edirik. Belə ki, bir çox psixoloji fe -
no menlərin mahiyyətini özünə məx -
sus tərzdə interpretasiya etməyə çalı -
şan psixofizioloji nəzəriyyələrə görə
[1,2,4], televiziyanın izlənil məsin dən
sonra yaranan aqressiyanın sə bə bi
ta  maşaçılarda yaranan hormonal də -
yişikliklərdir. Buna görə də, psixofi-
zioloji nəzəriyyələr insanın aqres si -
ya sının, zorakılıq törətməyə meyli-
nin onun hormonal vəziyyətindən
asılı ol duğunu göstərir, bu hormonal
və ziyyətin də, öz növbəsində, qis -
mən zorakılıq səhnələrinin nüma yi -
şin dən, fiziki parametrlərdən (şüa -
lan  ma dan) və s. asılı olduğunu iddia
edir dilər. Onların fikrinə görə, me -
diada zorakılığı izləyərkən insan öz

davranışındakı aqressivliyi artırmış
olur. 

Məsələyə psixoanalitik baxımdan
yanaşdıqda, qeyd etmək lazımdır ki,
freydizm xarici stimulların aqressi -
yanın yaranmasına olan təsirini sıfıra
endirərək, onu insanın əzəldən xis -
lətinə xas olan instinkti kimi nə zər -
dən keçirmişdir. Lakin bununla belə,
E.Fromm televiziyada zorakılıq
səhnələrinin göstərilməsini dəhşətli
darıxdırıcılıq hissinin kompen sa si -
ya sına olan cəhd kimi dəyər lən di rir -
di [4]. İnsanlar medianın onlara
təqdim etdiyi cinayətlər, fəlakətlər,
dəhşətli səhnələrlə dolu təsvirləri
passiv şəkildə acgözlüklə “udmaqla”
daxilində oyanıqlıq, həyəcan yarada-
raq özlərində olan darıxdırıcılıq his-
sini yüngülləşdirirlər. Lakin zora kı -
lığı passiv şəkildə izləmədən alınan
həzzi sadistik və dağıdıcı hərəkətlər
vasitəsilə aktiv həyəcana gəlmə və -
ziy yətindən cəmisi bir neçə addım
ayı rır. 

Onu da diqqətə çatdırmaq istər -
dik ki, psixoanaliz nöqteyi-nəzə rin -
dən aqressiya modellərinin mənim -
sə nilməsi üçün ən “təhlükəli” vaxt
axşam vaxtlarıdır. Elə məhz zora -
kılıq səhnələrinə də axşam vaxt la rın -
da daha çox rast gəlmək olur. Belə
ki, bu saatlarda insanda yorğunluq,
yuxululuq vəziyyəti çoxaldıqca özü -
nənəzarət və tənqidilik səviyyəsi
azal dığından davranışın neqativ mo -
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del ləri daha rahat mənimsənilir. Bun -
dan başqa, gecə vaxtları qavranılan
modellər sonradan yuxugörmələrdə
“yenidən işlənilərək” şüuraltı səviy -
yədə mənimsənilə bilər. Təəssüf ki,
televiziyadakı verilişlərin məz mu nu -
nun təhlili göstərir ki, zorakılıq səh -
nələrinin, aqressiv xarakterli infor -
masiyaların böyük əksəriyyəti məhz
axşam vaxtlarında tamaşaçılara təq -
dim olunur. 

Lakin, qeyd etdiyimiz mə qam -
larla yanaşı, məhz psixoanaliz katar-
sis ideyasını irəli sürərək insandakı
real aqressiyanın zorakılıq səhnə lə -
rini tamaşa etdikdə “boşaldığını”,
uzaqlaşdığını göstərirdi. 

Medianın insan psixikasına təsi -
rini araşdıran müasir tədqiqat çı lar -
dan Gerbener [8] televiziyada kri -
minalın təsvirinin real aləmdə olan
kriminallardan daha zorakı və təh lü -
kəli təqdim edildiyini müəyyənləş -
dirdi. Onun apardığı tədqiqatlar bi -
zim televiziyadan izlədiyimiz obraz -
ların internalizasiya olunması fikrini
uzaqlaşdıraraq, təqdim olunan aqres-
siv, kriminal xarakterli infor ma si ya -
ların insanlarda reallığın dəhşətli,
qorxunc obrazını yaratması ideyasını
dəstəklədi. 

Beləliklə də, mexanizm etibarilə
bu prosesi nəzərdən keçirsək belə

qə naətə gəlirik ki, televiziya, radio,
in ternet, gündəlik mətbuat ətraf
aləm  də baş verənlərdən xəbər tut-
maq üçün yeganə vasitədir. Televizi -
yada çoxsaylı kriminal xəbərlərlə
üz ləşən insanda elə təsəvvür for ma -
laşır ki, onun ətrafı elə bundan iba -
rətdir. Yəni eşidilən 1–2 informasiya
şişirdilir və insanda ümidsizlik, dep -
ressiya kimi hallar yaranır. 

Nəzərə alsaq ki, cəmiyyətin ci -
nayət, kriminal hadisələr, cəza, hə -
min cəzaların təyin olunmasına görə
mövcud ədalət məhkəmələrinin işi
və bu kimi digər məsələlərlə bağlı
bilgilərinin böyük əksəriyyəti media -
dan alınır, onda insanların bu sahədə
təsəvvürlərinin formalaşmasında
medianın təsirinin məntiqi cəhətdən
çox böyük olduğunu deyə bilərik. 

Apardığımız tədqiqat işində me -
diada yayımlanan zorakı, kriminal
xarakterli informasiyaların təhlili və
onun insanlara təsir effektlərinin
analizi aparılmışdır. Bununla əla qə -
dar nəzəriyyə və konsepsiyalar araş -
dırılmış, bu sahədə aparılan tədqiqat
işləri təhlil olunaraq ümumi ləş di ril -
miş, birbaşa mediada təqdim olunan
materiallar, informasiyalar analiz
olunmuşdur. Tədqiqat zamanı müşa -
hidə və sorğu üsullarından da isti -
fadə olunmuşdur. 
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Qeyd etdiyimiz kimi, insanların
cəmiyyətdə baş verən kriminogen du -
rum, zorakılıq və cinayətlər haq qın -
da bilik və təsəvvürləri əsas etibarilə
KİV vasitəsilə formalaşır. Apar dı ğı -
mız tədqiqata görə, Azərbaycanın efir
məkanında hüquqi-kriminal möv zu -
lar da xəbərlər demək olar ki, 30–
40% təşkil edir. 

Azərbaycanda kriminal xəbər lə rin
təqdim olunması zamanı, ən dəh şət li,
qəddar, amansız yolla həyata ke çi ri -
lən cinayət hadisələri haqqında re -
por taj təqdim olunmamışdan öncə
apa rıcılar “uşaqların, ürəyi və əsəb
sis temi zəif olanların ekran qar şı sın -
dan uzaqlaşmasını xahiş edirlər”. Psi -
xoloji cəhətdən bu məsələyə yanaş -
saq, məlum məsələdir ki, qadağan
olun muş şeylərə qarşı insanların ma -
rağı daha yüksək olur və bu cür mü -
raciət hesab edirik ki, insanların da -
ha çox maraqla ekrana diqqətini top -
la maq gücünə malikdir. 

Bu cür müraciətlərə tamaşaçıların
verdiyi reaksiyaları tədqiq etmək məq -
sədiylə apardığımız sorğuya “Televi-
ziyada aqressiya, zorakılıq və aman -
sız cinayətlərlə bağlı səhnələrin nü -
ma yişindən öncə “Ürəyi və əsəb sis -
te mi zəif olanların ekran qarşı sın dan
uzaqlaşmasını xahiş edirik” – müra ciə -
tinə reaksiyanız adətən necə olur?” –
sualına respondentlərin 87%-i “Daha

həvəslə nə göstəriləcəyini göz ləyi rəm”
cavabını vermiş, cəmisi 13%-i “Bax -
mamağa çalışır, televizoru ümu miy -
yət lə söndürür və ya baş qa kanala bax -
mağa çalışıram” bən dini qeyd etmişdir.

Beləliklə də, göründüyü kimi,
media işçiləri bu cür kadrların ve ril -
məsi zamanı onların bütün mə qam -
ları nəzərə alaraq, tamaşaçıları ön cə -
dən xəbərdar etməklə öz borcundan
çıxdıqlarını söyləsələr də, bu cür xə -
bərdarlıqların insanlarda insanlarda
daha böyük maraq doğurduğu faktı
ilə üzləşməli oluruq. 

Digər tərəfdən, telekanalların hər
biri kriminal xəbərlərin verilməsi sa -
həsində sanki biri-biriylə yarışa gi -
rib lər. Ayrıca kriminal xronika ilə bağlı
verilişlərin olmasına baxmayaraq,
gündəlik axşam xəbərlərinin içində
də, kriminal xarakterli, zorakılıqla
bağlı verilən informasiyaların sayı
art maqda davam edir. Qeyd etmə li -
yik ki, bu cür xəbərlər efir vaxtının
ən baxımlı hissəsində, yəni axşam
saat larında təqdim olunur. Hələ buna
məhz həmin saatlarda təqdim olunan
zorakılıq səhnələri ilə dolu filmləri
və verilişləri əlavə etsək, onda hər gün
işdən evə dönən insanların ətrafında
baş verənlərdən xəbər tutması üçün al -
dığı informasiyaların təxminən 60–
70%-nin zorakılıqla dolduğunu söy -
lə yə bilərik.
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Psixoloji qanunauyğunluqlara gö -
rə, hər-hansısa bir emosional qı cıq -
lan dırıcı stimul dəfələrlə tək rar lan -
dıq da ona qarşı emosional reaksiya
tədricən “sönməyə” başlayır. Mə sə -
lən: gündəlik xəbərlərdə hər gün müx -
 təlif variantlarda qan, meyid, qətllər
görən insan artıq belə şeylərə “öy rə -
şir”. Bu da onu deməyə əsas ve rir ki,
zo rakılıq, aqressiv səhnələrə də fə lər lə
baxılması tamaşaçıların hə min ha di -
sələrə gələcəkdə laqeydliyinə gətirib
çıxaracaqdır. 

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün bir
faktı qeyd etməliyəm ki, Sovetlər dö -
nəmində kriminal xarakterli xəbərlər
və zorakılıq səhnələrinin nümayişinə
ciddi nəzarət olduğu bir vaxtda, bu
kimi hadisələr, faktlarla üzləşmə in -
san larda şok yarada bilirdi. Yəni
uşaqların, hətta böyüklərin belə me yid,
insan cəsədi görməsi onların psi xi -
ka sı üçün ağır zərbə hesab olunurdu.
İndi isə yolda təsadüfən baş vermiş
bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını
tərk etmiş insanın cəsədi üzərində
uşaq  ların və gənclərin çox laqeyd
tərz də yığışdığını və soyuq qanlıqla
şa hidlik etdiyini nümayiş etdirən re -
por tajları izləyirik. Gündəlik gör dü yü
zorakı xarakterli səhnələr insanların
şüurunda belə hadisələri adiləşdirir. 

Apardığımız müşahidələr və təh -
lillər əsasında qeyd etmək istər dik
ki, son illər Azərbaycanda törə di lən
ci nayətlərin xarakterində yeni bir

meylin, dəyişikliyin şahidi oluruq.
Yə ni, ailə-məişət zəminində baş ve -
rən cinayət hadisələrinin – ərin ar va -
dı, arvadın ərini, ata-ananın övladını,
övladın valideyni, nənə-babanı qətlə
yetirməsi hallarını eşitmək get-gedə
adiləşməyə başlayır. KİV-in gündə -
lik xəbərləri sırasında bu qəbildən
olan informasiyalar çoxluq təşkil et -
məyə başlayıb. Burada, xüsusilə, baş
verən cinayətlərin xüsusi aman sız -
lıq la törədilməsi faktı diqqəti daha
çox çəkir. 

Təbii ki, bu qəbildən olan cina -
yət lər əvvəllər də olub, lakin, həmin
informasiyaların mediada işıqlandı -
rıl maması səbəbindən cəmiyyətin diq -
qətini də çəkmirdi. Lakin gün də lik
müxtəlif yollarla, müxtəlif səbəb lər -
dən törədilən zorakılıqların izlənil -
mə si aqressivliyə meylli şəxslərdə
aqressivliyi artıraraq, cinayətin törə -
dilmə üsullarını daha da qəd dar laş dı rır.

Məlum məsələdir ki, insanların
ha mısı eyni psixoloji xüsusiyyətlərə
malik deyil və eyni bir psixoloji du -
rumda da deyillər. Gündəlik həyat da
stressogen amillərin, frustrasiya ya -
radıcı faktorların artması insan psi xi -
kasını bir çox cəhətlər baxımından
zəif lədir. Apatiya, ruh düşkünlüyü,
ciddi sosial-iqtisadi sıxıntılar içində
olan, əsəb gərginliyi keçirən insan la -
rın ifrat səviyyədə zorakılıqla bağlı
informasiyaları qəbul etməsi onların
davranışının bu informasiyaların
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təsirindən yönləndirilməsinə gətirib
çıxara bilər. Çox vaxt intihar, qətl,
oğurluq törətməyə hazırlaşan şəxsə
son qərarını verməkdə məhz media
“dəstək” olur. Kriminal xronikanı
izləsək, adətən, qətl və intiharların
müəyyən fasilələrlə, lakin biri-biri-
nin ardınca serial xarakterində baş
verdiyinin şahidi oluruq. Məsələn
2012-ci ilin ilk 3 ayı ərzində Azər -
bay canda uşaqların atılması ilə bağlı
mediada ardıcıl informasiyalar yayım -
lanmışdı. Hətta bundan sonra icti -
maiyyətdə “uşaq qutularının” bizdə
də qoyulması ilə bağlı müzakirələr
də başlamışdır. 

Intiharla bağlı da maraqlı statisti-
ka və faktlar izlənilməkdədir. Mə sə -
lən: özünüasma yolu ilə intihar ha -
disəsinin bütün kanallarda yayım lan -
masından sonra bu yolla intihar etmə
sanki “dəbə” düşür. Yalnız 21 mart
2012-ci ildən 23 aprel 2012-ci ilə qə -
dər Azərbaycanda informasiya ka nal -
larından götürülmüş intiharla bağlı
məlumatları izləsək bu kimi maraqlı
faktları görə bilərik: 27 mart 2012-ci
il tarixində bir nəfər intihar etmiş
gənc qızın meyidinin dənizdən çıxa -
rıl ması ilə bağlı informasiyanın
yayım lanmasından sonra, 1 aprel
2012-ci il tarixinə kimi 2 nəfər özü -
nü dənizə atmağa cəhd etmiş, 1 nəfər
isə bu yolla intihar etmişdir. 

2013-cü ilin sonu, 2014-cü ilin
əv vəllərində respublikada ardı-ar -

dın ca özünüyandırmalar, özünü yan -
dırmağa cəhdlər, təhdidlər “epidemi -
ya” xarakteri almağa başlamış, hətta
bununla bağlı mediada bu cür ha di -
sə lərin təkrarlanmasında informasi ya
kanallarının böyük rolunun olması ilə
bağlı ciddi müzakirələr aparılmışdı. 

Diqqətə çatdırmaq istərdik ki,
qeyd etdiyimiz məsələ ilə bağlı fakt -
ların artmasını nəzərə alaraq, hətta
2000-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı intihar hallarının küt lə vi -
ləş məsinin qarşısının alınması üçün
KİV işçiləri üçün təlimat, tövsiyələr
də hazırlamışdır. Həmin təlimatda
D.Fillipsin apardığı tədqiqatların nəti -
cələri təqdim olunmuşdur. Bu araş -
dır malar sayəsində müəyyən olun muş -
dur ki, televiziyada suisid haqqında
informasiya verildikdən sonra 10 gün
ərzində cəmiyyətdə intihar etməyə
me yillilik, özünüöldürmə səviyyəsi
yüksək olur. 

Ümumiyyətlə, psixologiya və
psi xiatriyada KİV-in, bədii ədə biy yat -
ların, filmlərin təsiri altında imitasi ya
və təqlidlə bağlı insanların davra nı -
şını izah etmək üçün “Verter sindro-
mu”, “Veld sindromu”, “Lara Kroft
effekti” terminlər irəli sürülmüşdür. 

Göründüyü kimi, törədilən cina -
yət ekrandan görülmüş zorakılığın
imitasiyası, təqlidi də ola bilər. Bu
cür təqlid fenomeni “copycat crimes”
və ya təqlid – cinayət adlandırılır. Bu
cür cinayətlərə çoxlu misallar gətir -
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mək olar. Adətən, onlar televiziyada
zorakılıq səhnəsinin nümayişindən
çox az bir müddət sonra törədilir və
provakasiya yaradan məlumatın işıq -
landırılmasından təxminən dörd gün
sonra kəskin şəkildə azalır. 

Azərbaycan dilində bu prosesi xa -
 rakterizə etmək üçün güzəran hə ya -
tın da “Dəlinin yadına daş salır” mə -
səlini xatırladırlar. Yəni, kimin lə sə
mübahisə zamanı yerdən daşı gö tü rüb
kimisə vurmağı gətirməyən insana
“da şı başına çırpma” – deməklə, onun
beynində həmin situasiyada yeni bir
davranış modelini aktuallaşdırmaq olar. 

Tədqiqatlar göstərir ki, mediada
suisidlər haqqında verilən informa-
siyalar intiharların sayının art ma sın -
dan çox, intihar edən insan ların ha n sı
vasitələrdən istifadə etməsinə daha
çox təsir göstərir. Müəyyən yerlər var
ki, məsələn, körpülər, yüksək mər -
təbəli binalar, qalalar və s. – bunlar
ənənəvi olaraq intihar hadisələri ilə
əlaqələndirilir və həmin yerlərə

əlavə diqqətin cəlb edilməsi bir çox
insanlar tərəfindən məhz onlardan
istifadə ehtimalını artırmış olur. Ba -
kıda inşa edilən möhtəşəm “Kor -
oğlu” körpüsündən intiharlarla bağlı
reportajlardan sonra həmin körpü
insanlar arasında “İntihar körpüsü”
sta tusunu qazandı. Hətta müvafiq döv -
lət qurumları gələcək intiharların
qar şısını almaq üçün həmin kör pü -
nün xüsusi mühafizəyə alınmasını
qərara almışlar. 

Digər tərəfdən, Azərbaycanda
Kütləvi İnformasiya kanallarında
kri minal xarakterli informasiyaların
verilməsi zamanı təqdim olunan zo -
ra kılıq hallarının bəzilərində, xü su sən
də, ailə-məişət zəminində baş ver miş
cinayət hadisələrinin şərhi zamanı
media işçilərinin rəğbətləndirici, bə -
raətqazandırıcı mövqeyini müşahidə
etmək olar. Bu isə cəmiyyətdə gə lə -
cəkdə bu kimi aqressiv davranışların
möhkəmləndirilməsini şərtləndirə bi -
lər. 

Hesab edirik ki, problemin həlli
üçün bu məsələlər müvafiq dövlət qu -
 rumları tərəfindən nəzarətə gö tü rül -
 məli, insanlara psixoloji təsir effekt -
ləri nəzərə alınmaqla, infor ma siya la -
rın yayılmasını tənzimləyəcək xüsusi
təlimatların hazırlanması zə ru ridir. 

Problemin həlli istiqamətində,
biz də öz növbəmizdə, apardığımız

araşdırma və təhlillər əsasında, media -
da zorakı, kriminal xarakterli ha di sə -
ləri, intiharlarla bağlı informasiyaları
işıqlandırarkən aşağıdakı cəhətlərin
nəzərə alınmasını tövsiyə edərdik:

– İlk növbədə, KİV-də zorakı xa -
rakterli verilişlərin, kriminal
infor ma siyaların ayrıca, xüsusi
kanallarda, mətbu orqanlarında
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yayımlanması məqsədə mü va -
fiq dir;

– Suisid, kriminal hadisələrlə
bağ lı xəbərlərin ictimaiyyətə
çat dırılması zamanı hadisələrə
verilən şərhlərə ehtiyatla ya naş -
maq və həmin şərhlərin psixo-
loji təsir effektlərini nəzərə al -
maq lazımdır;

– İntiharlarla bağlı, ümumiyyətlə
zorakı xarakterli infor ma si ya -
ların, səhnələrin mümkün qədər
axşam saatlarında efirə veril -
mə sindən çəkinilməsi tövsiyə
olunur;

– Zorakı, kriminal xarakterli mə -
lumatların ictimaiyyətə çat dı rıl -

ması zamanı onların şişir dil mə si
və şouya çevrilməsindən çə kin -
mək lazımdır;

– İntiharların, törədilən zorakılıq
hallarının xarakterindən asılı
olmayaraq, onlar haqqında in -
for masiya verərkən bəraətverici
ifadələrdən, şərhlərdən istifadə
olunmamalıdır. 

Tədqiq etdiyimiz məsələ ilə
əla qədar hansısa bir hadisənin şəx -
siy yətlərarası münasibətlərdə ya -
ranan prob lemlərə, cəmiyyətdə baş
verən dəyişikliklərə, vəziyyətin
pisləş mə sinə təbii bir reaksiya kimi
təfsir et mək, şərh vermək tövsiyə
olunmur.

Apardığımız araşdırmalar göstə -
rir ki, uzun müddət zorakılıq səh nə -
lə rinin mediada təqdim olunması:

– Tamaşaçıların aqressiv dav ra -
nış larını artıra bilər;

– Aqressiyanın qabağını alan amil -
lərin rolunu azalda bilər;

– Aqressiyaya qarşı həssaslığı
küt ləşdirə bilər;

– Başqalarınıın çəkdiyi iztirabla-
ra və ya çətinliklərə qarşı la qeyd
münasibət formalaşdıra bilər;

– İnsanlarda qeyri-adekvat, real -
lığa uyğun gəlməyən həyat ob -
razları formalaşdıra bilər;

– Çevrəsində olan insanlarda baş
verə biləcək hadisələrə görə

səbəbsiz qorxu hissi yarada bi -
lər ki, bu da ümumilikdə insan-
lara qarşı inamsızlıq, şübhəlilik
kimi xüsusiyyətlərin forma laş -
ma sına zəmin yaradır. 

Apardığımız araşdırmalar gös -
tərdi ki, mediada zorakı xarakterli
in formasiyaların verilməsi insanların
psixikasına bu və ya digər dərəcədə
təsir etməklə yanaşı, cəmiyyətin kri-
minogen durumunda da dəyişiklik
yarada bilir. 

Bu dəyişikliklər çox təəssüf ki,
ək sər zamanlarda neqativ xarakter da -
 şıyır və zorakılıqların, cinayətlərin
sayının artmasında özünü göstərir.
Lakin, bu o demək deyildir ki, me dia -
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 da təqdim olunan zorakılıq cəmiy -
yətdə olan bütün zorakılıqların əsas
səbəbidir. Burada diqqəti çəkmək
istədiyimiz əsas məsələ ondadır ki,
media vasitəsilə təqdim olunan zo ra -
kılıq səhnələri kimlərinsə zo ra kılıq
tö rətməsi ehtimalını yüksəltməklə

yanaşı, törədilən zorakılıqların daha
amansız yollarla həyata keçirilmə
ehtimalını çoxaldır. 

Odur ki, hesab edirik ki, media
iş çiləri üçün bu sahədə maarif lən dir -
mə işlərinin aparılması və müvafiq
tə limatların verilməsi zəruridir. 
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THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF INFORMATION 
ON AGGRESSION AND SUICIDE DELIVERED THROUGH 

THE MEDIA ON THE BEHAVIOR OF PEOPLE

ABSTRACT

Presenting information aggressive nature in media, without regard to the
effects of psychological impact, often leads to increased aggression and vio-
lence in society.

The article analyzed the situation in Azerbaijan on the issue, examined
the effects of media influence.

The research, based on analysis and recommendations for solving the
problem are given.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИЙ 
ОБ АГРЕССИИ И СУИЦИДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ МЕДИИ,

НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ

РЕЗЮМЕ

Преподнесение информаций агрессивного характера, без учета эф -
фектов психологического влияния, часто и ярко выраженной форме при -
 водит к росту агрессивности и насилия в обществе.

В статье было проанализировано состояние в Азербайджане в связи
с отмеченной проблемой, изучены эффекты влияния медии.

Для разрешения проблемы на основе проведенного анализа и иссле-
дований были даны соответствующие рекомендации. 

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şura sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1)

Rəyçi R.V. Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 03 sentyabr 2014-cü ildə daxil olmuşdur
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Məqalədə pedaqoji kollek tiv -
də psixoloji iqlimin ya ran -

ma sında idarəetmənin rolundan bəhs
olunur. Əsas ideya ondan ibarətdir
ki, psixoloji iqlimin yaran ması, in ki -
şa fı hər şeydən əvvəl idarə oluna bi -
lən prosesdir. Burada məktəb rəh bər -
liyinin səriştəsindən, idarə etmək ba -
carığından çox şey asılıdır. Ümum -

təhsil məktəblərində idarə edənlərin
pedaqoji ustalığından və şəxsi key -
fiyyətlərindən asılı olaraq müs bət və
ya mənfi məktəbdaxili psixoloji iq -
lim formalaşa bilər. Xüsusilə məktəb
direktorunun şəxsi xüsusiy yətləri,
onun iş üslubu, insanlarla ilk növ bə -
də pedaqoji kollektivin ayrı-ayrı
üzv ləri və şagirdlərlə qarşılıqlı mü -
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Mediada aqressiv xarakterli informasiyaların psixoloji təsir effektləri
nəzərə alınmadan, tez-tez və qabardılmış formada verilməsi cəmiyyətdə
aqressivliyin, zorakılıq hallarının artmasına gətirib çıxarır. 

Məqalədə qeyd olunan məsələ ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət təhlil olun -
muş, medianın təsir effektləri araşdırılmışdır.

Aparılan təhlil və araşdırmalar əsasında problemin həlli üçün müvafiq
tövsiyələr verilmişdir. 
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nasibəti məktəbdaxili psixoloji iqlimin
yaranmasına, onun forma laş masına
təsir edən mühüm göstə ri ci dir. Yük -
sək səviyyəli idarəetmə bacarığı sa -
yə sində pedaqoji kollektivdə əlve -
rişli psixoloji iqlimin yaran ma sına
nail olmaq olar. 

Giriş. Pedaqoji kollektivdə psixo-
loji iqlimin yaranmasında idarəet mə -
nin rolu daim diqqət mərkəzində
olan problemlərdən biridir. Azərbay -
can alimlərindən Ə.S.Bayramov (1),
Ə.Ə.Əlizadə (2), M.H.Həmzəyev
(4), R.İ.Əliyev(3), rus alimlərindən
İ.V.Dubrovina(6), E.İ.Roqov(7),
V.M. Şepel (8) və başqaları pedaqoji
kollektivdə psixoloji iqlimin yaran -
ma sında idarəetmənin rolu ilə bağlı
maraqlı tədqiqatların müəllifidirlər.
Müa sir dövrdə də pedaqoji kollek -
tivdə psixoloji iqlimin yaranmasında
idarəetmənin rolunun öyrənilməsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Pedaqoji kollektivdə psixoloji
iqlimin yaranması problemi mahiy -
yət etibarilə müasir məktəb üçün
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
məktəb daxilində cərəyan edən istə -
ni lən hadisə ilk növbədə müvcud
məktəbdaxili psixoloji iqlimdən və
psixoloji iqlimin ən mühüm gös tə ri -
cisi olan çoxşaxəli münasibətlər şə -
bə kəsindən qaynaqlanır. Müxtəlif
vaxtlarda ayrı-ayrı tədqiqatçılar pe -
da qoji kollektivdə psixoloji iqlimin
daha əlverişli səviyyəyə çatması

üçün müxtəlif ideyalar irəli sürmüş -
lər. Bu zərurət isə ondan irəli gəlir ki,
psixoloji iqlim əlverişli olmadıqda
mək təb özünün ən başlıca funksi ya -
sını – təlim-tərbiyə funksiyasını-
uğur la həyata keçirə bilmir. Pedaqoji
kollektivdə psixoloji iqlimin əsasını
insanları başa düşmək arzusu və ba -
ca rığı təşkil edir. Psixoloji iqlim kol-
lektivin emosional əhvalını əks etdi-
rir. Pedaqoji kollektivin psixoloji
iqlimi kifayət qədər davamlı olması
ilə seçilir və insanların əhvalı, on la -
rın daxili aləmi, bir-birlərinə o cüm -
lə dən ətrafdakı hadisələrə münasi -
bəti ilə müəyyən olunur. Psixoloji iq -
lim əlverişli və ya əlverişsiz, sağlam
və ya qeyri-sağlam ola bilər. 

Pedaqoji kollektivdə psixoloji iq -
lim anlayışına şəxsiyyətlərarası, qrup -
daxili qarşılıqlı münasibətlərin əsas
faktoru kimi yanaşaraq onu bu cür
ifa də etmək olar: təhsil prosesinin bü -
 tün iştirakçılarının-şagird, müəl lim
və valideynlərin məktəb həyatının əsas
aspektlərindən, ümumi ünsiyyət üs -
lubundan razı qalmaları. 

Pedaqoji kollektivdə əlverişli psi-
xoloji iqlimi hər şeydən əvvəl müəl -
lim lərin əhval-ruhiyyəsi müəyyən
edir. Pedaqoji kollektivi ümumi məq -
səd birləşdirir-təhsil. Kollektivin möh -
kəmliyi və kollektivə daxil olan hər
bir şəxsin ümumi məqsədə tabe ol -
ması, onu dərk etməsi, kollektivin
məq səd və prinsiplərinə riayət
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etməsi vacib şərtlərdəndir. Əlverişsiz
psixoloji iqlim pedaqoji kollektivin
mü nasibətlərinə və eyni zamanda şa -
gird-müəllim münasibətlərinə ciddi
təsir edir. 

Pedaqoji kollektividə psixoloji iq -
limin yaranmasında idarəetmə üs lu -
bunun mühüm rolu var. Müəyyən
olunmuşdur ki, məktəbdaxili psixoloji
iqlim rəhbərlik üslubundan, rəhbərin
professional və şəxsi keyfiyyətlərin -
dən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Rəh bərlik üslubunun kollektivdəki
münasibətlərə təsiri bir çox tədqi qat -
çılar tərəfindən araşdırılsa da, rəhbər
şəxsiyyətinin psixoloji iqlimə təsiri
kifayət qədər öyrənilməyib. Bu isə
onunla bağlıdır ki, bütün tədqi qat lar -
da rəhbərin profesional əhəmiyyətli
keyfiyyətlərinin öyrənilməsinə üs tün -
 lük verilib. Əlbəttə ki, rəhbərin pro -
fessional keyfiyyətlərinin öyrə nil -
məsi mühüm elmi-tədqiqat tap şı rı ğı dır,
lakin unutmaq olmaz ki, ida rəetmə
tək liderin tabeliyində olan işçilərə
istiqamətlənmiş təsir sahəsi de yil, ən
başlıcası subyekt-subyekt xa rakteri
daşıyan qarşılıqlı fəaliyyət sahəsidir.
Buna görə də pedaqoji kollektivdə
psixoloji iqlim probleminin ma hiy -
yəti araşdırılarkən liderin bacarıq və
qabiliyyətlərini təkcə idarəçilik qə -
rarlarını icra edə bilmək baxımından
deyil, həm də şəxsiy yət lərarası ün -
siy yətə nə dərəcədə nail ol ması baxı -
mından araşdırmaq va cibdir. 

İstənilən məktəbdə məktəb direk-
torunun dəyişilməsi mövcud psixo-
loji iqlimdə də bir sıra dəyişiklik lə -
rin meydana gəlməsinə səbəb olur.
Müxtəlif təbəqəyə, yaşa, fərqli fərdi
xüsusiyyətlərə malik olan insan
kollektivində məktəbdaxili psixoloji
iqlimi nəzərə almayan, onun möv -
cud luğuna, idarə olunmasına ikinci
dərəcəli iş kimi baxan məktəb direk-
toru heç cür yüksək səviyyəli idarə -
etməyə, işdə müvəffəqiyyətə nail ola
bilməz. Pedaqoji kollektivdə psixo-
loji iqlimin idarə olunması məktəb
di rektorlarından bir sıra xüsu siy yət -
lərə malik olmalarını tələb edir. İlk
növbədə məktəb direktoru demokra-
tik əhval-ruhiyyəli insan olmalı, baş -
qa larına hörmətlə yanaşmağı bacar -
malı, baş verə biləcək hər hansı bir
konflikti hər kəsdən əvvəl duymalı,
nəticələri öncədən görməli, uzaq gö -
rənliyi, fəhmi ilə seçilməli, insan la rın
rəğbətini qazanmağı bacarmalıdır.
Obyektivlik, prinsipiallıq, xeyir xah -
lıq, tez və ağıllı qərar qəbul etmək
ba carığı, tələbkarlıq, səbr və təmkin
onun əsas xüsusiyyətlərinə çevril mə -
lidir. Nəzərə almalıdır ki, kolektivin
uğurları, təlim-tərbiyə prosesinin sə -
viyyəsi, şagirdlərin müvəffəqiyyət
də rəcəsi məktəbdaxili psixoloji iq -
lim dən birbaşa asılıdır. Hesab edirik
ki, məktəbə qədəm qoyduğu gündən
başlayaraq hər bir məktəb direktoru
ilk növbədə psixoloji iqlimin əlve -
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rişli olmasına çalışmalı, məsələni daim
diqqət mərkəzində saxlamalı, onun
idarə olunmasında əsas maraqlı tərəf
olunmalıdır. 

İdarəetmənin əsas məqsədi – pe -
da qoji kollektivdə iş prosesinin plan -
laşdırılması, işin motivi və nəzarətin
təşkili vasitəsilə kollektivlərin məq -
sə dinə çatmasını həyata keçirməkdir.
Məqsədin həyata keçirilməsində rəh -
bərlik üslubundan çox şey asılıdır.
Rəhbərlik üslubu kollektivlə mü na -
si bətləri ifadə edir. Müxtəlif ədə biy -
yatları nəzərdən keçirdikdə rəhbərlik
üslubunun 3 əsas növünün fərqləndi -
ril diyinin şahidi oluruq: 1. avtoritar,
2. demokratik, 3. liberal. 

Rəhbərlik üslubunun hər 3 növü -
nə pedaqoji kollektivlərdə rast gəl mək
mümkündür. Lakin istənilən pedaqoji
kollektivdə demokratik rəhbərlik üs -
lubunun həmkarlar tərəfindən daha
çox təqdir olunduğunun şahidi olu-
ruq. Hətta pedaqoji kollektiv üzvləri
arasında demokratik əhval-ruhiy yə -
dən kənar olan, iş prosesində avtori-
tar və ya liberal iş üslubu ilə fərqlə -
nən lər də çox vaxt demokratik rəh -
bər lik üslubunun daha əlverişli oldu -
ğunu inkar etmir, ona üstünlük verirlər.

Ümumtəhsil müəssisələrinin da -
xili idarə olunmasının əsas xarakte-
rik cəhətləri aşağıdakılardan ibarət -
dir: kollektivdə əlverişli psixoloji iqli -
min yaranmasının vacibliyi, müəl li -
min əməyinin kütlə tərəfindən qiy -

mətləndirilməsi və hörmət olunması,
məktəb kollektivi daxilində şəx siy -
yət lərarası əlaqələrin qurulması. 

Kollektivdə psixoloji iqlim de dik -
də onun birliyi, vəhdəti nəzər də tutulur:

– intellektual cəhətdən-dü şün cə -
lə rin, dəyərlər orientasiyasının
vəhdəti;

– emosional cəhətdən-kollektiv
üzv lərinin emosional nöqteyi-
nəzərdən vəhdəti;

– iradi cəhətdən-düzgün qərar qə -
bul etmək lazım gəldikdə kol-
lektivin öz iradəsini bil dir mək -
də yekdil nəticəyə gəlməsi. 

Kollektiv və qrupun psixoloji iq -
limi dedikdə qeyd olunanlar nəzərə
alınmalıdır:

– həmkarlar qrupunun sosial-psi -
xo loji xüsusiyyətlərinin yekun
portreti;

– psixoloji əhval-ruhiyyə;
– üzvlər arasındakı qarşılıqlı mü -

na sibətin üstünlük təşkil edən
cə həti;

– vəziyyətin xarakteristikasının
ümumi qiymətləndirilməsi. 

Kollektivin psixoloji iqlimində
onun üzvlərinin psixi uyğunluq sə viy -
yəsi mühüm rol oynayır. Psixi uy ğun -
 luq-işçi qrupun üzvləri arasında
möh kəm əlaqələrin qurulmasından iba -
rətdir. Qrup üzvlərinin psixoloji xü -
su siyyətləri ilə şərtlənən dəyərlərin
ümumi məqsədə yönəlməsi qrup üzv -
ləri arasında möhkəm əlaqələrin ol -
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ma sını özündə əks etdirir. Də yərlərin
ümumi məqsədə yönəlməsi xeyir və
şərin, mənəviyyatın, zənginləş mə nin,
dərk etmənin və s. insani normalara
uyğunluğunda özünü biruzə verir. 

Psixi uyğunluq sosial-psixoloji
iqli min formalaşmasında müəy yən -
edici faktordur. Psixi uyğunluq-kol-
lektiv üzvlərinin səmərəli və birgə
fəaliyyətinin nəticəsi kimi özünü bi -
ru zə verir. Psixi uyğunluğun əsa sən
aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər:

1. Psixofizioloji uyğunluq de -
dikdə-intellekt, emosiya və is -
tək lərin, emosional-iradi reak -
si yaların uyğunluğu, birgə fəa -
liyyət tempinin sinxron laş dı rıl -
ması (uyğunluğu)nəzərdə tutu-
lur. 

2. Sosial-psixoloji uyğunluq de -
dikdə – sosial məqsədlərin, tə -
ləbatların, maraqların ümu mi -
liyi nəzərdə tutulur. 

Psixi uyğunluğun təhlili zamanı
insanların xarakteri və psixi meyli ilə
müəyyən olunan kommunikativ dav -
ra nışın tiplərini nəzərə almaq lazım -
dır. Rus alimi V.M.Şepelin təs ni fa -
tına görə kommunikativ davranışa
əsasən insanların aşağıdakı tipləri
fərqləndirilir:

– kollektivçilər-ünsiyyətli, istə ni -
lən başlanğıcı dəstəkləyən, tə -
şəbbüskar insanlar;

– fərdiyyətçilər-tapşırığı tək ye ri -
nə yetirməyə meyilli, şəxsi mə -

suliyyət hissinin yüksək olması
ilə seçilənlər;

– iddiaçılar-işin yerinə yetiril mə -
si zamanı şöhrətpərəstliyə, kü -
sə yənliyə, diqqət mərkəzində
olmağa meylli insanlar;

– təqlidçilər-çətinlikdən qaçan,
baş qalarının hərəkətlərini təqlid
edənlər;

– passivlər(uyğunlaşanlar)-zəif
iradəli, cəhd göstərməyən və
kə nar təsirlərə məruz qalanlar;

– təcrid olunmuşlar-ünsiyyətə gir -
mirlər, yorucu, zəhlətökən xa -
rakterə malikdirlər(8).

Pedaqoji kollektivdə müsbət psi-
xoloji iqlimin formalaşması son də -
rəcə ciddi mənəvi məsələdir. Mək təb -
də müəllimin işinə təsir edən vacib
xüsusiyyətlərdən biri də şəxsi fəaliy -
yə tinin daim obyektiv qiymət lən di -
rilməsindən ibarətdir. Müəllimin
pedaqoji fəaliyyətdən razı qalması
üçün, məktəb direktorları sosial-psi-
xoloji cəhətdən onların işini qiy mət -
ləndirməlidirlər. Məktəb müəllim lə -
rinin işinin xüsusiyyətlərini təhlil
edər kən nəzərə alınmalıdır ki, müəl -
limlərin çoxu üçün profesional fəaliy -
yət özünü ifadənin, özünü reallaş dır -
manın və həyatda uğur qazanmanın
əsas yollarından biridir. Vaxtın çox
hissəsini işə həsr etməklə, müəllim -
lər hətta boş vaxtlarında da məktəb
işləri ilə məşğul olurlar: dəftər yox -
la yırlar, didaktik və metodik materi-
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allar hazırlayırlar, dərsə və müxtəlif
tədbirlərə hazırlaşırlar. Müəllimin
işi nə qarşı məktəb rəhbərliyi tərə fin -
dən laqeydlik, qarşılıqlı anlamanın
olmaması, kollektivdə sosial-psixo-
loji iqlimi yarada bilmək bacarığının
aşağı səviyyədə olması neqativ hal -
ların yaranmasına səbəb olur, bunun
da nəticəsində müəllimlərin məktəbə
sosial və profesional cəhətdən la qeyd -
 liyi, həvəssizliyi yaranır. Öz üzə rinə
məktəbin və kollektivin hərtərəfli,
keyfiyyətli işinə təsir edən bir çox
məsələlərlə bağlı məsuliyyət götürən
məktəb direktoru öz həmkarlarının
emosional vəziyyətinə də diqqət ye -
tir məlidir. Ancaq öz profesional fəa -
liyyətindən yüksək səviyyədə məm-
nunluq tədris prosesinin səmərəli
təş kilinin əsas şərtinə və keyfiyyət
göstəricisinə çevrilə bilər. 

İnsanlar hər zaman gördükləri işin
başqaları tərəfindən təqdir olun ma sı -
na daxili ehtiyac hiss edirlər. Düz -
dür, bir çoxları bəzən bu istəyi açıq
şəkildə dilə gətirmirlər. Lakin bu heç
də o demək deyil ki, onlarda digər -
ləri, xüsusilə rəhbər işçi tərə fin dən
təqdir olunmağa daxili ehtiyac hissi
yoxdur. Başqaları tərəfindən işinin
qiymətləndirilməsinə olan daxili tələ -
bat hissi pedaqoji kollektivlərdə da -
ha tez-tez müşahidə olunan bir hal -
dır. Bəzən eyni fənni tədris edən
müəl limlər arasında gizli və ya açıq
rəqabətin getdiyinin şahidi oluruq.

Hər bir müəllim öz tədris etdiyi fənni
həmkarı ilə müqayisədə daha yaxşı
bil diyini və şagirdlərə aşıladığını
baş qalarına çatdırmağa çalışır. Hətta
bəzən bir müəllim digərinin özündən
daha güclü, bilikli və səriştəli oldu -
ğunu bildiyi halda bunu etiraf etmək
onun üçün çətin bir işə çevrilir.
Sanki müəllimlər arasında öz üstün -
lüyünü təsdiq etmək uğrunda müba -
rizə gedir. Xüsusilə, ibtidai sinif
müəl limləri arasında bu cür hallara
tez-tez rast gəlmək mümkündür. Çox
vaxt paralel siniflərdə dərs deyən ib -
tidai sinif müəllimləri arasında san ki
bir yarışma gedir. Biri digərindən da -
ha üstün, daha savadlı olduğunu sü -
but etməyə çalışır. Nəticədə yaranan
daxili gərginlik, emosional oyanıq lıq,
özünü təsdiq etmə meyli çox vaxt
müəllimin real imkanları ilə üst-üstə
düşmədiyindən bir sıra prob lemlər
yaranır. Daimi əsəbilik, insanlarla
mü nasibətlərdə gərginlik, neqativ
hisslər-paxıllıq, həsəd, qeyri-səmi -
milik və s. bir-birini əvəz edir. Son
nə ticədə yaranan bu vəziyyətdən
daha çox zərər çəkənlər isə şagirdlər
olur. Müəllimin pis əhval-ruhiyyəsi,
daimi əsəbiliyi sinifdə mövcud olan
psixoloji iqlimə də təsirsiz ötüşmür.
Çox vaxt şagirdlər sanki müəllimin
ne qativ hisslərin qurbanına çev ri lir -
lər. Müəllim öz acığını şagirdlərdən
çıxır, əsəbiliyi, mənfi əhval-ruhiy -
yəsi şagirdlərə də sirayət edir. 
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Müəllimlər üçün sağlam, əlverişli
psixoloji mühit yaradaraq, onların
əmə  yini qiymətləndirərək, pedaqoq -
la rın özünüqiymətləndirməsinin yük -
səldilməsini formalaşdıraraq, peda-
qoji kollektivdə, valideynlər, şagird -
lər, məktəb rəhbərliyi arasında inamlı
münasibətə nail olaraq, direktorlar
müəllimlərin hansısa kobud və dü şü -
nülməmiş münasibət nəticə sin də
inamsızlıq və qorxu hiss etmələri ki -
mi tez-tez rast gəlinən situasiyalar-
dan qaçmağa çalışmalıdırlar. 

İdarəetmədə fəaliyyətində mək -
təb direktorları qeyd olunan psixolo-
ji vəzifələri həyata keçirməlidirlər:

Birincisi, pedaqoji kollektivlərdə
iş elə təşkil olunmalıdır ki, üzvlər bir-
birləri ilə daimi ünsiyyətdə olsunlar.

İkincisi, pedaqoji kollektivdə ümu -
 mi komanda əhval-ruhiyyəsi olmalı dır. 

Üçüncüsü, əgər ümumi işə ziyan
vurmursa, kollektiv daxilində for ma -
laşan qrupları dağıtmağa çalışmaq
la zım deyil. Burada müəllimlərin
bir-birləri ilə zərərli münaqişə təc rü -
bələri istisna təşkil edir. 

Dördüncüsü, məktəb direktoru
müəllimlərin profesional fəallığının
artması üçün şərait yaratmalı, o cüm -
lədən pedaqoji kollektivin məktəb
hü dudlarından kənardakı sosial fəal -
lığını qiymətləndirməlidirlər. 

Ümumiyyətlə, heç də mürəkkəb
olmayan psixoloji formullar var,
bunları tətbiq edərək məktəb direk-

toru öz idarəetmə işini savadlı şəkil -
də nizmlaya bilər:

1. Kollektivin hər bir üzvü iş pro -
sesində daha da təkmilləşir. Nəticədə
isə profesional cəhətdən qiymət lən di -
 rilməyə, özünühörmətə ehtiyac du yur. 

2. Müəllimin nüfüzunu qorumaq,
onun fəaliyyətini, statusunu qiymət -
lən dirmək, profesional inamsızlıq və
işdən narazı qalmağa yol verməmək
lazımdır. 

3. Məktəbdaxili psixoloji iqlimi
qo rumaq naminə kollektiv üzvləri ilə
əlverişli münasibət qurmaq və xoş
ünsiyyəti qorumaq faydalıdır. 

Pedaqoji kollektivlər müxtəlif xa -
rakter xüsusiyyətlərinə malik in san -
ların iş prosesində birləşməsi nəti cə -
sində yaranır. Kollektiv üzvlərinin
xarakterlərini dəyişmək və ya buna
cəhd etmək çox vaxt arzu olunan
nəti cəni əldə etməyə imkan vermir.
Lakin kollektiv üzvlərinin rəftar və
davranışına təsir etmək mümkündür.
Bu isə öz növbəsində liderdən yük -
sək idarəçilik qabiliyyətinin olma-
sını tələb edir. Səriştəli rəhbər kol-
lektivin hər bir üzvü ilə düzgün ün -
siy yət quraraq, onu ruh yüksəkliyi
ilə işləməyə sövq edərək düzgün mo -
tivasiyanın yaranmasına səbəb ola
bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, peda-
qoji kollektivdə əlverişli psixoloji
iq limin yaranmasında motivasiyadan
çox şey asılıdır. Bu yolla pedaqoji
kollektivin hər bir üzvünü məhsuldar
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fəaliyyətə cəlb etmək mümkündür.
Pedaqoji kollektivin üzvlərinə öz bi -
lik və bacarıqlarını nümayiş etdir mək
üçün şərait yaradılmalı, yeri gəl dik -
də həvəsləndirmələrə yolverilməli,
yerli-yersiz işinə müdaxilə olun ma -
malı, istənilən köməklik göstəril mə -
li dir. Hər kəs işin məqsədi və göz lə -
ni lən nəticə haqqında ətraflı məlu -
mata malik olmalidir. Özünə inamın
yaradılması da burada çox böyük rol
oynayır. Müəllim öz işinə, bilik və
bacarığına inana bilər, lakin lider on -
da bu inamın zədələnməsinə yol aç dıq -
da onun daxili inam hissi sarsıla və o
istədiyi kimi fəaliyyət göstərməyə bi -
 lər. Yaranmış demotivasiya nəti cədə
onun öz işindən məmnunluq duy ma -
ma sına, inamsızlığa və öz peşəsinə
olan marağın tədricən azal masına
səbəb ola bilər. 

Kollektivdə hər kəsin rəftar və dav -
ranışı başqalarına təsirsiz ötüş mür.
Əslində kollektiv üzvləri bir-bir lə -
rin dən qarşılıqlı asılılıq şəraitində
işləyir və fəaliyyət göstərirlər. Ayrı-
ayrı insanların xarakterik xüsusiy yət -
 ləri, rəftar və davranışları son nə ti cə də
kollektivin özünəməxsus psixoloji
iqliminin formalaşmasına sə bəb olur.
Deməli, kollektivdə for ma la şan psi-
xoloji iqlimi kollektiv üzvlərinin
özləri yaradırlar. 

2. Məsələnin qoyuluşu. Məlum -
dur ki, pedaqoji kollektivdə psixoloji
iqlimin formalaşmasına qarşılıqlı

əlaqədə olan bir sıra amillər təsir gös -
tərir. Psixoloji iqlimə əhəmiyyətli
də rəcədə təsir göstərən amillər içəri -
sində rəhbərlik üslubu xüsusilə həll -
edici rol oynaması ilə diqqəti cəlb
edir. Bunu əsas götürərək pedaqoji
kollektivə rəhbərlik üslubunun müəy -
yənləşdirilməsi ilə bağlı sorğudan isti -
fadə olunmuş, nəticələr işlənil miş dir. 

3. Metod. Pedaqoji kollektivdə psi -
xoloji iqlimin yaranmasında rəh bər -
lik üslubunun müəyyən olunması
məqsədilə 70 nəfər müxtəlif mək təb -
lərdən olan müəllim arasında aşa ğı -
da kı sualları özündə əks etdirən sor -
ğu keçirilmişdir:

1. Məktəb rəhbərliyi ilə mü na si -
bət lərinizdən razısınızmı?

2. Məktəb direktorunun rəhbərlik
üslubu sizi qane edirmi?

3. Sizcə məktəbinizin direktoru
öz fəaliyyət istiqamətinə görə
hansı rəhbərlik üslubuna daha
yaxındır:avtoritar, avtokratik,
demokratik, yoxsa liberal

4.  Sizcə, məktəb direktoru müəl -
lim lərlə münasibətində daha
çox nəyi qiymətləndirir?

5. Məktəb rəhbərliyi hər hansı bir
problemin həlli zamanı kollek-
tivin rəyini nəzərə alırmı?

6. Məktəb rəhbərliyi baş verən
ha disələrlə bağlı, o cümlədən
ümumi idatrəetmə sisteminin
vəziyyəti barədə sizə informa-
siya verirmi? 
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7. Kollektivdə tez-tez müna qi -
şələr baş verirmi?

8. Kollektivin pedaqoji fəaliy yə -
tini necə qiymət lən dirirsiniz:
yük sək, orta, aşağı. 

9. Rəhbərlik yeri gəldikdə şəxsi
problemləriniz, sağlam lı ğı nız la
maraqlanır, sizə qayğı gös tə rir mi?

10. Yaradıcılıq imkanlarınızın in -
kişaf etdirilməsi üçün rəh bər -
lik tərəfindən şərait yara dı lır mı?

11. Məktəb direktorunun rəh bər -
lik üslubu kollektiv üzv lə ri nin
davranışına, işə münasibət lə -
ri nə, ümumi psixoloji iqlimə
necə təsir göstərir?

12. Məktəb direktorunun rəhbər -
lik üslubu kollektivin səmə rə li
fəaliyyətinə necə təsir gös tə rir?

Sorğunun nəticələri aşağıdakı
cəd vəldəki kimi ümumi ləş di ril miş -
dir:

Müəllimlər suallara cavab verər -
kən, eləcə də aparılan müzakirələr
nə ti cəsində aydın oldu ki, avtoritar
rəhbərlik üslubunun üstünlük təşkil
etdiyi məktəblərdə insan faktoru,
müəllim şəxsiyyəti və kollektivin rə -
yi nəzərə alınmır. Burada əsas mə sə lə
işin yerinə yetirilməsi, tapşırıqların
öhdəsindən gəlməkdən ibarətdir. 

Müəllimlərin daha çox üstünlük
verdikləri və ideal hesab etdikləri rəh -
bərlik üslubu demokratik rəhbərlik

üslubudur. Demokratik rəhbərlik üslu -
bunun üstünlük təşkil etdiyi mək təb -
lərdə yüksək komanda əhval-ruhiy -
yə si, səmərəli fəaliyyət və müsbət
psixoloji iqlim hökm sürür. Kollek-
tiv üzvlərinin yaradıcılıq imkanla rı nın
üzə çıxarılması üçün şərait yaradılır. 

Liberal rəhbərlik üslubunun möv -
cud olduğu məktəblərdə istər pedaqo ji
fəaliyyətə, istərsə də əlverişli psi xo -
loji iqlimin yaradılmasına laqeydlik
göstərilir. Rəhbərlik faktiki olaraq
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Pedaqoji kollektivə rəhbərlik üslubunun müəllimlər tərəfindən qiy mət -
ləndirilməsi:

№
Pedaqoji kollektivə 
rəhbərlik üslubu

Cavabların 
sayı (%-lə)

1. Avtoritar rəhbərlik üslubunun üstünlük təşkil etməsi 20

2.
Demokratik rəhbərlik üslubunun üstünlük təşkil

etməsi
48

3. Liberal rəhbərlik üslubunun üstünlük təşkil etməsi 32



işdən uzaqdır və sadəcə olaraq bəzi
la zımi informasiyaları tabeliyində
olan lara ötürməklə kifayətlənir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, peda-
qoji kollektivə rəhbərlik edən şəxsin
rəhbərlik üslubunun yaratdığı əhval-
ruhiyyə ümumi psixoloji iqlimə tə -
sirsiz ötüşmür və bu həmkarlarla ya -
naşı, şagirdlərin də bir şəxsiyyət kimi
formalaşmalarında mühüm rol oynayır. 

4. Nəticə. 
1. Pedaqoji kollektivdə psixoloji

iq li min yaranmasında idarəetmənin
rolu kifayət qədər öyrənilməyib. Bu
baxımdan problemin tədqiqi maraq
do ğurur və aktuallığı ilə diqqəti cəlb
edir. 

2. Təqdim olunan metodlar, töv -
si yələr pedaqoji kollektivdə psixoloji
iqlimin daha da əlverişli olmasına
zəmin yaradır, o cümlədən gələcək
fəa liyyət istiqamətinin düzgün se çil -
məsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

3. Əldə olunan nəticələrə istinad
etməklə pedaqoji kollektivlərdə psi-
xoloji iqlimin əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırılmasına və nöqsanların ara -
dan qaldırılmasına nail olmaq olar. 

Ümumiyyətlə, pedaqoji kollek tiv -
də psixoloji iqlimin yaranmasında
idarəetmənin əvəzsiz rolu vardır.
İda rəetmə düzgün təşkil olunduqda
fəaliyyətin məqsədini hamı aydın
dərk edir, kollektiv üzvləri qarşıya
qoyulan vəzifələri icra etməyə hazır

olur, iş qabiliyyəti yüksəlir, hər hansı
bir konfliktin baş verməsi kollektivin
daxili əzmini sarsıda bilmir. Adətən
bu cür kollektivlər cəmiyyət həya tın -
da da fəal iştirak edir, ictimai işlərdə
ön sıralarda olurlar. Emosional cəhət -
dən təmin olunma kollektiv üzvlərini
bir-birinə daha da yaxınlaşdırır, on -
lar arasında doğmalıq, psixoloji uyuş -
ma yaranır. 

Əslində şəxsiyyətlərarası müna -
si bətlər mövcud psixoloji şəraitdə
ya ranır və inkişaf edir. Yaranmış
şəx siyyətlərarası münasibətlər isə
son nəticədə müvafiq psixoloji iqli-
min meydana gəlməsinə səbəb olur.
Lakin buna baxmayaraq psixoloji
iqlimin yaranmasında idarəetmənin
rolunu inkar etmək qeyri-müm kün -
dür. İdarəetmədə kollektivdəki möv -
cud psixoloji iqlim nəzərə alınmalı,
inkar olunmamalıdır, mənfi cəhətləri
vaxtında islah olunmalı, müsbət cə -
hətləri isə inkişaf etdirilməlidir. Bu
isə şübhəsiz ki, pedaqoji kollektiv
rəh bərliyinin (direktor, direktor müa -
vinləri) səriştəsindən, işin öhdəsin dən
gəlmək bacarığından asılıdır. İda rəet -
mənin mövcud psixoloj iqlimə uyğun
təşkili və idarə olunması kollektivin
uğurlu inkişafı üçün ən səmərəli yol-
dur. Bu halda kollektivin iş qabiliy -
yəti daha da artar və pedaqoji kol lek -
tivdə psixoloji iqlim istənilən səviy -
yədə olar. 
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В статье речь идет о роли управленчества в формировании внутри-
школьного психологического климата. Основная идея статьи заключа-
ется в том, что создание и развитие внутришкольного психологическо-
го климата, прежде всего-это управляемый процесс. Здесь многое зави-
сит от способности управлять и компетентности школьного руковод-
ства. В зависимости от того, какой уровень мастерства у школьного
руковадителя, может быть сформирован положительный или отрица-
тельный психологический климат. В частности, важнейшим показате-
лем является то, что директор школы своими личностными характери-
стиками, стилем работы с людьми, в первую очередь, взаимоотноше-
ниями с отдельными членами педагогического коллектива и учащимся
влияет на внутришкольный психологический климат и его формирова-
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ние. Таким образом, на основе проведенных анализов, мы пришли к
такому выводу, что в создании психологического климата в педагогиче-
ском коллективе роль управленчества велика. Благодаря способности
высокоуровневого управления может быть сформирован благоприят -
ный внутришкольный психологический климат. 

THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE FORMATION 
OF THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE 

OF TEACHING STAFF 

ABSTRACT

The article is about the role of school-based management in the formation
of psychological climate. The main idea of the article is that the emergence
of climate interschool mental development is first and foremost a process
that can be managed. 

A lot depends on the competence of the management of the schools
ability to manage. Pedagogical skill of the operator, depending on the clima-
te there may be positive or negative psychological climate. 

The style of his svork, particularly those personal characteristic
director of the school of indvidual members of the teaching staff and puplis,
school-based interaction is an impoatant indicator of psychologicalclimate
that affect its formation. 

Based on the analysis, ve came to conclusion that in teaching staff
governance plays an important role in the formation of the psychological
climate. 

Thanks to fovorable psychological climate school high-level management
that can be formed. 
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Bütün dövrlərdə müəllim-şa -
gird münasibətlərinə onun aid

olduğu zamana məxsus spesifik xü -

su siyyətlər, ənənələr, tendensiyalar
təsir etmişdir. Bəşəriyyət yaranandan
bu günədək öyrədənlə (müəllim) öy -
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Məqalədə qloballaşan dünyada gedən proseslərin müəllim-şagird
münasibətlərinə təsirindən danışılır. Qloballaşma cəmiyyətin əksər sahə -
lərinə nüfuz etdiyi kimi, təhsildə və onun inkişafında da müəyyən izlər bura -
xır. Pedaqoji prosesdə əsas meyarlardan biri ünsiyyət və bundan formalaşan
münasibətlərin məcmusudur. Yaşadığımız dövrdə təlim prosesində müəllimlə
şagird arasında formalaşan münasibət öz fərqliliyi ilə seçilir. Bu günün
şagirdi öz dünyagörüşündə, əldə etdiyi informasiyanı təhlil etməsində, həyat
hadisələrinə göstərdiyi münasibətdə daha fərqli və üstün mövqeyə sahibdir.
Belə bir səviyyənin şagirddə olması dərs prosesində müəllimin üzərinə bö -
yük məsuliyyət qoymuş olur. 

Müasir təlim texnologiyalarının təlim-tədris prosesinə tətbiqi qlobal laş -
manın təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər. Müasir müəllim təlim prosesinin
uğurlu alınması üçün yüksək pedaqoji keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu, eyni
zamanda, qloballaşmanın tələbi kimi ortaya çıxır.

Məqalədə bütün bu məqamlar təhlil olunaraq müəyyən nəticələrə gəlinir.

ANNOTASİYA

GİRİŞ



rə nən (şagird) arasında olan mü na si -
bətlər nəinki onların özlərinin sfera -
sın da, eyni zamanda digər sosial tə -
bə qələrin yanında da daima mü za ki rə
mövzusu olmuşdur. Tarixin müxtəlif
dövrlərində sözügedən tərəflər ara -
sın da olan münasibətlərdə əsas diq -
qəti çəkən məqam şagirdin müəllimə
ehtiramla, hörmətlə yanaşmasıdır.
Demək olar ki, dünya xalqlarının ək -
sə riyyətinin müəllim obrazına qarşı
münasibətində bu tendensiya olmuş
və qorunmuşdur. 

XX əsrin sonlarınadək Azər bay -
canda müəllimə və onun şəxsiy yə ti nə
özəl münasibət var idi. Müəllim şa -
girdlərin təfəkküründə elə bir səviy -
yədə bütləşdirilmişdi ki, hətta onun
normal insanlar kimi çörəkdən, su -
dan istifadə etməsinə belə şübhə ilə
yanaşılırdı. Yəni müəllim adi insan-
lardan fərqləndirilirdi. Müşahidələr
aparsaq, bu cür yanaşmanın hələ də
müəyyən ərazilərdə qaldığının şahidi
olmuş olarıq. 

XXI əsr özü ilə birlikdə təhsil sa -
həsinə innovasiyalar da gətirdi. Müa -
sir təlim texnologiyalarının təhsil pro -
sesinə nüfuz etməsi tədrisin key fiy -
yətində dəyişikliklər yaratmaqla bə -
ra bər, şagirdin şəxsiyyət kimi ye tiş -
mə sinə də önəmli təsir göstərmiş
oldu. Qloballaşan dünyada təhsilə
ba xış da öz fərqliliyi ilə seçilməyə
baş ladı. Azad düşüncə, sərbəst fəa -
liy yət, təklifyönümlülük, şəxsiyyət -

yö nümlülük kimi prinsipləri əldə
rəh bər tutan müasir təhsil sisteminin
qarşıya qoyduğu məqsəd və nəticələr
də dəyişilir, yeni missiyalar ortaya
çıxırdı. 

Hər bir millətin, xalqın, dövlətin
vahid orqanizm kimi dünyada tanın -
ması, öz sözünü deməsi üçün onun
təhsilinin səviyyəsi, digər ölkələrlə
müqayisədə tutduğu mövqeyi, yeri
mü hüm rol oynayan amildir. Qlobal
dünyada fasiləsiz informasiya axını,
hər bir istehsal sahəsinin, texnoloji
vasitələrin dinamik şəkildə yeniləş -
mə si, iş istiqamətlərinin xüsusiy yət -
lə rinin sürətli və çevik surətdə bir-bi -
rini əvəz etməsi digər sahələrdə ol -
duğu kimi, təlim-tədris prosesinin
keyfiyyəti, ölçülməsi, təhsilin idarə
olunması məsələlərinə də nəzərə çar -
pa caq dərəcədə ciddi təsir edə bil -
miş dir.

Qloballaşan dünyada ənənəvi tə -
lim metodlarının çağdaş dövrün pe -
daqoji problemlərini sistemli forma-
da həll etməyə qadir olmadığı ortaya
çıxdığından təlimin məzmununda
də  yişiklik aparmaqla səmərəliliyin
artı rılması hədəf kimi seçildi. 

Görkəmli rus tədqiqatçısı Kapit -
sa ya görə, təhsil gələcəyə yönəlmiş
sənaye sahəsidir. Təhsildə gələcəyə
doğru irəliləməni də qlobalizmin tə -
ləb və istəkləri tənzimlədiyindən bu
istiqamətdə olan bütün məsələlərə, o
cümlədən müəllim-şagird münasi -
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bət lərinə yenidən baxılması labüd və
qaçılmazdır. 

Qloballaşmanın müəllim-şagird
münasibətlərinə təsiri ilə artıq peda-
qoqa büt kimi baxılması aradan
qalx mış olur. Müasir dövrdə şagirdin
KİV və digər mənbələrdən daha çox
informasiya qəbul etmək imkanının
olması onun müəyyən sahələr üzrə
müəllimdən artıq bilgiyə yiyələnə
bilməsi ilə nəticələnir. 

XXI əsrdə dünyada sürətlə gedən
qloballaşma prosesi məktəb hə ya tı na,
müəllim-şagird münasi bətlərinə öz
təsirini göstərməyə başladı. Müna si -
bət lərdə dəyişikliyin yaranmasında
həm ailə mühitinin, həm də müasir
döv rün tələblərinin rolu kompleks
for mada çıxış edirdi. Yeni təlim tex -
nologiyalarının tətbiqinə olan ehti -
ya cın, tələbin artması və əsasən ye -
ni yetmələrin, gənclərin həmin vasi -
tələrdən istifadə imkanlarının çox
olması şagirdlərin (uşaqların, yeni -
yet mələrin) bu cəhətdən yaşlı nəsil
üzərində qələbə qazanmasına gətirib
çıxarırdı. Müasir texnikadan istifa -
də də (televizordan, mobil telefon-
dan) uşaqlar valideynlərini ötməkdə
idilər. Uzaqdan idarə olunan cihaz la -
rın, yeni mobil telefon aparatlarının
istifadəsində valideynlərin bəzən
kömək üçün öz övladlarına müraciət
etməsi yaranmış vəziyyətin real gös -
təricisi kimi çıxış edirdi. Bu reallıq
məktəbdə müəllim-şagird müna si -

bət lərində də özünü göstərir və tə -
lim-tədris prosesindəki qarşılıqlı
mü nasibətlərdə təsirini qaçılmaz
edirdi. «Müəllim hər şeyi hamıdan
çox bilir” devizi artıq öz möhkəm li -
yi ni itirməyə başlamışdı. Bu vəziy -
yətlə böyüklər (valideynlər, müəl lim -
lər) barışmasalar da, bu bir fakt ola-
raq öz sözünü deməkdə idi. 

Müəllim və şagird arasında olan
münasibətin fərqli olması sinifdəki
psixoloji mühitin dəyişilməsinə gə ti -
rib çıxarırdı. Qloballaşan dün ya da
sosial, ictimai və dövlət sifarişinə ca -
vab verəcək keyfiyyətli təhsili təq dim
etmək üçün yeni təlim metodlarının
tətbiq edilməsi əsas şərt idi. Metod-
lar olmadan bu istiqamətdə mübarizə
aparmaq, məqsədə çatmaq, müəyyən
edilmiş məzmunu mənimsəmək müm -
kün deyil. 

Qloballaşma meydana gəldiyi
dövrdə ilkin olaraq bir sıra ölkələrin
sənaye strukturundan informasiya
cəmiyyətinə keçməsini əsas məqsəd
kimi qarşıya qoymuşdur. Bəllidir ki,
əgər internetin meydana çıxması, te -
leviziya və radionun geniş yayılması
baş verməsə idi, qloballaşma təşək -
kül tapa bilməzdi. 

A.Komenski biliksiz müəllimi
işıq sız lampaya, susuz bulağa bən zə -
dirdi. Bu mənada, təlim prosesini idarə
etməyə özünü hazır bilən müəl limin
ilk öncə öz ixtisası üzrə bilikləri yük -
sək səviyyədə olmalıdır. O, şagird lə -
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ri nin potensialını aşkara çıxarmaq
üçün bütün imkanlardan istifadə et -
məyi bacarmalıdır. Müasir müəllim
şagirdə təlim prosesinin bərabərhü -
quqlu iştirakçısı kimi yanaşmaqla
kifayətlənməməlidir. Müəllim unut -
ma malıdır ki, şagirdin spesifik dün -
ya görüşü, özünəməxsus psixikası,
bənzərsiz fantaziyası, zəngin emo-
sional aləmi, təbiətə və insanlara xü -
susi baxışı və qabiliyyəti vardır. Rus
tədqiqatçısı Uşinski deyirdi: “Əgər
pe daqogika insanı hərtərəfli tərbiyə
etmək istəyirsə, onda hər şeydən əv -
vəl onu hərtərəfli öyrənməlidir”. O,
müəllimlərə öz şagirdlərinin fiziki
cəhətdən vəziyyətini, daxili-mə nə vi
aləmini maksimum səviyyədə öy -
rənmələrini tövsiyə edirdi. 

M.V.Clarinin «Qlobal pedaqogi-
kada innovasiyalar» adlı kitabında
ənə nəvi tədris və yeni texnolo gi ya -
nın müqayisəli təhlili fonunda belə
qənaətə gəlmişdir ki, müasir təlim tex -
no logiyaları müəllimin işini dəyiş di rir
və psixo-pedaqoji inkişafa yol açır.
Müəllim müasir təlim texno lo gi ya -
larını mənimsəyərək dərs prosesində
uğurlu tətbiq edirsə, deməli, o, eyni
zamanda öz düşüncələri, ya naş ma -
ları üzərində də köklü və ya müəy -
yən dəyişikliklər edə bilmişdir. 

2. Məsələnin qoyuluşu: 
Qloballaşmanın tələbi olaraq müa -

sir təlim texnologiyalarının orta mək -
təblərdə tətbiq olunması müəllim -

lərin məsuliyyətini daha da artırmış
olur. Bu yanaşma onların qarşısında
daim axtarışda olmaq, fasiləsiz ola-
raq öyrənmək kimi tələblər qoyur.
Digər tərəfdən, qoballaşan dünyada
yaşayıb-yaradan müəllimlər şagird lər -
lə münasibətlərini də çağdaş döv rün
tələb və sifarişlərinə uyğun qur ma lı -
dır lar. Təlim prosesində bəra bər -
hüquqluluq prinsipinin gözlənil məsi
üçün müəllim-şagird müna sibətləri
müasirliyin tələb kimi qoyduğu gös -
təricilərə cavab verməlidir. Yuxarıda
qeyd olunanların praktiki şəkildə
tətbiqinin həyata keçirilməsi üçün
təlim-tədris prosesində müasir təlim
texnologiyalarından sistemli və məq -
sədəmüvafiq şəkildə istifadə olun ma -
lıdır. Bu proses, ümumilikdə, müx təlif
informasiya mənbələrindən müvafiq
bilik, bacarıq, qabiliyyətlərin qazan ıl -
masını təmin edən bütün təlim me -
todlarının məcmusunu təşkil edir.

3. Həll üsulları:
Orta məktəblərdə həyata keçi ri lən

dərs-təlim prosesində müasir təlim
tex nologiyalarını tətbiq etməklə stan -
dart ənənəvi təlim sistemindən uzaq -
laşaraq ona araşdırıcılıq xarakterini
ötürmək və informasiyanın mənim -
sə nil məsi prosesində şagirdi əsas
simaya çevirməklə subyekt-subyekt
münasibətlərini yaratmaq müm kün -
dür. Bu cür tətbiqetmədə müəllim bi -
lik lərin qazanılması üzrə istiqamətin
fasilitatoru (bələdçisi), şagird isə
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tədqiqatçı, bilikləri kəşf edən rolunu
oynayır. Subyekt-subyekt münasi -
bət  lərinin əsas tutulduğu bu mühitdə
mənimsənilməsi biliklər müasir həyat -
da baş verən yeniliklərlə, innovasiya -
larla, təbiətdə və cəmiyyətdə gedən
fa siləsiz inkişaf və dəyişikliklərlə
əla qələndirilmirsə, həmin informasi ya
şagird üçün heç bir əhəmiyyət kəsb
etməyən yükə çevrilir. Nə ti cə də, elmi
bilik və bacarıqları mə nimsəməyə
qarşı uşaqlarda maraq səviyyəsi

aşağı düşür. Bu da öz növbəsində şa -
girdlərin şüur və fəallıq səviy yə si nə
mənfi təsirini qaçılmaz edir. 

Şagirdlərin fəallığının və dərsə
ma raqlarının səviyyəsini müəyyən
et mək məqsədilə nəzərdə tutulan pa -
rametr üzrə müxtəlif orta mək təb lər -
də aparılan sorğunun ümumi nəti cə -
ləri müəyyən fikir söyləməyə əsas
verir. Göstərilən məqamlara şagird -
lərin münasibətinin əksi aşağıdakı
cəd vəldə verilmişdir:
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Müəllimin sinifdəki hərəkət dinamikası



Aparılan sorğulu eksperiment
nəti cəsində alınan rəqəmlər bizə bir
daha bunu deməyə əsas verir ki, bu
gü nün şagirdi onunla dialoqa girən,
müzakirələrə şərait yaradan, müasir
təlim texnologiyalarını dərs prose -
sin də uğurla tətbiq edən müəllimi
auditoriyada görmək istəyir. Müəl li -
min tədris prosesini şagirdlərin istək -
lərinə uyğun təşkil etməsi, həm də
pedaqoqun dərsə hansı dərəcədə ha -
zırlığından xəbər verir. Bu günün
şagirdinin maraqlarına cavab verə -
cək bir mühiti yaratmaq o qədər də
asan deyil. Əgər müəllim məsuliyyət
daşıdığı dərs prosesinin gedişini ön -
cədən müəyyənləşdiribsə, onun üçün
bu proses məqsədyönlü və zövq ve ri ci
olacaqdır. Əks halda, müəllim şa gird -
lərin qarşısında çətin durumda qalmaq
məcburiyyətindədir. Bu səbəbdən,
qloballaşma şəraitində təhsilə ve ri lən
yeni tələblərin əsasında müəllim təd -
ris etdiyi materialın faydalılığını, ger -
çək zaman üçün hansı dərəcədə la -
zım lılığını real həyatdan və də yi şik -
lik  lərdən nümunələr gətirməklə şa gird -
lərə çatdırmalıdır. Əks halda, şagird lər
passiv olaraq onlara hazır şəkildə
təqdim olunan bilikləri qəbul etmək
məcburiyyətində qalırlar. Bu da on -
ların müstəqilliyinin, sərbəst li yi nin
məhdudlaşdırılmasına səbəb olur.
Şagird təlim prosesinin tam hüquqlu,
fəal, hadisələrə münasibət bildirən
iş tirakçısı deyil, sadəcə dərsin ge di -

şin də obyekt rolunu ifadə etmiş olur.
Nəticədə, təlimin səviyyəsinin geri -
lə məsi ilə şagird nailiyyətləri də aşa -
ğı düşür.

Bütün bu çatışmazlıqların aradan
qaldırılmasına tələbat dünyada ge dən
qlobal yanaşmaların təzahürü fonun-
da açıq-aydın hiss olunduğundan
müasir təlim texnologiyalarından is -
ti fadəyə geniş yer məqsədəuyğun sa -
yılır. Tədrisin keyfiyyətinin artırıl -
ma sında bu texnologiyalar geniş pro -
filli təsirə malik olur. Çünki yüksək
keyfiyyətin təmin edilməsi üçün ye ni
texnologiyaların dərs-təhsil prose sin -
də tətbiqi müəllim-şagird münasi bət -
lərinin də başqa şəkildə qurulmasını
məqsədəuyğun və vacib hesab edir.
Müasir təlim texnologiyalarının tət -
biqinin uğurlu nəticələrinin alınması
üçün məhz müəllimin sinifdəki hə rə -
kət dinamikası mühüm rol oynayır.

3. Nəticələr: Qloballaşmanın hə -
ya tın bir çox sahələrində yaratdığı
dəyişikliklərlə bir vaxtda təhsil sis te -
minə verdiyi töhfələr cəmiyyətin ək sər
üzvlərini qane etsə də, kütlənin bir
qismini narazı salmış olur. Əs lində,
bu, təbii bir haldır. İnnovasiyaları ha mı
eyni cür qəbul edə bilməz. Bu mə sə -
lədə konservativlik, köhnəliyə söy -
kən miş ənənələr, yeniliklə barış maz -
lıq kimi arqumentlər əsas amillər
rolunu oynayır. Pedaqoqların bir his -
səsi təlim-tədris prosesinə gətirilən
yeniliklərin əleyhinə çıxaraq onun
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ziyanlı olduğunu iddia etməklə əv -
vəlki qaydaların, prinsiplərin validli -
yini qəbul edirlər. 

Qloballaşmanın təşəkkül tapdığı
müasir cəmiyyətdə hər bir ölkənin
si yasi, iqtisadi, sosial inkişafı onun
sahib ola biləcəyi elmi dəyəri, ma -
hiy yəti yüksək olan texnologiyalara
dinamik, çevik formada yiyələnə
bil məsindən, başqa sözlə, faydalı və
key  fiyyətli təhsil sisteminin fəaliy -
yət göstərmə sin dən asılıdır. Cəmiy -
yətin  qloballaşması  İKT-nin  təh -
silə tət bi qi ni, biliklərin müx təlif for-
malarda əldə edilməsi və tətbiqini,
qar şı lıq lı mü na sibətlərdə mü badilə
imkanlarının artmasını təmin etmiş
olur. Bu pro ses lər pedaqoji pro sesin
əsas işti rak çıları olan müəl lim və
şagird mü na sibətlərində gedən inqi-
labi  dəyi şik lik ləri sürətləndirir.

Nəticə etibarilə onu vurğulamaq
lazımdır ki, qloballaşma bir konsep-
siya olaraq pedaqoji prosesin işti rak -
çılarının hüquqlarının müdafiəsi və
ya əleyhinə yönəlməyib. Ancaq obyek -
tiv dəyərləndirdikdə belə nəticəyə gəl -
mək olur ki, qloballaşma müəl lim-
şagird münasibətlərinə müasir as pekt -
 dən yanaşılmasına və onun öy rə nil -
mə sinə böyük zəmin yaradır. 

Diskussiya:
Müasir dünyada gedən qloballaş -

manın təlim prosesində müəllim-şa gird
münasibətlərinə təsirinin araş dı rılması.

Müasir dövrdə bir çox sahələrdə
şagirdlərin öz müəllimlərindən çox
informasiya, bilgi əldə edə bilmələri

Müasir təlim texnologiyalarının müəl -
lim-şagird münasibətlərinə tə siri və onun
qloballaşma ilə əla qə si nin hansı sə viy -
yədə olduğunun ay dın laşdırılması.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ НА ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ С УЧАЩИМИСЯ

АБСТРАКТ

Общественностьи в основном взрослое население на данном этапе,
считают, отрицательное влияние глобализации на отношения учителья
с учашимися. Но на самом деле это не так. Это факт невосприятия,
при выкших к традиционным методом современных требовании. Со -
вре менных методов и технологии в учебном процессе вылвляют спо-
собность учащихся формируют их как личность. В этом процессе от -
вет  совенность учителья имеет главную роль. С этой точки зрения сов -
ременный метод должен быть всесторонне развит, и на данном этапе
должен отвечать и формировать все основные интеллектуалные каче-
ство в своем развитии.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLUENCE 
OF GLOBALIZATION TO THE RELATIONSHIP 

BETWEEN TEACHERS AND PUPILS

ABSTRACT

Nowadays, many people of society, especially older generation claim
about negative impact of influence of globalization to the relationship bet-
ween teachers and pupils during training process. In fact it is not. This is the
fact of people that have got used traditional approach without accepting
modern requirements and needs. The successful implementation of modern
technologies in the educational process helps student’s ability to come to
light, adopt variety of skills, in short provides developing real personality. İn
this issue teacher has more responsibility. From this point of view modern
educator should be thoroughly and combine qualities th at could be given to
the teacher at the present time.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemleri İnstitunun Psi-
xologiya və yaş fiziologiyası şöbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa
məsləhət görülmüşdür (protokol №04)

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Məqalə redaksiyaya 18 yanvar 2015-ci ildə daxil olmuşdur



Məlumdur ki, dəyərlər siste-
minin təşəkkülü şəxsiy -

yətin psixoloji statusunun göstə ri ci -
lərindən biri olub onun forma laş ma -
sını şərtləndirir. Şəx siyyətin dəyərlər
sisteminin for malaşması hər şeydən
əvvəl, onun yaşadığı cəmiyyətdə
möv cud olan normativ qaydaların
han sı səviyyədə olmasından əhəmiy -
yətli şəkildə asılıdır. İctimai sistem -
də baş verən köklü dəyişikliklər və
son illərdə cəmiyyətimizdə baş
verən proseslər bir çox fundamental
dəyər lərin əhə miy yətinin yenidən
qiymətlən diril məsini tələb edir. Cə -
miyyətin hər bir üzvünün öz gələ cə -
yinə görə məsu liy yəti öz üzə rinə
götürməsinin va cib liyini şərtləndirən
dəyişikliklər ic timai şüurda yeni də -
yərlərlərin yaranmasına səbəb olur. 

İlk növbədə onu qeyd edək ki,
psixologiyada dəyərlər sisteminin
öyrənilməsinə bir sıra tədqiqat işləri
həsr edilmişdir. Görkəmli tədqiqatçı
A.Q.Zdravomıslov Öz tədqiqatla rın -
da dəyərləri insanın maddi və mə -
nəvi ri fa  hı və idealının məcmusuna
nisbi sabit, seçici münasibəti kimi
nəzərdən ke çi  rir. Onun fikrincə də -
yərlər şəxsiyyətin həyat fəaliyyə tin -
də tələ bat larının ödənməsi üçün
məq səd və vasitə rolunda çıxış edir.
Bu baxımdan şəx siy yətin dəyərlər
sis temində sanki insanın fərdi in ki -
şa fında toplanmış bü tün həyati təc -
rü bəsi öz əksin tapır (8). Digər təd qi -
qatçı D.İ.Feldşteynə gö rə isə dəyər lər
sistemi şəxsiyyətin inteqral xüsu siy -
yəti olmaqla təbii və sosial mühitdə
zaman və məkan yerləşməsini şüurlu
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olaraq müəyyən etmək və qiymət -
lən dirməsinə hazırlıqdır. V.Q.Alek-
seyev hesab edir ki, dəyərlər sistemi
daha çox şəxsiyyətin şüurunda qəbul
edilmiş strateji həyati məqsəd və ümu -
 mi dünya gö rü şün əks olunma sın da
özünü göstərir (5). R.S.Nemov öz
tədqiqatlarında dəyərlər sistemini
şəxsiyyətin həyatda nəyi qiymət -
ləndir di yi ni, nəyə xüsusi, müsbət
həyati məna verdiyi baxımından təh -
lil etməyə çalış mış dır (11).

Digər tədqiqatçı E.S.Volkov isə
öz tədqiqatlarında dəyərləri daha çox
şəx siy yətin sosial davranışının şüur -
lu tənzimləyicisi kimi təhlil edirdi.
O, qeyd edirdi ki, də yər  lər sistemi
şəx siyyət üçün motivasiyaedici rol
oynayır və fəaliyyətin isti qa məti ni
müəy yən edir (7). Görkəmli tədqi -
qat çı A. N.Leont yevin fikrincə hə yati
mənalı dəyərlər (məqsəd kimi) ali
mo tivlərin əsasında formalaşır və öz
növbəsində məqsədin əldə edilmə si nə
isti qamət lən miş müəyyən fəaliy yət
və əməliyyat üsullarını yaradır (11).

V.F.Serjantov öz yanaşmasında
A.N.Leontyevin fəaliyyət nəzəriy -
yəsinə əsaslanaraq belə bir nəticəyə
gəlir ki, istənilən dəyər ilk növbədə
iki xüsusiyyət ilə – məzmunu və
şəxsi məna ilə xarakterizə olunur.
Də yərin məzmunu özündə onları
cəmiyyətdə dəyərli edən predmet və
ideyaların funksiyalarını və ümumi
əhəmiyyətli xassələrin məcmusunu

ehtiva edir. Dəyərin şəxsi mənası isə
insanın özü tərəfindən müəyyən edi-
lir. S.L.Rubinşteyn qeyd edirdi ki,
dəyər – insan üçün həyatda əhə miy -
yətli bir şeydir və yalnız qəbul edil miş
dəyər mühüm dəyərlər funksiyasını,
yəni davranışın istiqamətini müəy -
yən etməyə qabildir. Dəyərlər sistemi
şüur və davranışın müəyyən isti qa -
mə tində özünü göstərir ki, bu da icti-
mai əhəmiyyətli işlərdə və dav ra nış -
lar da özünü təzahür etdirir (14, s.148).

Beləliklə, dəyərlər sisteminin
inkişafı şəxsiyyətin istiqamətinin
inkişafı ilə sıx bağlıdır. S.L.Ru binş -
teyn qeyd edirdi ki insanın fəaliy yə -
tində, sosial təlabatların ödənil mə -
sin də dəyərlərin ictimai şkalası
mühüm amil kimi çıxış edir. Şəxsi və
fərdi tələbatların ödənilməsi zamanı
ictimai faydalı fəaliyyət vasitəsilə
fərdin cəmiyyətə və buna müvafiq
olaraq şəxsi və ictimai əhə miy yət li
olana münasibəti reallaşır. Görkəmli
tədqiqatçı bununla bağlı olaraq daha
sonra yazır: dəyərlərin məcmusunda
dünyanın müxtəlif tərəflərinin insan
üçün, onun həyatı üçün əhəmiy yə -
tindən meydana çıxan, insanın dün -
ya  ya laqeyd olmayan münasibətinin
ifadəsi öz əksini tapır” (14, s.365).

XX əsrin ikinci yarısında meydana
gələn nəzəriyyələr hər şeydən əvvəl
dəyərlərin psixoloji təbiətini “şəx siy -
 yətin dəyərlər sistemi ” və “şəxsi də -
yər lər” anlayışı vasitəsilə izah
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etməyə cəhd göstərmişlər. Digər ya -
naşmalardan fərqli olaraq bu nəzə -
riy yələrin nümayəndələri dəyərləri
ya motivasiya, ya da məna sferasına
aid etməyə cəhd göstərirdilər. Bu
yanaşmalarda dəyərlər şəxsiy  yətin
mühüm funksional struktur kompo-
nenti kimi nəzərdən keçirilir. 

Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə,
şəxsiyyətin dəyərlər sistemi öz məz -
mu nuna görə şəxsiyyətin motiva-
siya-tələbat və ya məna sferasını
xarak teri zə edən anlayışlarla üst-üstə
düşür. Görkəmli tədqiqatçı A.Mas-
lou faktiki olaraq dəyər, tələbat və
motiv anlayışlarını bir-birindən de -
mək olar ki, fərqləndirmir. Digər təd -
qiqatçı V.Frankl isə öz yanaşmasında
dəyər və şəxsi məna anlayışlarını de -
mək olar ki eyniləşdirir. Bir sıra rus
psixoloqların işlərində dəyərlər
sistemi daha sabit psixoloji anlayış -
larla ifadə olunur. Bununla bağlı ola-
raq F.E.Vasilyuk qeyd edir ki, də -
yərlərin tədqiqinə həsr olunmuş təd -
qi qatlarla tanış olan zaman çox vaxt
belə təəssürat yaranır ki, bu cəhd lə rin
ən əsas məqsədi dəyərlərdən müs -
təqil kateqoriya kimi uzaq laş maq və
onu emosional əhəmiyyətə, nor-
maya, ustanovkaya və s. yaxın laş dır -
maqdır. Ancaq dəyərlərin bu cür in -
ter pritasiyası əslində onun məz mu nu
tam şəkildə özündə ehtiva etmir. Bu
baxımdan F.E.Vasilyuk qeyd edir ki,
dəyərlər nə tələbatların, nə də motiv -

lə rin predmeti deyildir. Nəzərə alsaq
ki, sonuncu dəyərlərdən fərqli olaraq
hər zaman “hiyləgərdir” və həmişə
“öz xeyri” üçün mübarizə aparır. Də -
yərlər isə inteqrasiyaedici, birləş di -
rici funksiyanı icra edir. E.İ.Qolova-
xinin sözlərinə görə, şəxsiyyət tərə -
findən dərk olunmuş tələbatların
pred meti onun tərəfindən aparıcı hə -
yati dəyərlərə çevrilir. 

D.A.Leontyev öz tədqiqatlarında
göstərir ki, dəyərlər “eqoistik” deyil.
O haqlı olaraq qeyd edir ki, tələbat -
lar dan fərqli olaraq dəyərlər indiki
anla məhdudlaşmır və daxildən heç
nəyi cəlb etmir, əksinə “xaricdən cəlb
edir” (10, s.40).

Müəyyən tələbatın ödənilməsinin
mümkün olduğu situasiyalarda xü su -
si tənzimləyicilər fəaliyyətə qoşulur.
D.N.Uznadze öz tədqiqatlarında bu
cür tənzimləyiciləri ustanovkalar ad -
landırır. A.S.Pranqişviliyə görə, us -
ta novkaların funksiyası ondan iba rət -
dir ki, o göstərilən situasiyada ödə -
məyə qabil olan predmetlərin tələ ba -
tına işarə edir. Ustanovkalar şəx siy -
yətin dəyərlər sistemi ilə birlikdə on lar
üçün ümumi olan hazırlıq vəziy yə ti ni
də özündə birləşdirir. Eyni za manda
fərdin istifadə edəcəyi də yər lərin
sayı konkret situasiya ilə bağlı olan
ustanovkaların sayından daha azdır.
Bir sıra tədqiqatçılar belə bir nöq te -
yi-nəzərdən çıxış edirlər ki, məhz
də yərlər böyük subyektiv əhə miy -
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yətə malik olaraq ustanovkaların əsas
key fiy yət xarakteristikasını müəy -
yən edir (5). Bu baxımdan dəyərlər
sistemi tən  zim edi ci mexanizm kimi
ustanovkalara nəzərən insan aktiv-
liyinin təza hü rü nün daha geniş dai -
rə sini əhatə edir.

Qeyd edək ki, insan davranışının
sosial tənziminin mühüm əlaməti ki -
mi elmi ədəbiyyatda “sosial ustanov-
ka” və ya “attityud” anlayışlarından
da isti fadə edilir. Görkəmli tədqi qat -
çı lar U.Tomas və F.Znaneçki bu an -
layış la rı bəzi sosial dəyərlərə mü na -
sibətdə fərdin şüurunun vəziyyəti və
ya fərd tərə findən sosial obyektin də -
yərinin, məzmununun psixoloji təza -
hü rü kimi nə zərdən keçirirdilər. Da ha
çox dərk olunmamış xarakterə ma lik
ustanov ka dan fərqli olaraq attit yud in -
sanın dillə ifadə edə biləcəyi dərk edil -
miş münasibətləri özün də əks etdirir.
Attityudlar insana sosial real lığı dərk
et mə yə kömək edərək onlar üçün
daha mühüm, əhəmiyyətli, dəyərli ola -
nın ifa də edilməsini özün də ehtiva
edir. Beləliklə, attityudlar özündə də -
yərlərin konk ret obyektə mü na si bət də
ümumi, abstrakt prin sip lərinin ver-
bal ifadə vasi təsi rolunda çıxış edir. 

Məlumdur ki, ustanovkalar, atti-
tyudlar və şəxsiyyətin dəyərlər sistemi
insanın tələbatlarının müxtəlif so sial
situasiyalarda reallaşmasına im kan
verir. V.Y.Yadov öz tədqi qat larında
yuxarıda qeyd edilmiş bütün tən zim -

ləyici ləri dispozisiyalar anla yışı
altında birləşdirir. V.Y.Yadov özünün
şəxsiyyətin sosial davranışının tən zi -
mi nin dispozision konsepsi yasında
dispozision strukturun ierarxik təş -
kili ideyasını irəli sürür. 

V.Y.Yadov tərəfindən işlənib ha -
zır lanan sxemdə dispozisiya sistemi-
nin aşağı səviyyəsində elementar
fik sasiya ustanovkaları yerləş di ril -
miş dir. Bu isə öz növbəsində şüurlu
xarakter daşımır və daha çox vital
tələbatların ödənməsi ilə bağlıdır.
Onun fikrincə ikinci səviyyəni sosial
fiksasiya olun muş ustanovka və ya
attityudlar təşkil edir. Bunlar da kon-
kret sosial situa si ya ya qoşulması za -
manı insanın tələbatlarının əsasında
formalaşır. 

Dispozisiya sisteminin üçüncü
səviyyəsi baza sosial ustanov ka lar -
dır. Bu ustanovkalar insan aktivliyin -
in konkret sosial sferalarında şəx -
siyyətin maraq larının ümumi isti qa -
mə tinin tənzimlənməsində mühüm
rol oynayır. Şəxsiyyətin dispozi si ya -
sı nın yüksək səviyyəsi ali sosial tələ -
batlara müvafiq olan dəyərlər siste-
mini özündə ehtiva edir. Dispozision
sistemin hər bir səviyyəsi müxtəlif
sahələrdə və onlara müvafiq ünsiy -
yət situasiyalarında: yaxın ailə əha -
tə sində, kiçik kontakt qrupda, kon-
kret fəaliyyət sahəsində və nəhayət
bütünlükdə cəmiyyətdə fəaliyyət gös -
tərməkdədir.
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Beləliklə, burdan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, V.Y.Yadovun dispo -
zi si  ya konsepsiyasında davranışın
tən zimedilmə səviyyələri öz məz mu -
nu və mən şəyinə görə bioloji və sosi-
al komponentlərə ayrılır. V.Y.Yadova
görə, dəyərlər sistemi dispozisiya
siste minin ali səviyyəsi kimi şəx siy -
yə tin özünü identifikasiya etdiyi
sosial cəmiyyətin dəyərlərindən ta -
ma  milə asılı olur. Ay  dındır ki, şəx -
siy  yətin dispozisiya sisteminin səviy -
 yə ləri eyni zamanda yuxarıda təsvir
edilmiş tənzimedici strukturun dərk -
e dilməsi səviyyəsi ilə də fərq lə nir.
İnsanın həyatı məqsədini müəy yən
edən dəyər lər sistemi onun üçün da -
ha vacib və şəxsi mənaya malik olan
nələrisə özündə ifadə edir. 

Bu istiqamətdə tədqiqat aparan
K.A.Abulxanova-Slavskaya və A.V.Bruş -
 linski dəyərlər sisteminin məna tə səv -
vürlərindəki rolunu öyrən miş di lər.
Onların fikrincə, şəx siy yətin dəyər lər
sistemi özünü məna təsəv vür lə ri nin aşa -
ğıdakı funksiyalarında əks olunur. 

– müəyyən dəyərlərin qəbul edil -
məsi (və ya inkar edilməsi) və
real laşdırılmasında;

– onların əhəmiyyətinin artma -
sın da (və ya azalmasında);

– bu dəyərlərin zamanla qorunub
saxlanmasında (və ya itiril mə -
sində) (3, s.232).

Bir sıra müəlliflər isə belə hesab
edir ki, dəyərlər şəxsi məna sistemi-

nin formalaşması üçün baza rolunda
çıxış edir. Beləliklə, V.Frankla görə,
insan müəyyən dəyərləri yaşayaraq
hə yatın mənasını başa düşür. F.E.Va -
silyuk yazır ki, məna kənar forma
hesab edilir və bu zaman ideal və real
həyati dəyərlər və onların reallaş ma sı
imkanları ilə kəsişir. Məna, həyati
mü nasibətlərin bütöv məcmusu kimi
öz mənşəyinə görə şəxsiyyətin də -
yərlər sisteminin məhsulu hesab edi-
lir. A.V.Serıy da öz tədqiqatlarında
ana loji baxışları dəstəkləyirdi. Biz
dü şünürük ki, şəxsi dəyərlər və də -
yər lər sisteminin inkişafı qarşılıqlı
əlaqəli və müəyyənedici xarakter da -
şıyır. D.A.Leontyev haqlı olaraq qeyd
edir ki, şəxsi dəyərlər eyni za man da
insan üçün əhəmiyyətli olan məna la -
rın həm mənşəyi, həm də daşıyıcısı
rolunda çıxış edirlər (10, s.372).

Q.E.Zalesskiy öz tədqiqatlarında
şəxsi dəyərləri və mənanı müha ki -
mə lər anlayışı vasitəsilə əlaqə lən di -
rir. Onun fikrincə, mühakimələrə
eyni zamanda həm oyadıcı, həm də
koqnitiv funksiyalar xasdır. Etalon
rolunda çıxış edən mühakimələr rə -
qa bətdə olan motivləri onların rea li zə
etdiyi dəyərlərin məzmunu ilə uyğun
olub olmadığını qiymət lən di rir və
onların praktiki reallaşması üçün
uyğun yolu seçir. Bununla bağlı
Q.E.Zalesskiy qeyd edir ki, müha ki -
mələr ikili xarakter daşıyır: şəx siy -
yə tin sosial dəyərləri qəbul etməsi
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onu “hərəkətə gətirir”, aktuallaş dı rıl -
dıq dan sonra isə artıq mühakimə lə -
rin özü şəxsi xarakter daşımağa baş -
la yır. Bununla yanaşı subyektiv ierar -
 xiyada bu və ya digər dəyərlərə mü -
va fiq olan mühakimələr nə qədər yük -
səkdə yerləşirsə, onun reallaşma sına
və buna müvafiq olaraq da onun işti -
rakı ilə müəyən edilən mo tiv lərə
veri lən məna da o qədər dərin olur. 

Şəxsiyyətin dəyərlər sistemi ierar -
xiya kimi təsəvvür edildikdən sonra
onun tədqiq edilməsi amerikan sosi-
al psixologiyasında da geniş yayıl -
ma ğa başladı. M.Rokiç öz tədqi qat -
larında dəyərlərə belə tərif verir ki,
“sabit mühakimələr o deməkdir ki,
müəyyən davranış üsulu və ya möv -
cudluğun sonuncu məqsədi şəxsi və
ya sosial nöqteyi-nəzərdən bu dav ra -
nışa zidd və ya əks üsullardan və ya
mövcudluğun son məqsədindən daha
üstündür” (17, s.5). Onun fikrincə,
şəxsiyyətin dəyərləri aşağıdakı əla -
mətlərlə xarakterizə edilir:

– Dəyərlərin mənbəyi mədəniy -
yətdə, cəmiyyətdə və şəxsiy -
yətdə öz əksini tapır;

– Dəyərlərin təsiri öyrənilməyə la -
yiq olan bütün sosial feno men -
lərdə praktiki olaraq öz əksini
tapır;

– İnsanın dəyərlərin ümumi sayı
çox deyil.

Bütün insanlar eyni bir dəyərlərə
malik olur, ancaq bu dəyərlər onlar-

da müxtəlif səviyyələrdə özünü bü -
ruzə verir.

Dəyərlər sistem şəklində for ma -
laş mışdır (17, s.3).

Ş.Şvarts və U.Bilskinin fikrincə
də yərlər aşağıdakı formal əlamətləri
özündə birləşdirir:

– dəyərlər anlayış və mü ha ki mə -
lər dir;

– dəyərlər arzu olunan son və ziy -
yət dir;

– dəyərlər altsituativ xarakter
daşıyır;

– dəyərlər davranış və hadisələrin
seçilməsi və qiy mətlən dirilmə -
sini özündə ifadə edir;

– dəyərlər nisbi əhəmiyyətlilik
səviyyəsinə görə sıralanmışdır
(18).

Beləliklə, dəyərlər hər zaman
ierar xik sistemə malik olan və şəx -
siy yətin strukturunda yalnız onun
ele mentləri kimi mövcud olan psixo-
loji strukturu özündə ehtiva edir. 

Aparılan tədqiqatların təhlilindən
aydın olur ki, şəxsiyyətin dəyərlər
sis temi daha geniş sistemin altsiste-
mi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu
sistem müxtəlif müəlliflər tərəfindən
“insanın dünyası”, “dünyanın mən -
zə rəsi” və s. kimi təsvir edilir və öz
növbəsində mürəkkəb və çox səviy -
yəli xarakter daşıyır. B.F.Lomovun
sözlərinə görə, dəyərləri digər psixo-
loji sistemlər kimi çoxölçülü dina-
mik məkan kimi təsvir etmək olar.
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Bu zaman həmin dəyərlərin hər biri
ictimai münasibətlərin müəyyən nö -
vünə uyğun gəlir və hər bir şəxsdə
müxtəlif səviyədə özünü göstərir.

Bir sıra tədqiqatçıların fikirincə
şəxsiyyətin dəyərlər sistemi “üfüqi-
şaquli” struktura malikdir. Üfüqi
struk tur anlayışı altında dəyərlərin
“pa ralel ardıcıllıqda” sıralanması,
yə ni üstünlük verilən və rədd edilən
dəyərlərin sırası başa düşülür. Şaquli
struktur anlayışı altında isə fərdi də -
yərlər sis te mi  nin bütünlükdə cə miy -
yətin dəyərlər sisteminə qoşul ma sı
başa düşülür. 

Dəyərlərin ierarxiyası və çoxsə -
viy yəliliyi şəxsiyyətin dəyərlər sis te -
minin mühüm xarakteristikasıdır.
V.Franklın sözlərinə görə, müəyyən
dəyərlərin subyektiv yaşanması özün -
də hansısa dəyərdən daha yüksəkdə
ola nın yaşanmasını ehtiva edir (15,
s. 290). Beləliklə, şəxsiyyət tərəfin -
dən dəyərlərin qəbul edilməsi avto-
matik olaraq onun fərdi dəyərlər
ierar   xiya sı nın qurulmasını özündə
ehtiva edir. Fərdi sistemdə bu və ya
digər dəyərin səviyyəsi onun “gücü”
ilə müəyyən edilə bilər.

Bir sra tədqiqatçılar ierarxik prin-
sip ilə yanaşı dəyərlər sisteminin
qey ri-xətti prinsiplərini də ayırd edir -
lər. Həmin tədqiqatçılara görə, şəx -
siy  yətin dəyərlər sisteminin mühüm
xassəsini onun çoxölçülü olması təş -
kil edir. Bu xassə ondan ibarətdir ki,

onların ierarxiyasının meyarı- şəxsi
əhə  miy  yət özündə müxtəlif məz mun -
lu cəhətləri ehtiva edir.

Şəxsiyyətin dəyərlər sisteminin
struktur xarakteri, onun çoxsəviy yə -
li liyi və çoxölçülülüyü bir sıra müx -
tə lif planlı funksiyalarını reallaşdır -
ma ğa şərait yaradır. Şəxsiyyətin də -
yərlər sistemi sosial mühitin daxili
ustanovka və nor ma ları, motivasiya-
tələbat sferası və şəxsi məna sistemi
arasında əlaqələn diri ci rolunu oyna -
ya raq bu elementlərin qarşılıqlı əla -
qə lərini təmin edir. Y.A.Şer ko vi na -
nın fikrincə, fərdi və sosial təcrübə
ilə şərtlənən dəyərlər sis te minin ikili
xarakteri eyni zamanda onun ikili
funksional əhəmiyyətini də müəy yən
edir. Birincisi, dəyərlər insanların şüu -
runda ustanovkaların forma laş ma sı
və saxlanması üçün əsas rolunda çı -
xış edir. Bu ustanovkalar isə öz növ -
bə sində fərdə cəmiyyətdə müəyyən
mövqe tutmağa, öz nöqteyi-nə zə -
rindən çıxış etməyə və hadisələrə
qiy  mət verməyə kömək edir. Belə -
lik lə, onlar şüurun bir hissəsinə çev -
ri lir. İkincisi, dəyərlər fəaliyyət və
dav ranışın motivləri rolunda yeni -
dən qurulmuş formada çıxış edir.
Çün ki in sa nın dünyaya münasibəti
və müəyyən məqsədlərə can atma
cəhdləri onun şəx siy yətinin struktu-
runa uyğun gələn dəyərlərlə uzlaşır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, də -
yərlər sistemi insan aktivliyinin mü -
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hüm tənzimedicisi rolunda çıxış edir.
Çünki o fərdi tələbat və motivləri
dərk edilmiş və qəbul edilmiş şəxsi
də yərlər və sosium normaları ilə uz -
laş  dır mağa imkan verir. V.Q.Alek se -
ye vanın fikrincə, dəyərlər ictimai də -
yərlərin fəaliyyət mexanizmi və şəx -
siyyətin davranışına qoşulma forma -
la rının sərbəst seçimini özündə ehti-
va edir. Onun sözlərinə görə, dəyər lər
sistemi – cəmiyyətin mənəvi mədə -
niy  yətinin mənimsənilməsinin əsas
xətti olmaqla mədəni dəyərlərin in -
sanların praktiki fəaliyyətinin stimul
və motivlərinə çevrilməsi prosesidir
(3, s.63). K.Rocersin qeyd etdiyi ki -
mi, tələbatlar yalnız şəxsiyyətin də -
yərlər sistemi və “mən” konsepsiyası
sistemi ilə birgə ödənilə bilər (6, s.56).
Bununla bağlı A.Q.Zdravo mıs lov da
qeyd edir ki, dəyərlərin funksiyası
sa yəsində “istənilən mənşəli tələ bat -
ların hərəkəti məhdudlaşa, tormozlana
və yenidən qurula bilər” (8, s.202).
Dəyərlər sisteminin hərəkət mexa-
nizmi onun sözlərinə görə, borc və
arzu arasında mübarizədə ifadə olu-
naraq konfliktlərin həll edilməsi və

motivasiya sferasındakı ziddiyyət -
lər lə bağlıdır. F.E.Vasilyukun yaz dı ğı
kimi, dəyərlər sistemi verilmiş situa -
siyada motivlərin əhəmiy yə tinin öl -
çülməsi və uzlaşmasının “psixoloji
or qanı” rolunda çıxış edir (11, s.122).

Şəxsiyyətin dəyərlər sisteminin
tən zimləyici (normativ) funksiyası
in san aktivliyinin qıcıqlandırıcıları
sis teminin bütün səviyyələrini əhatə
edir. A.Q.Zdravomıslovun bununla
əlaqədar qeyd etdiyi kimi, “ dəyərlər
sis temi nin hərəkət spesifikliyi ondan
ibarətdir ki, onlar nəinki davranışın
rasionallaşdırması üsulu kimi fəaliy -
yət göstərir, onların hərəkəti nəinki
şüu run ali strukturunda geniş yayılır,
eyni zamanda şüuraltı strukturda da
fəa liy  yət göstərir. Onlar iradənin,
diqqətin, intellektin istiqamətini müəy -
yən edir” (8, s.202).

Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə,
dəyərlər insanın bütün həyatını sadə -
lik və əsl azadlıqla dolduraraq daxi lən
onu işıqlandırır. Beləliklə, də yər lər
şəxsi inkişaf və özünüinkişaf me xa -
niz mi olmaqla inkişafetdirici xa rak -
ter daşıyır. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

АБСТРАКТ

В статье с точки зрения различных подходов анализируется проблема
цен ностей. Автор, изучая мнения разных исследователей, делает их объектом
пси хологического исследования. Наряду с этим, здесь анализируются и сис -
те матизируются факторы, оказывающие влияние на систему личностных
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ценностей. Система ценностей личности, играя связующую роль между
внут ренними установками и нормами, мотивационно-потребностной сферой
социальной среды и системой личностных смыслов, обеспечивает взаимо-
связь этих элементов. С этой точки зрения система личностных ценностей,
являясь механизмом личностного развития и саморазвития, носит в то же
время развивающий характер.

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SYSTEM 
OF PERSONAL VALUES

ABSTRAKT

In the article, from the point of view of various approaches, is analyzed the
problem of values. The author, studying the opinions of different researchers,
makes them the object of psychological research. Along with this, there are
analyzed and systematized the factors that influence the system of personal values.
The system of values of the individual, playing a connecting role between the
internal attitudes and norms, the motivationally-demanding sphere of the social
environment and the system of personal senses, ensures the interconnection of
these elements. From this point of view, the system of personal values, being a
mechanism of personal development and self-development, is at the same time
developing.

Məqalə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakül -
tə si nin El mi şurasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görül müş -
dür (pro tokol №10)

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 14 yanvar 2015-ci ildə daxil olmuşdur
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MƏHKUM QADINLARIN RESOSİALİZASİYASININ
PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ

Günel Aslanova,
BDU-nun Psixologiya 

kafedrasının doktorantı

Açar sözlər: məhkum qadın, resosializasiya, reabilitasiya, readaptasiya,
assertivlik, daxili potensialı aşkarlama, dəyərlər sistemi, zorakılıq

Ключевые слова: женщина преступница, ресоциализация, реаби ли -
та ция, реадаптация, ассертивность, потенциал обнаружения, ценно-
сти, насилие

Key words: female offender, re-socialization, rehabilitation, re-adapta-
tion, assertiveness, the potential detection, values, violence

ANNOTASİYA

Zorakılıq cinayətkar qadın şəxsiyyətinin təşəkkülünə təsir göstərən zə ru-
ri şərtdir. Belə ki, qadının özünügerçəkləşdirmənin assertivlik, daxili po ten -
sialı aşkarlamaq, ümumbəşəri dəyərləri mənimsəmək kimi mərhələlərinə
nail ola bilməməsi onun cinayi seçim etməsinin əsasını təşkil edir. Zora kı -
lığa məruz qalma amili isə birbaşa olaraq qadınların özünü ger çək ləş dir mə -
nin mərhələlərini keçə bilməməklərinə səbəb olur. Sosial amil olaraq zora -
kı lığa məruz qalması və psixoloji amil olaraq özünügerçəkləşdirmə mər hə -
lələrinə nail ola bilməməsi qadının müvafiq situasiyada cinayi seçim etməsi
ilə nəticələnir. Hər bir məhkum qadının resosializasiyası bu meyarlar nəzərə
alınaraq 3 mərhələdən ibarət olmalıdır: psixodiaqnostika, şəxsi inkişaf
proq ramının tərtibi, proqramın tətbiqi. Məhkum qadınların reso sia li zasi ya -
sı nın əsas məsuliyyətli mərhələsi onların azadlığa readaptasiya olunmasıdır.
Yeni, mürəkkəb şərtlərə malik olan azad həyat adaptasiya olunmaq üçün xü -
susi cəhdlər tələb edir. Təklif etdiyimiz 3 mərhələli resosializasiya proqramı
onların özlərinigerçəkləşdirmələrinə nail olaraq azadlıqda olan həyata
reinteqrasiya və readaptasiya olmaqlarını təmin edir.



Məhkumların resosiali za si -
ya nın psixoloji cəhətlərinin

tədqiq edilməsi mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Belə ki, məhkumların re so -
sializasiyının təşkilində psixoloji
amil lərin nəzərə alınmaması məh kum
şəxsiyyətinin cəmiyyətə rein teq rasi -
ya sında çətinliklərə səbəb ola bilər.
Bu səbəbdən də məhkumlarla psixo-
loji iş, həm cəzanın icrası prosesində
məhkum şəxsiyyətinin dinami ka sı na,
sağlam davranışının formalaşmasına

nüfuz etməyi, həm onun sonradan
cəmiyyətə uyğunlaşa bilməsi üçün
zə ruri olan zədələnmiş sosial keyfiy -
yət lərinin bərpa edilməsini ehtiva et -
məlidir. Məhkum qadın şəxsiy yə tin
resosializasiyası isə sadalananlarla
yanaşı gender fenomeninin cəmiy -
yət lə qarşılıqlı əlaqəsinin psixoloji
mə sələlərini də ehtiva edir. Qadın
şəx siyyətin resosializasiyasının təş -
kil olunması islah müəssisəsinin əsas
vəzifəsidir. 

Əksər tədqi qatçılar cinayətkar
qa dın şəx siy yətinin inkişafını, reso -
si a lizasi ya sını cinayətkar şəxsiy yə-
ti nin ümumi inkişafı və resosializa-
siya prinsip lə rindən fərqləndirmə -
mə yin, tədqiq edərkən eyni meyarları
tətbiq etmə yin tərəfdarıdırlar. Lakin
radikal möv qe nümayiş etdirərək ci -
nayətkar qadın psixologiyasına tam
fərqli yanaş ma nın, cinayətkar şəx -
siyyətinin inkişafı və resosiali za si ya -
sının ümumi prin sip lərindən kə nar
təd qiq edilməsinin tərəfdarı olan
tədqiqatçıların sayı da az deyil. Qa -
dın şəxsiyyətinin mü kəm məl in kişafı
və kamillik sə viy yəsinin kişi şəxsiy -
yə tinin kamillik səviyyəsindən fərq -
ləndiyinə istinad edərək cinayətkar
qadın şəxsiyyə ti nin psixoloji xüsu -
siy yətləri və psixoloji inkişafının da

fərqli olduğunu iddia edirik. Təbii ki,
radikal möv qe dən çıxış edərək cina -
yət kar qadın şəx  siyyətini xüsusi ka -
te qoriya kimi fərq ləndirmək, cina yət -
kar şəxsiyyə ti nin ümumi inkişaf və
resosializasi ya prinsiplərini nəzərə
almamaq və ya cinayətkar qadın şəx -
siyyətini bi la vasitə ümumi meyarlara
əsas la naraq tədqiq etmək birtə rəf li lik
hesab olu na bilər. Biz cinayətkar
qadın şəxsiy yə tinin resosializasiya -
sı nı ənənəvi psixoloji konsepsiyalar-
dan uzaqlaşaraq təsvir edəcəyik. 

Beləliklə, qadının kamil şəx siy -
yə tə çevrilməsi, kişinin kamil şəx -
siy yət çevrilməsi prosesindən köklü
şəkildə fərqləndiyi üçün, onların ci -
nayətkar şəxsiyyətə çevrilmələri
pro sesinin də fərqli olduğunu hesab
edirik. Cinayətkar qadın şəxsiyyə ti -
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nin formalaşmasına səbəb olan zə -
ruri şərt zorakılığa məruz qalma fak -
tıdır. Bu şərtlərin mövcudluğu
sayəsində qadın kamilliyin mərhələ -
lə rini (assertivlik, öz daxili poten sia -
lı nı aşkarlama və ümumbəşəri də yər -
lərə qoşulma) adlaya bilməyərək
cinayətkar şəxsiyyətə çevrilir. 

Cəzaçəkmə müəssisəsində çalı -
şan psixoloqların, digər əməkdaş la -
rın qarşısında ilk növbədə məhkum
qadının şəxsi xüsusiyyətlərinin diaq -
nostika edilməsi, daha sonra isə diaq -
 nostika nəticələrinə müvafiq əsas -
landırılmış islah proqramının işlənib
hazırlanması və şəxsiyyətin kri mi na -
li zasiyasına təsir göstərə bi lə cək
çox saylı mənfi “həbsxana tə sir lə -
ri”nin qarşısının alınması da yanır.

Ayrı-ayrı kateqoriyalı cinayətlər
törətmiş, müxtəlif yaş qruplarına aid
məhkum qadınların psixodiaqnosti-
ka, psixoterapiya və reabilitasiyası
mürəkkəbliklərə malikdir. Məhkum -
lar arasında müxtəlif psixi tənzim lə -
mə mexanizmləri zəif olan psixi po -
zuntuların – şəxsiyyət pozuntusu,
həyəcan pozuntusu, affektiv pozun-
tusu olan şəxslərin olması isə bu
mürəkkəb işin məsuliyyətini daha da
artırır. Bəzən belə şəxslər ciddi tibbi-
reabilitasiya və psixoterapiya reji mi -
nə ehtiyac duyurlar. Bütün bu təx mi -
ni həbsxana problemlərinin siyahısı
islah hüququnun kökündən bütöv
me todologiyasının zəruriliyini vur -
ğu layır [5, s.30]. 

Şəxsiyyətin reso sia lizasiyası üçün
cəzaçəkmə müəs si səsinin əmək daş -
la rı hər bir qadın məh kumun şəxsi
xü susiyyətlərini bilməlidirlər. Bu
mürəkkəb bir və zi fədir və həlli xü su -
si psixoloji biliklər tələb edir. Hər bir
qadın məhkuma re so sializasiyaedici
istiqamətdə 3 mər hələli psixoloji iş
aparılmalıdır: 

Hər bir qadın məhkumun şəxsi
xü  susiyyətlərinin (assertivlik, öz da -

xili potensialını aşkarlama və ümum -
bəşəri dəyərlərə qoşulma) psixo diaq -
nostikasının keçirilməsi;

Psixoloji diaqnostikanın nəti cə lə -
ri nə uyğun olaraq uzunmüddətli, yəni
cəza müddətinin sonuna qədər əhatə
edəcək fərdi psixoloji inkişaf proq ra -
mı nın işlənib hazırlanması;

Proqramın mərhələləli real laş dı -
rıl ması. 

Психолоэийа jурналы 2015, №1

Hüquq psixologiyası

74

HƏLL ÜSULLARI



Cinayətkarı islah və yenidən tər -
biyə etmək üçün şəxsiyyətə yönəlik
dərin dəyişikliklər etmək, şəxsiyyə -
tin istiqamətini dəyişmək, onun yeni
sosial adaptasiyalı həyat fəaliyyətini
formalaşdırmaq zəruridir. Bütün bun -
lara yalnız cəza metodu vasi tə si lə nail
olmaq mümkün deyil. İnsanı birbaşa
məcburiyyət vasitəsilə formalaşdır -
maq, xüsusən cinayətkar qadınları
bu şəkildə islah etmək müm kün süz -
dür. Cinayətkar qadın şəxsiyyətinin
islahına yalnız xarici təsirlərlə nail
ol maq olmaz. Bütün bunlara cina yət -
kar qadının özünütəhlili sayəsində
nail olmaq mümkündür. Cinayətkar
qa dının özünütəhlili isə, onun reso -
sializasiyası yolunda olan əsas bar -

yerdir, o, özünütəhlil böhranı olan
şəxsdir. Özünütəhlil böhranı isə fərdi
olmayıb, geniş sosial bazaya malik-
dir. Zorakılığa məruz qalmaq amili
sosial baza olaraq cinayətkar qadın
şəxsiyyətinin kamilləşmənin mərhə -
lə lərini keçə bilməsinə mane olur.
Bu səbəbdən də, cinayətkar qadını
is lah etmək onun özünütəhlilinə dəs -
tək olaraq assertiv davranışa nail ol -
ma sını, daxili potensialını aşkar la -
ma sını, dəyərlər sistemini dəyiş di rə -
rək ümumbəşəri dəyərləri qəbul et -
mə sini, vicdan, ədalət anlayışlarını
dərk edib, şəxsi dəyərlərinə aid et -
məsini təmin etməkdir. Xarici təh -
riklər yalnız, onun öz qərarını qəbul
et məsi üçün şərtdir. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН ЗАКЛЮЧЕННЫХ

АБСТРАКТ

Насилие это необходимое условие для формирования личности
женщины преступницы. Если женщина не могла пройти этапы само-
актуализации (удовлетворение эмоциональных потребностей в области
безопасности, стать ассертивной, иметь позитивную позицию в отно-
шениях, самопознание, посвятить себя другим и подключения к обще -
че ловеческим ценностям) следовательно, c легкостью она становится
преступницей. Ресоциализация каждой женщин заключенных прово-
дится в три этапа на основе предыдущих критериев: психодиагностика,
соответствующая программа личностного развития, реализации про-
грамме шаг за шагом. Главный ответственный этап ресоциализации
жен щин заключенных является реадаптация к свободе. В этом случае
свободная жизнь с новыми сложными условиями является среда, кото-
рая требуется особых усилий. Предлагаемый 3-шаговая программа
ресо циализации обеспечить их реадаптацию и реинтеграцию к свободе
при достижение самоактуализации.

Психолоэийа jурналы 2015, №1

Hüquq psixologiyası

76



PSYCHOLOGICAL BASIS OF FEMALE OFFENDERS
RESOCIALIZATION

ABSTRACT

A necessary condition for the formation of female criminal personality is
violence. Consequently, woman could not achieve the stages of the self-
actualization (satisfaction of emotional security needs, become assertive, to
have positive relations position, self-conscious, to devote himself to others
and connecting to universal values) and might becomes criminal personality.
Each female offender’s resocialization is conducted by three stages based on
these criteria: psychodiagnostic, appropriate personal development pro-
gram, implementation of the program step by step. The main responsible
stage of female offenders’ resocialization is readaptation to freedom. In this
case, free life with new challenging conditions is environment, which requi-
red special efforts. Three step re-socialization program proposed by us is
entitled to achieving self-actualization and reintegration and re-adaptation to
freedom.

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

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 03 sentyabr 2014-cü ildə daxil olmuşdur
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