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XÜLASƏ

Məqalədə Uşaqların Skriningi üzrə Diaqnostik Vəsaitin (USDV) Azər -
bay can dilinə tərcüməsi və müvafiq uyğunlaşdırılması üzrə keçirilmiş təd qi -
qa tın nəticələri təqdim olunur. Müəlliflər bu sahədə mövcud yerli və bey nəl -
xalq təcrübəni təhlil edərək kross-kultural adaptasiya prosesininin mərhə lə -
lə rini müzakirə edirlər: tərcümə prosesi, mənbə dillə hədəf dilin müqayisəli
təhlili, keyfiyyət təhlili, sahə sınağı və psixometrik göstəricilər. Tədqiqatın
seçməsi və həyata keçirilməsi prosedurları təsvir olunur. Nəticədə USDV
Azərbaycanda 0-5 yaşlı uşqların inkişafını qiymətləndirmək üçün etibarlı və
mötəbər qiymətləndirmə vəsaiti kimi təqdim olunur. 



Uşaqlar cəmiyyətimizin gə lə -
cək potensialıdır. Uşaqların

in kişafı hər zaman gündəmdə olan
və diqqət tələb edən məsələlərdəndir.
Bu istiqamətdə uşaqların inkişafını
tə min etmək üçün inkişafın nə ol du -
ğunu, hansı sahələrdən ibarət ol du -
ğunu və necə fəaliyyət göstər mə sini
ba şa düşməliyik və normal hallardan
ya yınmaları erkən olaraq müəyyən
edərək müvafiq müdaxilə növlərinə
müraciət etməyi bacarmalıyıq. Alim -
lər məktəbəqədər yaşlı uşağın inki -
şa fının erkən qiymətləndirilməsinin
vacibliyini qeyd edirlər ki, buda öz
növbəsində uşaqların məktəbə gedər   -
kən artıq öyrənmək üçün hazır ol ma -
sının əsasını qoyur [15]. 

İnkişafında ləngimə və ya geri lə mə
olan uşaqların erkən qiymətlən dir mə
və erkən müdaxilə xidmətlərinə bö -
yük ehtiyacları duyulur. Bu uşaqların
ehtiyacları erkən olaraq müəyyən
edilib müvafiq müdaxilə göstə ril mə di -
yi halda onların inkişaf problemləri
kəskinləşir və ikinci dərəcəli prob -
lem lər ortaya çıxır. Nəzərə alsaq ki,
uşağın inkişafında ailənin rolu da nıl -
mazdır, erkən qiymətləndirmə və
müdaxilə xidmətləri valideynlərə
uşaq inkişafı haqda hərtərəfli məlu-
mat verərək onlarda erkən olaraq
uşaq inkişafının dəstəklənməsinə
dair konstruktiv yanaşmalar for ma -
laş dırmağa kömək edir [2; 11; 12; 15].

Erkən qiymətləndirmə və erkən
mü  daxilə proqramlarının istər təhsil
baxımından istərsədə maliyyə ba xı -
mın dan effektivliyini sübut edən təd -
qiqatlar var. Perry Preschool Layi  hə si
göstərdi ki, erkən qiymət lən dir mə və
müdaxilə proqramlarında iştirak edən
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq la -
rın xüsusi təhsil ehtiyacı iştirak et -
mə yən uşaqlarla müqayisədə daha az
olmuşdur [3; 18, s.170-176]. 

Bu qeyd olunanlar məktəbəqədər
yaşlı uşaqların təhsili və onlara gös tə -
ri lən xidmətlərə diqqətin cəlb olun ma sı -
nın vacibliyinin sübutudur. Həm çinin
qeyd olunmalıdır ki, mü va  fiq xidmətin
müəyyən olun ma sın da düzgün və hər -
tərəfli qiymətlən dir mə nin rolu da nıl -
mazdır. Qiymət lən dir mə yə dair bir çox
yanaşmalar möv cud dur. Cari mə qa lə -
də qiymətləndirmə multi-üsullar, multi
mənbələr və multi-məkanlardan isti fa -
də edilərək məlumat toplama prosesi
kimi təq dim olunur. Beləliklə, bu tərifi
verərkən, müəlliflər qiymətləndirməni
müx tə lif səviyyələrdə, müxtəlif vasi tə -
lər dən istifadə edərkən və müxtəlif
məz  munları nəzərə alaraq məlu ma tın
əldə olunması prosesi kimi izah edir -
lər. Bu prosesin məqsədi risk qrupunda
olan və ya müxtəlif əlilliyi olan uşaq -
ların və ya onların ailə lə ri nin ya şa dıq -
ları problemləri müəyyən edərək on -
ların həlli yollarını göstər mək dən
ibarətdir [13; 16; 17].
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların qiy -
mətləndirilməsi zamanı istifadə olu-
nan qiymətləndirmə alətlərinin ha -
zır ki statusu sevindirici hal deyil [4,
s.314-315; 10, s.392-395; 20, s.15-
18]. Uşaq inkişafının qiymət lən di ril -
məsi sahəsində yerli kontekstə uy ğun -
 laşdırılmış alətlərə ehtiyac bö yük dür.
Bir çox inkişaf edən ölkələrdə ol du -
ğu kimi, Azərbaycanda da sosial-psi-
xoloji sahədə standartlaşmış meto di -
ka ların yoxluğu bu sahədə çalışan
peşakarların fəaliyyətini məhdud laş -
dırır. Mütəxəssislərin daha çox mü -
ra ciət etdikləri qiymətləndirmə alət -
lə ri rus dilli mənbələrdən götü rü lə rək
azərbaycan dilinə tərcümə edilir və
isti fadə olunur. Lakin bu alətlərin
kross-kultural adaptasiyası həyata
ke çirilmir və nəticədə istifadə olu-
nan alətlərin etibarlılığı və mötə bər -
liliyi sual altında qalır. Bu sahədə pe -
şa kar lar məlumatlandırılaraq istifadə
et dik ləri qiymətləndirmə alətlərinə
daha tənqidi münasibət bəsləyərək
qiy mətləndirməni müşahidələr, mü -
sahibələr, oyun prosesinin qiymət -
ləndirilməsi, sənədlərin araşdırıl ma -
sı və digər qeyri-formal ölçülərdən
istifadə edərək tamamlamağa üs tün -
lük vermələri tövsiyyə olunur.

Beləliklə, uşaq inkişafının qiy mət -
ləndirilməsini həyata keçirən mü tə xəs -
sislərin uşağın etnik və mə dəni mən -
su biyyətinə dair məlumatı əldə etmə lə ri
və bu məlumatdan qiy mətləndirmə
ke çirilən zaman və nə ti cələrin təhlili
zamanı istifadə et mə ləri olduqca va cib -
dir. Bu məlumat xidmətin plan laş dı rıl -
ması zamanı da nəzərə alınmalıdır. 

Nəticədə belə qərara gəlirik ki,
təq dim olunmuş ekoloji model mək -
təbəqədər yaşlı uşaqların inkişafının
hərtərəfli qiymətləndirilməsi zamanı
bələdçisi kimi çıxış edir. Bura eti bar lı
və mötəbər qiymətləndirmə əl də et -
mək üçün nəzərə alınması vacib olan
müxtəlif mühitlər, faktorlar, agent -
liklər və insanlar daxildir. 

Beləliklə, təqdim olunan tədqiqat
za manı müəlliflər qiymətləndirmə
pro   sesinə dair ekoloji yanaşmadan
çı  xış edə rək Kanadanın Ontario şə -
hərində uşaq inkişafı üzrə mütə xəs -
sislər tə rə fin dən hazırlanmış və sı -
naq dan ke çi ril  miş qiymətləndirmə
aləti olan Uşaq ların Skriningi üzrə
Diaqnostik Və sai ti (Diagnostic
Inventory for Screening Children
(DISC)) [14, s.363-368; 21, s.366-
368] tərcümə edə rək kross-kultu ral
adaptasiya etməyə cəhd etmişdirlər. 
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Uşaqların Skrininqi üzrə Diaqnos -
tik Vəsait (USDV) 0–5 yaşlı uşaq la rın
inkişafını qiymətləndirmək məq sə di
daşıyır. Bu qiymətləndirmə və sai tin dən
istifadə edərək səkkiz inkişaf sahəsi
üzrə uşaq haqda məlumat əldə etmək
mümkündür. Bura kiçik motorika,
ümumi motorika, nitqin başa dü şül -
mə si, nitqin ifadə olunması, audio diq -
qət və hafizə, vizual diqqət və hafizə,
özünə xidmət və sosial bacarıqlar
şkalaları daxildir. Kanadada ke çi ril -
miş tədqiqatların nəticələrinə əsasən
USDV etibarlı və mötəbər alətdir [5,
s.100-108; 6, s. 59; 14]. 

Mükəmməl qiymətləndirmə aləti
vasitəsilə əldə olunmuş məlumat tət -
biq olunacaq müdaxilə ilə birbaşa
əla qəli olmalıdır [7, s.238-240], la kin
hal-hazırda məktəbəqədər yaşlı uşaq -
larla istifadə olunan alətlər bu tələbə
cavab vermirlər. USDV-nin ya  ranma
məqsədi məhz müdaxiləni fa si li ta si -
ya etməkdən ibarət olmuş dur [1]. 

İngilis dilində olan USDV təd qi -
qat zamanı Azərbaycan kontekstinə
kross-kultural adaptasiya olundu [8,
s.330-334; 19]. Vəsaitin tərcüməsi
və kross-kultural adaptasiyası Bey -
nəl xalq Test Kommissiyasının töv-
siy yələrinə əsasən həyata keçirilmiş -
dir [9]. Qiymətləndirmə alətini tər -

cü mə etmək üçün aidiyyəti sahə üzrə
təcrübəsi olan və əsasən də ana dili
azərbaycan dili olan peşəkar tər cü -
məçi cəlb olunmuşdur. Tərcüməni
hə yata keçirən tərcüməçi hədəf əhali,
eyni zamanda məlumatın top lan ması
proseduru ilə tanış oldu. Tər cüməyə
başlamazdan öncə tər cü məçiyə təd -
qi qatın vəzifələri, seçmənin demoq-
rafik xüsusiyyətləri, istifadə oluna-
caq müsahibə üsulu və tərcümənin
oxunaqlıq səviyyəsi haqda məlumat
təqdim olundu. Qiymətləndirmə aləti
mənbə dildən hədəf dilə birbaşa tər -
cümə olunduqdan sonra mütəxəssis -
 lər tərəfindən müzakirə olundu, mü -
 va fiq düzəlişlər edildi və hədəf dil dən
yenidən mənbə dilə tərcümə olundu. 

Azərbaycan dilində olan vəsait
bio loji ailələri ilə yaşayan, müşahidə
olunan fiziki və ya əqli problemləri
olmayan və azərbaycan dili ana dili
olan 100 nəfər 0-5 yaşlı uşaqla sınaq -
dan keçirilmişdir. Bu pre-testin nə ti -
cə lərinə əsasən müəyyən tapşı rıq lar da,
təlimatlarda yenidən də yi şik liklər
edil di. Pre-test zamanı va lideynlərdə
iştirak edərək testin dili nə dair, təli -
matların verilməsinə dair öz fikir və
təkliflərini verirdilər. Bu nun əsa sın da
bəzi sözlər dəyişdi rildi və test tap şı -
rıq ları yenidən nəzərdən keçirildi. 
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Uşaqların Skriningi üzrə Diaqno-
stik Vəsaitin kross-kultural adapta si -
ya sına həsr olunmuş tədqiqat ölkə -
nin üç şəhərində (Bakı, Gəncə və
Şəki) və şəhər ətrafı yerləşən kənd -
lər də həyata keçirilmişdir. Təd qi qa -
tın seçməsini öz bioloji ailələri ilə
yaşayan, müşahidə olunan davranış
və ya emosional problemləri olma -
yan və əsas danışdığı dil azərbaycan
dili olan uşaqlar təşkil etdi. Təd qi-
qa tın ölkə üzrə reprezentativliyini tə -
min etmək məqsədi ilə seçmənin tə -
sa düfi olması nəzərdə tutulsada
praktiki olaraq bunu həyata keçir-
mək mümkün olmadı. Ümumilikdə
təsadüfi qaydada 11 yaş qrupu üzrə
900 uşaq seçildi və onların vali deyn -
ləri/himayədarları ilə əlagə saxlanıl -
dı. Proses zamanı layihədə iştirakdan
imtina edən valideynlər oldu və etik
prinsipləri əsas tutaraq tədqiqatda işti -
rak könüllü xarakter daşıdı. Belə ya -
naş ma seçmənin tam təsadüfi ol ma -

sı nın qarşısını alsada etik prin sip lərə
cavab verdi. 

Etik səbəblərdən tamamilə təsa -
dü fi seçmədən istifadə etmək müm-
kün olmadığından valideynlərin ra -
zı  lığı əsasında təbəqələşdirilmiş seç -
mə planı hazırlandı (stratified). Tə -
bə qələşdirməyə daxil olan əsas dəyi -
şənlər aşağıdakılar oldu:

– Yaş 
– Cins. 
Ölkə üzrə keçirilən tədqiqatda

iştirak edən uşaqların sayı 750 nəfər
oldu, lakin bunlardan 685 nəfərin nə -
ticələri tədqiqat məqsədi ilə istifadə
olundu, qalan 65 nəfərin nəticələri
ləğv olundu. Buna səbəb isə aşa ğı da -
kı lardır:

– Uşaqlarda inkişaf problemləri aş   -
kar olundu (test isə inkişaf prob -
 lem ləri olmayan uşaqlarla ke -
çirilirdi);

– Uşaqlar davam etmək istə mə di -
lər və testi dayandırdılar. 
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NƏTİCƏ

Şəhər n %

Bakı 233 34.01

Gəncə 258 37.66

Şəki 194 28.32

Cəmi 685 100

Cədvəl 1.
Seçmənin şəhərlər üzrə paylanması



Tədqiqatın digər müstəqil dəyi şə ni
cins oldu. Seçmədə hər iki cins ey ni
sayda təmsil olundu: 344 (50.22%)
oğlan və 341 (49.78%) qız iştirakçı.
La kin ayrı-ayrı yaş qruplarında cin-
sin təmsil olunmasına nəzər saldıqda
bu paylanmanın fərqli olduğu müşa -
hidə olundu. 

Tədqiqat zamanı uşaqların cinsi
ilə onların test üzrə əldə etdikləri nə -
ti cələr arası əlaqəni yoxlamaq məq -

sədi ilə müstəqil seçmələr üçün T-test
istifadə olundu. Cəmiyyə timizdə for -
ma laşmış gender rollarını və hər bir
genderə dair gözləntiləri nəzərə ala-
raq ehtimal olunurdu ki, USDV-dən
istifadə edərkən həyata keçirilən qiy -
mətləndirmə zamanı oğlan və qız
uşaq larının nəticələri fərqli olacaq.
La kin test zamanı əldə olunmuş nəti -
cə lərə əsasən oğlan və qız işti rak çı la -
rının nəticələri arasın da p<0.05 sə -
 viy yəsində statistik cə hət dən əhə -
miy  yətli fərqlər müşahidə olunmur.
Be lə nəticəyə gələ bilərik ki, 0-5 yaş lı
uşaqların cinsindən asılı olmayaraq
onların inkişafı eyni səviyyədə hə ya -
ta keçirilir. Sosial gözləntilərin və
so sial rolların bu yaş kateqoriyasına
təsiri əhəmiyyətli deyil (Şək.2). 
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Şəkil.1. Seçmənin şəhərlər üzrə paylanması



Testin ölkənin üç fərqli şəhərində
ke çirilməsini nəzərə alaraq ehtimal olu -
nurdu ki, Bakı, Gəncə və Şəki şə hər -
lə rində yaşayan uşaqların nəticə ləri
fərqli olacaq. Bunu yoxlamaq məq -
sədi ilə əldə olunmuş nəticələr bir fak -
torlu varyans analizi (Anova) va sitəsi
ilə təhlil olundu. Təhlil zamanı əldə
olun muş statistik mə lu ma ta əsasən

fərziyyə təsdiqləndi, uşa ğın yaşayış
yeri onun USDV üzrə topladığı xalla-
ra əhəmiyyətli təsir edir. Kiçik motori -
ka, nitqin başa dü şülməsi və audio
diqqət və hafizə şka laları üzrə Şəkidə
yaşayan uşaq la rın nəticələri Bakı və
Gəncədə ya şayan uşaqların nəticə lə -
rin dən yük səkdir və bu fərq statistik
cəhətdən əhəmiyyətlidir. 
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Cədvəl 2
Yaşayış yeri ilə USDV nəticələri arasında əlagə

Şkalalar
ANOVA (varyans analizi)

Bakı Gəncə Şəki F
KM 15.43 16.03 17.37 3.21*
NB 15.32 16.26 17.14 2.94*
Nİ 14.84 15.66 16.55 2.76

ÜM 15.52 16.73 17.20 2.75
ADH 15.00 15.92 17.10 4.45**
VDH 14.90 15.49 16.56 2.57
ÖX 15.73 16.10 17.15 1.89
Sos. 16.04 16.06 17.46 2.20

* p<0.05; **p<0.01



Tədqiqat zamanı istifadə olunan
di gər müstəqil dəyişən isə valideyn -
lə rin təhsili idi. Təhsil illərlə hesabla -
naraq tədqiqat məqsədi ilə binar də -
yişənə çevrildi. Bu zaman 11 ilə qə -
dər təhsil alan valideynlər bir qrup
11 ildən artıq təhsil almış valideynlər
isə digər qrup təşkil etdilər. Prosedur
hər iki valideyn üçün həyata keçi ril -
mişdir. Təhlil zamanı valideynlərin
təhsili ilə uşağın test üzrə əldə etdiyi
nəticələr arasında əlaqə iki seçməli
T-testindən istifadə edərək yoxla nıl dı
və bu əlaqənin statistik cəhətdən əhə -
 miyyətli olmaması müəyyən olun  du.
Bu zaman ehtimal edə bilərik ki, təd -
qi qatda iştiraka dair razılıq verən va -
lideynlər uşaq inkişafını nisbətən ba şa
düşən və qiymətləndirmənin vacibli -

yi nə önəm verən valideynlər oldu. Bu
baxımdan, seçməmiz reprezentativ ol -
maya bilər, çünki uşaq inkişafı haqda
və qiymətləndirmənin vacibliyi haq da
tam məlumatsız va li deyn lərin uşaq la -
rı çox az miqdarda cəlb olunmuşdur. 

Tədqiqat nəticəsində tədqiqatda
iş ti rak edən uşaqların baxça/uşaq in -
kişaf mərkəzinə getməsi ilə onların
USDV aləti üzrə əldə etdikləri nəti -
cə lər arasında mövcud olan əlaqələr
yoxlanıldı. Təhlil göstərdi ki, uşağın
bağça/uşaq inkişaf mərkəzinə get mə -
sinin onun USDV aləti üzrə əldə et -
diyi nəticələrə statistik cəhətdən əhə -
miyyətli təsiri var. Uşaq bağ ça sı/in -
ki şaf mərkəzinə gedən uşaq la rın nə -
ticələri təqribən iki dəfə digər uşaq la -
 rın nəticələrindən yüksəkdir (Cəd. 3).
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Cədvəl 3
Uşağın bağça/uşaq inkişaf mərkəzinə getməsi ilə onun USDV

üzrə əldə etdiyi nəticə arasında əlaqə

Şkalalar
Uşaq bağça/inkişaf mərkəzinə gedirmi

Bəli Xeyir t

K.M. 21.52 12.42 15.01***

N.B. 21.32 12.78 14.24***

N.İ. 20.48 12.28 14.03***

Ü.M. 21.45 13.08 13.74***

A.-D.&H. 20.86 12.68 14.66***

V.-D.&H. 20.58 12.19 14.40***

Ö.X. 21.12 12.90 13.56***

Sos. 21.59 12.89 14.12***

******p<0.01



USDV alətinin əksər şkalaları üz -
rə bütün yaş qrupları arasında orta bal
16 oldu. Azərbaycanda əldə olunmuş
nəticələrlə Kanadada keçirilmiş təd -
qi qatın nəticələrini müqayisə etdikdə
görürük ki, Kanadada orta bal 18 təş -
kil edir və buda Azərbaycanda əldə
olunmuş orta baldan çoxdur. Be lə lik -
lə, qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda
üzrə uşaqların orta balı Kanada üzrə
uşaqların orta balından azdır. Mü şa -
hi də olunan fərq inkişaf prob lem lə ri -

nin olması deyil, Azərbaycan uşaq la -
rı üçün Kanada normalarından fərqli
olan normalar hesablanmalıdır. 

Müəyyən yaş qruplarında müşa -
hi də olunan homogen nəticələrə görə
hər bir yaş qrupu üçün Cronbach’s
Alpha testindən istifadə etmək müm -
kün olmadı. Bu səbəbdən etibarlılıq
testinin hər şkala üzrə keçirilməsi üz rə
qərar verildi. Aşağıdakı Cəd vəl də ve -
 rilmiş nəticələr hər şkala üzrə yük sək
etibarlılıq göstərir (alpha > 0.80).

Şkalaların etibarlığını yoxlamaq
üçün 8 şkala arası interkorrelyasiya-
lar yoxlanılmışdır. Yaş qrupları üç
qru pa bölünmüşdür: 0-18 ay 19-24
ay və 49-60 ay. Birinci və ikinci qrup
daxili korrelyasiyaların hamsı statis -
tik cəhətdən əhəmiyyətli oldu. Lakin
üçüncü qrup daxilində social ba ca -
rıq lar şkalası ilə kiçik motor baca rıq -
ları şkalası arasında statistik cəhət -

dən əhəmiyyətli korrelyasiya müşa -
hi də olunmadı. Bu tendensiya USDV
metodikasinin yaradılması zamanı
Kanadalı həmkarların tədqiqatında
mü şahidə olunur. Daha erkən yaşlı
uşaq larda şkalalar, yəni şkalaların
ölç düyü bacarıqlar biri digəri ilə sıx
əla qəli olurlar, lakin uşağın yaşı art -
dıqca bacarıqlar artır və müx tə lif lə -
şir. Uşağın yaşı artdıqca şkalar arası
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Cədvəl 4 
Hər şkala üzrə etibarlılıq testinin nəticələri

Şkalalar Cronbach’s Alpha

KM 0.95

NB 0.96

Nİ 0.96

ÜM 0.96

ADH 0.96

VDH 0.96

ÖX 0.96

Sos. 0.95



kor relyasiyaların azalması tenden si -
yası uşağın inkişafın daha mürəkkəb
səviyyəsinə keçid aldıqda müşahidə
olunur. 

Keçirilmiş statistik təhlillərin nə ti -
 cəsinə əsasən USDV (Uşaq İnkişa-fı -
 nın Qiymətləndirilməsi Aləti) alə ti nin

azərbaycan dilində olan versiyası 0–5
yaşlı azərbaycan dilli Azər bay can da
yaşayan uşaqların inkişafını qiy mət lən -
dirmək üçün etibarlı və mö tə bər qiy -
mətləndirmə alətidir. USDV alətinin
mədəni və linqvistik ekvivalentliyi nin
qiymətləndirilməsi buna sübutdur. 
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CROSS-CULTURAL ADAPTATION PROCESS: 
PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF THE DATA AND ITS RESULTS

ABSTRACT

This article was an attempt to share the results of the cross-cultural study
on the adaptation of DISC to Azerbaijani context. The authors provide the
information on the general issues of cross-cultural tool adaptation; translation
of an assessment tool; qualitative analysis; field testing; and statistical appli-
cations for translated instruments. The current article aims at providing the
results of psychometric analysis of the data obtained during the study and
analysis of the results. As a result of the study the authors of the article offer
DISC as a reliable and valid assessment tool to be used with children from
birth to 5 years old living in Azerbaijan. 

ПРОЦЕСС КРОСС-КУЛЬТУРНАОЙ АДАПТАЦИИ: 
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ И 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

АБСТРАКТ

Данная статья была попыткой представить результаты кросс-куль-
турного исследования по адаптации DISC к азербайджанскому кон-
тексту. Авторы статьи обсуждают общие вопросы кросс-культурной
адаптации методики; перевод методики с языка первоисточника на
язык перевода; качественный анализ; полевое тестирование и статисти-
ческие методы анализа переведенной методики. В данной статье сдела-
на попытка представить результаты психометрического анализа дан-
ных, полученных в ходе исследования. В заключении авторы предла-
гают DISC как надежный и валидный инструмент для оценки развития
детей от 0 до 5 лет в Азербайджане. 

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

Rəyçi Ə.S.Bayramov, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 02 sentyabr 2015-ci ildə daxil olmuşdur



Yeniyetməlik dövrü bazar iq -
ti sadiyyatına təsa düf edən

müa sir gənclərin siyasət haqqın dakı
bilikləri mücərrəddir və siyasi ma raq -
 ları yük sək deyil. Cavan adamlar qey -
ri-müəy yənlik şəraitində siyasi insti-
tutlara etibar etmirlər. Bununla ya   na şı,
sadə vətən daşlar siyasi seçim edərək
çox vaxt kütləvi informasiya vasitə -
lə rinin onlara təq dim etdiyi ob raz la ra
inanırlar.D.V.Olşanskinin fik rincə,
şüuraltı təsəvvürlərin şüur da üstün -
lük təşkil etməsi müasir cə miy yətdə
müxtəlif informasiya növ lərinin fəa -
liyyəti ilə əlaqədar kütlə vi ləşdirmə
prosesinin nəticəsidir (125).

Ona görə də gənclərin siyasi şüu -
runun xüsusiyyətləri arasında emosio -
nal-psi xo loji ünsürlərin üstünlük təş -
kil etdiyini qeyd etmək olar.

Cəmiyyətin yenidən təşkil olun -
du ğu keçid dövründə gənclərin kol -

lek tivçilik də yər lərini is tehlak cə -
miy yətinin, bazar cəmiyyətinin dəyər -
ləri, fərdi dəyərlər əvəz ləyir. Gənc
insanlar özünü ənənəvi cəmiyyətinin
dəyərlərindən daha çox liberal-de -
mokratik dəyərlərlə eyniləşdirməyə can
atırlar. İstər-istəməz buradan gənc  lə -
rin siyasi şüurunun yeni bir xü su siy -
yəti, yəni ənənəvi siyasi də yər lərin
inkarı meydana çıxır. Gənclərin siyasi
şüurunun formalaşmasında öz-özünə
əmələ gələn proseslərin rolu artır.
Be lə lik lə, siyasi münasibətlər sahə -
sin də qeyri-müəyyənliyin meydana
çıxması üçün şərait yaranır. Bu nunla
yanaşı sosial-siyasi mü na si bət lərin
subyekti kimi, gənclərin for ma laş ma -
sında siyasi şüurun latent me xa nizm -
lərinin tədqiq olunmasının da vam et -
di ril mə si xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Artıq bizə məlumdur ki, siyasi
şüur elmi təhlil baxımından müs təs -
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na olaraq, mü rəkkəbliyi ilə fərqlənir.
Belə ki, onun təbiəti bilavasitə mü şa -
hidəçidən gizli qalır. Bu xüsusiyyəti
nəzərə alaraq, belə bir fakta hökmən
diqqət yetirmək lazımdır ki, indiyə
qə  dər siyasi şüurun ünsürlərinin struk -
 turuna münasibətdə təd qi qat çı lar or taq
bir rəyə gələ bilməmişlər. Hər bir müəl -
lif bu və ya digər ünsürü qabar da raq,
özünəməxsus quruluşu təklif edir. 

Lakin bu fenomenin elmi tədqiqi
müstəsna olaraq ümumnəzəri təsvirə
gətirib çıxarmır. Tədqiqatçıların təh -
lil mərkəzinə əhalinin yalnız ayrı-ay rı
qurupları düşür, indiki halda isə tə lə -
bə gənclərin kamillik və siyasi şüu -
ru nun inkişaf səviyyəsini sa də cə ola-
raq təsvir etməyə cəhd etmirik, həm
də onu qiymətləndirməyə və fərdin
si  yasi həyatının mahiyyətini aşkara
çı xarmağa çalışırıq. 

Bu gün elmi ədəbiyyatda üstün -
lük təşkil edən tendensiya müstəsna
olaraq, siyasi şüurun ünsürlərinə da -
yanaraq, onun öyrənilməsindən iba -
rət dir. Bunun nəticəsində siyasi şüu run
analizinə ideoloji, emosional-psixo-
loji və davranış kimi əsas ünsürlərin
priz masından yanaşmağa qərar verdik.

Birincisi, siyasi şüurun rasional
ün sürü-siyasi ideologiya. O, öz lü yün -
 də siyasət, siyasi hakimiyyət, döv lət
və s. haqqında ideyaları, anla yışları
və təsəvvürləri ehtiva edir. Siyasi ideo -
logiyaya, müdrik adamın siyasət
haqqında söylədiyi fikirləri, habelə

M.Veberin «Milli dövlət və xalq təsər -
rüfatı siyasəti» əsərini də aid etmək
olar. Hüquqi ideologiya si yasi şüu -
run çevik və səmərəli ünsü rü dür. 

Siyasi şüurun ikinci struktur ün -
sürü siyasi psixologiyadır, yəni hiss -
lər, emosiyalar, əhval-ruhiyyə (emo-
sional ünsür). Emosiyalar üzvü ola-
raq, siyasi şüurun strukturuna daxil
olur. Çünki insan siyasi sferada yal -
nız təfəkkürlə (düşüncələrlə), yəni
rasional ünsürlər vasitəsilə hərəkət edə
bilməz. Emosional görünüş (müs bət
və ya mənfi) ciddi şəkildə siyasi sub-
yektin davranışına təsir edir (mə sə -
lən, konkret olaraq, bir ada mın döv -
lətin sosial siyasətdən razı olması və
ya razı olmaması). 

Siyasi hisslərin və emosiyaların si -
 yasətdə ciddi məna kəsb etmə sin dən
bir çox alimlər bəhs etmişlər. Məsə lən,
Aristotel belə hesab edirdi ki, siyasət
dövlət və vətəndaş arasında mü na si bət
(ünsiyyət) formasıdır. Onun fikrincə,
hökmdarlar üsyan qal dıran şəxslərin
əhval-ruhiyyəsini bilməlidirlər ona
görə ki, bütün siyasi hərc-mərclik,
qa rışıqlıq və qalmaqallar ilk növ bə də
emosional vəziy yət lə bağlıdır. Ma -
kiavelli isə isbat edirdi ki, idarə
etmək insanları inan mağa məcbur
etmək deməkdir. O, xü  susi olaraq qeyd
edirdi ki, insan la rın əhval-ru hiy yə sin -
dəki fərqlilik döv  lətdə baş verən bü -
tün eybəcərliklərin başlıca səbəbidir.
Bəzi tədqiqatçılar isə (V.Vund,
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Q.Lebon) «xalqın ürəyinin» mövcud -
lu ğuna inanırdılar, habelə «psixoloji
epidemiyaları» (mə sələn, inqilab baş
verdikdə), xal qın özbaşına məhkəmə
qurmasını, in sanların azadlıqdan
sərxoş olma sını, qisas hissini, kütləvi
psixoz hal larını və s. təsvir etmişlər. 

Siyasi ideologiyadan fərqli ola-
raq, siyasi psixologiya, bir qayda ola -
raq, cəmiy yət də kor-təbii şəkildə ya -
yılır. Onun informasiya bazasını de -
di-qodular, siyasi hadi sə lərin yanlış
olaraq dərk olunması və s. təşkil edir.
Bununla yanaşı, siyasi şüurda onun
rolunu qiymətləndirməmək olmaz. 

Siyasi şüurun üçüncü struktur ün -
sürü davranış motivlərinə hazır ol maq -
dan və hərəkət etmək bacarığından,
yəni davranış ünsüründən ibarətdir.
O, siyasi ideolo gi ya nın və siyasi
psixologiyanın hərəkətverici amili-
dir və bilavasitə insanın qəti möv -
qeyi ilə, möhkəm inamı ilə, qarşıya
qoyulan məqsədə çatması üçün
əməli fəaliyyətinin psixoloji tərəfi
ilə bir başa bağlıdır. 

Siyasi şüurun əsas ünsürləri:
1. İdeoloji. Biliklərin, baxışların,

inamın, prinsiplərin, dəyərlərin, ideal -
ların sistemi. 2. Psixoloji. Siyasi
emo siyalar, hisslər, əhval-ruhiyyə. 3.
Davranış. Davranışda siyasi motiv lə -
rin məntiqi reallığı. İdeoloji və psi-
xoloji ünsürlər özlüyündə fəaliyyətin
ideya-psixoloji əsasını təşkil edir,
fəa liyyət üçün zəmin yaradır. Dav ra -

nış ünsürləri isə bilavasitə onun da -
xi li amili rolunda çıxış edir. 

Bu nəzəri əsaslardan çıxış edə rək,
tədqiqatın sonrakı mərhələsini plan -
laş dırmaq, emprik materialları müqa -
 yisəli təhlil etmək məqsədi ilə ilkin
mərhələ olaraqbəzi ali mək təb lər də
tələbələrin siyasi yönəliş və də yər ləri
(Bakı Dövlət Universitetinin və Bakı
Slavyan Univer si teti) öy rə nil mişdir. 

Tədqiqatın gedişində gündüz şö -
bəsinin 200-dən çox tələbəsi sorğuda
iştirak etmişlər. Onlardan 100 nəfəri
BDU-nun humanitar və dəqiq elmlər
fakültələrinin, 100 nəfər isə Bakı
Slav yan Universitetinin tələbələridir.
Respondentlər seriya seçimi üsulu
ilə (yuva seçimi) müəyyənləş diril -
miş dir. Dördüncü kurs tələbələrinin
rəyləri 18 sualdan tərtib olunan anket
vasitəsi ilə öyrənilmişdir. Bütün sual -
lar siyasi şüurun (təbii ki, bunlar si -
yasi ideologiya, siyasi psixologiya
və davranış ünsürləridir) aid üç kate -
qo riyaya bölünmüşdür. 

Siyasi ideologiya tələbələrin ha -
ki miy yət, siyasət və siyasi prosesin
əsas aktorları haqqında düşün cə lə ri -
nin, təsəvvürlərinin, baxışlarının sis -
te mini tədqiq edərək təhlil edəcəkdir. 

Gənclərin siyasətə münasibətində
mü vafiq marağın olması və ya olma -
ması daha çox xarakterikdir (Cədvəl 1.).

«Ölkənin siyasi həyatı Sizi ma -
raq landırırmı?» sua lının cavabı aşa -
ğı da kı şəkildə bölünmüşdür:
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Anketdəki birinci sualın təhlili gös -
tərir ki, Bakı Dövlət Universitetinin
(BDU) tələbələrinin siyasətə marağı
Bakı Slavyan Universitetinin (BSU)
tələbələrinin siyasi maraqlarını 2 də fə
üstələyir. «Ölkənin siyasi həyatı, Si zi
maraqlandırırmı?» sualına isə BDU-dan
olan respondentlərin 75 faizi «bəli»
cavabını vermişlər. BSU-nun tələ bə -
lə ri nin isə yalnız 35 faizi siyasətlə
ma raqlanır. Habelə sorğu göstərdi ki,
BSU-nun tələbələrinin 23 faizi üçün,
ümumiyyətlə, siyasət maraqlı deyil.
BDU-da isə həmin göstərici vur-tut
1 faiz təşkil edir. 

Gənclərin siyasi şüurunun for ma -
laş masında kütləvi informasiya vasi -
tə ləri aparıcı rol oynayır. Bunun nəti -
cəsində tələbələrin siyasi şüuruna
təsir göstərən əsas kom mu nikativ
ka nalın televiziya proqramları oldu -
ğu müəyyən edilmişdir (BDU-da 67
faiz, BSU-da 61 faiz). Növbəti geniş
yayılmış informasiya mənbəyi isə

internet şəbə kə si dir (BDU-da 55 faiz,
BSU-da 52 faiz). Dövrü çap nəşrləri
isə yalnız üçüncü yerdədir (BDU-da
35 faiz, BSU-da 18 faiz). Həmçinin
müasir tələbələrin ilkin sosiolo giya -
sı nın agenti kimi yaxınları (ailə, dost -
lar, tanışlar) o qədər də yüksək siyasi
təsir gücünə malik deyildir (BDU-da
15 faiz, BSU-da 19 faiz).

Anketin nəticələrinin təhlili gös -
tərdi ki, siyasi gerçəkliyə müna si bət də
tələbələrin biliklərinin dəqiq sis te mi
mövcud deyil, onların siyasət haq -
qın da təsəvvürləri yalnız bəzi baza
anlayışlarının və müəyyən isti qa mət -
lərin məcmusundan ibarətdir ki,
onlar da özlüyündə siyasətdən daha
çox, bütövlükdə ictimai quruluşla və
ictimai inkişafla əlaqədardır. Res pon -
dentlərinin ümumi sayının, yəni
BDU-nun tələbələrinin yalnız 32%,
BSU-nun tələbələrinin isə 21% de -
mok ratiya, liberalizm, konservatizm,
kommu nizm, totalitarizm, sosializm,
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Cədvəl 1.
Ali məktəblərin nümunəsində siyasi hadisələrə

tələblərin maraq dərəcəsi

Ölkənin siyasi həyatı sizi
maraqlandırırmı? 

BDU BSU

Bəli 75 faiz 35 faiz

Xeyr 1 faiz 23 faiz

Bir qədər maraqlandırır 24 faiz 42 faiz

100% 100%



avtoritarizm kimi anlayışların az-çox
dəqiq xarakteris ti ka sını verə biliblər. 

«Bizim ölkəmizdə hansı mövcud
siyasi partiyaları tanıyırsınız?» sua lı nı
hər iki ali təhsil müəssisəsinin tə lə -
bə ləri, demək olar ki, eyni dərəcədə
cavablandırmış və aşağıdakı siyasi
partiyalarını sadalamışlar: Yeni Azər -
baycan Partiyası, Musavat Partiyası,
Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ədalət Par -
tiyası.

Anketə həmçinin bir sıra nüfuzlu
siyasi xadimlərin adı daxil edilmiş
və həmin siyasi xadimlərin hansı funk -
siyaları yerinə yetirilməsi barədə tə -
ləbələrin nə dərəcədə məlumatlı ol -
ma sı araşdırmışdır. Anketin nəticə -

ləri göstərir ki, humanitar sahənin
tələbələrinin 75 faizdən çoxu və tex-
niki sahənin tələbələrinin isə yalnız
52 faizi ölkənin və ya regionun birin-
ci siyasətçilərini tanıyırlar. BSU-nun
tələbələri isə əsasən həmin siya sət çi -
lə rin vəzifə səlahiyyətlərinin nədən
ibarət olduğunu müəyyənləşdirə bil -
məmiş və həmin həmin şəxslərin
mü hüm siyasi və ya dövlət əhə miy -
yətli işlər gördüyünü qeyd etməklə
kifayətlənmişlər. 

Ancaq sonrakı araşdırmalar gös -
tərdi ki, siyasətə maraq göstərməsinə
baxmaya raq, respondentlərin çox cü -
zi hissəsi siyasi təşkilatlara üzv olur-
lar (2.1.2-ci cədvəl). 

Bununla yanaşı, məlumatlara gö -
rə bizim ölkəmizdə gənclərin siyasi
təşkilatlarına üzv olan iştirakçıların

sayı son iki-üç ildə xeyli dərəcədə
art mışdır. Bunun səbəbi isə yaxın xa -
rici ölkələrdə baş verən son ha di sə -
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Cədvəl 2
Ali təhsil məktəbindən asılı olaraq «Siz hər hansı təşkilatın

iştirakçısınızmı?» sualının bölgüsü

Sosial və siyasi fəallığın
formaları

BDU BSU

İdman klubu, seksiya 19 % 21 %

Siyasi təşkilatlar 2 % –

Gənclərin ictimai birlikləri 19 % 6 %

Xeyr, iştirak etmirəm 54 % 72 %

Dini təşkilatlar 2 % –

Həmkarlar 4 % 1 % 

100 % 100 %



lərlə və ölkədə keçirilən prezident və
par  la ment seçkiləri ilə bağlıdır.

Cədvəldəki məlumatlar bir daha
təsdiqləyir ki, gənclər onların siyasi
sosiali za si yasına yardım edən gənc -
lər təşkilatlarında iştirak etmir və for -
mal olaraq onları ma raq larına görə
yalnız idman təşkilatları və klubları
əvəzləyir. Gənclərin siyasi təş ki lat -
lar   da, həmkarlarda və digər ictimai
birliklərdə iştirakı olduqca cüzidir.
Sor ğuda işti rak edən BDU-nun tə lə -
bə  lərinin yalnız 2% siyasi təşkilat la -
rın üzvüdür, BSU-nun tə lə bələri isə
ümumiyyətlə, siyasi təşkilatlarda işti -
rak etmirlər. Bunu həmin təşki lat la -
rın gənclərin tələblərini qarşılama -
ma sı ilə, yaxud da onların passivliyi
və həmin təşki lat la ra maraq göstər -
mə məsi ilə izah etmək mümkündür.

Gənclərin siyasi şüurunu (üstəlik
daha fəal şəkildə) formalaşdıran amil -
lərdən bi ri də ictimai özünüi da rə etmə
orqanlarının işində onların işti rak et mə -
sidir. Sorğu göstər di ki, hər iki halda
onların iştirakı çox aşa ğı səviy yə də dir.
Belə ki, BDU-nun tələbə lə ri nin 4%,
BSU-nun tələbələ ri nin isə yalnız 1%
universitet səviy yə sində fəallıq göstə rir.

Konkret ideya-siyasi cərəyanlara
tələbələrin münasibətini nəzərdən ke -
çirək. Çox partiyalılığın formalaş ma sı,
siyasi plüralizm həmin cərəyan la rın
qeyri-sabitliyinə gə ti rib çıxarır. Tə lə -
bələrin siyasi partiyalara müna si bə -
tini aşkar etmək üçün respon dent lə -
ri nə belə bir sual vermişdir: «Sizin
ki mi insanların maraqlarını hansı
par tiya daha çox əks etdirir?» Nəti -
cələr belədir (Cədvəl 3):

Bu cədvəl göstərir ki, BDU-nun
tələbələrindən fərqli olaraq, BSU-nun

tələbələri daha çox neytrallıq nüma -
yiş etdirirlər. BDU-nun tələbələri
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Cədvəl 3
Tələbələrin çox hissəsinin maraqlarını əks etdirən partiyalar

Partiyalar BDU BSU

Musavat Partiyası 12 % 9 %

Xalq Cəbhəsi Partiyası 4 % 3 %

Azərbaycan Partiyası 61 % 57 %

Ədalət Partiyası 1 % 2 %

Heç bir 22 % 29%

100 % 100 % 



ara sında YAP-ın tərəf daş la rı qalan par -
tiyaların tərəfdarlarından dəfə lər lə
çoxdur. BSU-nun tələbələri də YAP
istisna olmaqla, digər partiyalara on -

ların maraqlarını əks etdirən partiya
kimi bax mır lar.Siyasi yönünə görə par -
 tiyalara gənclərin münasibətini müəy -
 yənləşdirmək də ma raq lıdır (Cədvəl 4.)

Tələbələr arasında «Siyasətdən
kənaram» (BDU-18 faiz, BSU – 22
faiz) və «Cavab verməkdə çətinlik çə -
kirəm» (BDU-29 faiz, BSU-22 faiz)
suallarına verilən cavablar populyar
olsa da, bütövlükdə gənclər demokra -

tik və liberal dəyərlərə (BDU-24 faiz,
BSU-25 faiz) üstünlük verirlər. Həm -
çinin qeyd etmək lazımdır ki, sosia-
list ideyalara üstünlük verənlərin
səviyyəsi yüksəkdir (BSU-14 faiz,
BDU-9 faiz).
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Cədvəl 4
Siyasi yönünə görə partiyalara gənclərin münasibəti

Sizin siyasi görüşləriniz BDU BSU

Demokratik 24 % 25 %

Monarxist 4 % 2 %

Liberal 14 % 14 %

Sosialist 9 % 14 %

Anarxist 2 % 1%

Siyasətdən kənaram 18 % 22 %

Cavab verməkdə çətinlik
çəkirəm

29 % 22 %

100 % 100 % 



Belə nəticə çıxarmaq mümkün -
dür ki, indiki gənclik bütövlükdə da -

ha az ənə nə vi dir və demokratik əh -
val-ruhiyyəyə daha çox meyillidir. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ

АБСТРАКТ

В статье рассматриваются особенности политического сознания
молодежи, уточняется роль политических чувств и эмоций в формиро-
вании молодежи как субъекта социально-политических отношений. В
то же время, здесь конкретизируются основные элементы политическо-
го сознания – идеологическое, эмоционально-психологическое и поли-
тическое поведение, а политическая ориентация, ценности и в целом
отношение молодежи к политике становятся объектом экспе ри мен -
таль  ного исследования. Анализ результатов проведенного эксперимен-
та показывает, что современная молодежь в целом менее традиционна
и больше всего придерживается демократических тенденций.
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THE ROLE OF THE VALUE SYSTEM IN THE FORMATION 
OF POLITICAL CONSCIOUSNESS OF THE PERSON

ABSTRAKT

The article deal with the peculiarities of the political consciousness of
youth, clarifies the role of political feelings and emotions in the formation
of youth as a subject of socio-political relations. At the same time, the main
elements of political consciousness are specified here: ideological, emotional,
psychological and political behavior, and political orientation, values and, in
general, young people's attitude to politics become the object of experimental
research. An analysis of the results of the experiment shows that modern
youth as a whole is less traditional and most of all adheres to democratic
trends.

Məqalə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və psixologiya fakül -
tə sinin Elmi şurasında iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət gö rül müş-
dür (protokol №10)

Rəyçi Mustafayev Müşviq Hüseyn oğlu, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Mə qalə redaksiyaya 13 yanvar 2016-cı ildə daxil olmuşdur



İnsan fiziki, mənəvi, təbii və so -
sial varlıqdır. O, həm də xarici

(fiziki), daxili, (psixi) qanuna uyğun -
luqları olan bioloji, sosial və psixi,
mənəvi ölçülərin təşkil etdiyi tamlıq -
dır. Psixi-mənəvi cəhət insanın daxili
mənəvi aləmini əks etdirir. İnsanda
bu daxili, psixoloji xüsusiyyətlər
baş  qa adamlarla qarşılıqlı əlaqə və
mü nasibətlərdə təşəkkül tapıb for -
ma laşır. İnsan bu yaşam tərzində, bir
çox mənəvi-sosial keyfiyyətləri (xe -
yir, vicdan, insaf, ədalət, əxlaqi borc,
şərəf, ləyaqət, təvazökarlıq, məsu liy -
yət, səmimilik və s.) özü üçün nü mu -
nə seçir. Bu əxlaqi-sosial, mənəvi-
psixoloji keyfiyyətlər şəxsiyyəti mə -
nəvi təkmilləşməşməyə aparır. Təbii
ki, bu milli-mənəvi, təbii sərvətlər
in sanlarda fərqli cəhətlərdə özünü
göstərir. Bu mənada daxilən mənəvi-

psixoloji zənginliyə malik olan sadə,
təvazökar, bir sözlə kamil insanlara
həmişə böyük ehtiyac olub. XIX əsr
Azərbaycanın ictimai-siyasi, fəlsəfi-
psixoloji fikir tarixində özünə layiqli
yer tutan, dramaturq, filosof, alovlu
maarifpərvər M.F.Axundov kamil
in san o adamı hesab edirdi ki, o,
“elm-bilik sahibi”, “filosof təbiət li”
olub, müasir həyat üçün lazımi bü  tün
dünyəvi elmləri dərindən öy rənsin,
dünya mədəniyyətindən xəbər dar
olsun, dünyanın siyasi işlə rindən hali
olsun, açıq fikirli, iti zehnli, yüksək
zövqlü, uzaqgörən olsun və s. Mə -
nəvi kamil insan özünün xeyirxah
əməli fəaliyyəti ilə də fərqlənməli,
“tədbirli”, “çalışqan iş bacaran” ən
çə tinlikləri dəf etməyi bacaran, bö -
yük işlər görən, böyük fikirlərini hə -
yata keçirmək uğrunda mübarizə
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aparmaq qabiliyyətinə malik olmaq,
ülvi humanist olmalıdır. Bir insan
hər nə qədər zəngin biliklərə malik
olursa olsun, o biliyini insanların xe -
yiri üçün sərf edə bilmirsə, sadəlöv
tədliqçilikdir, özünü aldatmaqdır.
Əl bətdə insanın mənəvi təkamülünü
göstərən hazır reallıq yoxdur. Hər
halda M.F.Axundov və bir çox başqa
mütəffəkkirlər mənəvi təkamülün 7 əsas
vəzifəsini qeyd edirlər.

İnsan pis əməldən qaçmalıdır.
İnsan yaxşılıq etməyi bacar ma lı dır.
İnsan zülmü, ədavəti dəf etməyi

ça lışmalıdır.
İnsan həmnövləri ilə cəmiyyətdə

yaşamağı bacarmalıdır.
İnsan elm dalınca getməlidir.
İnsan hər yerdə elmi yaymağı ba -

carmalıdır.
İnsan imkan daxilində həm əqi -

də liləri ilə, həm fikirləri ilə, həm
növ ləri ilə davranış qaydaları uğrun -
da mübarizə aparmalıdırlar.

Təbii ki, insan bu kamillik zir və -
sinə birdən – birə yüksəlmir. Onun
keçdiyi ömür yolu özlüyündə ən
böyük əxlaqi, mənəvi sosial-psixoloji
sərvət olub, qalan maddi sərvətləri
də müəyyən edir. Çünki, insanın özü
olmadan, ümumiyyətlə onun dəyər -
lə rindən də danışmaq olmaz. İnsan
həm bioloji, həm də sosial varlıqdır.
O, dünyaya fərd kimi gəlir, yaşayıb-
yaradır, ictimai-siyasi təcrübələri
mə nimsəyərək, tədricən kamil şəx -

siyyətə çevrilir, həyatda yaşamaq
uğrunda mübarizə aparır. İnsanın
ma hiyyəti onun biofizioloji təbiəti
ilə əmələ gəlmir (hərçənd ki, bu amil -
ləri də danmaq olmaz). O, öz-özü nə
determinləşir. İnsan tarix, zaman, ic -
ti mai həyat prosesində, təşəkkül
tapıb inkişaf edir, ictimai müna si bət -
lərdə, təhsildə, elmdə, mədəniyyətdə
sosiallaşır. İdraka, ünsiyyətə, əməyə,
peşəyə, vətəndaş mövqeyinə qoşul -
maqla insan özündə sosial-əxlaqi,
icti mai-siyasi hissləri inkişaf etdirir,
xarakter əlamətlərini formalaşdırır.
Bu canlı varlıq olan insanın inki şa fı -
nın obyektiv qanunauyğunluğudur.
İn san həmişə özünü yeniliyə yö nəl -
dir. Buradan belə çıxır ki, həyatın
mənası insana hazır şəkildə verilmir.
O, bunu çətin və gərgin axtarışlarda
əldə edir. Əxlaqi-sosial psixoloji sa -
hələrə uyğun olaraq o, mürəkkəb
mənəvi keyfiyyətlər axtarışına çıxır.
Təbii ki, bu axtarışlar asan olmur,
bə zən faciələrə, dramatizmə gətirib
çıxarır. Bu prosesdə insan inkişaf
edib təkmilləşir, özünü müsbət mə -
na da dəyişməyə can atır. İnsan özü-
özünü dəyişdiyi üçün o, öz həyat
fəaliyyətinin mənasını dünyaya özü
“daxil edir”. O, hər hansı bir vücu -
dun xatirinə deyil, öz xatirinə özünü
dəyişir. İnsan özünü dəyişmədən
mövcud ola bilməz. Onun fəaliyyəti
onda öz mahiyyətinin təşəkkülü pro -
sesində obyektiv istiqamətə malik
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olur. İnsan kimdir? Həyatda onun
ye ri, mövqeyi, ömür yolu, özünü dər -
ki, özünüqiymtələndirməsi necədir?
Bu və ya digər suallar elə də sadə
mə sələlər deyil. Bu məsələlər ətra -
fın da düşünmədən bir insan kimi ya -
şamaq, ömür yolunu nizamlamaq
mümkün deyil. Bu səbəbdən də insa -
nın mənalı həyat yaşamı bir prob lem
olaraq həmişə onun özünü, həm də
bütövlükdə cəmiyyəti düşündürən
mə sələlərdən olmuşdur. İnsan çox
mü rəkkəb ictimai-sosial varlıqdır,
icti mai münasibətlərin məcmuudur.
“Cəmiyyətin özü insanı insan kimi
istehsal etdiyi kimi, insan da cə miy -
yəti istehsal edir. İnsan və onun mə -
nəvi kamilliyi haqqında deyilən say -
sız-hesabsız fikirlər, yazılan kitab lar
bu problemin nə qədər aktual ol du -
ğu nu təsdiq edir. Fransız maa rifçisi
K.Helvetsinin “İnsan haq qın da elm,
bütün həcmində götürül dük də uc -
suz-bucaqsızdır. Onun öyrənil məsi
uzun və çətin işdir. İnsan çox müx -
təlif rəssamlar tərəfindən seyr edil mə si
üçün sərgiyə qoyulmuş bir modelə
bənzəyir. Hərə onun bir neçə cə hə ti -
nə diqqət yetirir, lakin heç kəs onu
bütünlükdə dərk edə bilməz” deməsi
insanın nə qədər mürəkkəb varlıq ol -
du ğunu onun sosial-psixoloji ma hiy -
yətini, onun mövcudluğunun böyük -
lü yünü bir daha açıq şəkildə göstərir. 

İnsan Tanrının yer üzünə bəxş et -
diyi çox canlılardan fərqli yaşamı,

məqsədyönlü həyatı, həyat tərzini
ne cə qurması, onu necə istiqamət lən -
dirmək bacarığı ilə daim diqqət
mərkəzindədir. O, qeyri-canlılardan
fərqli olaraq kor-koranə yaşamır. Ne -
cə yaşamaq, həyatını necə qurmaq,
özünün mənalı ömür yolunu müəy -
yənləşdirmək, bir sözlə gələcəyini
necə qurmaq, böyük yaradanın ona
bəxş etdiyi maddi-mənəvi dəyər lər -
dən qədərincə və səmərəli istifadə et -
mək barədə daim düşünür məqsəd -
yönlü yollar arayır. Bu, onun sosio-
gen tələbatıdır. Və o, bu tələbatı uğrun -
da daim həyatla cəngdədir. 

İnsan bu mübarizədə “son məq -
sədləri”, həyati prinsipləri seçir, dav -
ranış xəttini müəyyən edir. Yetkin,
kamil şəxsiyyət həyati məqəsəd lə rin -
də seçim aparır, taktiki vəzifələri
stra teji planlardan asılı edir, müəy -
yən tələbatları təxirə salır. Xalqın,
millətin, dövlətin məramları naminə
bəzi tələbatlarından imtina edir,
bunun hesabına daha vacib tələ bat la -
ra üstünlük verir. O, öz məqsədlərinə
çatmaq üçün müxtəlif vasitələr seçir.
Bu seçimdə insanı ucaldan onun təc -
rübəsi, ədaləti, niyyəti, ağlı, dost la -
rına sadiqliyi, səxavəti və digər əx -
laqi keyfiyyətləri durur. “Deyirlər
nəzəriyyə təcrübəsiz, şəkil məz mun -
suz, dövlət ədalətsiz, dostluq səda -
qət siz, elm hikmətsiz, sədəqə niy yət -
siz, həyat fədakarlıqsız fayda verə
bilməz”. Səxavətsiz insan axarı
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olmayan gölə bənzəyir ki, onun suyu
daim üfunət verir və heç kəsə fayda
vermir. Səxavətsiz adamların da var-
dövləti belə qalaraq, heç vaxt özünə
qismət olmur. 

İnsan məqsədinə çatmaq üçün,
bü tün maneələri, yorulmaq, usanmaq,
bilmədən mübarizə aparır. Məhz be -
lələri, mənsub olduğu ölkədə, re gion -
da, öz həyatlarını daha mənalı qurmaq
imkanına malikdirlər. Onlar yaşadığı
cəmiyyətin inkişafını əsas götürərək
öz “daxili evində”, öz iç dünyasında
özü üçün təmiz və pak bir yer ya ra -
dırlar. Belə insanlar sakit həyat tərz -
ləri ilə fərqlənir, mənəvi təmizliyi,
xeyirxahlığı və digər bir çox insani
keyfiyyətləri ilə ətrafdakılarda özünə
isti münasibət yaradır, saflığı və sə -
mi miyyəti ilə nümunə olurlar. Hə ya -
tın qəribə qanunları var. Bir an kifa -
yətdir ki, qəhrəman olasan, lakin lay-
iqli insan olmaq üçün bütöv bir ömür
lazımdır. XVII əsrin görkəmli şair və
əxlaq nəzəriyyəçilərindən olan Çarlz
F.Coffi yazır: “Hər insan ömrü bir ki -
ta ba bənzəyir. İnsanın doğulması bu
kitabın titul vərəqidir. İlk ağlaması
və qığıldaması bu kitabın girişidir.
İnsanın sonrakı şüurlu həyatı və dav -
ranışları bu kitabın əsas məzmu nu -
dur, cinayət və rəzalətləri onun sə hi -
fələri, peşmançılığı sonradan edi lən
düzəlişlərdir, ölümü isə son səhi fə -
dir. Bu kitab qalın cildlər halında və
ya nazik ola bilər, son dərəcə gözəl,

bərbəzəkli cildə çəkilər və ya adi ka -
ğı za bükülə bilər, çox bahalı və ya
ucuz kağızda çap oluna bilər. Lakin
əsl mətləb kitabın kağızında və cil -
dində deyil, onun məzmunundadır.
Kitabın məzmunu hər şeydən əvvəl
bilavasitə müəllifdən asılı olduğu
kimi, insan ömrünün də əsas məz mu -
 nu xeyli dərəcədə onun özündən ası -
lı dır”. İnsan elə yaşamalıdır ki, son -
radan təəssüf, peşmançılıq hissi ke -
çirməsin. Allah mənə bir də ömür
versəydi qəbahətlərimi düzəldərdim
deməsin. Azərbaycanın görkəmli
mü təfəkkiri M.Nəvvaba görə insan
ömrünü uzaq arzulara da həsr etməli,
həmin arzulara, xəyallara qapılıb,
gün dəlik yaşayışından əl çəkmə mə -
li dir. O, nəsihətlərindən birində bu
ba rədə belə deyir: “Əziz olan ömrü -
nü uzaq olan arzu ilə fani işlərdən
ötrü zay etmə ki, məşəqqət sənə
qala caq və ləzzəti özgələr aparacaq”
(M.Nəvvab). 

Dünyaya fərd kimi gələn insan
tədricən ictimai təcrübəni mənim sə -
yə rək, daşlı-kəsəkli yollar keçib şəx -
siyyətə çevrilir. Və bir şəxsiyyət ola-
raq sonradan cəmiyyətə özünün ka -
milliyi, əqli düşüncəsi, psixi sosial-
psixoloji keyfiyyətləri, tutduğu vəzi -
fəsi ilə xeyir verir. Təsadüfi deyil ki,
dünyanın dahi mütəfəkkirləri insanı
“təbiətin tacı”, “yer üzünün əşrəfi”,
“yaranmışların ən əzəmətlisi” (və s.)
adlandırmaqla yanaşı, eyni zamanda
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onu “mürəkkəblərin mürəkkəbi”,
“sir lərin ən dərini”, hər bir adamı
“qapalı bir dünya”, xüsusi mikro -
aləm”, “çətin oxunan müqəddəs ki -
tab” hesab etmişlər. Görkəmli yazıçı
Mark Tven haqlı olaraq yazır ki, “hər
insan aya bənzər, onun görünməyən,
işıq düşməyən tərəfi vardır ki, onu
heç kəsə göstərmir və ancaq özü gö -
rə bilir”. Freytaqa görə, “Hər bir in -
sa nın qəlbində onun xalqının minia -
tür portreti vardır”. Movlananın fik -
rincə isə “İnsan günəş, hissləri isə
onun planetləridir”. İnsanın kamil -
ləş məsi onun əqli xüsusiyyətləri,
intel lektual bacarığı, öz qürü və
ləyaqətini gözləməsi ilə bağlıdır.
“İnsanın mənəvi ehtiyacları, mənəvi
qüvvələri, kamalı, fəzilətinin şəra -
fəti, fikir və əqli, şüur və iradə vasi -
tə silə təmin və idarə olunur” (N.Tu -
si) Şəxsiyyətə xas bütün mənəvi-so -
sial, psixoloji keyfiyyətlər bir-biri ilə
əlaqədardır. Ona görə də tam, bütöv
şəxsiyyət bu əxlaqi, sosial-əxlaqi
key fiyyətlərin hamısına birgə malik
olmalıdır. Əgər şəxsiyyət bu sifət lə -
rin hamısına birgə malik olmasa,
əgər o əxlaqi vəzifələrinin birini ye -
ri nə yetirib digərinə əməl etməsə o,
tam əxlaqlı hesab edilə bilməz və
əxlaqca təkmilləşə bilməz. Bu əxla -
qi-sosial, psixoloji keyfiyyətlər vəh -
dət halında insanın “mən”ində cəm -
lə şəndə o, şəxsiyyət kimi özünü cə -
miy yətə təqdim edir. Həmin əxlaqi

sərvətlər cəmiyyətə onun mənində
bir ləşəndə o, mənən güclü, yenil məz,
əyilməz olur. Belə şəxsiyyətlər cə miy -
yətin simvoluna, idealına çev rilirlər.
Təkcə mənsub olduğu xalqın deyil,
bütün bəşəriyyətin övladı olurlar.
İnsana xas olan bütün bəşəri və milli
xüsusiyyətlər bu “mən” dən keçir.

İnsanın mənəvi təkamülü onun
ağlı, təfəkkürü, intellektindən keçir.
Hə yatda qazandığı bütün elmi-sosial,
sosial-psixoloji, siyasi uğurları insa -
nın zəkasının, ağıl və fikri düşün cə -
lə rinin məhsuludur. Hər şeyi almaq
olar, ancaq ağlı, zəkanı almaq olmaz.
Ağıl, var-dövlətdən, cah-cəlaldan, bü -
 tün vəzifələrdən üstündür. Var-döv -
lət sahibləri, qızıl-gümüş həris ləri
hə mişə ağıllı adamlara möhtacdır.
Hər kəs bilik almaqda ağıllılara möh -
tacdır. Təbii ki, elm, söz, güclü, çe -
vik təfəkkür, ağıl üçün əsas me yar -
lardandır. Ağıl obyektiv gerçəkliyin
inikasının ali forması, insanın ətraf
mü hitə münasibətini dəqiq və məq -
sə də uyğun şəkildə tənzimetmə qa bi -
liyyətdir. Ağıl-hadisələri qiymət lən -
dir mək, müvafiq nəticə çıxarmaq,
bi lik lərdən yerində istifadə etmək
ba carığıdır. Ağıl şəxsiyyətin bəzəyi,
əxlaqi dəyərlərinin ən alisidir. Tə sa -
düfi deyil ki, Azərbaycan xalq yara -
dı cılığında və klassiklərimizin əsər -
lərində insanın əxlaqi-sosial, mənəvi
keyfiyyətlərinə həmişə yüksək qiy -
mət verilib: “Elm-ağlın çırağıdır”,
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“Bilik-xəzinədir”, “Ağlın açarı dil-
dir”, “Ağılın xəzinəsi-ağıllı sözdür”,
“Ağıl-soyda, şənlik-toyda “, “Ağıllı
adam ara, ağılsız adam vara qaçar”,
“Ağıl başda, ləl daşda olar”, kimi
yüzlərlə atalar sözlərindəki hikmətli
deyimlər bunu bir daha sübut edir .
Azərbaycanın dahi mütəfəkkirləri,
filosof və psixoloqları yaradıcı lıq la -
rında həmişə bu sosial-psixoloji mə -
qama yüksək qiymət verirlər ki,
övlad üçün əqli tərbiyədən yaxşı mi -
ras yoxdur. Var-dövlət sarıdan yox-
sul olmaq olar. Lakin hər kəs ağılı və
kamalı ilə dövlətli olmağa çalış ma -
lıdır. Çünki ağıl ilə dövlət əldə etmək
olar, ancaq dövlət ilə ağılı qa zanmaq
olmaz. Ağılı oğru apara bil məz, su,
od məhv edə bilməz, lakin, cahil
adam tez yoxsullaşar. Şərq de -
yimlərində ağlın bir neçə xüsu siyyəti
göstərilir. Nəzakətli və təm kinli ol -
maq: öz şəxsiyyətini tanıyıb öz ira -
də sinə nail olmaq: öz sirrlərini dosta
verib – verməməsinin yerini bilmək:
özünün və başqalarının sirrini saxla-
maq (və s.) 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiy ya tı -
nın görkəmli nümayəndələrindən
A.A.Bakıxanovun dediyi kimi: “İn -
sanın dostu onun öz əqlinin dərin -
liyini müəyyən edən meyardır”. 

İnsan öz əməllərinə görə qiy mə -
tini alır, kamil insan kimi yaddaşlarda
qalır. Şərq ədəbiyyatının incilərindən
sayılan “Qabusnamə”də bir alimin

öz oğluna elm, tərbiyə haqqında de -
diyi ibrətamiz sözlər (“Ey oğul, öz
adımı bu dünyadan köçənlər siya hı -
sında gördükdə, belə bir qərara gəl -
dim ki, orada dünyanın yaxşı və pis
işlərini dövranın düz və kəc gərdişini
təsvir edim. Məndən demək, səndən
eşitməkdir. Ey oğul, ağıllı ol, öz əc -
dad larının qədrini bil, nanəcibliyə
yol vermə. Bu dünya tarla kimi bir
şeydir, yaxşıdan, pisdən nə əkərsən
onu da biçərsən. Bu dünya bir oğlaq,
sən isə bir ovçu, sənin ovun yaxşı
əməllərindir). Dünyanın dərki baxı -
mın dan nə qədər yerində deyilmiş
fikirlərdir. Bu, həqiqətən də belədir.
İnsan-əməllərinin bəhrəsi ilə ad-san
qazanır, mənalı həyat sürür. “Arpa
əkən, buğda biçməz” . 

Bir daha təkrar edirəm insanın
mə nəvi təkamülü onun elmə yiyə -
lən  məsi ilə əlaqədardır. Kamil insan
olmaq üçün elmə, biliyə, intellektual
bacarıq və vərdişlərə malik olmaq
başlıca şərtdir. Ən çox belə kamil elm
adamların xalqın, əməkçi küt lənin –
bütünlükdə cəmiyyətin qayğısına qa -
larlar. XIX əsr Azərbaycan ictimai-
psixoloji fikir tarixində xüsusi yeri
olan M.F.Axundov göstərirdi ki,
elmi öyrənmək və mərifət sahibi ol -
maq insan üçün təkcə məişətlərinin
yaxşılaşması vasitəsi deyildir. Elm
insanlara eyni zamanda onların əx -
laqını, rəftarını və əməlini yaxşı laş -
dırmaq üçün təcrübədən keçirilmiş
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bir vasitədir. Əxlaqla kamilləşmək üçün
insanın elm dalınca getməsi vacibdir.
“Elm-ağlın çırağıdır”, “Ağıllı düş mən
nadan dostdan yaxşıdır”, “Elmsiz in -
san tavansız evə bənzər”, “Elmsiz
adam meyvəsiz ağac kimidir”, “Ca -
hil ilə bal yemə, aqil ilə daş daşı”,
“Cahilin idarəçiliyindən, alimin yu -
xusu yaxşıdır” “Elmin sonu səbrdir”,
“Elmin sirrini alim bilər”, “Elmi
olanın dili də olar”, “Elmin tacı ali-
min başında olar”, “Elmin güzgüsü
yaddaşdır” deyən ulularımızın müd -
rik kəlamları dediklərimizin bir daha
təsdiqidir. Elm ictimai həyatla, təc -
rübə ilə, insanların ictimai-sosial,
iqtisadi tələbatları ilə, əməllə əlaqəli
olanda daha faydalı olur. “Elm var lı -
ğın həqiqətən necə olduqlarını düz -
gün təsəvvür etmək, İnsanın yaradıcı
ağlı və sağlam düşüncəsi dairəsində
onun xüsusiyyət və keyfiyyəti kəşf
etməkdir” (N.Tusi) 

“Günəşin camalı yer üzünü işıq -
lan dırdığı və həyata əbədi bir ömür
verdiyi kimi, elmin də kamalı, qəlb -
ləri nurlandırır.... Elm və biliyin əldə
edilməsi hər şeydən əvvəl insana öz
hörmətini qaldırmaq, izzətini, nəf si -
ni qorumaq üçün lazımdır. 

XIX əsr Azərbaycan ictimai-fəl -
səfi psixoloji fikir tarixində özünün
layiqli yerini tutan A.A.Bakıxanov
insanın elmi fəaliyyətinə, elmi prak-
tik işlərlə vəhdətinə yüksək qiymət
verir, onları elmli, savadlı olmağa

ça ğırırdı: “Elmsiz iş şoran yerə sə pil -
miş toxum kimidir”, “Əməlsiz elm
diri-diri basdırılmış adam kimidir”.
Diplomu almaq hələ elmli ol maq
demək deyil. Diplomu da olsun,
həyati elmi də olsun. Bu insanı mə nə -
vi təkamülə aparır. Bu bir həqi qət dir
ki, elm insanlara xidmət etmə li dir,
onların maddi və mənəvi tələbat la rı -
nın ödənilməsinə yönəlməlidir. Elm
əməllə vəhdət təşkil etikdə daha fay -
dalı olur. “Əməl gizli qüvvələri or ta -
ya çıxarmaq, müxtəlif sənət və pe şə -
lərdən fayda götürmək, müxtəlif iş
vərdişləri əldə etmək üçün göstərilən
fəaliyyətə deyilir, bu şərtlə ki, o, bə -
şə riyyətin qüdrətinin artmasına,
onun təkmilləşməsinə səbəb olsun”
(N.Tusi). “Ağıldan və elmdən daha
yaxşı bir dövlət yoxdur. Çünki onlar
həmişə səninlə olar və heç kəs onları
sənin əlindən ala bilməz”. Vəzifəsin -
dən, irqindən, dini mənsubiyyətin -
dən, cinsindən asılı olmayaraq bütün
insanları bir şəxsiyyət kimi xarak te -
ri zə edən əxlaqi sosial-psixoloji key -
fiyyətlər insanın ruhi və maddi aləmi
ilə, ictimai-siyasi dünyası arasında
bir vəhdət təşkil edir. Təbii ki, in san -
lıq şəxsiyyətin “mən”i həmin ruhi
aləmdən keçir. İnsanın bu daxili, ru -
hi aləmi təmiz və pak olanda o, ra hat
olur, psixoloji gərginlik keçirmir.
Be lə adamlar tutduğu vəzifədən asılı
olmayaraq, özünə nəzarəti itirmir,
mala, pula, vəzifəyə, var-dövlətə,
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nəfsinə qulluq etmir. Bəzi vəzifə sa -
hib ləri bilməlidirlər ki, vəzifə ağır daş
kimi bir şeydir. Onu çox çətinliklə
qaldırıb onun çiyninə qoyurlar. La -
kin lovğalıq, təkəbbürlük, mənəm -
mə  nəmlik, hamıya yuxarıdan aşağı
baxmaq, xudpəsəndlik etdikdə, onu
çox asanlıqla aşağı salırlar. Kreslo
şəxsiyyəti təsdiq etmir. Şəxsiyyət
kreslonu təsdiq edir. Şəxsiyyətin
tam lığı vəzifəni şərəfləndirir. Əksinə,
şəxsiyyətcə cılız, nadan adamlar və zi -
fəni hörmətdən salır, onu kollektiv
qarşısında cılızlaşdırırlar. Ancaq çox
təəssüf olsun ki, bəziləri vəzifəyə gə -
lən kimi gözləri ayaqlarının altını
görmür, heç kəsi saymır, lovğa və
dikbaş olurlar. Hörmətli prezidenti-
mizin məmurlara dediyi kimi: “Qoy
dərk etsinlər ki, vəzifə xalqa, millətə,
ölkə vətəndaşlarına xidmət üçün
verilir”. Təkəbbürlük, lovğalıq, eqoizm,
qisasçılıq, paxıllıq, nadanlıq, gör mə -
mişlik, saxta “münasibət”, kollektiv
üzvlərini qarşı-qarşıya qoymaq prin-
sipi vəzifəyə xələl gətirən mənfi key -
fiyyətlərdir. Saxta, daş ürəkli, var-
döv lət hərisi, hiyləgər, rəzil, daima
öz şəxsi həyatını, varlanmaq hissini
əsas götürüb, bu xülya ilə yaşayanlar
axırı olmur. Ruzigar gəlin paltarını
geyinərək insanları özünə cəlb edir.
Zahirinə bəzək-düzək verərək ağılsız
və sadəlövh adamları yoldan çıxarır:
saxta daş-qaş taxaraq həris və acgöz
insanları tamaha salır və beləliklə,

hamı onun qurduğu tora düşür, bü -
növ rəsi xəyanətlə özülü məkr və hiy -
lə ilə qurulan insanların iradəsi zəif,
özü hərdəmxəyal, sözü etibarsızdır.
“Bu dünyanın dövləti girzə ilana
bənzər; xarici əlvan rəngli, daxili acı,
zəhər; dövlətlilər “var” – deyə dol -
du rurlar piyalə; yoxsullar “olar” de -
yə ümid bağlar xəyalə”.

Təcrübə və gündəlik müşahidələr
göstərir ki, var-dövlət hərisinin arzu-
su həmişə ürəyində qalır. “Bir zahid
var imiş. Onun qonşuluğunda kərə
yağı ilə bal satan bir kişi yaşayırmış.
O, kişi hər gün zahidə bir az bal və
kərə yağ göndərirmiş. Zahid yediyini
yeyər, qalanını isə tavandan asılmış
bardağa tökərmiş. Bir gün görür ki,
bardaq dolubdur. Öz-özünə fikirləşir
ki, əgər bu bal və kərə yağı on dirə -
mə sata bilsəm, puluna beş qoyun ala
alaram, onların hərəsi beş quzu do -
ğar. Beləliklə, bir sürü əmələ gələr,
dövlətim artar, sonra böyük, adlı-
sanlı ailələrin birisi ilə qohum ola-
ram. O arvaddan mütləq bir oğlum
olar, ona yaxşı bir ad qoyub təlim-
tədbirini özüm verərəm. Əgər sözə
baxmayıb şuluq salsa, bu əsa ilə onu
tənbeh edərəm. Zahid belə düşünə-
düşünə o qədər özünə alüdə olub qı -
zış mışdı ki, birdən əsanı götürüb oğ -
luna vurmuş kimi havada oynatdı,
əsa tavandan asılan bardağa dəyib
onu sındırırdı, bal və kərə axıb zahi-
din başına və üzünə töküldü. Bu mə -
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səli ona görə dedim, biləsən ki, bir
şeyi bilib arxayın olmadan, o barədə
söhbət açıb fikir söyləmək eyibsiz
olmaz və nəticədə gətirib peşman çı -
lığa çıxarar”. Bəli atalar yaxşı deyib
“Artıq tamah baş yarar”.

“Deyirlər, təbiət öz durulu ğun dan,
saflığından, paklıq və gözəlliyindən
insanın mənəviyyatına və ruhuna
müəyyən pay verir”. Kamil insan da
təbiətin pay verdiyi belələrindəndir.
Tikan da, yasəmin də eyni torpaqda
bitir, biri gözə qaralıq, biri işıq gə -
tirir. 

Yaxşılıq, əl tutmaq, səxavətlilik,
alicənablıq, başqalarının halına acı maq
hamının borcudur. Lakin, elə adam-
lar var ki, imkan, şərait, ona bu “bor -
cu” həyata keçirməyə imkan vermir,
lakin vəzifə həmin imkanlara şərait
yaradır. Deməli, bütün insanlar, xü -
susilə də vəzifə sahibləri imkan da xi -
lində yaxşılıq etməyi bacarmalıdır.
“Yaxşı əməl heç də (ibadət vaxtı)
üzü müzü günçıxana və günbatana
tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yax -
şı əməl sahibi əslində dar ayaqda, çə -
tinlikdə (ehtiyac və xəstəlik üz ver -
 dikdə) və cihad zamanı (mə şəq qət lə -
rə) səbr edənlərdir. Görkəmli tarixçi,
filosof və maarifçi A.A.Bakıxano -
vun fikrincə, əxlaqda ən gözəl cəhət
ondadır ki, o, bir nəfərin iztirabı he -
sa bına minlərlə başqalarının taleyini
yüngülləşdirir. Bununla belə, yaxşı -
lıq edən zaman, öz mənfəətini yad-

dan çıxarmayanı yaxşı adam hesab
et mək olmaz. Çünki öz xeyrini yad-
dan çıxarmadan yaxşılıq etmək qəh -
rə manlıq deyildir. Yaxşılığı o adama
etmək lazımdır ki, sən ondan heç bir
şəxsi fayda gözləməyəsən.. “İnsan
et diyi yaxşılığı yadına saldıqca elə
bir zövq alır ki, heç bir dövlət ona
çat maz; pis iş tutmuş adam isə əmə -
lini düşündükcə xəcalət çəkəcək. Pis
işin sahibi əməlini büruzə verməsə
də, ürəyində daim özünü məzəmmət
edəcək və onun cəzasının qorxusun-
dan asüdə olmaz”, “Heyif o adam ki,
yax şılığı bacarır, lakin etmir” (A.A.Ba -
 kıxanov). 

“Pisliyin qarşısını yaxşılıq et -
mək lə alırlar”, “Yaxşılıq etməkdə və
pis əməllərdən çəkinməkdə əlbir olun”,
“Pisliyi torpağa əkiblər, göyər mə yib”,
“Yaxşılıq et at dəryaya balıq bilməsə
də, xaliq bilər”. Ağıllı və müdrik in -
sanları mənəvi-psixoloji keyfiy yət -
ləri təqdir edib onların məzmun və
mahiyyətini göstərməklə yanaşı,
həm də nankor adamları da zərərli
say mışlar. Yaxşılıq təmənnasız ol ma -
 lıdır. Bəzən elə nadan adamlar olur
ki, elədiyin yaxşılıq əvəzinə on dan
nanəcimlik, lovğalıq, təkəb bür lük,
dikbaşlıq görürsən. Belələri haq -
qında xalqların deyim və duyum la -
rın dakı fikirlər “yaxşılıq eylə yax -
şılıq bilənə”,“Yaxşılıq eyləmə haqqı
danıb nahaq deyənə” bu baxımdan
çox ibrətamizdir. Nadana yaxşılıq
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etmək ədalətli adamın haqqında gir -
məkdir. 

Bütün əxlaq kodekslərində sadə -
lik və təvazökarlıq insanın ən gözəl
keyfiyyətləridir. Bir sözlə, sadəlik və
təvazökarlıq şəxsiyyətin strukturun-
da oturuşmuş bir kateqoriyadır,
insanın mənəvi zənginliyindən xəbər
verən bir fenomendir. İnsanda elə
şəxsi keyfiyyətlər var ki, onlar da xil -
dən gəlir, minilliklərdən süzülərək
soy dan, kökdən, nəsildən irəli gəlir.
“Süd ilə gələn sümük ilə gedər”, “Ot
kökü üstə bitər”, “Nəsli olmayanın
əsli olmaz”, “Əslində olmayanı astar -
lamaq olmaz” və s. atalar sözləri bu -
nu bir daha təsdiq edir. 

Tarix boyu ulu əcdadlarımız, gör -
kəmli alim və mütəxəssislər, peda-
qoq və psixoloqlarımız bu keyfiy yət -
ləri bəyənib təqdir etmiş, bunun
əksinə olan lovğalığı, təkəbbürlülük,
nadanlıq, paxıllıq, eqoizmi pislə miş -
lər. Lovğalıq, özünü öymək, təkəb -
bürlülük olan yerdə, kollektiv və
qrup larda, ailədə, bütövlükdə hər
hansı bir müəssisədə müvəffəqiy yət -
dən danışmaq yersizdir. “Ağac bar
verdikcə başını aşağı dikər”, “ Çayda
su çox olanda lal axar”, “Özünü
öyən, dizini döyər” atalar sözləri tə -
sa düfən deyilməyib. Fransız mütə -
fəkkiri J.J.Russo “Əgər lovğalıq bir
adamı xoşbəxt etmişsə, bu cür adam
yəqin axmaq adam imiş: lovğalıq hər
şeyi özü üçün tələb edib, əvəzində

heç kəsə heç nə vermir”, dahi rus ya -
zıçısı L.N.Tolstoy isə riyazi dildə in -
sanı kəsrə bənzətmiş və göstərmişdir
ki, istedad, bacarıq, sadəlik, səmi mi -
lik, təvazökarlıq-kəsrin surəti, təkəb -
bürlük, xəbislik, eqoizm, rəzillik, na -
danlıq isə kəsrin məxrəcidir. Kəsrin
məxrəci artdıqca onun surəti azaldığı
kimi, insan özünü təkkəbbürlü, eqoist
apardıqca öydükcə, lovğalandıqca,
dikbaşlıq, kobudluq etdikcə onun is -
te dadı və bacarığı, ümumiyyətlə in -
sanlığı azalır. “Təkəbbür rəzil sifət -
lər dən olub böyük günahlardan he -
sab olunur. Buna görə də təkəbbürlü
şəxslər qarşısında təvazökar olmaq
bəyənilmir. Çünki təkəbbürlü insan
qarşısında təvazökar olmaq onun
belə bir mövqe tutmasını təsdiq lə -
mək dir” M.Qorki isə insanın hamı -
nın diqqət mərkəzində olmağa cəhd
etməsini ən böyük fəlakət adlan dır -
mış dır. Dahi Azərbaycan şairi və
mü təfəkkiri Nizami Gəncəvi öz öl -
məz “Xəmsə”sində sadəlik və təva -
zö  karlığı ən gözəl əxlaqi keyfiyyət
kimi dönə-dönə tərənnüm etmiş, ək -
si nə dikbaşlığı pisləmişdir: “Ov laq -
da ovcu ov edən zaman; dikbaş er -
kək lərə çox dəyər ziyan.” və ya xud:
“En aşağı mənəm-mənəm demə
özün dən. Enməsən, endirərəm səni
mən lik təxtindən. Dən ol yerə düş
başın ucalsın. Sünbül olub qalxma yel
də yib yerə salsın” “Baş vaxtından əv -
vəl ucalsa əgər, kəlləsinə öz silləsi
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dəyər”: M.T.Sidqi “Nəsihətnamə” və
“Həkimanə sözlər” əsərlərində lov -
ğa lıq və təkəbbürlülüyü insan şəx -
siy yəti üçün ləkə, zərərli mikrob, va -
himəli, qorxunc hal hesab etmişdir.
Eqoizm insanı daxilən üzür, onun
daima təlaş içərisində saxlayır. “Eqoist
adamlar xeyirxah işlərdə və cəmiy -
yə tin sağlam ruhda tərbiyəsində
əməkdaşlığın zəruriliyini bilməzliyə
vurub buna heç məhəl də qoymurlar”.

Sadəlik və təvazökarlıq bütün
yaş larda olan insanlar üçün mənəvi
gö zəllikdir. Sadə və təvazökar adam
üçün həmişə yeni bilik əldə etmək,
ağıllı, bacarıqlı adamlardan öyrən mək
hamıya hörmət etmək, insanlara qayğı
göstərmək, həmişə cəmiyyətə, adam -
lara xidmət etmək və s. sosial-psixo-
loji keyfiyyətlər xarakterikdir. Əksinə,
lovğa, eqoist, təkəbbürlü, quru, pa xıl,
nadan adamlar başqalarından öyrən -
məyi özlərinə sığışdırmırlar. “Hər
şeyi bilirəm” xülyası altında özünün
hamıdan yüksək tutur, özlərini qeyri-
adi sayırlar. Ona görə də belə adam-
lar təbii olaraq bütün arzulardan, elmi
yüksəlişdən, bir sözlə insanlıqdan geri
qalırlar. Atalar yaxşı deyib, “Paxılın
goru cəhənnəmdir”, “Paxılın axırı ol -
 maz”. Həyatın qəribəlikləri çox dur.
Do ğurdan da dünyada hamı sadə, tə -
vazökar olsaydı həyat yeknəsəq olardı.
Əksinə, hamı lovğa, təkəb bür lü, qey -
ri-səmimi, eqoist, əzazil olsaydı on -
da da həyatın mənası olmazdı. Sadə

və təvazökar adamlar yenilik hissinə,
ətrafda baş verən hadisələri təmkinlə
təhlil etmək, onlardan düzgün nəticə
çıxarmaq qabiliyyətinə malikdirlər.
Belələri özlərini həmişə xalqın, kol-
lektivin ayrılmaz bir hissəsi sayırlar.
Fikir versəniz belə adamların mimi -
ka sında bir saxtalıq, quruluq görər -
siniz. Belə adamlar cəmiyyət üçün
təhlükəli mikroblardır. Belələrinin
daxili “evində” o qədər zir-zibil var
ki, öncə özünü, sonra ətrafdakılarını
zəhərləyir. Dikbaş, lovğa, təkəbbürlü
adamlar başqalarının müvəffəqiyyə -
ti nin onların xəyalən təsəvvür et dik -
ləri “şöhrətinə” xələl gətirməsindən
qor xub narahat olurlar. “Burda mə -
nəm, Bağdadda kor xəlifə” məsəli
belə adamlara aiddir. Belələri paxıl,
na dan və rəzildirlər. Paxıllıq mütləq
özü nü biruzə verən daxili çirkin lik -
dir. Paxıllıq bacarığın yoxluğunu
göstərir. Belə adamlar kordurlar. Öz
gözlərində tiri görmür, başqalarının
gözündə tük axtarırlar A.A.Ba kı xa -
nov belələrinə məsləhət görür ki,
“Əsl insan odur ki, öz nöqsanını baş -
qalarından yaxşı görə bilsin, bacarı -
ğını isə başqalarının bacarığından az
hesab etsin” İnsan ancaq bu yolla
özünün kim olduğunu, cəmiyyətdə
necə yer tutduğunu, nəyə qadir ol -
duğunu dərindən dərk edə bilər. İn -
san bütün ömrü boyu zəngin ləş mə -
yə, kamilləşməyə can atır ki, bu da
onun ən yüksək, ən ülvi insani mə də -
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niy yətdir. Burada görkəmli rus yazı -
çısı M.M.Pirişiyevin aşağıdakı deyi -
mi yada düşür: “Təbiət haqqında yal -
nız o zaman danışmaq olar ki, özün
nə isə naməlum bir şey tapasan, kəşf
edəsən anlayasan” Doğrudan da
belədir, insan nə qədər ki, özünü tap -
mayıb, özünü dərk etməyib, özünü
anlayıb başa düşməmişsə, onun dün -
yanı dərk edib anlamağına inanmaq
çətindir “Hər bir insan-heç bir başqa
tarixə bənzəməyən bir tarixdir. (La
Tur Dyu Pli) Mişel isə insanı bütöv
bir bəşəriyyətə bənzədərək yazır
“Hər bir adam bəşəriyyətdir, ümum -
dün ya tarixidir”. Bu mənada şəx siy -
yətin mənəvi kamilləşməsi onun
özü nüdərkindən, özünü axtarışa çıx -
masından keçir. İnsan bu zaman
özünü tərbiyə edib təkmilləşdirə
bilər. Hələ XIII əsrdə Şərqin böyük
mütəfəkkiri 

Cəlaləddin Rumi demişdir:

Ey insan, tarixin kitabı sən sən,
Dünya gözəlliyinə bir ayinsən, 

sən, 
Nə istəyirsən özündən istə, ara,
Nə arayırsansa sənsən, sən.

Bu fikirlərdə böyük bir həqiqiət
var. İnsan özü-özünü tapmalı, bil -
məli və özündə olmayanları çalışıb
özündə inkişaf etdirməlidir. İnsan bu
yolla aqilləşir, biliyə, elmə, həqiqətə
qovuşur. Özünü arayıb, axtarmayan,
kəşf etməyən bir insan sözün əsl

mənasında bütöv bir şəxsiyyət ola
bilməz. 

Saxta, üzdəniraq insanlar həmişə
çalışırlar ki, öz daxili çirkinliklərini
gizlətsin və süni dona girərək “mələk
libasına” bürünsünlər. Lakin bu çox
za man mümkün olmur. Psixoloji təd -
qiqatlar sübut edir ki, danışan şəxsin
hərəkətsiz üzündə məlumatın 10-
15%-i itirilir. Hələ qədim roma nati-
qi Siseron demişdir: “Üz qəlbin su -
rə tidir”. Bununla o qeyd etmək istə -
yirdi ki, insanın hissləri üzündə əks
olunur. (xoşbəxtlik, bədbəxtlik, təəc -
cüb, qorxu, qəzəb, nifrət, paxıllıq, tə -
kəb bürlük, eqoizm və s.) üzdə olan
ifadələr insanların daxili aləmlərinin
hisslərini ifadə edir. Bu informasiya
mübadiləsində iştirak edən ən aktiv
mimika sahəsi gözlər hesab edilir.
Gözlər vasitəsilə həmsöhbətimiz haq -
qında daha çox məlumat toplaya bi -
lə rik. Məsələn, həmsöhbətimiz, xoş -
niyyətli, səmimi olanda gözlərini
üzümüzə zilləyir. Əksinə, saxta, tə kəb -
bürlü, yalançı, ilan xislətli həm söh bət
isə gözlərini qaçırmağa, baxış la rını
yayındırmağa çalışır. Yalan da nışdığı
üçün belə adam gözlərinin dərinlik -
lərindəki parıltının onu ələ vermə -
sindən qorxur. Belə saxta in sanlar
başqa jestlərlə də (salam laş ma,
vidalaşma, diqqəti cəlb etmə, sual,
narazılıq, inamsızlıq və s.) öz daxili
eybəcərliklərini ifadə edirlər. Hər
gün siz və biz belə saxta, qaraqabaq,
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zəhər tuluğu, qanı, əti, acı, can
çanağı, eqoist adamlarla da rast la şı -
rıq. Mən tanıdığım həmin adamlar-
dan birinin psixoloji portretinə diq -
qəti cəlb etmək istərdim. Siz də tanı -
dığınız və rastlaşdığınız həmin ta nı -
şı nızı təsəvvürünüzə gətirin. Mə nim
tanıdığım həmin eqoist adamı sizin
tanıdığınız yuxarıda sadaladığımız
mənfi xüsusiyyətlər kontekstində
müqayisə edin. Saxta gülüş, quru,
kə lə-kötür yolu xatırlayan soyuq
eybəcər, qırışmış üz, hərdən rişxənd -
lə, həsədli baxış, daima xolerik hərə -
kətləri ilə diqqətdə olmaq meyli,
əzbərlədiyi bir neçə terminləri tək -
rar lamaqla, üzdə olmaq cəhdi yeri -
şində, duruşunda, danışığında, insan-
lara qarşı narazılıq hissi və digər
mənfi keyfiyyətlər onun üçün xarak-
terikdir. Belə adamların bir xarakte-
rik xüsusiyyətlərini də qeyd etmək
lazımdır. Onlar işi düşən kimi yal -
taqlanır, “Səmimi”lik göstərir, işini
yola verən kimi, yenə adəti üzrə
hərəkət edir. Bəzən özünü ”nüfuzlu”
göstərmək üçün tabe olduğu şəxslə
kollektiv qarşısında salamlaşmır,
kol lektiv üzvləri olmayanda isə sax -
ta simasını göstərərək salamlaşır. Bu
cür adamlar qorxulu və təhlü kə li -
dirlər. Cəmiyyət üçün, kollektiv üçün
ləkədir, ağır bir yükdür. Bu tipli in -
sanlar anadan ölü doğulurlar. 

İnsanın şəxsiyyətində özünün gös -
tərən bu keyfiyyətlər istər təva zö kar -

lıq, sadəlik, istərsə də xudbinlik,
lovğalıq, təkəbbürlük, özünüdərklə
bilavasitə əlaqədardır. Əgər dikbaş,
lovğa adam özünün vaxtında dərk
edib, bu yoldan qayıdarsa axırda
peş man olmaz. Əksinə, belə hal öm -
rünün sonuna qədər davam edir. De -
yirlər, vəzifə adamı dəyişdirir, onda
lovğalıq, təkəbbürlük, insanların yu -
xarıdan aşağı barmaq kimi naqis, in -
sanlığa layiq olmayan cəhətlər aşıla -
yır. Lakin, bunu hamıya şamil etmək
olmaz. Elə adamlar var ki, onlar və -
zifə sahibi olanda daha çox öz insan -
lığını qoruyub saxlayır. İnsanlara gə -
rəkli olurlar. İnsan xarakter etibarı
ilə bütöv, mənən zəngin, düşüncəli,
uzaqgörən, səmimi olanda tutduğu,
vəzifəni öz ardınca aparmağı bacarır,
tutduğu vəzifəyə yeni abu-hava, hör -
mət, saflıq gətirir. Təvazökar və sadə
insan heç vaxt hər şeyi bilirəm de -
mir. Belələri tutduğu vəzifəyə daha
məsuliyyətli olur, tabeliyində olan
insanlarla ədalətli, səmimi, qayğıkeş
davranır. 

A.M.Qorki insanın mənalı ömür
sürməsini onun səadəti kimi qiymət -
ləndirərək yazırdı: “Həyatın mənası-
gözəllikdə və məqsədə doğru irəli lə -
mə qüvvəsindədir, elə etmək lazım -
dır ki, mövcudluğunda hər momen-
tin özünün yüksək məqsədi olsun” .
İnsan o zaman kamil, ağıllı sayılır ki,
o, dünyanın qanunauyğunluqlarını
bil sin və ona əməl etsin. Onda o,
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insanlıq borcunu dərk edib həyatın
qa nunlarına əməl edir. Şərqin ədəbi,
bədii salnaməsi sayılan “Kəlilə və
Dimnə” dən bir fikrə diqqəti cəlb et -
mək istərdim. “İnsan bütün məxluq -
lar dan ən şərəflisi və bütün varlıq la -
rın ən nəcibidir. Lakin öz ömrünün
qədrini bilmir, öz nəfsinin nicatı
üçün çalışmır. Mən bu vəziyyəti mü -
şahidə etdikdə çox təəccübləndim,
diq qətlə baxdıqda gördüm ki, bu
xoşbəxtliyə maneə olan şey insanların
azca rahat yaşamaq və cüzi mal top -
lamaq xəstəliyinə tutulmasıdır... Be -
lə bir dövlət insana nəsib olsa da, o,

həm bu dünyada, həm də axirətdə zi -
yandan başqa bir şey verməz”, “Yo -
rulmaz həlqə-həlqə, dolayı çən du -
man, fəqət ustadım dönmədi öz
yolundan”, “Ömür az, zaman qoca
uymuşuq ahənginə. Aldanmışıq bu
köhlənin hər dəyişən rənginə”, “Cid -
diyyət gözləmək yüngül adamdan,
gövhər istəməkdir arpa satandan”.
Ha belə, var-dövlət hərisliyinin şəx -
siy yətinin formalaşmasında törətdiyi
fəsadlar haqqında aqillərin ibrətamiz
fikirlərindən nəticə çıxaraq, həyatını
düzgün qurmalı, ömrünü hədər ver -
mə məlidir. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

АБСТРАКСТ

В статье на основании фактов приводятся сведения о личности и ее
духовно-психологических качествах. Здесь поднимаются психологиче-
ские вопросы, связанные с формированием личности человека, а также
раскрываются социально-психологические особенности его духовной
эволюции. Статья может быть полезна для психологов, педагогов, учи-
телей, студентов и магистров.

PSYCHOLOGICAL CONCEPT OF THE HUMAN 
SPIRITUAL EVOLUTION

ABSTRAKT

In the article, on the basis of facts, is given information about the
personality and its spiritual and psychological qualities. There are raised
psychological questions connected with the formation of a person’s
personality, as well as revealed the socio-psychological characteristics of his
spiritual evolution. The article can be useful for psychologists, lecturers,
teachers, students and masters.

Məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Yaş və pedaqoji psi -
xo logiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət gö rül -
müşdür (protokol №3)

Rəyçi Mustafayev Müşviq Hüseyn oğlu, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə redaksiyaya 12 yanvar 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Xalqın psixoloji yardım mə -
də niyyəti onun mədəni in ki -

şaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Belə bir
kö məyin təşkili forması, icra tex no -
lo giyası həmin mədəniyyətdə insan
anlamının necə qavranılmasından,
ne cə dəyərləndirilməsindən və ona
ne cə münasibət bəslənilməsindən asılı
olaraq həyata keçirilmişdir. İnsanla -
rın inancı və dini etiqadı, dövrün si -
yasi, iqtisadi və fəlsəfi baxışlar siste-
mi, elmin və tibbin inkişaf səviyyəsi,
mövcud qarşılıqlı sosial münasi bət -
lərin strukturu, ümumilikdə isə, in -
san və onun sağlamlığı haqqında olan
təsəvvür psixologiyanın inkişafına
böyük təsir göstərmişdir. 

Hesab edirik ki, xalqın, millətin
mə dəni inkişaf səviyyəsi həm də
onun insana verdiyi qiymətlə, onun
fi ziki və psixi sağlamlığının təmin
olunması və mühafizə edilməsilə
bağ lı olan xidmət təcrübəsinin möv -

cud luğu ilə də müəyyən edilə bilər.
Xalqın, millətin sivilliyi və inkişafı
yaşından, cinsindən, maddi və sosial
durumundan asılı olamayaraq insan -
la rın mövcud psixoloji yardım təc rü -
bəsindən bərabər səviyyədə istifadə
etmək imkanına malik olmasının tə -
min etmə səviyyəsi ilə müəy yən ləş -
dirlə bilər. Bu mənada qədim və orta
əsrlər Azərbaycanında mövcud olan
və bu günümüzə qədər gəlib çatan
bəzi folklor texnikaların çağdaş psi-
xoloji xidmətdən əsas fərqi o yardım
təcrübələrindən hamının istifadə et -
mək imkanına malik olması idi. Belə
ki, həmin folklor texnikaları möv sü -
mi və ya ailə-məişət mərasimlərinin
mühüm hissəsi idi. 

Qədim mədəniyyət tarixinə malik
olan Azərbaycan üçün psixoloji yar -
dım anlayışı və təcrübəsi heç də yeni
bir mədəniyyət deyildir. Orta əsrlər
Azərbaycan mədəniyyəti, əsasən,
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türk-islam mədəniyyəti əsasında tə -
şək kül etdiyi üçün insan sağlam lı -
ğını psixi sağlamlıqda yox, ruhi sağ -
lamlıqda görmüş və tezaurusda daha
çox ruhi sağlamlıq anlayışından is -
tifadə etmişdir. Ona görə də, müasir
terminlərlə ifadə etsək psixi və psixo -
loji problemlərin psixoloji və psixo-
terapevtik yollarla müalicəsi və pro -
filaktikası Azərbaycan mədə niy yə -
tin də çox qədimdən dərk edilmiş və
bu istiqamətdə mövcud mədəniyyətə
uyğun olan folklor texnikalarından
istifadə olunmuşdur. 

Əkbər Bayramov “Etnik psixolo-
giya” əsərində qeyd edir ki, hər bir
xalq və ya etnos özünü düzgün dərk
edib qiymətləndirmək və mənəvi tə -
rəqqiyə nail olmaq üçün yalnız özü -
nün sosial-iqtisadi tarixi keçmişinə
deyil, həm də öz psixoloji keçmişinə
dərindən bələd olmalıdır (2,3). Bu
mənada Azərbaycan folkloru və
bədii ədəbiyyat materiallar xalqımı -
zın uzaq və yaxın keçmişini özündə
əks etdirir və çağdaş tədqiqatçılara
çat dırır. Bizim folklor və bədii ədə -
biyyat materiallarına olan mara ğı mız
bir neçə səbəblə bağlıdır. İlk növbə -
də onu qeyd etmək lazımdır ki, folk-
lor və bədii ədəbiyyatda elə nümu -
nələrə, hadisələrə rast gəlmək olur
ki, həmin hadisələr müəyyən psixo-
loji ideyanı, fikri özündə əks etdirir.
Digər tərəfdən bəşər tarixində insan
anlamının dərk olunduğu vaxtdan,

qrup həyatının mövcudluğu tarixin -
dən indiyə kimi insanın psixoloji
məz munda həmişə həm şəxsiy yət da -
xili, həm də şəxsiyyətlərarası sıxın -
tısı, gərginliyi və narahatçılığı olub.
Tə bii ki, insan da bu problemlərdən
xilas olmaq üçün bir çarə axtarıb.
Gö rəsən, güzəran psixologiyasında
psixi və psixoloji sağlamlığını təmin
etmək və qorumaq məqsədilə hansı
yar dım təcrübəsindən istifadə edib -
lər? Bütün bunlar folklor nümu nə lə -
rində və bədii ədəbiyyat səhifələ rin -
də öz əksini tapmışdır. Ona görə də
folklor materiallarının və bədii-tarixi
ədəbiyyat nümunələrinin psixoloji
aspektdən tədqiq olunması elmi-tari-
xi və praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Həmin materiallar xalqımızın nə
qədər zəngin psixoloji keçmişə və
psixoloji mədəniyyətə malik oldu ğu -
nu bir daha sübut edir. Folklor mate -
riallarının psixoloji müstəvidə nə zər -
dən keçirilməsi, mövsümi və ailə-məi -
şət mərasimlərinin yenidən məna -
landırılmasına, onların psixoloji və ya
psixoterapevtik tərəflərini gör mək
imkanı verir.

Hələ XI–XII əsrlərdə Azərbay -
can da ruhi pozuntuların bir xəstəlik
olduğu təbiblər, loğmanlar tərə fin -
dən qəbul edilmiş və camilər ətra fın -
da yerləşən müalicəxanalarda və ya
şəfaxanalarda ağıl xəstələrinə qayğı
göstərilmiş və müalicə olunmuşlar.
Ha lbuki, başqa ölkələrdə ruhi xəs tə -
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lərə “içinə şeytan girmiş lənətli var -
lıq lar” kimi baxılmış, onlar zəncir -
lərə vurulmuş, döyülmüş, işgəncələr
verilirmiş və hətta yandırılırmışlar.
Rus alimi M.O.Qureviç “Psixatriya”
(1948) dərsliyində qeyd edir ki,
katolisizmin reformasiya ilə müba ri -
zə dövründə dini fanatizmin tüğyan
etdiyi və kilsənin inkvizisiya yarat -
ma sı ilə bağlı – psixi xəstələrə “içinə
şeytan girmiş” kimi qəbul edimiş, iş -
gəncələr verilmiş və onlar kütləvi
surətdə tonqalda yandırılmışlar. Re -
for masiya tərəfdarları heç də kato -
lik lərdən geri qalmırdılar. Lüter də
falçıları və cadugərləri edam etdirir
və hesab edirdi ki, psixi xəstələr şey -
tana xidmət edirlər (8,6).

İndi isə Azərbaycan ədəbiyyatın -
da öz əksini tapan psixoterapevtik
yar dım təcrübəsi və folklor nümu nə -
lərində ailə-məişət mərasimi kimi
qeyd edilən, bəziləri isə günümüzə
qədər gəlib çıxan psixoloji və psixo-
terapevtik funksiyalı folklor texni-
kaları ilə tanış olaq. 

“Mahnılı hücrələr”. Əldə etdiyi -
miz tarixi və bədii mənbələrə (İsa
Hüseynovun “Məşhər”, E.Mehrə li -
ye vin “Şirvan Elmlər Akademiyası”)
istinadən qeyd etmək olar ki, XI əsr -
də Azərbaycanda, indiki Şamaxı şə -
hə rinin ərazisində yerləşən Məlhəm
Tibb Akademiyasında yeraltı müali -
cə xanalarda tikilən mahnılı hüc rə -
lərdə yerləşdirilən ruhi xəstələr, üzü

niqablı mühəddislər tərəfindən su sə -
si və uyğun hədislərlə müalicə olu-
naraq normal həyata qaytarılırlarmış.
Psixoterapevtik yardım belə təşkil
olunurdu ki, pasiyent yeraltı müali -
cə xanalarda mahnılı hücrələrdə yer -
ləşdirilirdi. Həmin hücrələr su ho -
vuz larının yaxınlığında quraşdırılırdı
ki, orada bir hovuzdan digərinə axıb
tökülən suyun çıxardığı səs eşidilə
bilsin. Bununla yanaşı, mühəddislər
(bilikli ruhani) Qurani-Kərimdən və
başqa mənbələrdən xəstənin vəziy -
yə tinə uyğun olan müvafiq dua və
su rələr oxumaqla, yaxud müvafiq
izah lar verməklə kömək göstərib
xəs tənin sağlamlıq durumunu bərpa
edirdilər. Göründüyü kimi söz (loqo-
terapiya) və su səsi (musiqi tera pi -
yası) vasitəsilə müalicə və reabilita-
siyadan psixoloji və ya psixotera-
pevtik xidmətin praktikasında isti fa -
də olunması faktı Azərbyacanda psi-
xoloji və ya psixoterapevtik xidmət
ta rixinin uzun keçmişə malik oldu -
ğu nu göstərir.

XI əsrdə Azərbaycanda Tibb Aka -
demiyasının mövcudluğu haqqında
rus və fransız dilli mənbələrdə mü -
va fiq qeydlər var. Məsələn, dünya
tibb tarixini tədqiq edən rus alim lə -
rindən A.İ.Metelkin və P.N.Koşkinin
1971 ci ildə Moskvada nəşr edilən
“Из истории седневековой меди-
цины” əsərinin 217-ci səhifəsində,
elə cə də, 1953 cü ildə Fransada,
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Parisdə nəşr olunan “L Historie de la
Seiense” toplusunun II hissəsinin
52-ci səhifəsində verilən qeydləri
nü munə olaraq göstərə bilərik. 

Qulaq falı. Folklor ədəbiyyatında
qu laq falı “Novruz bayramı” ənənə -
lə rindən hesab olunur. Məzmununda
həm də psixoloji yardım funksi ya -
sını yerinə yetirən “qulaq falı” nədir?
Qaydaya görə, Novruz ərəfəsində
çərşənbə axşamında qızlar, gəlinlər
qulaq falına çıxar, yəni qonşuluqda
olan evlərdən hər hansı birinin qapı -
sının kandarında dayanar və ev sa -
kin lərinin dilindən çıxan ilk sözləri
müəyyənedici kəlmə kimi yadda
saxlayar və geri dönərdilər. Eşitdiyi
sözdən, kəlmədən asılı olaraq həmin
şəxs üçün ilin necə olacağı haqqında
proqnoz verilirdi. Eşidilən sözün
pozitiv və ya neqativ yüklü olmasın -
dan asılı olaraq ilin, yaxud niyyət
edi lən işin yaxşı və pis olması haq -
qında əvvəlcədən qənaətə gəlinirdi.
Bu folklor texnikası, əslində insan -
ların öz taleyi ilə bağlı illik qorosko-
pun əsas psixolinqvistik şərti olan
sözə, kəlməyə olan böyük inamdan
qaynaqlanan “qarşıdan gələn ilin və
həmin ildəki işlərin necə olması
çərşənbə axşamında insanların necə
düşünməsindən və necə danışmasın -
dan” asılı olmasına olan inamdan və
belə bir yönəlişliyin yaradılması ilə
bağlı idi. İnsanlar da bu ərəfədə hə -
min inam və yönəlişliyə uyğun

hərəkət etməyə çalışırdılar. Belə ki,
in san özü də bilmədən özünü nəzərə
alaraq hərəkət etməklə, həm də baş -
qasına xidmət edirdi. Hamı müsbət
əhvalda olmağa, pozitiv məzmunda
danışmağa və fikirləşməyə yönlən di -
rilirdi. Əks təqdirdə, ilin pis olacağı
ilə qorxutmaqla ehtiyatlandırılırdı.
Sö zə olan inam-qulaq falı adlı folk-
lor texnikasının əsas təsir aləti ol -
muş dur. 

“Yanar tonqal” texnikası. Novruz
ri tualları sırasına daxil olan, lakin
ma hiyyət və məzmununa görə, daha
çox psixofizioloji effekti olan digər
texnika “yanar tonqal”texnikasıdır.
Belə ki, Novruz ritualı kimi su, yel,
od və torpaq çərşənbəsinin hər birin -
də və bayramı axşamı həyət və mə -
həl lələrdə tonqal qalanır. Bir qayda
olaraq, insanlar tonqalın üstündən
tullanarkən həm köhnə, həm də yeni
illə bağlı arzu və gözləntilərini dilə
gətirirlər. Birinci halda tonqaldan
tullanaraq köhnə ildə olan uğur suz -
luq larını, səhhəti ilə bağlı olan prob -
lem ləri ocaqda yandırdıqlarına inanır
və yeni ilə vücudən təmizlənmiş və -
ziyyətdə daxil olduqlarını düşü nür -
lər. İkinci halda isə, yeni illə bağlı is -
tər ruzi, istərsə də sağlamlıqla bağlı
özünün arzu və istəklərinin ifadə
edə rək odun üstündən atlanırlar. Bu
texnika daha çox psixofizioloji effekt -
lə bağlıdır. İnsanlar odun təmizləyici
xassəyə malik olduğunu bildikləri
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üçün qışın sonunda orqanizmin bir
qə dər zəiflədiyi bir vaxtda bədəndə
və aurada ola biləcək neqativ enerji -
dən, yaxud viruslardan təmizləmək
üçün oddan istifadə edilir. Burada
məqsəd auranın təmizlənməsidir. 

Bu texnikanın faydası səmərəli
ol  duğu üçün çobanlar onun texniki
tərəfini bir qədər dəyişdirmiş və öz
sürülərini oddan keçirməklə onun
məh suldarlığını artırırlarmış. Bu yolla
insanlar nəinki özlərinin, hətta hey -
vanlarının da sağlamlıqlarını, onların
reproduktivliyini təmin edir, sanki
sığortalamış olurdular.

“Qəm otağı” texnikası. Müasir
psi  xologiyada psixoloji və psixotera-
pevtik xidmət vasitələrindən biri XX
əsrin 80-ci illərindən etibarən “relak-
sasiya” otaqlarının yaradılmasıdır.
Hal buki, bu cür xidmət Qədim və or -
ta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətində
“Qəm otağı” adı ilə şah saraylarının
nəzdində fəaliyyət göstərmişdir.
“Qəm otağı” psixoterapevtik texni -
kası vasitəsilə insanların yaşadıqları
və keçirdikləri emosional gərginliyin
azaldılmasına kömək göstərilir və
in sanların psixi sağlamlığı qoru nur -
muş. Azərbaycan folklorunda “Qızıl
qoç” adlı nağılda psixoterapevtik
funk siyanı yerinə yetirən “Qəm otağı”
bədii dildə belə təsvir olunur: “kimin
dərdi-qəmi olsaymış, girib qəm ota -
ğı na ağlayıb göz yaşı tökərmiş”.
Qeyd olunan bu otaqda hər şey qara

rəngdə olarmış. Bu otağa gələn adam
qara paltar geyər və orada bir həftə
qa lıb ağlar və... sakitləşərmiş. Na ğıl -
da qeyd olunur ki, Firəng (oxu: Fran-
sa) padşahının qızına aşiq olan şah
oğlu bu eşqə tab gətirməyib dərdə
dü şür və bu dərdə gücü çatmadığı
üçün qəm otağına girir (1,158).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
pasiyentin anonimliyini qorumaq
məqsədilə, bir qayda olaraq, “Qəm
otağı” xəlvəti yerdə təşkil olunurdu.
“Qəm otağı”nda hər şeyin, hətta ora
daxil olan şəxsin də qara rəngli ge -
yimdə olması vacib şərtlərdən olub.
“Qəm otağı”nın büsbütün qara rəng -
də olması ilə bağlı bəzi fikir və mü -
la hizələrimizi sizinlə bölüşmək istər -
dik. 

Bildiyimiz kimi, etnik və ya milli
təfəkkürün ana xətti simvollardan iba -
rətdir. K.Levi-Strosa görə, simvollar,
anlayışlarla qavrayış obrazları arasın -
dakı psixoloji sahədə “yaşayırlar”.
Etnik təfəkkürün simvollar sistemi
strukturuna görə çox laylıdır. Bu
layların bir qatını rəng simvolları
təşkil edir. Psixosemantik axarda hər
rəngin öz mənası var. Azər baycan
mədəniyyətində qara rən gin
özünəməxsus şərhi var. Qara rəng
heç də birmənalı şəkildə qavra nılmır.
Onu bir tərəfdən matəm, bəd bəxtlik,
ağrı, ölüm, faciə rəngi kimi
qiymətləndirir və neqativ münasibət
bəsələyirlər. Digər tərəfdən isə, qara
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rəngi güclülük, qüvvətlilik və bö yük -
lük rəngi kimi də qəbul edirlər. Biz
hər iki yozumla razıyıq, lakin əlavə
olaraq bildiririk ki, qara rəng həm də
tənqidi düşüncəyə, özünütəhlilə, ref-
leksiyaya bir çağırışdır. İngilis psi-
xoloqu Edvard De Bono da öz əsə -
rində tənqidi təfəkkürün qara rəngdə
olduğunu qeyd etmişdir. 

Azərbaycanını ən qədim “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanında oğuz la rın
matəm əlaməti olaraq qara rəngli
paltar geyinmələri, eləcə də, hər
hansı el məclisində övladı olmayan
şəxs lə rin qara rənglə döşənmiş qara
rəngli çadıra dəvət olunması, onlara
qara qo yun ətindən hazırlanmış
yemək təq dim olunması heç də
həmin şəxlərə qarşı olan neqativ bir
münasibəti rəsmləşdirmək məqsədi
daşımır. Bizə görə, həmin konteksdə
qara rəng yal nız həmin şəxslərdə
tənqidi təfək kürü hərəkətə gətirmək,
indiki duruma düşmənin səbəbləri
haqqında fikirləşməyə, özünü təhlil
etməyə və bundan sonra necə
hərəkət etmək, bu vəziyyətdən xilas
olmağın yolları haqqında düşün -
məyə təhrik etməyə xidmət edir.
Qara rəng digər rəng lərlə müqayisə -
də ən çox diqqət kon sentrasiyası
yaradan rəngdir. 

Beləliklə, qara rənglə bağlı irəli
sür düyümüz mülahizələrə əsasən,
de yə bilərik ki, “Qəm otağının” qara
rəngdə olması müəyyən emosional

gərginlik halını yaşayan şəxsin bir qə -
dər tənqidi düşünməsinə, rastlaş dı ğı
problemə bir qədər fərqli aspekt dən
baxmağa yönlənməsinə, yaşadığı
problemlə bağlı çıxış yolunu tapma -
sı na və bununla da, həmin şəxsin
psi xoloji sağlamlığının qorunmasına
xidmət göstərir. İnsan bir qayda ola-
raq əldə etdiyinə deyil, arzusunda ol -
duğuna çatmaq və ələ gətirmək istə -
diyinə, tələbat hiss etdiyinə doğru
can atır. Məsələyə bu yöndən yanaş -
dıqda qara rəngli geyimdən istifadə
etməyin, qara rəngli otaqda olmağın
psixoterapevtik funksiyası pasiyen -
tin mövcud vəziyyəti ilə əlaqədar
ola raq özünü təhlil etməsinə, reflek-
siyaya, tənqidi düşünməsinə, çıxış
yo lu tapmaqla bağlı fikirləşməsinə,
özünün və çevrəsinin hərəkət və
davranışlarının yenidən qiymətlən dir -
məyə olan tələbatını ödəməsinə və
bununla da, psixi sağlamlığını təmin
etməyə xidmət edir.

“Yasdançıxarma”texnikası. Azər -
baycanda hazırda da bəzi yerlərdə psi -
xoloji və psixoterapevtik yardım
üsul larından biri qrup psixo te ra pi ya sı
formasında tətbiq edilən “yasdan çı -
xartma” texnikasıdır. Bu texnikadan,
bir qayda olaraq, insan itkisi ilə üzlə -
şən insanlara psixoloji və ya psixote-
rapevtik yardım göstərmək məq sə -
dilə istifadə olunurdu. Xüsusilə, bu
cür psixoterapevtik yardım faciəvi
ölüm kimi səciyyələnən hallarla
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bağlı daha çox tətbiq olunur. Belə ki,
toy günü toy sahibləri və məhəllənin
digər sakinləri musiqiçilərlə birlikdə yası
düşmüş şəxsin həyətinə gəlir, ora da
musiqi səsləndirir rəqs edir və vəfat
edənin yaxınlarını rəqsə dəvət edər,
on ların hamı ilə birlikdə deyib-gül -
məsini təmin edərlərmiş. Nəticə eti -
barı ilə, ölü sahibinin həyətində mu -
 siqi sədalarının gəlməsi, ailə üzv lə ri -
nin rəqs etməsi həmin ailə üzv lə rinin
yasdan çıxmasına və yeni bir po zitiv
əhvala daxil olmasına şərait yaradır. 

“Qrup ağlaşması” texnikası. Azər -
baycan mədəniyyətində öz yeri olan
və bu gün də istifadə edilən psixote-
rapevtik təcrübələrdən biri də “qrup
ağlaşması”dır. Dəfn mərasiminin
struk turuna daxil olan “qrup ağlaş -
ması” bir qayda olaraq qadınlar tərə -
findən həyata keçirilir. Belə ki, hüzn
yiyəsinə başsağlığı, təskinlik üçün
gələnlər (qadınlar, bəzən kişilər də
bu prosesə qoşulurdular) dəfndən
öncə meyidin ətrafında dövrə vura-
raq dayanır və ölünü oxşamaqla, onun
ailə üçün, el-oba üçün dəyərini emo-
sional çalarla dilin verbal və qeyri-
verbal imkanlarından istifadə et mək -
lə ucadan ağlayaraq səsləndirərdi.
Ölünün yaşından, ailə vəziy yə tin -
dən, sosial statusundan asılı olaraq
sə ciyyələndirər, onun ailə üçün, qo -
humlar üçün əhəmiyyətini, yerini
emosional sözlərlə ucadan ifadə edir -
lər. Ağlaşma prosesinin daha canlı,

daha çox emosional olmasını, yəni
insanların daha yaxşı göz yaşı tök -
mə sini təşkil etmək məqsədilə həmin
məclisə xüsusi mərsiyaxanlar da
dəvət olunur. Həmin şəxslər bu pro-
sesi təşkil etmək üçün emosionallıq
dərəcəsi çox yüksək olan elə sözlər
seçirlər ki, insanlar daha tez ağlamalı
olur. Həmin şəxslər mərasimə yığı -
şan adamları tanıdıqda bu iş daha
yaxşı alınır. Belə ki, iştirakçılarda
müvafiq əhval-ruhiyyəni yaratmaq
üçün həmin şəxslərin həssas hiss lə -
rinə toxunulur. Yəni, həmin şəxs üçün
əziz olan insanları, onların ölümünü
xatırladır, bunlar da həmin şəxslərin
və qohumların daha dərin emosional
hal yaşamasına, yəni ağlamasına
gətirib çıxarır. Hisslərin sirayətedici,
təhrik  edici funksiyaya malik oldu ğu -
nu nə zərə alsaq, deyə bilərik ki, ora -
ya yı ğı şan adamların bu pro-ses dən
kə  nar da qalması mümkün olmur.
İştirak çının hər biri konkret səbəb -
karla yanaşı, həm də öz acısını, ölü -
sünü ağlayaraq sakitləşir. Qrup ağ -
laş masının qrup effekti daha güclü -
dür, çünki qrup şəraitində insan emo -
siyaları daha in tensiv yaşanılır, yəni
artır. Xü su silə kol lektivçi mədəniy -
yət tipinə mən sub olan xalqlarda bu
hal daha qa ba rıq şəkildə özünü gös -
tərir. Qrup ağlaş ma sının psixoterapevtik
aspekti haq qında S.Seyidov yazır:
“Mər si yə xan ların camaat qarşısında
nü mayiş etdirdikləri emosional
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yaşantılar cəmi mərasim iştirakçıla -
rın  da qəm, kədər, çarəsizlik duyğusu
oyatmaq məqsədi güdür. Onlar
insanların emosiya la rı nı ələ almaqla,
camaatı ağlatmaqla, bir növ, tamaşa
qururlar. Bu “tama şa nın” psixotera-
pevtik xarakteri emo si yala rın coşqun
və sərbəst axını da xili gər gin liyin
xeyli azalmasına sə bəb olur (7,179).
Hesab edirik ki, “qrup ağlaş ması”nın
psixoterapevtik effekti təs vir etdiy-
imiz hadisə ilə məh dudlaşmır. Belə
ki, bu prosedura, ümumiyyətlə, insan -
ların hər hansı sə bəbdən yığılıb
qalmış olan neqativ enerjidən təmiz -
lən məsi üçün də çox faydalı olan
relaksasiyaedici vasitə dir. “Qrup ağ -
laş ması” psixoterapevtik texni ka sı nın
effektindən həmin pro sesə qoşulan bü -
tün iştirakçılar faydalanmaq imkanı var.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
qeyd olunan psixoloji yardım təc rü -
bə lərinin hamısı xalqın aid olduğu
mə dəniyyət tipinə uyğun olduğu üçün
səmərəli olmuşdur. Digər tərəfdən
həmin folklor texnikalarının bəzilə -

ri nin bu günə qədər gəlib çıxması,
onların insanlara praktiki olaraq fay -
da verməsi ilə bağlıdır. 

Qeyd etdiyimiz folklor texnika la rı nı
həm də əhalinin psixi sağlam lı ğı  nın
qorunmasına xidmət edən psixogigi -
ye nik və psixoprofilaktik təd bir lər ki mi
də qiymətləndirə bilərik. Bu texni ka -
la rın hamısı üçün səciy yəvi cəhət hə -
min texnikaların adi da nı şıq dilində
olması, təbii şəraitdə tətbiq edilməsi,
xidmətə görə ödəniş haqqının olma -
ması və hamı üçün əl çatan olmasıdır.  

Hesab edirik ki, qeyd edilən
folk  lor texnikaları Azərbaycan psi -
xo   lo gi  yasının, o cümlədən psixoloji
keç mişimizin parlaq səhifələri ol -
maq la yanaşı, həm də xalqımızın psi -
 xoloji mədəniyyət təcrübəsini, eləcə
də, mə dəni inkişaf səviyyəsini göstərir.
Öl kəmizdə psixoloji xid mət tarixinin
araşdırılması nəticə sin də gəldiyimiz
qənaət belədir ki, Azərbaycanda psi-
xoloji xidmət mə dəniyyətinin çox
qədim kökləri və müasir praktika ilə
səsləşən özünə məxsus təcrübəsi var. 

Ədəbiyyat:



Психолоэийа jурналы 2016, №1

Ceyhun Alıyev

49

ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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Müasir dövrdə dünyada de -
moq rafik vəziyyət məhz

əha  linin tərkibində yaşlı insanların
pa yının artması ilə xarakterizə olu-
nur. Son illərdə qocalıq yaş dövrü nün
daha geniş şəkildə tədqiqat obyek ti nə
çevrilməsi də məhz bununla bağlıdır.
Cəmiyyətin qocalması tendensiyası
bizim Respublikamızda da özünü bü -
ruzə verir. Azərbaycan Dövlət Statis -
tika Komitəsinin verdiyi məlu ma ta
görə yaşlı əhalinin sayının art ma -
sının müsbət dinamikası müşahidə
edilir. Statistikanın proqnozuna görə
əhalinin əmək qabiliyyəti olan hər
1000 nəfərə 2030-ci ildə  – 594,
2050-ci ildə isə 690 təqaüdçü dü -
şəcək [1, s. 19]. 

Əhalinin qocalması problemi cə -
miy yətdə bir sıra sosial, iqtisadi, psi -

xo loji problemlərin yaranmasına sə -
bəb olunmuşdur. Bu səbəbdən cə miy -
 yətdə qocalıq yaş dövrünün hərtə rəf li
öyrənilməsi, nəsillərarası müna si bət -
lə rin araşdırılması hazırkı dövrdə çox
aktual bir problemə çevrilmişdir.

Yaş haqda təsəvvür sosial ifadə
olu nan fenomendir və bəşəriyyəti
ifa də edən baza konseptləri sırasına
daxildir. Onu doğuran stereotip – is -
tə nilən cəmiyyətin yaş simvolizmi-
nin əsas tərkib hissəsidir. Yaş simvo-
lizmi fərdin keçdiyi həyat yolunu ne -
cə dərk etməsi, qiymətləndirməsi və
işıqlandırması haqda cəmiyyətin tə -
səv vür və obrazları sistemidir. Bu sim -
volizm həm universaldır, həm də
spesifikdir. 

Yaşlı nəsil haqda təsəvvürlər cə -
miyyətin mühüm tərkib hissəsidir,
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eyni zamanda o nəsillərarası münasi -
bət lərə də güclü təsir göstərir. Biz də
bu məqalədə məhz qocalıq obrazını
gənclərin təsəvvüründə öyrənməyə
çalışmışıq. 

Qocalıq obrazı – dəyişən sosial
struk turdur. O, cəmiyyətin sosial,
iqtisadi, etik və mədəni xüsu siy yət -
ləri ilə sıx bağlıdır. Yaşlı və qoca
insanların cəmiyyət tərəfindən dərk
edilməsi eynimənalı deyil: yaşlı nəs -
lin müdriklik və təcrübəsinə qarşı
on ların fiziki, əqli və psixi tükən mə -
si qoyulur və bu gerentoloji qrupun
neqativ stereotipini formalaşdırır.
Qo calığa münasibət konkret sosial
mü hütdə formalaşaraq, müxtəlif fak -
tor la rın təsiri altında dəyişikliyə mə -

ruz qalır. Bu yaş dövrünə münasibə -
tin for malaşmasında əsas rolu ailə,
mək təb və kütləvi informasiya vasi -
tə ləri oynayır. Onlar da öz növ bə sin -
də so sial-iqtisadi dəyişikliyə məruz
qalır. Baş verən sosial-iqtisadi dəyi -
şik liklər yaşlı insanların müna si bə -
tinə və onların psixologiyasına təsir
edir. Alimlərin fikirincə dünyada ra -
dikal dəyişikliklər baş verdikcə, mə -
sə lən, kütləvi kommunikasiya vasi -
tə lərinin inkişafı, informasiya tex no -
logiya la rı nın təkmilləşməsi insanda
təkcə so siuma adaptasiya etməyi tə -
ləb etmir, yeni situasiyalara yiyə lən -
mək və bu şəraitdə öz optimal fəa liy -
yətini təşkil etmək bacarığını da
tələb edir.

Əvvəlcə xarici müəlliflərin əsər -
lə rində ifadə olunan qocalıq obrazı
ilə tanış olaq. Polşa sosioloqu Helen
İzdebskaya 19-22 yaşlılar arasında
olan iki yüzə yaxın tələbənin öz nənə
və babalarına olan münasibətləri haq -
da fikirlərini toplamış və təhlil et -
miş dir. Sorğuda iştirak edənlərin
əksə riyyəti qocalığa mənfi rəy bil -
dir mişdirlər, onlara qarşı xeyir xah -
lıq, hörmət və onlar üçün məsuliyyət
hissi keçirmədiklərini bildirmişlər.
Gənclərin fikrincə qocalar cavanlara
yük olmamalı, qocaların qayğısına
onların qohumları deyil, dövlət, cə -
miyyət qalmalıdır. Əksəriyyətin fik -

rincə isə problemin ən düzgün həl li
qocaların qocalar evində yaşa ma -
sından ibarət olmalıdır [2, s. 73]. 

V.D.Alperoviçin apardığı sorğu -
nun nəticələri isə göstərdi ki, adətən
gənclər yaşlı insanlarla dil tapırlar və
onların qocalar evinə yerləşdi ril mə -
si ni düzgün saymırlar, nənə və ba ba -
la rını öz ailələrinin üzvləri kimi
qəbul edirlər, onları öz dostları ilə ta -
nış edirlər. Respondentlərin 20 faizi
bildirmişdir ki, onlar yaşlı adamlarla
dostluq edə bilərlər [3 s.36]. 

İ.V.Şapovalenkonun tədqiqat la -
rın da respondentlərə qocalara xas olan
davranış növünü, psixoloji xüsu siy -

ƏDƏBİYYAT TƏHLİLİ



yət ləri saymaq təklif olunur. Nəti cə -
lərin təhlili qocaların tipik xüsusiy -
yət lərinin siyahısının 43 bəndə çat dı -
ğı nı göstərmişdir. Müəllif bu bənd lə ri
şərti olaraq üç qrupa bölür: “pozi-
tiv”, “neqativ” və “obyektiv”. Bu ti -
pik əlamətlərin əksəriyyəti – 60%
ne qativ çalara malikdir. Ən çox ad -
ları çəkilən neqativ xüsusiyyətlər:
“daima keçmişlə müqayisə edərək
təəssüflənmək” – 19%; “özünü tam
haqlı bilərək məsləhət vermək” –
13%; “qayğıkeşliyin israrı” – 8%; dai   -
ma öz gərəksizliyindən şikayət et  mək”
– 8.8%; “qiybət və başqa adam ları
günahlandırmaq”, “küsə yənlik”, “de -
yingənlik”, baxışların konservativ-
liyi, “xəsislik” – 8.5% [4 s.28].

Q.V. Krasnova və A.Q. Liderisin
tədqiqatlarının nəticələrinə görə yaşlı
adamlar haqda daha tipik neqativ
stereotipləri onların tənha, zəif sağ -
lam lığı, maliyyə problemləri olan,
di gərlərinə yük olan, depressiyaya
düş məyə meylli və ağıldankəm adam

təsəvvürlərdən ibarətdir [5 s. 150].
V.V. Lemişin məqaləsində qoca

insan obrazı 20-39 yaşlılar arasında
olan gənclərin təsəvvürləri əsasında
təhlil edilir. O, tədqiqat işində Kelli-
nin tərtib etdiyi konseptual şəbə kə -
dən istifadə edib. Cavabların təhlili
nəticəsində aydın olmuşdur ki, gənc-
lərin fikrincə qocalara ən çox xas
olan xüsusiyyətlər: müdriklik – 0.95,
öyrənmək həvəsinin olmaması –
0.72, depressiyaya meyllik – 0.67,
tez yorulmaq – 1.7, passivlik – 0.35,
öz fikrini yeritmək – 0.4, öz prob -
lemlərində başqalarının günah lan dır -
maq – 0.28, yeniliyi qəbul etməmək
– 1.12 kimi xüsusiyyətlərdir [6 s.65]. 

Yan Stuard Qamiltonun “Qocalı -
ğın psixologiyası” əsərində verilən mə -
lumata görə 2004-cü ildə BBS-nin
18-24 yaşlı gənclər arasında apardığı
sorğunun nəticələrinə görə gənclərin
əksəriyyəti qocalığın 65 yaşdan
yuxarı başlandığını qeyd etmişdilər
[7 s.19]. 

Xarici tədqiqatçıların çoxsaylı iş -
lərinin təhlili belə bir nəticəyə gəl-
məyə imkan verir ki, onların yaşa -
dıqları cəmiyyətdə yaşlı nəslə, qoca
in sanlara gənclərin münasibəti ümu-
mən neqativdir. Amerikalı psixotera-
pevt B.Satir qeyd edir ki, şəxsiyyətin
qocalıq yaş dövrü haqqında təsəv-
vü rü erkən yaş dövürlərindən for ma -

laşır. O, ailə üzvlərinin və cəmiy yə -
tin bu yaş dövrünə münasibətinin
necə ifadə olunduğunu görür. Böyü -
yən uşaq müasir cəmiyyətin bir çox
sferalarında gözəl bədən və fiziki
sağ lamlığa malik olan gənc imicini
görür. Belə cəmiyyət qocalıq yaş döv -
 ründə olan adamları unudulmuş, əl -
dən düşmüş, köhnə dəbli kimi ifadə
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edir. Beləliklə də gənclərdə həyatın
son mərhələsi haqda “üzgün”, “asılı”,
“qocalığın ağır yükünü daşıyan”
kon teksdə dar təsəvvür formalaş dı -
rır. Elə bu səbəbdən də qərbdə gənc

həyat tərzi hökümranlıq edir və yaşlı
insanlar da cəmiyyətin gözləntilərinə
uyğunlaşmağa cəhd edirlər, çünki
öz ləri də qocalığı qəbul etməyən cə -
miyyətdə yetişmişlər.

Gənclərimizin qocalığa müna si -
bə tini aydınlaşdırmaq məqsədilə təd-
qiqat apardıq və alınan nəticələr
fərqli olmuşdur. Sorğuda ADPU-nun
19-20 yaş arasında olan 150 tələbəsi
iştirak etmişdir. Birinci anketdə res -
pon dentlərə 3 suala cavab vermək
tək lif olunur: 1) Qocalıq dövrü neçə
yaş dan başlanır? 2) Bu yaş dövrü
haqda pozitiv yoxsa neqativ fikirdə -
siniz? 3) Bu cavabınıza səbəb nədir?
İkinci anketdə tələbələrin qocalığı
xa  rakterizə edən yarımçıq cümlə me -

todundan istifadə edilmişdir. Alı nan
cavabların yarısı qocalıq haqda müs bət,
digər yarısı isə mənfi xüsu siy yətləri
ifadə edirdi. Verilən cavab ların təh li -
li onların qocalıq haqqında tə səv vür -
lərinin xarakterini və dərinliyini
aydınlaşdırmağa imkan vermiş  dir.

Qocalığa gənclərin münasibətini
xarakterizə etmək üçün ilk növbədə
gənclərin fikrincə qocalığın hansı yaş
dövründə başlandığı haqda ca vab lar
təhlil edilmişdir. Sorğunun nə ticələri
aşağıdakı şəkildə öz əksini tapmışdır.
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Şəkildən göründüyü kimi respon -
dentlərin fikirincə qocalıq daha er kən
yaşdan başlandığını hesab edir lər və
səbəbini iş qabiliyyətinin azal ma sı,
fiziki imkanların aşağı düşməsi,
sağlamlıq vəziyyətlərinin pisləş mə si,
yaddaşın zəifləməsi, xarici görünüş -
lə rinin dəyişməsi kimi xüsusiy yət -
lərin əmələ gəlməsi ilə izah etmişlər.
Həmçinin respondentlər insanların
bu yaşda artıq nənə-baba olmalarını

da səbəb kimi göstərmişlər. Onların
fikirincə nənə-baba olmaq artıq qoca
olmaq deməkdir. 

Qocalıq yaş dövrü üçün xas olan
əsas amillər sorğuda iştirak edən gənc -
 lə rin münasibətinin kəmiyyət ifadəsilə
cədvəl 1 göstərilib. Cəd vəl də sorğuda iş -
tirak edən tələbələrin qo calıq yaş döv -
rü nə xas olan müsbət və mənfi tə rəf ləri
münasibəti ifadə olunmuşdur. Sor ğu -
nun nəticələri paylarla gös tə ril miş dir.
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Sorğuda iştirak edənlərin cavab -
la rının təhlilindən aydın olur ki, res -
pondentlərin fikirincə yaşlı insanlara
xas olan keyfiyyət kimi ən çox payı
olanlardan biri  – müdriklikdir. Müd -
riklik qocalığın digər yaş dövürlərlə
müqayisədə yeganə və mübahisə
olunmaz üstünlüyüdür. Pol Baltesin
fikirincə müdriklik təcrübə yolu ilə
qazanılmış, həyatın praktiki tərəfinə
yönəlmiş, düzgün mühakimə yürüt -
məyə və həyatın mühüm məsələ lə -
rin də faydalı məsləhətlər verməyə
im kan yaradan biliklər sistemidir.
Bir sıra fizioloji səbəblərdən qoca-
lıq da təfəkkür daha dərinləşə bilər,
belə ki, onun daha güclü sintez ten -
den siyası təzahür etmiş olur. Horna,
Kettela və Baltesin tədqiqatlarında
qeyd olunur ki, “kristal” intellekt məhz
qocalıqda maksimal inkişafa çatır [7,
s.95], [8, s.85]. Məhz buna görə də
insan bu yaşda müdriklik zirvəsinə
qalxa bilir. Lakin yaşlı insanın müd -
rikliyi yalnız onun intellektual sə viy -
yəsi ilə şərtlənmir, eləcə də mənəvi

aspektlə də bağlıdır. Qocalıq yaş döv -
ründə olan insanı bir tərəfdən bilik,
düşüncə, müdriklik, ağıl, intuisiya
xarakterizə edirsə, digər tərəfdən xe -
yirxahlıq, qayğıkeşlik, kömək et mə yə
hazır olmaq kimi mənəvi keyfiyyət -
lər də onun daxili aləmini açır. Ona
gö rə də bu xüsusiyyətlər pay böl gü -
sündə çoxluq təşkil etmişlər.

Sorğuda ikinci ən çox paya malik
olan cavab – nənə və baba olmaqdır.
Bu aspektdə respondentlərin cavab -
la rının təhlili göstərir ki, yaşlı insana
ən çox sevinc bəxş edən amillərdən
biri kimi nənə və baba olmağı gö rür -
lər. Onların fikrincə, yaşlı insanlar
bütün gələcək planlarını nəvələri ilə
bağlı qururlar, onlar hər ikisi nəvə lə -
rinin tərbiyəsində iştirak edir, gənc
ailələrə həm fiziki, həm də maddi
cəhətdən yardım edirlər. Cavabların
təhlili göstərir ki, yaşlı nəslin əsas
xüsusiyyəti keçmişdəki həyat faktı
və gələcək perspektivlərinin olma -
ma sı dır. Həqiqətən də ətrafımızdakı
yaşlı insanlardan “artıq hər şey keç -
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miş də qaldı”, “nəvələrim və övlad la -
rım üçün yaşayıram” ifadələrini eşit -
mək adi haldır. Yaşlı insanlar məhz
nəvələrində sevinc tapır, onların
əksəriyyəti üçün uşaqlar və nəvələr
həyat fəaliyyətinin əsas sferasına
çevrilir. Bütün bunlar göstərir ki,
yaşlı nəslin mənəvi dəyərlər siste -
min də ailə, uşaq və nəvələr öz əhə -
miyyətinə görə birinci yerdə durur.

Respondentlərin fikirincə, qocala-
ra xas olan mənfi keyfiyyətlərdən ən
çox paya malik olan – “keçmiş gün -
lərdən heyifslənməkdir”. Bu dövrdə
insanlar eqoizimdən əziyyət çəkir,
onlar keçmiş xatirələr ilə yaşayır, öz -
lərinə qapanır, yalnız öz fiziki duy -
ğu larında maraqlı olurlar. Onlar öz
cavanlıqlarının ən yaxşı dövr oldu -
ğunu düşünür və indiki gənclərdən
narazılıqlarını bildirirlər. Respon -
dentlərin cavablarına görə ikinci ən
böyük paya malik olan mənfi tərəf
ləngliliyin çoxalması və yaddaşın
zəif ləməsidir. Qocalmaqda olan in -
sa na məxsus olan xüsusiyyətlərdən
biri də onun psixomotor reaksiya la -
rı nın ləngiməsi, qavrama dairəsinin
daralması, fikir yayğınlığının yük-
səl məsi, yaddaşın zəifləməsi kimi
təzahür edən psixi fəallığın azal ma -
sıdır. Respondentlər yaşlı adamların
daima unutqanlı, fikir yayılması və
yeni informasiyanın mənimsənil mə -
si çətinləşməsini qeyd etmişdirlər.
On lar hər şeydən əvvəl infor ma -

siyanın məğzini, baş verənlərin ma -
hiy yətini dərk etməyə, onu bir neçə
dəfə təkrar edərək yadda saxlamağa
çalı şırlar. Sorğunun nəticələri gös tə -
rir ki, respondentlər arasında xarici
görünüşün dəyişilməsi və qocalıqla
bağlı xarici əlamətlərin – üzdə qırış -
la rın əmələ gəlməsi, saçın ağarması,
qamətin pisləşməsi, yerişin dəyiş mə -
si, görmənin və eşitmənin zəifləməsi
kimi təzahürlərin əmələ gəlməsindən
qorxanların da sayı az deyildir. 

Cavabların ümumi təhlili göstərir
ki, müsbət amillərin payı çox olsa
da, mənfi tərəflərin payı azlıq təşkil
et mir. Müsbət tərəflərin payı – 0.51,
mənfi tərəflərin – 0.49. Bunun sə -
bəb lərini araşdırarkən belə bir nəti -
cə yə gəlmək olur ki, buna səbəb
nəsil lərarası qarşılıqlı münasi bət lə -
rin pozulmasıdır. Bu problem həmişə
mövcud olmuşdur, lakin bu günkü
gün problem daha da kəskinləşmiş
və fərqli forma almışdır. Müasir dövr -
də həyat boyunca qazanılmış təcrü -
bə, bilik, bacarıq və müdrikliyin də -
yərsizləşməsi prosesi gedir və bunun
da ən vacib səbəblərindən biri dün -
ya da baş verən informasiya texnolo-
giya vasitələrinin inkişafıdır. Əsrlər
boyu həyata, adət-ənənəyə və bö yü -
yə hörmət kimi adətlərin dəyişilməsi
prosesi insanların şüuruna ekran
vasitəsi ilə təsir edir, kütləvi infor -
ma siya vasitələri ilə yeni tip şəx siy -
yətin formalaşmasına səbəb olur.
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Əgər əvvəllər böyüyən nəsil adət-
ənə nələri, mədəni dəyərləri, vali de -
yin  lərindən, nənə-babalarından və
müəllimlərindən alırdısa, indi infor-
masiya alınmasında daha çox, küt lə -
vi informasiya vasitələrindən isti fa -
də edirlər. Baş verən bu dəyişikliklər
bizim cəmiyyətdən də yan keçmə -
miş, nəsillər arasındakı anlaşmanın
get dikcə pozulmasına və onların
uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. Yeni
şəraitdə konservativ mühakimələr,
ailənin möhkəmlənməsi və ənənəvi
dəyərlərin qorunub saxlanması sü -
rət lə liberal dəyərlərə doğru dəyi şir,
kütləvi informasiya vasitələrinin
inkişafı ilə bağlı olaraq həyata qedo-
nistik münasibətlərin təbliğatı önə
çıxır. Həyata belə bir münasibət bü -
tün dəyərlərin, dünyanın bütün tə za -
hürlərinin insan üçün əşyalaş ma sı və
tələbatının ödənilmə vasitəsinə çev -
ril məsini təbliğ edir. İnformasiya-
komunikasiya texnologiyalarının
sürətlə inkişafı nəsillər arasında bö -
yük bir uçurumun yaranmasına sə -
bəb olmuşdur. Yaşlı nəslin nüma yən -
dələri innovasiya vasitələrini gənc -
lərlə eyni səviyyədə mənimsəyə bil-
mir və bu onlar arasındakı, müna -
sibətlərinə mənfi təsir göstərir. Müx -
təlif nəsillərin nümayəndələri bir
yerdə yaşasalar da onlar yad mə də -
niyyətə, maraqlara, baxışlara və
müxtəlif dünya görüşünə malik dir -
lər. 

Bu səbəbdən də nəsillər arasında
konfliktlər və anlaşılmazlıqlar baş
ve rir. Belə bir şəraitdə yaşlı nəslin
müdriklik və həyat boyunca qazan -
dığı təcürbənin ötürülməsi kimi də -
yərlər öz əhəmiyyətini itirir. Yaşlı
nəsil və gənclər paralel aləmlər də
ya şayırlar, müxtəlif dillərdə danı şır -
lar. Müşahidələr göstərir ki, yaşa dı -
ğı mız dövrdə gənclər böyüklərin
müəl limi rolunda çıxış edirlər və bu
da yaşlı nəslin avtoritetini, onların
də yər lərini və həyat tərzini şübhə altına
qoyur. Bütün bunlar nəsillər arasında
uçurum yaranmasına səbəb olur. 

Bəşəriyyətdə baş verən dəyişik -
liklər gec və tez bütün cəmiyyətlərə
transformasiya edir və bu proses qa -
çılmazdır. Hazırda bizim gənc ləri mi -
zin də arasında bu tendensiya müşa -
hidə edilir. Gənc nəsil özünü daha
sər bəst hiss edir, sərbəst qərarlar ve -
rir və bu qərarlarını əsaslandırır, yaşlı
nəsli cəmiyyətin inkişafı ilə ayaq laş -
mayan, geridə qalmış təbəqə kimi
qiymətləndirir. Ailədaxili münasi -
bət lər də də gənc nəsil ilə yaşlı nəsil
arasındakı münasibətlər kökündən
dəyişmişdir. Artıq gənclər yaşlı nəs -
lin nümayəndələri ilə birlikdə yaşa -
maq, onların nəzarəti altında olmaq,
qərarların qəbul edilməsində onların
da iştirak etməsi ilə razılaşmırlar.
Müxtəlif nəsillərin nümayən dələ ri -
nin mənəvi və maddi dəyərləri, ma -
raq ları arasındakı fərqlər dərin ləş-
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dik cə bu iki nəslin nümayəndələrinin
ailə zəminində münasibətləri yeni
for ma alır. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizə bax-
mayaraq bizim cəmiyyətdə qocalara
hörmət hələ də yüksəkdir. Gənc nəsil
qocaların yaş və psixi dəyişiklik lə ri nə
səbrlə yanaşır. Bu onunla bağ lı dır ki,
bizim xalqımız üçün ailə cə miy yətin
əsas özəyi olaraq qalır. Yaşlı insanın
ailədə tutduğu yer cə miyyətdə tutdu ğu
yer kimi bütöv lük də həm sosial-iq   ti -
sadi, həm də mənəvi inkişaf səviy yəsi
ilə, maddi münasibətlərlə, şəxsiy  yə tin
və mil lə tin ənənələri ilə müəy yən olu-
nur. Xal qımız əsrlər boyunca yeni
nəsil lər yetişdirərkən onlara ədət-ənə -
nəyə və böyüyə hörmət kimi hissləri
aşı la mışlar. Ailənin və milli dəyər lə -
rin qorunub saxlanması üçün isə sosi-
al ierarxiyanın ən müxtəlif səviyyə lə -
rindən olan insanların ün siy yətləri nin

güclənməsi zəruridir. İnsana qar şı xe -
yir xah, münasibətinin formalaşdı rıl ma -
 sını böyüməkdə olan nəslin inkişafı -
nın ilk mərhələlərindən baş la maq
lazımdır. Uşaqlara erkən yaş  larından
insan həyatının nə qədər qiy mətli ol -
ması, qocalığın müdriklik döv rü, mə -
nəvi təcürbənin toplan ması dövrü ol -
ması fikirini aşılamaq lazımdır. 

Apardığımız tədqiqatın nəticə lə -
ri ni yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəl -
 mək olar ki, gənclərimizin yaşlı nə s -
lə olan münasibəti ümumən müs -
bətdir, gənclərimiz ailələrinin yaş lı
nümayəndələrinə, ətrafdakı yaş lı
insanlara hörmət və ehtiramla ya -
naşırlar, onlara xeyirxah müna si bət
göstərirlər. Böyüyə hörmət və ehti-
ram, onların qayğısına qalmaq, qoca
insanlar qarşısında özünü borclu hiss
etmək kimi hisslər xalqımızın qan
yaddaşında var. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ОТНОШЕНИЙ 
МОЛОДЕЖИ К СТАРЧЕСТВУ 

АБСТРАКТ

В статье приведен анализ характерных особенностей старческого
образа в представлениях молодого поколения. На основе анкетирования
и с использованием метода незаконченных предложений проведен оп рос
у студентов АГПУ в возрасте 19-20 лет для выявления характера отноше -
ний молодежи к пожилым людям и старому поколению. Было опреде-
лено, что отношение студентов, участвовавших в опросе в целом положи -
тельное, но доля отрицательных ответов также занимает немалое количест во.
В статье приводятся и обсуждаются причины, полученных результатов. 

INVESTIGATION THE CHARACTER OF
RELATIONS OF THE YOUTH TO ELDERS

ABSTRACT

In the article has been given the analysis of the characteristics of senile
image in the youth views. Based on questionnaires and using the method of
incomplete sentences has been carried out a survey among students of ASPU
aged 19-20 years to identify the nature of the relationship of young people
to the elderly and to the older generation. It has been determined that the
attitude of students who participated in the survey as a whole positive, but
the share of negative responses also takes a considerable amount. The article
presents and discusses the reasons for the results.

Məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Yaş və pedaqoji psi -
xo   logiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görül müş -
dür (protokol №3)

Rəyçi Cabbarov Rəşid Vəkil oğlu, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə redaksiyaya 04 oktyabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Sosial adaptasiya iki tərəf – ic -
ti mai mühit və insan arasın -

dakı sosial qarşılıqlı təsirin spesifik
xü susiyyətlərini əks etdirir. Adapta -
si yanın obyektiv-subyektiv xarakterli
uyğunlaşma və uyğunlaşan tərəflərin
qarşılıqlı münasibətləri sahələrini də
əhatə etdiyini qeyd edirlər. Sosial
adap tasiya şəxsiyyətin mövcud icti-
mai münasibətlərə, yaşadığı və fəaliy -
yət göstərdiyi cəmiyyətin nor ma la rı -
na, ənənələrinə, qayda-qanunlarına
uy ğunlaşması və riayət etməsidir.

Sosial adaptasiyanın peşəkar nö -
vü nün predmet və sosial-psixoloji
tə rəfləri olduğu diqqətə çatdırılır.

adaptasiyanın sosial-psixoloji cə hət -
dən öyrənilməsi fərd və cəmiy yə tin
münasibətlərini ifadə edir. Mə lum
olur ki, adaptasiya prosesində iş tirak
edən qruplar yeni sosial mühit
yaradır. Buraya insanın uyğunlaşdığı
onun yaxın əhatəsi daxil olur. 

Adaptasiya qarşılıqlı təsir edən
tərəflərin – uyğunlaşan və uyğun laş -
dı rılan tərəflərin dəyişikliyi prosesi-
dir. Şəxsiyyət yeni sosial mühitə da -
xil olaraq öz münasibətlər sistemini
dəyişdirir, onun daxil olduğu qrup,
mühit də yeni daxil olana reaksiya
verir, öz norma, ənənə və qaydalarını
təshih edir.

Adaptasiya probleminin ayrı-ayrı
aspektləri bir çox elmlər və Qərb,
Şərq, Azərbaycan alimləri tərəfindən

təsdiq olunmuşdur. Adaptasiyanın
psi xoloji, sosioloji və fizioloji əsas -
la rı K.Rocers, Z.Freyd, Q.Trad,
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tasiyanın nəzəri, psixi və psixofizio-
loji aspektlərini, tələbələrdə adapta-
siya prosesində fizioloji və psixoloji
göstəriciləri, birinci kurs tələbə lə ri -
nin təlim-tərbiyə prosesinin təşkili
xüsusiyyətləri, tələbələrin tədris şə -
rai tinə adaptasiyasını, adaptasiya,
stress və profilaktikanın qarşılıqlı mü -
 nasibətlərini, sosial adaptasiya an la -
yışı məsələsini, insanın adaptasiya
qabiliyyətini müəyyən edən amil ləri
araşdıran tədqi qat çı lar dan dır. Еləcə
də adaptasiyanın müxtəlif aspektləri
B.Əliyev, Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə,
K.Əliyeva kimi Azərbaycan alimləri
tərəfindən öyrənilmişdir.

Y.S.Salahutdinova özünün «Tə lə -
bələrin tədris qrupuna adapta si ya -
sının pedaqoji münasibəti» əsərində
ali məktəbdə tələbələrin adaptasiya

prosesinin mahiyyəti, onların tədris
qruplarına adaptasiyanın pedaqoji
müşayiət edilməsinin modelləri və s.
məsələlərini araşdırmışdır.

Tədqiqatlar göstərir ki, ali mək təb -
lərdə ilkin mərhələlərdə adaptasiya
məsələlərinin keyfiyyətli həlli birinci
kurs tələbələri ilə işləri səmərəli
təşkil etməkdən çox asılıdır. Lakin
in di yə dək psixoloji-pedaqoji elmdə
tələ bə lərin onlar üçün yeni olan
inkişaf şəraitinin tədris fəaliyyətinin
spesi fikasına sosial-psixoloji adap -
tasiyası sahəsində yaranan çətinlik -
lərin kifayət qədər öyrənilməsidir.
Yeni şəraitə uy ğunlaşma birinci kurs
tələ bə lə ri nin məktəb hazırlığından,
fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin yaş,
xarakter, tərbiyə, sosial-maddi səviy -
yəsindən asılıdır.

Adaptasiyanın ayrı-ayrı aspekt lə -
rinə çoxsaylı elmi tədqiqatlar həsr
olun masına baxmayaraq əcnəbi tələ -
bələrin tədrisə uyğunlaşması proble-
mi öyrənilməmişdir. Problemin nə -
zə ri və tətbiqi problemlərinin təhlili
göstərir ki, bu gün əcnəbi tələbələrin
tədris qruplarına adaptasiyanın real -
laşması tələbatları və onların fərdi
insanları: 

– əcnəbi tələbələrin tədris fəaliy -
yə tinə adaptasiyası prosesi və
onların bu prosesin tədqiqi;

– əcnəbi tələbələrin təlim-tədrisə
adaptasiyası sahəsində ali mək -
təb lərin potensialı, öyrənilən
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prosesin təşkili təcrübəsi və bu
məsələnin kifayət qədər elmi-
me todoloji dərk olunması ara -
sında ziddiyyətlər möv cuddur.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.
Tədqiqatın məqsədi əcnəbi tələbə lə -
rin tədris fəaliyyətinə və Azər bay ca -
nın elm-təhsil mühitinə adap ta si ya -
sının sosial-psixoloji xüsusiyyətlərin
araşdırılmasıdır. Bu məqsədə uyğun
olaraq aşağıdakı vəzifələrin yerinə ye -
tirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. «So sial
adaptasiya» – «əcnəbi tələbələrin tə -

lim-tədrisə adaptasiyası» kimi ka te qo -
 riyaların anlaşmasını dəqiq ləş dir mək:

– əcnəbi tələbələrin təlim-tədrisə
adaptasiyası prosesinə təsir edən
alimləri üzə çıxarmaq;

– birinci kurs əcnəbi tələbələrin
tə lim-tədrisə adaptasiyası za -
ma nı meydana gələn psixoloji
çətinlikləri səciyyələndirmək;

– əcnəbi tələbələrin adap ta si ya sı -
nın səmərəliliyinin dəyər lən di -
rilməsinin meyarlarına məc mu -
sunu əsaslandırmaq.

Tədqiqat zamanı bir sıra metod-
lardan istifadə olunmuşdur:

– psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatın
təh lili;

– testləşmə;
– anket sorğusu, müşahidə.
Tədqiqatın metodoloji əsasını

ümumpsixoloji müddəalar və dilin öy -
 rənilməsi ilə bağlı pedaqoji təsəv vür -
lər təşkil edir.

Tədqiqatda K.Rocersin və P.Day-
mondun sosial-psixoloji adaptasiya
metodikasından, eləcə də anket sor -
ğularından istifadə edilmişdir. Əc nə -
bi tələbələrin Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində təlim pro se -
sində səmərəli adaptasiyasının gös -
tə riciləri aşağıdakılardır:

– obyektiv meyarı qrup: təlim
fəaliyyətində – cari və sessiya
müvəffəqiyyət dərəcəsində qa -

za nılan uğurlar; təlim prose -
sində əcnəbi tələbələrin orqa -
niz  minin funksional vəziy yə ti -
nin stabilliyi, təlim fəaliy yətini
yerinə yetirərkən, Azərbaycan
dilini öyrənərkən yorulmanın
əla mətlərinin olmaması;

– subyektiv meyarlı qrup: kol -
lektivdə təşəkkül tapan mü na si -
bətlərdə qarşılıqlı hörmət, əlve -
rişli psixoloji mühitin yaran ma -
sı; əcnəbi tələbələrin təlimdə və
ictimai fəaliyyətdə fəallığının
təzahürü. 

Belə yanaşma əcnəbi tələbələrin
Azərbaycan cəmiyyətinə və təhsil
sis  teminə keyfiyyətli adaptasiyası
pro sesini obyektiv qiymət lən dir mə -
yə imkan verir. Belə ki, psixi adap ta -
si yanın səmərəliliyi insanın adapta-
siya fəaliyyətini təmin etmək üçün
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zə ruri olan onun psixofizioloji və so -
sial-psixoloji dəyəri nəzərə alın maq -
la qiymətləndirilir.

Tədqiqat işimizin məqsəd və və -
zi fələrindən biri intellektual adapta-
siya prosesinə təsiri aşkar etməkdir.
Tədqiqat obyekti kimi 47 nəfər Azər -
baycan Dövlət İqtisad Universiteti-
nin hazırlıq kursunun əcnəbi tələ b -
ləri seçilmişdir.

Tədqiqatımızın birinci mərhələsi
hazırlıq kursunun əcnəbi tələbə lə ri -
nin Raven metodikası üzrə intellekt
sə viyyəsi aşkara çıxarılmışdır.

Əsas məzmun.Adaptasiya dinamik
prosesdir. Onun sayəsində insan nəs -
linin mövcudluğu, inkişafı və davam
etməsi üçün möhkəm əsas yaranır.
Psixi adaptasiya “fərd-mühit” sis te -
min də adekvat münasibətlərin mü -
hafizə edilməsində həlledici rol oy na -
 yır. Bu adaptasiya prosesi gedi şin də
həmin sistemin bütün parametrləri
köklü dəyişikliyə məruz qalır.

Psixi adaptasiya prosesi nəti cə -
sin də fərdin ətraf mühitə daimi təsiri
optimallaşır, eyni zamanda psixi və
fizioloji xarakteristikalar arasında
adekvat uyğunluğun bərqərar olması
baş verir. Sosial adaptasiyanın nor-
mal prosesinin əsas şərtini psixi in -
kişafın müvafiq yaş xüsusiyyəti təş -
kil edir.Rusiya psixologiya elmində
adaptasiyanın sosial-psixoloji aspekt -
dən araşdırlımasına dair xeyli tədqi -
qat əsərləri və dissertasiyalar həsr

edilmişdir. Sosial adaptasiyanın növ -
ləri arasında sosiomədəni və ya mə -
dəniyyətlərarası adaptasiya mühüm
yer tutur. Mədəniyyətlərarası adapta-
siya dedikdə, geniş mənada insanın
yeni mədəni mühitə alışması və bu
prosesdən mədəni-mənəvi nəticələr
əldə etməsi prosesi başa düşülür.

Sosiomədəni adaptasiyanın daxili
və xarici tərəfləri mövcuddur. Xarici
tərəf fərdin yeni qrupun sosial mə də -
ni həyatında iştirakıdır.

Sosiomədəni adaptasiyanın əsa -
sın da sosiomədəni fərqlər durur.
L.L.Şpak sosiomədəni adaptasiyanı
“…subyekt və sosiomədəni mühitin
konkret adaptiv şəraitlərdə mənəvi-
praktiki imkanların və fəaliyyət nəti -
cələrinin mübadiləsi əsasında uyğun -
laşma forması” [6, s.15] kimi
səciyyələndirir. Müəllif doğru olaraq
sosiomədəni adaptasiyanı sosial
adaptasiyanın aksioloji təyinatlı
növlərindən biri hesab edir. Bu növ
adaptasiya öz fəaliyyətində predmet-
praktiki cəhdləri və dəyər yönü mü nün
qarşılıqlı münasibətlərini ifadə edir.

Sosial-peşəkar, sosial-məişət adap -
tasiya növlərində predmet-praktiki
hərəkət təzahür edirsə, sosial-siyasi,
sosial-psixoloji və sosiomədəni adap -
tasiya növlərində uyğunla şan la rın
mənəvi-praktiki cəhdləri üstünlük
təşkil edir.Sosiomədəni adapta si ya -
nın daxili mənbəyi mənimsənilmiş,
vərdiş olunmuş mədəni fəaliyyət
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forma və üsullarının uyğunlaşanların
sosiomədəni mühitin dəyişən şə -
raitində yeni tələbatlarına və im kan -
larına uyğunsuzluğundan ibarətdir.

Adaptasiyanın şəxsi seçim variant -
larından biri inteqrasiyadır. Bu za -
man yüksək tələbatların, özünə hör -
mə tin və özünüaktuallaşdırmanın
reallaşdırılmasına cəhd əsas yer tu -
tur. Adaptasiya ilə yanaşı bəzən şəx -
siyyətlərin və qrupların “adaptasi ya -
lılıq” anlayışı da işlənilir. Adapta si -
ya lılıq zamanı subyekt özünü sosial-
mədəni mühitdə daha sərbəst hiss edir,
vərdiş etdiyi sosial-mədəni aləmdəki
dəyişikliklərə alışır, sosio mədəni
qarşılıqlı təsirin daha mü kəm məl
üsulları və formaları yolu ilə öz dün -
yasını zənginləşdirir, şəxsiyyət daxli
mənəvi problemləri dərinləşdirir.

Əksər tədqiqatçılar adaptasiyanın
nəticəsi kimi adaptasiyalılığın və ya
adaptasiyanın göstəricilərinin ob -
yektiv (xarici) və subyektiv (daxili)
me  yarlarını göstərmişlər.

L.L.Şpak sosiomədəni uyğun la ş -
ma nın subyektiv əlamətlərinə aşağı -
da  kıları əlavə edir:

– uyğunlaşmanın sosiomədəni
mühitdə öz vəziyyətindən razı
qalması;

– uyğunlaşdığı sosiomədəni mü -
hi tin norma və ənənələrini şüur -
lu mühafizə etməsi;

– yeni mühitlə sosiomədəni məz -
mun, formaları və üsullarının

qarşılıqlı təsirini zəngin ləş dir -
mə yə hazır olması və buna
cəhd etməsi.

Uyğunlaşmanın əsas obyekiv
əlamətlərinə isə müəllif aşağıdakıları
aid edir:

– həmin mühitin bütün cə miy yə -
tin sosiomədəni proseslərində
ya radıcı fəallığının artması;

– yeni sosiomədəni mühitdə mə -
də ni fəaliyyətin məzmun və xa -
rakterinin zənginləşməsi;

– mədəni tərəqqinin nailiy yət lə -
rin elmi-texniki yeniliklərin,
hə yatın siyasi və mənəvi sfe ra -
larındakı yeniliklərin dinamik,
enerjili, intensiv, sürətli mə -
nimsənilməsi.

Şəxsiyyətin uyğunlaşmasının gös -
tərilən subyektiv meyarları onun bü -
tün sahələrdəki səviyyələrindəki –
koq nitiv, emosional və dəyərli dav -
ranışı sferalarındakı dəyişiklikləri
əks etdirir. 

Şəxsiyyətin sosial mühitlə əla -
qəsilə bağlı adaptasiya hadisəsi ob -
yektivliyi və birmənalı olmayan çox -
saylı meyarları əks etdirir. Bu isə
uyğunlaşmanın müəyyən göstə ri ci lə -
rinin müəyyən mərhələsində tətbiqi
tədqiqatlarda ciddi metodik çətin -
liklər törədir.

Müasir sosial psixoloji adaptasi ya
(və ya uyğunlaşdırmanın) gös təri ci -
ləri anlayışı “adaptasiyanın amilləri”
anlayışı ilə qarşılıqlı əlaqədə götü rü -
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lür. Adaptasiyanın amilləri məsələsi
uyğunlaşma probleminə aid edilir.
Amillər dedikdə adaptasiyanın gös -
tə ricilərinə təsir edən şərait başa dü -
şü lür. Elmi ədəbiyyatda adapta si ya la -
rın təhlilinə dair dörd yanaşma fərq -
ləndirilir:

– Konkret bir amilin təhlili;
– Bir neçə amili bir qrupda bir -

ləş  dirmədən təhlili;
– Amillər qrupunun təhlili;
– Amillər təhlilinə sistemli ya naş  ma.
Birinci yanaşmanın nüma yən də -

lə ri (Kiritseva, 1980) adaptasiya pro -
sesinə hər hansı amilin, məsələn,
təh silin təsirini göstərirlər.

Çoxsaylı amillər – motivasiya la -
rın energetik potensialı, xarakteri və
intensivliyi, davranışın inteqrasiya
mexanizmləri mikrososial mühitdə
sosial əhəmiyyətli məqsədlərin sax -
lan ması və s. (Beryezin, 1988) adap-
tasiya prosesinə ciddi təsir edir. Bu
amillər bir qrupda birləşmişlər və
on lar aşağıdakı kimi təsnif edilir:

– xarici və daxili;
– subyektiv və obyektiv;
– fərdi və qrup;
– qlobal (cəmiyyətin sosial-iqti-

sadi və siyasi quruluşu) və re -
gio nal (sosial-məişət infras  t ruk -
 turun inkişaf səviyyəsi, təbii-
təlim;

– şəxsi, istehsalat və istehsalatdan
kənar amillər [Ver şa ni na, 1986;
Georgiyeva, 1985; Suxarev,

Blun 1988; Kodakov, 1976;
Çim belenqa, 1996 və baş qa -
ları].

Adaptasiya prosesinə təsir edən
xarici amil dedikdə, sosial mühit, da -
xili amil isə insanın fərdi im kan ları
ba şa düşülür.

Adaptasiya prosesinə təsir edən
aşa ğıdakı daxili və xarici amillər
möv cuddur:

– daxili amilə tədqiqat iştirak çı la -
rının sosial-demokrafik cə hət -
lər (cins, yaş, ailə vəziyyəti,
uşaqların olub-olmaması və s.),
şəxsiyyəin dəyər yönümləri, bir
sıra psixoloji xüsusiyyətlər xa -
rici amilə isə qrupların fəa liy yət
növlərilə əlaqədar parametrlər
kompleksi aid edilir.

Tədqiqatçılar qrup amillərdən
şəxsi, istehsalat və qeyri-istehsalat
amil ləri qeyd edirlər.

Dördüncü yanaşmanın nüma yən -
də ləri adaptasiyaya təsir edən komp -
leks amillərdən aşağıdakıları gös tə -
rirlər (P.S.Kuznetsov): iqtisadi (mad -
di), özünümühafizə, tənzimləyici,
təkraristehsal, kommunikativ, koqni-
tiv və özünüreallaşdırma amilləri.

Koqnitiv amillər tələbələrdə koq-
nitiv tələbatlarının – təhsilinin, ixti -
sa  sının, intellektinin, bilik səviy yə si -
nin reallaşmasını əks etdirən amil -
lərdir.

Özünüreallaşdırma amili isə kom -
pleks amillərdir. Kompleks reallaş -
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dır ma amilləri “yaradıcılıq”, “nailiy -
yət lər”, “hakimiyyət”, “sənətkarlıq”,
“nüfuz” və “hörmət” anlayışları ilə
müəyyən edilir.

P.S.Kuznetsovun təklif etdiyi amil -
lərin təsnifatı uğurlu adaptasiyaya
kompleks təsir edən amillər sistemi
hesab olunur. Bu təsnifatın üstün cə -
həti ondadır ki, sosial-psixoloji
adap tasiya kimi olduqca mürəkkəb
prosesin öyrənilməsinə sistemli-
kom pleks yanaşmanı özündə əks et -
dirir. Bu təsnifatın diqqətəlayiq xü -
su siyyətlərindən biri də onun A.Mas-
lounun motivasiya nəzəriyyəsilə sıx
şəkildə çulğalaşmasıdır [ 5 ].

Xarici və ölkə psixologiya elm lə ri -
nin nailiyyətləri əsasında təhlil nə ti cə -
sində sosial-psixoloji adaptasi ya nı
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:

– şəxsiyyətin və ya qrupların yeni
sosiomədəni mühitdə sosial-
psixoloji və fərdi-şəxsi adapta -
si yası prosesinin müxtəlif təhlil
səviyyəsinin tətbiqi;

– müxtəlif nəzəri paradiqma ların,
o cümlədən C.Berrinin akkultu-
ralizasiya nəzəriyyəsi, A.Maslou -
nun özünüaktuallaşdırma nəzə -
riy yəsi, REA Psixologiya İnsti-
tutunun Sosial və İqtisadi Psixo -
logiya Laboratoriyası tərə findən
işlənib hazırlanmış sis temli-sə -
viyyəli yanaşmanın so sial-psi -
xo loji adaptasiyanın təh lilində
və yeni həyat şəraitinə şəx siy -

yə tin uğurlu adaptasiyası amil -
lə rinin axtarışında inteqrativ
birləşməsi;

– yeni sosiomədəni kontekstdə
fərdlərin, qrupların uğurlu adap -
tasiyasının şəxsi amillərin aşkar
olunmasına yönəlməsi;

– şəxsiyyətin yeni sosiomədəni
mühitə adaptasiyası prosesində
baş verən onun psixoloji dəyi -
şik liklərinin daxili, bəzən dərk
olunmamış təbiətinə diqqəti
yönəltmək.

Sosiomədəni mühitdə baş verən
də yişikliklər şəxsiyyətdən yeni mü -
hitə alışmağı tələb edir. Hər bir şəxs
belə vəziyyətdə müvafiq uyğun laş -
ma strategiyasını həyata keçirməyə
çalışır.

Azərbaycan cəmiyyətində baş
verən sosial-mədəni, iqtisadi və siyasi
dəyişikliklər yeni müsbət identikliy-
in formalaşmasına səbəb olur. Fərdin
müsbət şəxsi və sosial-etnik identik-
liyinin qorunub saxlan ma sın da sosio
və etnomədəni xüsusiyyət lər mühüm
rol oynayır. Bu baxımdan da onun
sosial-psixoloji adaptasiyasının uğurlu
amillərindən biri fərdin özünün əv -
vəlki sosial etnomədəni identikliyin -
in qorumasına cəhddir. Yeni şəraitə
alışmağa çalışan insanın şəxsi iden-
tikliyi onun adaptasiya strategi ya sın -
da – inteqrasiyasında həlledici amil
hesab olunur. İnsanın fərdi-şəxsi po -
tensialı uyğunlaşma prosesinə daxil
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olduqca bu proses daha uğurla başa
çatır.

Son illərdə insanın ümumi sağ -
lamlığı və stress nəzəriyyəsinin təka -
mülü, ekoloji fiziologiya, humanist
psixologiya və psixoterapiyanın prak -
tikaya tətbiqi adaptasiya fenomeninə
və onun əsasında duran tənzimləyici
mexanizmlərə baxışlarda ciddi dəyi -
şikliklərə səbəb oldu. Sistemli ya -
naş ma sayəsində adaptasiyanın süni
növlərə və səviyyələrə bölünməsi ara -
dan qaldırıldı, uyğunlaşdırmasının
kompleks meyarları irəli sürüldü,
adap tasiya anlayışı daha da dəqiq ləş -
dirildi. V.S.Arşavskinin, V.V.Roten-
berqin, V.İ.Medvedyevin, Q.M.Zara-
kovskinin, L.A.Kitaev-Smıkın,
F.B.Beryezinin, V.N.Krutkonun,
Y.Y.Korojovun əsərlərində irəli sü -
rülən müddəaları ümumi ləş dirərək
aşağıdakı qənaətə gəlmək olar:

– adaptasiya insanın təbiətlə və
sosial mühitlə qarşılıqlı təsirini
səciyyələndirən bütöv, sistemli
prosesdir;

– adaptasiya prosesinin inkişaf
səviyyəsini müəyyən edən me -
xa nizm müxtəlif maraqlar: in -
san və cəmiyyət, etnos və bə şə -
riy yət, şəxsiyyətin sosial və
bioloji tələbatları arasında dia-
lektik ziddiyyətdir;

– adaptasiya prosesinin xüsusiy -
yət ləri insanın psixoloji key fiy -
yətləri, onun şəxsiyyət kimi in -

kişaf səviyyəsi ilə müəyyən
edilir;

– uyğunlaşdırılmanın meyarı yal -
nız insanın yaşayıb sağ qalması
deyil, həmçinin həyat fəaliyyəti
potensialına uyğun inkişaf qa -
biliyyətidir;

– yeni mövcudluq şəraitində in -
sa nın adaptasiyası prosesi mü -
vəqqəti dinamikaya malikdir.
Bu inkişaf müəyyən psixoloji
də yişikliklər mərhələləri ilə
əlaqədardır.

Rusiya tədqiqatçıları N.N.Melni-
kov və N.S.Xrustalev etnomədəni mü -
hitə adaptasiya prosesinin beş mər -
hələsini göstərirlər:

1. Eyforiya fazası.
2. Turist fazası. 
3. İstiqamətlənmiş faza. 
4. Depressiv faza.
5. Fəaliyyətdə olan faza.
Sosial-psixoloji adaptasiya nə zə -

ri-praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
Şəxsiyyətin yeni sosial mühitə

adap tasiyasının dörd mərhələsi qeyd
olunur:

1. Başlanğıc mərhələdə fərd və
ya qrup onlar üçün yeni mühitdə öz -
lə rini necə aparmağı dərk etsələr də,
həmin yeni mühitin dəyərlər sis te mi ni
qəbul etməyə hələ hazır olmadıq la -
rın dan əvvəlki dəyərlər sistemini qo -
ruyub saxlamağa çalışırlar.

2. Dözümlülük mərhələsində fərd,
qruplar və yeni mühit bir-birilərinin
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davranış nümunələri və dəyərlər sis -
temlərinə dözümlülük nümayiş et di -
rirlər.

3. Akkomadasiya (uyğunlaşma
qa biliyyəti) zamanı fərd yeni mü hi -
tin dəyərlər sisteminin əsas ele ment -
lərini, eyni zamanda yeni mühit fərd
və qrupun bir sıra dəyərlərini qəbul
edir.

4. Asimilyasiya mərhələsində fər -
din, qrupların və yeni sosial mühitin
dəyərlər sistemi tamamilə üst-üstə
düşür.

Cəmiyyətdə uyğunlaşma prosesinin
intensivliyi onun bu prosesin real  laş -
masının hansı mərhələdə olma sından
asılıdır. Ciddi sosial dəyişikliklər və
təlatümlər zamanı adaptasiya pro ses -
ləri xüsusi intensivliyə malik olub
cəmiyyətin praktiki olaraq bütün
təbəqələrini əhatə edir. Postsovet
mə kanında, o cümlədən Azərbay can -
da yeni siyasi, iqtisadi, mədəni-mə -
nəvi proseslərə adaptasiya sürətlə və
uğurla baş versə də müəyyən ziddiy -
yətli məqamlara da təsadüf olunur.
Öl kədə ictimai inkişafı sürət lən dir -
mək üçün cəmiyyətdə adaptasiya
pro seslərinin intensivliyini və sü rə -
tini gücləndirmək lazım gəldi. Tə-
ka mül yolu ilə inkişaf edən cəmiy -
yət də belə gənc və yaşlı nəsillərin
də yişikliklərə uyğunlaşması həyati
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial
adaptasiyanın uğurla həyata keçməsi
üçün Azərbaycanın müasir cəmiy yə -

tində, dövlətin, ictimai və qeyri-
höku mət təşkilatlarının, ali və orta
təhsil müəssisələrinin, tətbiqi və hu -
manitar elmlərin, o cümlədən peda-
qogika və psixologiya elmlərinin
məq sədyönlü və birgə fəaliyyətinin
mühüm rolu vardır.

Nəticə və təkliflər.Sosial mühit
kimi müxtəlif sosial qruplar, ailə, is -
teh salat kollektivi, ali təhsil müəs -
sisələri çıxış edə bilər. Sosial adapta-
siya şəxsiyyəti uyğunlaşma prose si -
nə daxil etməklə insanı və mühiti də -
yişdirən vasitəyə çevrilə bilər. Sosial
varlıq olan insan sosiallaşma prosesi
zamanı fasiləsiz olaraq şəxsiyyət
kimi təşəkkül tapır, ailədən məktəbə
qədər, ibtidai və orta və ali məktəb
müəssisələrində müsbət tərbiyə ol -
maq la yanaşı həmin mühitə uyğun -
laşma prosesinə də məruz qalır. Sosial
adaptasiya prosesində fərd müəy yən
ictimai rolu da yerinə yetirir. Təd qi -
qatçıların yekdil rəyinə görə sub-
yekt-obyekt münasibətlərinə görə
fərd yeni mühitə aktiv və ya passiv
təsir edə bilər. İşçiyə təsirə uyğun laş -
manın mütərəqqi və reqressiv səviy -
yəsinə, birinci, ikinci istiqamətinə
gö rə istehsalat və qeyri-istehsalat
növləri fərqləndirilir. Psixofiziki adap -
 tasiya o qədər də xüsusi mürəkkəb
uyğunlaşma olmayıb, insanın sağ -
lam lığından, onun təbii reak si ya -
sından və uyğunlaşdığı yeni mühitin
xarakteristikasından asılıdır.
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Sosial adaptasiyanın səmərəliliyi
isə daha çox fərdin adekvat olaraq
özünü dərk etməsindən və özünün
sosial əlaqələrindən asılıdır. Özü haq -
qında təhrif olunmuş və ya kifayət
qədər inkişaf etməmiş təsəvvür adap -
tasiyanın pozulmasına, qeyri-sosial
davranışa gətirib çıxara bilər. Həmin
adaptasiyanın uğurlu olması fərdin
həmin yeni mühitdə yüksək ictimai
status qazanması bu mühitdə psixo-
loji tələbatlarının ödənilməsidir. Bu
tip adaptasiyanın aşağı göstəricisi
fərdin bir sosial mühitdən digərinə

keçməsidir. Bunlar kadr axınına,
miqrasiyaya, boşanmalara, anomiya-
lara, qeyri-normal davranışa gətirib
çıxarır. Sosial adaptasiyanın uğurlu
olması fərdin və mühitin xarakteris -
ti kasından asılıdır. Yeni mühit nə qə -
dər genişdirsə, sosial əlaqələr dairəsi
mürəkkəb, birgə fəaliyyət güclü və
sosial qeyri-həmcinsliyin səviyyəsi
yüksəkdirsə, fərd bir o qədər psixo-
loji adaptasiya üçün fərdin demoqra-
fik xarakteristikasından təhsili və
yaşı böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF LEARNING 
THE GRAMMAR OF AZERBAIJANI LANGUAGE 

ABSTRACT

The articles studies the importance of socio-psychological perception
during learning of Azerbaijani grammar, and shows the value of learning ort-
hographic rules. The author speaks about the positive effect of “leaning on
native language” at the time of mastering Azerbaijani, «filtering during thin-
king process», conduction of comparative analysis of the parts of speech,
translation, meaning, and using the methods of active thinking. She comes
to the conclusion that learning Azerbaijani enriches the outlook of foreign
students and contributes to increase of warm feelings to the culture of the
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Problemin aktuallığı ilə bağlı
qeyd etmək lazımdır ki, in san -

 lar yüksək şüura və psixologi ya ya
malik olsalar da, həyatın sınaqları
qarşısında onlar bəzən aciz qalırlar.
Müasir dövrün mürəkkəb şəraiti, bir
çox qlobal problemlərin meydana
gəl məsi mühüm sosial institut olan
ailə yə də öz təsirini göstərmişdir.
Bu, özünü həm də valideyn-övlad
mü nasibətlərində özünü göstərir. Ya -
ranan sosial problemlərin təsirindən
də danışmaq lazımdır. Daima dəyiş -
məkdə olan təbii və sosial mühit in -
san psixikasını sarsıdır, psixoloji in -
kişafa, psixoloji keyfiyyətlərin for -
ma laşmasına mənfi təsir göstərir.
Ailədə müsbət mənəvi-psixoloji iqli-
min yaradılması üçün istifadə edilən

vasitələrindən biri də psixoloji kor-
reksiya olmuşdur. Tarixən bu praktik
sahənin inkişafı icmanın nüfuzlu
şəxsiyyətlərin üzərinə düşürdü. Xü -
susi, illərlə, əsrlərlə yaradılan və sı -
naqdan keçən vasitələr və metodlar
formalaşmışdır ki, bunların vasi tə -
silə ünsiyyət qurulur, insanda lazımi
psixoloji keyfiyyətlər formalaşır.
Psixoloji korreksiyanın indiyə qədər
keçdiyi inkişaf yolu, onun nəzəri-
metodoloji əsasları daima elmi
ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. 

Problemin işlənmə dərəcəsi barə-
də demək olar ki, burada tədqiqatlar
müxtəlif istiqamətlər üzrə təxminən
son iki əsr ərzində aparılmışdır. Bu
sahədə, yəni psixologiya tarixində
psi xoloji diaqnostika və psixoloji
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korreksiya problemlərinin təhlili ilə
bir neçə aparıcı mütəxəssis məşğul
olmuşdur. Bunlar sırasında L.Kron -
baxı, R.Maslandı, R.Uoyt kinsi gös -
tər mək olar. Rusiya psixoloqu
X.S.Zamski psixoloji və psixi prob -
lemləri olan uşaqlarla işləyən, bu ba -
rədə müxtəlif yanaşmalar, metodika-
lar və nəzəriyyələri irəli sürən çox -
 saylı tədqiqatçıların yaradı cı lı ğı na öz
münasibətini bildirmişdir. Psixoloji
diaqnostika və psixoloji korreksiya
tarixi problemlərinə bu sahədə praktik
fəaliyyəti həyata keçirən əksər psixo -
loqlar öz münasibətlərini bildirmişlər.

Məqsəd və vəzifələr. Bu məqa -
lədə biz qarşımızda psixoloji diaq -
nos  tika və psixoloji korreksiya tari-
xinin bəzi problemlərinə nəzər yetir -
mək vəzifəsini qoyduq. Tədqiqatın
əsa sında elmi ədəbiyyatın, müxtəlif
tarixi faktların təhlili durur.

Əldə edilən nəticələr. Insanların
psi xoloji durumu ilə bağlı müşa hi də -
lər və müəyyən tədbirlər insan cə miy -
yətinin hələ erkən inkişaf mərhə lə -
lərində tətbiq edilirdi. Bu barədə psi-
xologiya tarixi üzrə mütəxəssislər
geniş yazmışdır [1, 4 və s.]. Məsələn,
qeyd olunur ki, primitiv əmək fəaliy -
yəti dövründə insan qabiliyyət lə rin -
dən daha asanlıqla istifadə edilirdi.
Geriliyin hətta ağır formaları zamanı
da insan müəyyən dərəcədə həmin
əmək vərdişlərini əldə edə bilirdi.
Am ma əmək bölgüsü dərinləşdikcə

insan əməyinə, onun bacarıqlarına
da tələblər artdı. Cəmiyyət üzvləri
məc burən geriliyi olan adamların h a -
zırlığına daha çox diqqət vermək
məc buriyyətində oldular [1, s.12-15].

Bir çox dünya bölgələrində bu sa -
hədə olan vəziyyətin həm tarixinin,
həm də indiki durumun ətraflı öy rə -
nilməsini nəzərə alaraq Azərbaycan
tarixinə və burada olan faktlara mü -
ra ciət edək. 

Məlumdur ki, xüsusi rituallar, hə -
rəkətlər, ibadətlər istifadə olunurdu.
Bu isə insanlarda lazımi iradi key fiy -
yət lər, motivasiya, mənəvi-psixoloji
durum yaranmasına imkan verirdi.
Hətta ən ümidsiz hallarda, yəni
insanın psixikasında patoloji
dəyişikliklərin çox dərin hal aldığı
zamanda belə adamları qəribə bir
insan qrupu kimi qiymətləndirir,
cəmiyyətə inteqrasiya etməyə cəhd
göstərilirdi. Hələ qədim dövrdən
Şərq də “kosa” obrazında (ya da rus-
larda “юродивый”, Qərbi Avropa
xalq larında “təlxək”, yəni fiziki və
psixi sağlamlığında qüsuru olan, am -
ma həm də buna görə hansısa föv qəl
qabiliyyətlərə malik olan) bu cür
key fiyyətlər müəyyən şənliklər za -
manı qabardılır, o adamlara xüsusi
bir rəğbət bəslənilirdi, belə adam -
ların hansısa fövqəl qabi liy yətlərə
malik olmaları təxmin edilib. Şifahi
xalq ədəbiyyatında belə insanların
obraz ları geniş yayılıb. Be lə insan-
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lardan imdad diləyir, kö mək istəyir -
dilər. Fiziki şikəstlik və ya xud qəribə
düşüncə tərzi, hadi sə lə rə yanaşma
belə adamların cəmiy yət dəki
mövqe lərinə təsir edirdi. Bununla
belə əksər hallarda fiziki və əqli prob -
lemləri olan insanlar çox vaxt tənha
və təcrid vəziyyətdə qalırdılar. 

Qədim dövrdə psixoloji yardım
əsasən icma halında yaşayan kollek-
tivin imkanlarından istifadə edilərək
göstərilirdi. Ictimai dəstək və əksinə,
qınaq burada müalicəvi xarakter da -
şıyır, insanın daxili mənlik şüuruna
təsir edirdi. Bu dəstək həm mənəvi-
əxlaqi dəyərlərdə, həm dövlət siya -
sə tində, həm də dini ehkamlarda öz
ifadəsini tapırdı. İnsan sağlamlığında
yaranan problemlərin həllində bütün
icmanın və hər bir şəxsin iştirakını
əxlaqi dəyərlər zəruri edir. Mə lum -
dur ki, insan cəmiyyətində ilk icti-
mai dəyərlər sırasında məhz əxlaq və
din olmuşdur. 

İnsanlara şəfqət və mərhəmət əsa -
sında yardım edən bir çox dini qu -
rumlar, təşkilatlar fəaliyyət göstərir.
Dünya dinləri yarandığı dövrdən bu
istiqamətdə iş aparılır və indi də da -
vam edir. Islam dinində bununla
bağlı məlumat xüsusi hədislər toplu-
su kitablarında dərc edilir [11]. Psi-
xoloji korreksiya ilə bağlı xeyli
məlumatı şəriətlə bağlı mənbələrdə
də tapmaq mümkündür. Məlumdur
ki, burada gətirilən qadağalar siste-

mi, ailə həyatı, adət-ənənə və bay-
ram mərasimləri ilə bağlı tövsiyələr
və qaydalar həm də müəyyən mə nada
psixoloji korreksiya xarakteri da şı yır.
Burada formalaşmış ailə hü ququ,
sosial normalar sosial ədaləti göz lə -
mək lə yanaşı həm də psixoloji-tibbi
mə na da daşıyır. Şübhəsiz, yeni tarixi
şərait burada bir çox yeni ya naş ma la ra
və qiymətləndirmələrə də yol açır.

Eynilə digər dünya dinlərində də
qaydalar və normalar sistemi for ma -
laş mışdır ki, onların tətbiq edilməsi
həm də insanların sağlam psixikanın
formalaşması işinə təsir göstərir.
Məsələn, “xristian moizəçiliyində
ibrə tamizlik dinləyicinin ağlına,
iradəsinə və qəlbinə yönəlmiş kilsə
moizəsinin əsas və ümumi xüsu siy -
yə tidir. Moizəçinin fəaliyyət dairə si -
nə insan həyatı öz müxtəlif məziyyət
və nöqsanları ilə daxildir. Onun qay -
ğısının predmeti sirli və anlaşılmaz
bir yer olan insan ruhudur ki, moi -
zəçi oraya həqiqət işığını, özünün və
başqalarının psixoloji təcrübəsini verir”
[12]. Moizələrdə dil imkan la rından geniş
istifadə edilirdi. Burada müxtəlif obraz-
lar, məcazlar vasi tə si lə insanların mənəvi
durumuna təsir göstərilirdi. Onu da qeyd
etmək lazım  dır ki, müasir dövrdə
müxtəlif dini qurumlar pedaqoji-psixo-
loji diaq  nostika və korreksiya imkan la -
rın  dan istifadə etmək üçün müxtəlif mər -
kəzlər və klinikaları yaradır və bu yolla
insanlara yardım göstərir. 
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Hər bir cəmiyyətdə tarixən for -
ma laşmış xüsusi qaydalar da var ki,
bunlar vasitəsilə insanların səh hə tin -
də, psixi durumunda yaranmış fəsad -
ları aradan qaldırmağa çalışırdılar.
Praktik iş icma, xüsusi hazırlığı olan
şəxslər və ailə səviyyəsində apa rı lır -
dı. Adət-ənənələr gözlənilirdi. Eyni
zamanda aparılan işin elmi zəmini də
tədricən formalaşırdı. 

Qərbi Avropa ölkələrində bu isti -
qamətdə böyük uğurlar əldə edil miş -
dir. Hal-hazırda psixoloji korreksiya
tarixin də E.Segenin (Fransa, XIX
əsr) rolu olduqca yüksək qiy mət lən -
dirilir. O, əqli cəhətdən geridə qalmış
uşaqlarla orijinal iş metodikaları
işləyib hazırlamış, onların durumu-
nun həm korreksiyası, həm də diaq -
nostikası üzrə yeni yolları kəşf et -
miş dir. Eduard Segenin fikrincə, tər -
biyə, birincisi, fəallığı, ikincisi, dü -
şün cəni və üçüncüsü, iradəni əhatə
etməlidir, hansılar ki, insanın mahiy -
yətinin üç tərəfinə, yəni hislərə, ağıla
və əxlaqa uyğundur. Fəallıq hərəkətə
keçmiş hissi, düşüncə ağılın funksi -
yasdır, iradə isə əxlaqa çevrilmiş
qeyri-iradilikdir. Beləliklə, bu cür
yerləşdirilmiş üç funksiya – fəallıq,
düşüncə və iradə – insanın taleyində
onların əhəmiyyətinə uyğun olaraq
yerləşdirilir [1].

M.Montessori (İtaliya, XX əsrin
bi rinci yarısı) uşaqların senso-motor
inkişafı xüsusiyyətlərinə diqqət

yetir miş, bu sahədə xüsusi pedaqoji
şərtləri və metodikaları yaratmış,
uşa ğın inkişafında senzitiv dövrləri
göstərmişdir. Montessorinin meto di -
kası uşağa fərdi yanaşmaya əsas lan -
mışdır: körpə özü didaktik materialı
və məşğuliyyətlərin müddətini seçir,
şəxsi ritmdə inkişaf edir. Montessori
metodikasının əsas xüsusiyyəti xü -
susi inkişaf etdirən mühitin (Montes-
sori mühiti) yaradılmasıdır, burada
uşaq öz fərdi qabiliyyətlərini gös tər -
məyi istəyəcək. Montessori material -
ları uşağın özünə görməyə və öz
səhvlərini düzəltməyə icazə verir.
Montessorinin metodikasına görə,
pedaqoq rolu təlimdən yox, uşağın
sərbəst fəaliyyətinə rəhbərlikdən
iba rətdir. Montessorinin metodikası
uşağın diqqətini, yaradıcılıq və mən -
tiqi düşüncəsini, yaddaşını, nitq tə -
xəy yü lünü, motorikanı inkişaf etdir -
mə yə kömək edir. Montessorinin
meto di kası xüsusi diqqəti ünsiyyətin
baca rıq larını öyrənməyə kömək edən
kollektiv oyunlara və tapşı rıq lara,
həm çinin məişət fəaliyyətinin mə -
nim  sən məsinə ayırır, həmçinin uşa -
ğın müstəqilliyin inkişafına imkan
yaradır [1].

Rus alimi A.N.Qraborov əqli cə -
hətdən geriliyi olan uşaqlarla iş üzrə
xeyli material toplamış, burada yeni
metodikaları işləyib hazırlamışdır.
İlk növbədə burada yaddaşın və
ixtiyari hərəkətlərin formalaşması,
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çətin davranışın korreksiyası üzrə
yeni ideyalar irəli sürülmüşdü. O,
qeyd edirdi ki, “Sağlamlaşdırma işi,
təlimin şüurluluğu, oxuyanlara fərdi
yanaşma, tədris materialının struktur
sadəliyi, əyanilik və əmək korreksion-
tərbiyəvi işin əsas xüsusi təd bir lə ri -
dir. Bu tədbirlərin icra edil mə si – əq -
li geriliyi olan uşaqlarla işin qu rul -
ma sının əsasıdır. Şüurluluğun tər bi -
yəsi bütovlükdə şagird şəxsiy yə tinin,
onun ümumi istiqamətinin tər bi yə si -
dir. Uşaqda şüurluluq anla yışı heç də
anlama ilə məhdudlaşmır. Anlama
yal nız şüurluluğun ele ment lərindən
biridir. Şagirdin özünə şüur lu mü na -
si bəti təhsil prosesinin ikinci ele-
mentdir” [13, s.82].

Digər rus alimi V.P.Kaşşenkonun
xidməti korreksion pedaqogika və
psixologiyanın inkişaf etdirilməsi
olmuşdur. O hesab edirdi ki, imkan
verilən hər bir yerdə məktəb hər bir
uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə
almalıdır. Əks təqdirdə məktəb öz
şagirdini onun qarşısına çox ağır tə -
ləbləri irəli sürərək, çox yormağa
risk edir, özü də uşağın bu və ya di-
gər qabiliyyətləri və meylləri isti fa də
olunmamış və ya inkişafdan qal mış
olur, arzu edilməyən fərdi tə rəflərə
kök salmağa və inkişaf et mə yə im -
kan verir. Bununla əlaqədar olaraq
imkan daxilində onun xüsusiy yətləri
və xasiyyətləri bütövlüyündə öyrən -
məlidir. Belə öyrənmənin əsa sı na

müasir elmlərin, əsasən psixologiya
və fiziologiyanın nailiyyətləri qo -
yulmuşdur [2].

Psixoterapiya ilə bağlı inkişaf et -
miş ölkələrdə müxtəlif dövlət və özəl
təşkilatlar yaradılır, məsələn, yalnız
hipnoz terapiyasına aid Böyük Brita-
niyada “General Hypnotherapy
Stan dards Council”, “Hypnotherapy
Society”, “National Council for
Hypnotherapy (NCH)” təşkilatları
fəaliyyət göstərir. Digər ümumi
istiqamətli qurumlar - “British Asso-
ciation for Counselling and Psychot-
herapy (BACP)”, “Community
Care”, “Guardian Jobs”, “NHS Jobs”
və s.-dir. Burada mütəxəs sis lə rin
seçimi onların peşəkarlıq səviyyəsi
və təcrübəsi ilə ölçülür [8].

Psixoterapiyaya tələbat artmağa
davam edir, çünki insan ömrü daha
uzun olur, həm də buna görə ki, psixi
sağlamlığın problemləri hal-hazırda
daha yaxşı diaqnoz olunur. Psixote-
rapiya sahəsində fəlsəfə doktoru də -
rə cəsinə malik olanlar üçün işə dü -
zəl mə imkanları daha geniş olur.
Proq nozlara əsasən, ABŞ-ın Əməyin
statistikası Büro su nun məlumatına
gö rə (www.bls.gov), onların sayı
2014–2024-cü illər arasında 20% ar -
ta caq. BLS-ın məlumatına görə,
2015-ci ildə bütün kliniki, məslə -
hətçi və məktəb psixo loq larının orta
illik maaşı $ 76040 təşkil etmişdir
[14].
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Məlumdur ki, diaqnostikanın xa -
rak terindən və korreksiyanın isti qa -
mə tindən asılı olaraq, D. B. Elkonin
korreksiyanın iki formasını fərq lən -
dirməyi təklif edirdi: inkişafda sap -
maların simptomlarına simptomatik,
yönəldilmiş korreksiyanı və mən bə -
yi və inkişafda olan sapmaların sə -
bəb lərini aradan qaldıran korrek -
siyanı. Aydındır ki, simptomatik kor-
reksiya əhəmiyyətli çatışmazlıqlara
malikdir, çünki inkişafda sapmaların
eyni simptomları müxtəlif səbəblərə
malik ola bilər və, bunun nəticə -
sində, uşağın inkişafında pozmaların
müxtəlif psixoloji strukturu forma -
laşır. Belə ki, enurezomdan (sidiyin
saxlaya bilməməsindən) əzab çəkən
uşaq üçün bu simptomun aradan qal -
dırmasına yönəldilmiş xüsusi relak-
sasiya tapşırıqları faydalı ola bilərlər.
Ancaq bütovlükdə psixokor rek si ya -
nın uğurlu olmasına baxmayaraq,
tez-tez, məsələn ekstremal vəziyyət -
lərdə, uşaqda bu hadisələr yenidən
meydana çıxa bilər. Burada enurezi
doğuran əsl səbəbi bilmiriksə psixo-
loji korreksiya üsulu kifayət etməyə
bilər. Burada psixogen və bioloji amil -
lər müəyyən rol oynaya bilər [15].

Beləliklə, mütəxəssislərin göstər -
diyi kimi, psixoloji korreksiya inki şaf -
da sapmaların xarici təza hür lə rində
cəmləşdirilməmiş olmalı, həm də daha
dərin səviyyədə, bu sap ma ları doğuran
həqiqi mənbə lər də işini aparmalıdır.

Psixoloji korreksiyanın effektiv-
liyi əsaslı şəkildə qüsurun və onun
sə bəbinin psixoloji strukturunun nə
qədər dəqiq aşkar edildiyindən asılı -
dır. Tədqiqatçıların və praktiklərin
gəldiyi qənaətlər belədir ki, psixoloji
korreksiyanın əsas prinsipləri var və
onlar psixologiyanın bir sıra funda-
mental müddəalarına əsaslanır. Bun-
lar sırasında şəxsiyyət konsepsi ya sı -
nın bütün müddəaları, o cümlədən
sosiallaşmanın bütün mərhələləri,
inkişafında aparıcı fəaliyyətin rolu
(məsələn, oyun, təlim və s.), bö yük -
lərlə ünsiyyətin zənginliyi və tərzi,
anomal inkişaf zamanı isə vəziyyəti
aradan qaldırmaq üçün kliniki, psi-
xoloji və pedaqoji təsir imkan ların -
dan istifadə etmək lazımdır. 

Psixoloji korreksiya sahəsinin
inkişafında sovet alimi L.S.Vı qot ski -
nin də xüsusi xidmətləri olmuşdur. Iş
zamanı qərar verməzdən əvvəl aşkar
etmək lazımdır ki, psixoloji korrek-
siya uşağa lazımdırmı, onun psixi in -
ki şafının xüsusiyyətləri nədir? Müəy -
yən psixoloji yenitörəmələrin əmələ
gəlməsi səviyyəsini, bacarıqların in -
kişaf səviyyəsi hansı yaş dövr lə ri nə
uyğun olduğunu, biliklər, ba ca rıq lar,
şəxsi və şəxslərarası münasibətlər
struk  turunu müəyyən etmək lazım -
dır. Korreksiyalı işin məsələləri yal -
nız o zaman düzgün qoyula bilər ki,
uşağın aktual, həm də ən yaxın inki -
şafının zonaları tam psixoloji dia-
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qnostika olunsun. L.S.Vıqotskiy
vurğulayırdı ki, “inkişaf diaqnosti ka -
sında tədqiqatçının vəzifəsi yalnız
məlum simptomların quraşdırılması
və onların keçirdilməsi yollarının
təh  lilindən və ya sistemləş dir mə sin -
dən, yalnız xarici, oxşar xüsusiy yət -
lər üzrə hadisələrin qruplaşmasından
iba rət deyil, burada bunları təfək kür -
dən keçirməklə inkişaf proseslərinin
daxili mahiyyətinə varmaq lazım
gəlir [16, s. 302-303].

Göründüyü kimi, psixologiya ta -
ri xində psixoloji korreksiya sahəsi -
nin inkişafı həm elmlərin nailiyyət -
lə rin dən, həm də ki həyatın praktiki
tələ batlarından irəli gəlirdi. Bəzən
belə bir fikir ifadə olunur ki, psixolo-
giya səhəsi daha sürətlə və daha
güclü şə kildə məhz neqativ sahələrin
inkişafı üzərində gedir, pozitiv
yönəlişlər kimi sahələrə bir o qədər
diqqət yetirilmir. Həqiqətən həmin
sahəyə aid ədəbiyyatın həcmində də,
inkişaf et məkdə olan və sayı sabit
ola  raq gü nü-gündən artan praktik
psixoloji diaq nostik və müalicə mər -
kəzlərinin sayının artması göstə rir
ki, buna sə bəb psixi və psixoloji
inkişafda ano rmal hadisələrin art -
ması dır. Həm dün yada insanların
sayının çoxal ma sı, həm də ki, sosial
həyatın gərgin ləş məsi (bunun da
səbəbləri müxtəlif və mürəkkəbdir)
belə fəaliyyətin zə ru riliyini önə
çəkir. 

Əgər mərhələ-mərhələ psixoloji
yar dım, yəni korreksiya sahəsinin
həm nəzəri-metodoloji, həm də prak-
tiki-tətbiqi sahələrin inkişafını izlə -
sək, onda görərik ki, bir çox humani-
tar və sosial sahələrdə olduğu kimi,
alimlər tərəfindən irəli sürülmüş və
aprobasiyadan keçmiş bir çox müd -
dəa lar əsasında praktik iş günü-gün -
dən genişlənir. Bu sahədə görülən iş
cəmiyyətin ümumi iqtisadi, sosial-si -
ya si və elmi potensialından asılıdır.
Dünyanın aparıcı ölkələrdə elmi
araş  dırmalar aparılır, konsepsiyalar
irəli sürülür, beləliklə də praktik işi -
nin əsasları yaradılır. əldə edilən
nailiy yət lər sonradan isə bütün
dünyaya yayılır. Buraya tibbi
ləvazimat və tex nika, statistik-riyazi
təhlil metod ları, aprobasiyadan
keçmiş tədqiqat metodikaları və s.
aiddir.

Korreksiya metodikaları və tex ni -
kaları müxtəlifdir. Bunlara olan va -
hid tələb ondan ibarətdir ki, hər bir
hadisəyə, problemə kompleksli ya -
naş maq, məsələni fərdi şəkildə
öyrən mək lazımdır. Deməli, psixoloq -
la yan yana müəllim, valideyn, hə kim,
sosial işçi çalışmalıdır. Meto di ka la -
rın müxtəlifliyini nəzərə alaraq on -
ları təxmini ailəvi, oyun, neyropsixo -
loji, şəxsiyyət artımı sahələrə ayı rır -
lar. Artıq yuxarıda qeyd edildiyi
kimi, birinci mərhələdə simptom
ara dan qaldırılır, yəni kəskinlik azal -
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dılır, sonda isə məsələ daha dərin
səbəbiyyət qatlarında araşdırılıb ara-
dan qaldırırlır. 

İndi isə Azərbaycanda psixoloji
korreksiya sahəsində fəaliyyət gös tə -
rən bəzi psixoloji təşkilatlar barədə
aparıcı təşkilatlardan biri «Psixoloji
Mərkəz» İctimai təşkilatıdır. Artıq
20 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir
(Bakı ş.). Əhaliyə psixoloji yardımın
göstərilməsinin əsas məqsədləri
stressə davamlılığının, adaptivliyi nin,
intelektuallığın və mənəviliyin artırıl -
ması və inkişafı.Təşkilatın nə zəri və
praktik psixoloji məsələləri sı rasın da
Azərbaycanda psixoloji elmin in -
kişafı, psixoloji məktəbin forma laş -
ması, psixoloji elmin və psixo loji bi -
liklərin populyarlaş ması və s.; əhali nin
risk qrupları olan əlil lərə, qaçqın lara,
kimsəsizlərə, çətin yeniyetmələrə,
ümidsiz xəstə insanlara, yaradıcılıq
qabiliyyətinə malik olanlara, psixo-
loqlara, xüsusi olaraq məktəb psixo -
loqlarına psixoloji yar dımın göstəril -
məsi nəzərdə tutul muş dur.

Burada böyük təcrübəyə malik
pe şəkar psixoloqlar, sosioloqlar və
filo soflar işləyirlər. Mərkəzdə aşa ğı -
dakı layihələr həyara keçirilmişdir:
«Qaçqın uşaqlarının psixoloji bər pa -
sı», «Qadın təşkilatları liderlərinin
şəxsi keyfiyyət artımı proqramı üzrə
treninq», «Dəniz gəmilərində qəza
vəziyyətinin psixoloji səbəbləri»,
«Peşəkar seçim və rəhbər kadrların

attestasiyası», «KİV-in sosioloji ana -
li zi», «Azərbaycanın yuxarı sinif
şagirdlərinin dəyərlər oriyentasiya la -
rı», «Abituriyentin psixoloji portreti
– 99» və s. [17]. Bu qurum özəl dir.

Respublika Səhiyyə Nazirliyi nəz -
dində Psixi Sağlamlıq Mərkəzi dörd
istiqamətdə fəaliyyət göstərir: “İlk
növbədə suisid və digər krizis və ziy -
yət ləri üçün Təcili Psixoloji Yar dım
şöbəsi yaradılmışdır. Bu şöbə də mü -
raciət edən şəxslərlə daha çox böh -
ran vəziyyətinin araşdırılması, psi xo -
 loji problemlərin aradan qaldırıl ma sı
məqsədilə yardım edilir. Şöbədə müx -
təlif psixoterapiya xidmətləri, fərdi
və qrup psixoterapiyaları aparan psi-
xoloqlar, o cümlədən problemin tibbi
aspektlərini qiymət lən dir mək üçün
psixiatrlar, sosial yönümlü problem -
lə rin araşdırılması və aradan qal dı rıl -
ması üçün sosial işçilər çalışır. Şöbə
daxilində göstərilən digər vacib
xidmət isə “İnam” telefon xəttidir
(566 50 61). Krizis vəziyyətlərinin
qar şısının alınması və böhran vəziy -
yə tinə anında müdaxilə edə bilmək
üçün ixtisaslı mütəxəsislər həmin
xəttdə xidmət göstərirlər” [20]. 

Belə rəsmi, yəni dövlət qurumları
ilə yanaşı çoxluq təşkil edən özəl sek -
torlar fəaliyyət göstərir. Burada iş
müx təlif istiqamətlərdə aparılır. Bir
çoxunda ixtisaslaşma aparılır (məsə -
lən, Daun sindromlu xəstələr üçün, ya -
xud autizmi olan şəxslərlə iş və s.).
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İşin keyfiyyətini də birmənalı qiy -
mət ləndirmək olmur, çünki burada
çalışan mütəxəssislərin professional
bacarıqları və təcrübəsi bəzən ümu -
mi tələblərdən uzaqdır. Bununla belə
müsbət təcrübə toplandıqca işin key -
fiyyətinin də yaxşılaşmasından da -
nışmaq olar. 

Daha bir qrup psixoloq var ki, on -
lar yalnız uşaq və yeniyetmələrlə
işləyir. Söhbət məktəb psixoloqların -
dan gedir. Burada işin əsas istiqaməti
ümumi psixoloji korreksiyanın apa -
rıl masıdır. Bu iş sinif rəhbərləri,
müəllimlər və valideynlərlə birgə
apa rılır. Aydındır ki, burada işin
həcmi həddindən artıq böyük olduğu
üçün psixoloq yalnız hansısa fakta
reaksiya verərək tədbir görür, yəni iş
aparır. Baxmayaraq ki, burada profi-
laktik tədbirlərin rolu olduqca bö -
yük dür. Praktik psixoloqlar özləri
etiraf edirlər ki, “bir psixoloq 3000
şagirdə xidmət edə bilməz. Vaxt və
fiziki qüvvə baxımından bu işi ye ri -
nə yetirmək mümkün deyil. Hə mişə
çalışıram ki, lazım olan anda, lazım
olan yerdə olum. Kimin psixoloji
xid mətə daha çox ehtiyacı varsa,
müəl lim və ya şagird olmasından
asılı olmayaraq onun yanında olu-
ruq. Son zamanlar ailələrə səfərlərin
təşkilini həyata keçiririk” [21]. Şüb -
həsiz, bu istiqamətdə işin aparılması
müsbət nəticə verə bilər. 

Doğru olaraq qeyd edilir ki, “orta

məktəbdə məktəb-valideyn-uşaq sis -
te mi dəqiq işləməlidir. Əgər sinif
rəhbərləri, fənn müəllimləri məktəb
psixoloqu ilə davamlı olaraq əlaqə
saxlasa, öz şagirdlərində müşahidə
etdiyi psixoloji vəziyyəti psixoloqla
bölüşsə, eyni zamanda şagirdlərin
psi xoloqla görüşünü təşkil etsə, o
zaman “çətin uşaq” anlayışı ortaya
çıxmaz. Əgər məktəblərdə şagird-
psixoloq münasibəti normal səviy yə -
də qurulsa, bu, istər-istəməz şa gird -
lərdə sağlam psixologiyanın yaran -
ma sına səbəb olacaqdır. Nəticədə,
şagirdlər mükəmməl bilik və savada
yiyələnəcəklər” [22]. 

İş metodikalarına gəldikdə isə,
Respublikada aparılan elmi araşdır -
ma ların metodikaları bəzən aproba-
siyadan keçmədən, elmi tələbləri nə -
zərə alınmadan həyara keçirilir. Təd -
qiqatçıların bu sahədə elmi səriştəsi
kifayət qədər deyil. Psixoloji korrek-
siya ilə bağlı aparılan tədqiqatları bu
sahələrə bölmək olar:

1. uşağın emosional inkişafının
korreksiyası;

2.  sensor-perseptiv və intellek -
tual fəaliyyətin korreksiyası;

3. uşaq və yeniyetmələrin dav ra -
nı şının psixokorreksiyası;

4. şəxsiyyətin inkişafının korrek -
si yası.

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki,
bu sahədə toplanmış təcrübə kifayət
qədər zəngindir və real həyatda tət -
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biq olunmaqda davam edir. Lakin
bə zi hallarda aparılan işlər hələ
kifayət deyil. İlk növbədə Azərbay -
canda mütəxəssislərin hazırlıq səviy -
yəsi, aparıcı elmi məktəblər və mər -
kəz lərlə təcrübə mübadiləsi imkan la -

rından istifadə elmi ictimaiyyəti
qane etmir. Bu sahədə həm elmi,
həm də tədris müəssisələri qarşısın -
da mühüm vəzifələr durur. Xüsusilə
bu, ailə psixoterapiyasına aiddir. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК 
СФЕРА ИССЛЕДОВАНИЯ

АБСТРАКТ

Вопросы психологической коррекции всегда были одной из важных
сфер исследования в психологической науке и практике. Несмотря на
относительную новизну в формировании этой отрасли психологии,
собран богатый опыт в теоретических и прикладных исследованиях. В
частности, имеются целые школы, созданные Э.Сегеном, М.Монтесо-
ри, рядом исследователей из Восточной Европы. На сегодняшний день
имеется богатая база методик на основе использования возможностей
прикладной статистики, математики и проективных методов. Вместе с
тем практика показывает, что проводимая работа должна базироваться
на комплексном подходе к личности или группе, с учетом личностных,
возрастных, психосоматических, социальных особенностей развития
личности. Работа, проводимая психологами в стране, показывает тот
большой потенциал, который еще должен быть задействован. В частно-
сти, речь идет об уровне подготовки школьных психологов, а также о
работе различных психологических центров.
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PSYCHOLOGICAL CORRECTION AS
A SPHERE OF RESEARCH

ABSTRACT

Psychological correction has always been one of the most important
areas of research in psychological science and practice. Despite the relative
newness of formation of thisbranch of psychology, there was collected a
wealth of experience in theoretical and applied research. In particular, there
are schools by E.Segen, M.Montesori and a number of researchers from
Eastern Europe. Today there is a rich database of methods based on the use
of applied statistics techniques, mathematics and projective practices.
However, practice shows that the work should be based on an integrated
approach to the individual or group, taking into account the personality, age,
psychosomatic and social peculiarities of personality development. The
work carried out by psychologists in the country shows great potential that
has yet to be activated. In particular, we are talking about the level of trai-
ning and education of school psychologists, as well as the work of various
psychological centers.

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

Rəyçi Rəşid Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 14 yanvar 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Məlumdur ki, sərvətlər meyil -
ləri, müxtəlif dəyərlərdən

iba rət olaraq insan mentallığında ol -
duqca böyük rol oynayır. Sərvətlər
birbaşa insanın davranışını idarə edir
və sosial normaların əsasını təşkil
edir. Müasir dövrdə həyata keçirilən
sosiallaşma prosesinin vacib hissə si -
ni cəmiyyət, onun sosial institutları
tərəfindən qəbul olunmuş sərvətlərin
aşılanması təşkil edir. Bu da əsasən
uşaq və yeniyetməlik dövrünün üzə -
rinə düşür. Sosial mühit, etnik mə də -
niyyət, qlobal problemlər, irsi xü -
susiy yətlər (temperament və xarak-
ter) sərvətlərin mənimsənilməsinə
tə sir edir. Uşaq və yeniyetmələr üçün

məktəb, bütövlükdə təhsil sistemi
da ha əhəmiyyətlidir. Burada forma -
laş mış idarəçilik sistemi, mənəvi-
psixoloji mühit, tədris edilən fənlərin
məzmunu, pedoqoji kollektiv də öz
rolunu oynayır.

Sərvətlər meylləri cəmiyyətin
tarixi boyu formalaşaraq sosial həyat
for malarının ifadəsi olan sosial insti -
tutların əsasını, vacib şərtini təşkil
edir. Digər tərəfdən, cəmiyətin hər
bir inkişaf mərhələsində şəxsiyyət
tipologiyası da mövcuddur ki, onun
əsası sosial strukturda, iqtisadi, siyasi
və mənəvi inkişafdadır. Sərvətlər
müxtəlif həyat sahələrini əhatə et -
məklə, insanın dünyaya münasi bə -
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tini, daxili qiymətverməni, motiva si -
yanı özündə ehtiva edir. Bu sahənin
tədqiqatçıları sərvət meyllərini iki
qru pa bölürlər: həyatın məqsədini ifa -
də edən dəyərlər və həyatın məq səd -
lərinə nail olunmasına aid dəyər lər.

Problemin işlənmə dərəcəsi. Yeni -
yetmələrin bir şəxsiyyət kimi forma -
laşması məsələsi bir çox humanitar
sahələrin, məsələn, pedaqogika, psi-
xologiya, tarix və s. tədqiqat obyekti
olmuşdur. Tədqiqatlar müxtəlif isti -
qamətlərdə aparılır: müxtəlif sosial
qruplarda intellektin inkişaf xüsu siy -
yətləri (Vulli A. və b.), insan göz lə -
rindən onun zəkasını test vasitəsilə
qiymətləndirmək (Vellant M., Ba -
ron-Kohen və başq.), sərvətlər isti -
qamətlənmələrin inteqrativ modeli-
nin yaradılması (Van Lanq), yeni yet -
mələrdə sərvət meyilləri (Van Den
Bos), sərvət meyllərinin ümumi ma -
hiyyəti (A.Nauta və b.), yeni yet mə -
lərdə mentallığın psixi əsasları (Mo -
riquçi və başq.), S.Belli və Rocers
xüsusi olaraq yeniyetmələrin mental
problemləri üzərində araşdırmalar
aparıblar. Derka isə bu məsələdə
gen der tərəfini təhlil etməyə çalış -
mış dır. A Jovkovska, A. Barakoska
bu məsələni məktəb şəraitində təhlil
etməyə çalışmışlar. Ümumən dəyər -
lər, cəmiyyət, şəxsiyyət, fərd, insan
varlığı, burada mentallığın rolunu
tədqiq edənlər sırasında G.Olportu,
D.Bakanı, T.Parsonsu, Fizeni, Klak-

honu göstərmək olar. Tədqiqatlar
çox saylıdır, olduqca mürəkkəb və
kompleks xarakterli sahələri əhatə
edir. Bütün bunlar bizim cəmiyyətdə
yeniyetmə şəxsiyyətin forma laş ma -
sın da mentallığın rolunu təhlil etmək
üçün bir zəmindir.

Məqsəd və vəzifələr. Məqsədimiz
Azərbaycanda məktəbli yeniyetmə -
lər də sərvət meyllərin əsas mahiyyə -
ti nin aşkar edilməsidir. Bunun üçün
xüsusi tədqiqat keçirilmişdir və nə ti -
cələri təhlil olunub ümumiləş diril -
miş dir. 

Əsas məzmun. 2016-cı ilin aprel-
may aylarında Bakı Dövlət Universi-
tetinin tələbələrinin köməyi ilə biz
orta məktəblərin 9-11-ci siniflərində
xüsusi test sorğusu keçirtdik. Bizi
ma raqlandıran məsələ yeniyet mələ -
rin gələcək həyata hazırlığında hansı
dəyərlərin üstünlük təşkil etməsini
müəyyən etməli idi. Test tapşırığının
yerinə yetirənlər sırasında Bakı,
Gən cə, Sumqayıt, Qəbələ, Mingəçe -
vir və digər bölgələrdən olan mək -
təb lilər olmuşdur. Biz cavabları
məktəblər üzrə qruplaşdırdıq və aşa -
ğıdakı nəticələri əldə etdik. Birinci
növbədə Bakı və onun qəsəbələrinin
məktəblərində aparılmış sorğu nəti -
cələrinə müraciət edək. Nəsimi rayo-
nu 240 saylı məktəbdə 9-10-cu sinif -
lər dən 20 şagird test sorğusunda işti -
rak etmişdir. Cədvəl vasitəsilə sorğu -
nun nəticələrini göstərək.
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Sərvətlər istiqamətlənmələri və həyatın məqsədlərinə nail olma 
(240 saylı məktəb)

Sorğu həm də Sumqayıt şəhər 28
saylı məktəbin 10-cu sinif şagirdləri
ara sında aparılmışdır. Sorğuda 6 qız
və 4 oğlan iştirak etmişdir. Məlum
ol du ki, həyat məqsədlərində aparıcı
sər vətlər əməyə və maddiyyata bağlı
meyllərdir. Hətta demək olar ki, bi -
rinci yerdə maddi sərvətlərlə bağlı
meyillər durur. Həyatın məqsəd lə ri -
nə nail olunma yolunda əsas meyil -
lər isə işgüzar keyfiyyətlərinə yönəl -

mə (6 nəfər, bunlardan ikisi həm də
əxlaqi keyfiyyətlərə önəm verir),
əxlaqi və iradi keyfiyyətlərə istiqa -
mət lənmədir.

Demək olar ki, bütün qalan mək -
təb lərdə, o cümlədən Suraxanı rayonu
114 saylı orta məktəb (10 nəfər, 5 qız,
5 oğlan), Qaraçuxur qəsəbəsi 104 say lı
məktəb (10 nəfər, 6 qız, 4 oğ lan), Ya -
samal rayonu 13 saylı mək təbdə (10
nə fər, 5 qız, 5 oğlan) yu xa rıda gös tə -
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Şagird, anket nömrəsi

Anket nömrəsi 
Sərvət meylliyi

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Həyatın məqsədi

1. Əməyə 27 33 31 35 4 32 16 25 28 29

2. Ünsiyyətə 25 33 35 30 38 33 32 26 23 34

3. Dərketməyə 25 20 31 24 28 20 15 8 26 25

4. İctimai-siyasi 10 28 30 25 24 20 15 14 21 29

5. Maddi sərvətlərə 27 40 30 44 32 37 31 22 30 37

Həyatın məqsədlərinə nailolma

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Əxlaqi keyfiyyətlərin inkişafına nailolma 30 30 29 23 19 32 15 14 24 24

İşgüzar keyfiyyətlərin inkişafına nailolma 27 23 28 28 38 35 30 18 22 28

İradi keyfiyyətlərin inkişafına nailolma 19 24 25 30 28 27 13 15 22 28

Estetik keyfiyyətlərin inkişafına nailolma 26 24 23 31 19 27 14 20 29 30



ri lən sərvət meyllər üstün lük təş kil et -
miş dir. Bəzən ictimai-si yasi yö nüm lü
sərvətlər və iradi key fiy yətlər də üs tün -
lük təşkil edirdi (məs., Qara çu xur da).

Qeyd edək ki, sorğuda həm də
Bi nəqədi rayonu 102 saylı, Bakı şə -
həri 104, 114, 318, 140, 240 saylı
mək təblərin şagirdləri, Xırdalandan
5 saylı, Binə qəsəbəsindən 218 saylı,
yenə Sumqayıtdan 2 saylı, Lənkə -
ran  dan 10 saylı məktəbləri, Qəbələ
rayonu, Soltannuxa yenikənd kənd

orta məktəbi, Mingəçevir 1, 3, 6, 10,
15 saylı məktəbləri, Biləsuvar rayo-
nu, M.İbrahimov adına lisey, Şəmkir
rayonu 4 saylı məktəb, Gəncə şəhəri
15 saylı orta məktəb, Gədəbəy rayo-
nu Xar-xar kənd məktəbinin şagird -
ləri təxminən eyni qaydada istər öz
baza keyfiyyətləri, istərsə də sosial
mühitlə münasibət qurmaq baxı mın -
dan üstünlük verdiyi dəyərlər işgü -
zar keyfiyyətlərin inkişafına yönəl -
di lən meyillərdir.

Verilən cavabları bir növ sis tem -
ləşdirmək və yoxlamaq üçün biz res -
pondetlərə əlavə suallar da verdik.
Əgər bu gənclərin motivasiya və
sərvət meyllərində əmək və maddi

təminatın üstünlüyü müşahidə olu-
nursa, deməli, gələcək həyatında bu -
na nailolma yolunu da onlar dü şün -
məlidirlər. Məlum oldu ki, sorğuda
iştirak edənlərin 97,3% ali məktəbdə
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oxumaq, 67%-isə xaricdə (maddi cə -
hət imkan versə, yaxud dövlət proq -
ramı ilə) təhsilini davam etdirmək,
ora da oxumaq və yaşamaq istəyirlər.

Vətənə, ailəyə yüksək bağlılıq gös tə -
rilir. 210 nəfərdən yalnız 5 nəfəri
qeyd etdilər ki, onları vətənə heç nə
bağlamır.

Fikrimizcə, burada bir sıra sosial-
psixoloji xüsusiyyətlər nəzərə alın ma -
lıdır. Yeniyetmələrin oxuduqları qrup -
 lar qrupdaxli münasibətlər xü su  siy -
yət lərinə görə, məsələn, həm rəy lik
dərəcəsinə görə qiymət lən di ril mə li -
dir. Məlum oldu ki, şəxsiyyətlərarası
münasibətlərin xarakteri həm təhsil,
həm də dərsdən kənar fəaliyyətlə tə -
yin olunur. Burada müəllim kollekti-
vi və valideynlərin də rolu nəzərə
alın malıdır. Şagirdlərin indiki və
gələcək motivasiyalarına həm də

mənəvi-psixoloji keyfiyyətlər təsir
göstərir. Bu keyfiyyətlər də gənclər -
də kifayət qədər yüksək səviyyədə
ifadə olunmuşdur. Qrupdaxili mü na -
sibətlərin strukturu nəzərə alınaraq
biz yeniyetmələrdə formalaşmış men -
tallıq xüsusiyyətlərini, burada müx -
təlif baza (terminal) və sosial ma hiy -
yətli (instrumental) keyfiyyət lə rin
ro lunu göstərə bilərik. Bunun əsa sın -
da isə şəxsiyyətin psixologiyası ba -
xı mından gələcək inkişafının
planlaşdırılması, proq noz laş dı rıl -
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ması və korreksiya işinin həyata ke -
çi rilməsi elmi zəmində həyata keçi -
rilə bilər.

Ünsiyyətin gənclərdə olduqca əhə -
miyyətli keyfiyyətin olduğu ba rə də
fikrimiz öz təsdiqini tapmışdır. Ün -
siyyət yeniyetmələr üçün ona görə
vacibdir ki, bu zaman özünü təs diq,
özünüqiymətləndirmə kimi mental
xüsusiyyətlər meydana gəlir. Hər bir
şagird həm formal, həm də qeyri-for-
mal status iyerarxiyada müəyyən yer
tutduğu üçün onun şəxsiyyət, fərd
kimi yetişməsi prosesi özünütəsdiq
dərəcəsini təyin edir. Əgər status
mövqeyi fərdi kifayət qədər təmin
edirsə, bu özünü onun həyata mü na -
si bətində, dəyərlər sistemində bildi-
rir. Məsələn, tədqiqatdan göründüyü
kimi, maddi sərvətlərə yönəlmə
əmə yə istiqamətlənməsi ilə, bunlar
da öz növbəsində, işgüzar keyfiyyət -
lərə istiqamətlənməsi ilə bağlıdır.
Prak tik olaraq bu cür dəyərlərə isti -
qamətlənmə gələcəkdə oxumaq, kar -
yera qurmaq, (o cümlədən xaricdə)
sahələrində, ictimai-siyasi möv qeləri
də ifadə edir. Özünüifadə etmək eh -
tiyacına təsir edən amillər müxtəlif
olsa da, aparıcı tərəf burada qrupda-
xili münasibətlərdir.

Burada əhəmiyyətli olan amillər
sıra sında özünüdərk qabiliyyətinin,
məsuliyyət hissinin inkişaf etdiril -
mə si əks qütblü hisslər və dəyərlərin
aradan qaldırılması istiqamətində

işin aparılmasıdır. Özünüdərk və
özünü ifadəetmə imkanlarından isti -
fadə etmək üçün sərvət meyllərinin
rolu olduqca böyükdür. Burada xü su si
olaraq appersepsiyanın, yəni qavra -
yı şın fərdin əvvəlki təcrübəsindən
asılılığının rolu qeyd olunmalıdır. Bu
təcrübədə şüur stereotipllərinin for -
ma laşması zamanı fərdin özünə, ət -
raf dakılara münasibət formalaşır.
Stereotiplər (fikir, rəy, mühakimə və
təsəvvürlər) ümumi düşüncənin sosial
normaların, ictimai rəyin forma laş -
masına əsaslı şəkildə təsir göstərir.
Yeniyetmələrin özü və dünya haq -
qın dakı təsəvvürlərinə təsir edən
amil  lər sırasında müasir cəmiyyətin
inkişaf xüsusiyyətləri, regional və
milli-etnik xüsusiyyətlər göstəril mə -
li dir. Appersepsiya və şüur xüsusiy -
yətləri, ilk növbədə formalaşmış
qrup psixologiyası, təqlidetmə me -
yil ləri onların dəyərlərə (sərvətlərə)
meyllərinə əsaslı təsir göstərir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
yeniyetməlik yaşında olan şəxslərin
inkişafında əsas amillər – ailə, mək -
təb və onları əhatə edən sosial mü hit -
dir. Son zamanlar şəxsiyyət tipolo gi -
yası ilə bağlı irəli sürülmüş konsep-
siyalara uyğun olaraq (E.Fromm və
digərləri) hər bir dövr özünə uyğun
şəxsiyyəti yetişdirir. Bu barədə for -
malaşan ideyalar ya şüur streotipləri,
ya da adi təsəvvürlər şəklində insan
tə fəkküründə mental səviyyədə öz
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ifadəsini tapır. Təqlidin rolu böyük
olsa da, hər biri ayrılıqda götürülən
fərd özünəməxsus tərzdə, özünü fizi-
ki, fizioloji, intellektual, sosial, mə -
nə vi və emosional inkişaf səviy yə -
sinə uyğun istiqamətlənmələri seçir
və onları öz davranışında ifadə edir.
Hər bir insandan, o cümlədən yeni -
yetmələrdən məlumat almaq üçün
xüsusi səy göstərmək lazımdır, çünki
o, özü barədə məlumatı bir növ giz -
lət məyə çalışır, olduğundan daha
yaxşı görünmək istəyir. Psixologiya-
da test üsulu ilə aparılan sorğuda bu-
nu nəzərə alırlar və “yalançı” şkala
əsasında əlavə tədqiqat təyin edirlər.
Istifadə etdiyimiz test sorğusunda da
suallar elə qurulub ki, həmin amil də
nəzərə alınır.

Əldə edilən məlumatları qiymət -
lən dirib ümumiləşdirərək biz həm də
onun nəzərə almışıq ki, insan özünə
daxildən qiymət verərək, məntiqsiz,
emosional, qeyri-irrasional və hətta
ağılsız cavab verə bilər. Məlumdur ki,
hər bir insanın psixikası dü şü nü lən,
dərk edilən və düşünülməyən, emo sio -
nal-intuitiv səviyyədə olan sahələr dən
ibarətdir. Araşdırılan mə sə lədə, yəni
yeniyetmələrdə sərvət meyillərinin
tə yin edilməsində nə zə rə alınmalıdır
ki, cavablar həmişə adekvat olmur.
Bu nunla belə, reprezentativliyi təs -
diq etmək lazımdır və bunun üçün
ümumi qiymətləndirmə meyarlarını
nəzərə almaq olduqca vacibdir.

Alınan cavabların strukturuna və
məzmununa həm də özünüqiy mət -
lən dirmənin həddi təsir edir. İnsan
istər özünü, istərsə də başqaları qiy -
mətləndirərkən müxtəlif əngəllərlə,
sədlərlə qarşılaşır. Onların bəziləri
yu xarıda qeyd olunan stereotiplərlə,
bəziləri isə biliyin (həmin sahə ba -
rədə) məhdud olması ilə bağlıdır. Ye -
niyetmələrdən (ümumiyyətlə, hər
birimizdən) tam adekvat və məntiqi
cavabı gözləmək düzgün olmazdı.
Bununla belə sorğu iştirakçılarının
yerləşdiyi coğrafi məkan və müx tə -
lif liyi belə bir nəticəyə gəlməyə im -
kan verir ki, reprezentativlik burada
təmin olunub. Cavabların müxtə lif li -
yinə və ümumiyyətlə onların keyfiy yət
məzmununa təsir edən amil lər dən biri
də sualları cavablandıran şəxslərin
öz statusunu, xüsusilə ləyaqətini qo -
ru maq istəyidir. Yeniyetmələrdə bu
daha qabarıq şəkildə özünü ifadə
edir. “Hamı kimi olmaq” arzusu və
meyli bu sosial qrupda daha güc lü -
dür. Bunu nəzərə alaraq alınan ca -
vab lara bir qədər tənqidi yanaşmaq
lazımdır.

Yeniyetməlik yaşında sərvət me -
yil lərində özünüqiymətlən dir mə nin
rolu olduqca böyükdür. Əgər özü nü -
qiymətləndirmə aşağıdırsa, hər hansı
bir fəaliyyət sahəsində inkişaf da lən -
giməyə başlayır. Təsadüfi deyil ki,
istər oğlanlarda, istərsə də qız lar da
ünsiyyətə istiqamətləndirmə kifayət
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qə dər yüksəkdir. Buradan belə bir
nə  ti  cə çıxarmaq olar ki, ünsiyyətə
isti   qamətlənən yeniyetmələrdə həya -
tın məqsədlərinə nailolma istiqamət -
lən mələri aşağı olur, çünki onlar bir
növ hələ “axtarışda”dır, özünüifadə
etmə imkanlarını tam realizə edə bil -
məmişlər. Uşaq gərək elə tərbiyə və
təlim alsın ki, öz bacarıq və qabiliy -
yətlərindən şübhələnməsin, onlardan
utanmasın və uğurları, uğursuzluq-
ları düzgün qiymətləndirə bilsin.
Yeniyetməlik dövrünü yaşayan mək -
təb lilər artıq böyüklərin dəstəyinə
da ha ehtiyatlı yanaşır, bunu hətta
tən qid edir. Bu dövrdə artıq “Mən”
obrazı formalaşır, bu da onun özü
haq qında sabit təsəvvülər sistemini
tənzimləmək deməkdir. 

Apardığımız sorğuda əldə etdiyi -
miz nəticələr hər bir sorğu iştirak çı -
sı nın ideal “Mən” təsəvvürü ilə bağ -
lıdır. Demək olar ki, real “Mən” və
ideal “mən” arasında müəyyən fərq lər
də var. Hər iki “Mən”in nisbəti in sa -
nın özünüqiymətləndirməsinə tə sir
edir. Hesab edirik ki, həyatın məq -
 sədlərinə nailolmada iradi key fiy -
yətləri nailolmaya nisbətən yük sək
rey tinq toplayan yeniyetmələrdə
özü nüqiymətləndirmə daha real, tən -
qidi xarakteri daşıyır. Həm də qeyd
etmək lazımdır ki, dərketməyə isti -
qamətlənməsi yüksək olan şagird lər -
də, həm də həyatın məqsədlərinə nail -
 olma meylləri də yüksək olmuş dur.

Maddi sərvətlərə üstünlük verən
şəxslər əksər hallarda özündə işgü -
zar keyfiyyətlərin inkişafına can atır.
Onlar üçün əxlaqi və estetik key fiy -
yətlər o qədər də önəmli olmamışdır.
Bu adamlarda, ola bilsin ki, yüksək
tələbatlar və gözləmələr real vəziy -
yət lə toqquşur və ciddi emosional
sar sıntını onlar yaşamalı olacaqlar.
Adekvat olmayan özünüqiymətlən -
dir məni həm valideynlər, həm də
müəllimlər tədricən qaydaya salmalı,
real vəziyyətlə yeniyetməni tanış et -
məlidir. Ümumiyyətlə, yeniyetmənin
sosial yönümlü meyillərinin təyin
edil  məsində gərək onun özünün şəx -
si keyfiyyətləri, sosial mühit, ailə də
formalaşmış mənəvi-psixoloji abu-
hava, məktəb kollektivinin fəaliyyəti
dərindən təhlil edilsin.

Onu da qeyd edək ki, hər bir
yeni yetmənin, yaxud gəncin “Mən”
ob razının formalaşmasına müasir
dövrdə qəbul olunmuş müasir gənc
və yeniyetmə haqqında olan təsəv-
vür lərdir. Tədqqiatçılar haqlı olaraq
hesab edirlər ki, “bugünki uşaqlar
heç də dünya pedaqoji fikrin klassik -
ləri Uşinski, Pestalotsi, Komenski,
Piroqov tərəfindən təsvir edilən
uşaq lar deyil, buna görə də yeni psi-
xoloji və pedaqoji metodlardan fay -
da lanmaq lazımdır. Hələ ki, biz 50-
60 il əvvəl istifadə etdiyimiz meto-
dalardan istifadə edirik” [1, s. 18].
Həm də psixoloji tədqiqatlar göstərir
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ki, I, II sinfin uşaqları öz psixoloji
gös təricilərinə görə məktəbəqədər
uşaqların səviyyəsinə uyğun gəlir.
Tə bii ki, bu sonrakı yaş hədlərində
öz əksini və ifadəsini tapır. 

İndiki gənclərin sosial sahədə
dav ranışlarında müəyyən lənglik var.
Onlar lazımi qərarların qəbul olun -
ma sında özünü itirir, müstəqil hərə -
kət etməyə o qədər də qadir deyillər.
Statistika göstərir məktəbəqədər ya -
şında olan uşaqların ki, 25% sosial
mühitə pis uyğunlaşıb, 50% isə mü -

na qişənin həllində aqressiv olurlar
[2]. Eyni zamanda ildən ilə qabiliy -
yətli uşaqların sayı artır, kiçik mək -
təb lilərin 50-55% yüksək intellektə
(İQ) sahibdirlər. Bununla belə kom-
munikativ bacarıqlar (yəni ünsiyyət)
zəifləyir. Hesab olunur ki, məktəbdə
uşaqlara yeni yanaşma formalaşma -
lı dır – həm biliklərin həcmi artırıl -
malı, həm də düşünmək bacarığı aşı -
lanmalıdır. Yeni nəsil kitablar, yeni
pe şəkarlıq keyfiyyətlərinə malik
müəl limlər hazırlanmalıdır [2].

Yeniyetmələrdə yuxarıda adı çə ki -
lən sərvət meyllərinin formalaş ma -
sına, şübhəsiz, İnternetin imkan ları, ilk
növbədə sosial şəbəkələr, müa  sir
kom püter oyunları təsir gös tərir. Se -
çim etmək imkanı da genişlənir, özü -
nütəsdiq istiqamətində iş daha fəal
hə  yata keçirilir. Müasir gənc nəs lin
yaşadığı problemlərdən biri də “təbiət -
dən məhrumolma” ha lıdır. Qa palı
mə kanda qalmağın bir çox fə sadlarını
aradan qaldırmaq üçün açıq havada
gəzintilərin keçi ril məsi ol duq ca fay -
da lıdır. Tədqi qatlar göstə rir ki, süni
qida, videoyunlar və reklam gənc nəs -
lə böyük zərbə vurur. Müasir dünyada
onlar üçün digər real təhlükələr də

var. Bu na baxma ya raq həyatın dina -
mik  liyi, iqtisadi həyatda baş verən
dəyişik lik lər, ye ni tələbatlar və çağı -
rış lar hə  yat tər zi ni, insanların həyata
müna sibətini də yişdirir. Gənc nəslin
sosial identik li yi nin məzmunu da məhz
bu pro ses lərin inikası kimi təzahür edir.
Qərb düşüncə tərzinin bir çox ele ment -
ləri, o cümlədən praqmatizm, fərdiy -
yət  çi lik, karyera yüksəlişi də yərlər
sis te minə daxil olur və insan həyatına
əsaslı şəkildə təsir göstərməyə baş la -
yır. Bununla belə Şərq mədə niy yə ti -
nə, milli-mənəvi dəyər lərinə məx sus
olan ailə, doğma yurd, vətən anlayış -
ları da önə çəkilə rək mentallığın va -
cib elementinə çev rilir.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ

АБСТРАКТ 

Изучение ценностей и ценностных ориентаций особенно важно в
подростковом возрасте, потому что это период онтогенеза, когда разви-
тие ценностных ориентаций стимулирует становление и функциониро-
вание личностных качеств. Они особенно влияют на мотивации чело-
века и ее активную социальную позицию. Многие ценностные ориен-
тации формируются только в подростковом периоде, потому что моло-
дые люди более восприимчивы к социальным и культурных измене-
ниям в обществе. Показанных различий в ценностных ориентациях,
инструментальных и терминальных ценностях у подростков в старших
классах средней школы достаточно, чтобы заключить, что существует
статистически значимая разница между ценностными ориентациями у
подростков и более младших детей, а также у подростков предыдущих
поколений. Очевидно, что ценностные ориентации у подростков под-
вергаются изменениям в последние годы, и это, безусловно, повлияет
на будущее общества в целом, поскольку в настоящее время подростки
являются носителями будущих интеллектуальные ресурсов общества.
Именно поэтому исследования этой проблемы имеет большое значение
для общего общества. Они показывают, какие социальные, культурные
и духовные изменения происходят среди молодежи. Основной задачей
учебных заведений, родителей и общественности должно быть созда-
ние условий для всестороннего развития личности подростков и их
духовного потенциала.
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PECULIARITIES OF IMPACT OF VALUE ORIENTATIONS 
ON FORMATION OF THE MENTALITY 
OF TEENAGERS-SCHOOLCHILDREN

ABSTRACT

The study of values and value orientations is especially important in ado-
lescence, because this is the period of ontogenesis, when the development of
value orientations stimulates the formation and operation of personal quali-
ties. They particularly affect personal motivation and active social position.
Many value orientations are formed only in adolescence, because young
people are more receptive to social and cultural changes in society. The
demonstration of differences in the value orientations, instrumental and ter-
minal values in adolescents in high school is enough to conclude that there
is the statistically significant difference between the value orientations of
adolescents in younger children and teenagers of previous generations.
Obviously, the value orientation at adolescents has been exposed to changes
in recent years, and it certainly will affect the future of society as a whole,
as now teenagers are the bearers of the future intellectual resources of socie-
ty. That is why the study of this problem is of great importance for the gene-
ral public. They show how social, cultural and spiritual changes occur
among young people. The main task of schools, parents and the community
should be to create conditions for the full development of the personality of
adolescents and their spiritual potential. 

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

Rəyçi Mustafayev Müşviq Hüseyn oğlu psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Məqalə redaksiyaya 02 sentyabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur
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Şagird şəxsiyyətinin formalaş ma-
sı ilə bağlı düzgün istiqamətin seçil -
mə si, doğru sayılan tərbiyə üsul la rı nın
tətbiq olunması daim diqqət mər kə -
zin də olan məsələlərdəndir. Ümu miy -
 yətlə, şagird şəxsiyyətinin formalaş -
ma sı bütün dövrlərin aktual prob -
lem lərindən birinə çevrilmiş, tədqi -
qat çılar bununla bağlı daha mütə -

rəq qi ideyalar irəli sürməyə çalış -
mış lar. Bu da təsadüfi deyil, cə -
miyyətin gələcəyi bütövlükdə bugünkü
şagirdlərdən,onların təlim-tərbiyə sə -
viyyəsindən asılıdır. Bu baxımdan
yeniyetmə şəxsiyyətinin forma laş ma -
sında mühüm rol oynayan sinfin psi-
xoloji iqliminin öyrənilməsi xüsusi
aktuallıq kəsb edir.

Digər yaş dövrləri ilə mü qa yi -
sədə yeniyetməlik dövrü da -

ha təzadlı xarakter daşıması ilə diq -
qəti cəlb edir. Yeniyetmə şəxsiy yə ti -
nin formalaşmasında mühit xüsusi
rol oynayır. Əksər hallarda yeniyet -
mə lə rin xarakterində mühitdə möv cud
olan psixoloji iqlimə uyğun xü su siy -
yət lər cəmlənir. Yeniyetmə özün dən

asılı olmadan mənsub olduğu mü hi-
tin xüsusiyyətlərini öz rəftar və dav -
ranışında əks etdirir. Sinfin psixoloji
iqlimi şübhəsiz ki, yeniyetmə şəxsiy -
yətinin formalaşmasında həlledici
əhəmiyyətə malikdir. Şagird burada
təh sil almaqla yanaşı bir şəxsiyyət
ki mi formalaşır, bu mühitin, eyni za -
manda bu mühitdə hökm sürən psi-
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xoloji iqlimin təsiri altında yeni-yeni
xüsusiyyətləri öz rəftar və davranı şın -
 da cəmləşdirməyə başlayır. İlk növ -
bədə məktəbin özünəməxsus psixo-
loji iqlimi hər bir sinif kollek tivinə
təsir edir. Yeniyetmələrin təhsil aldıq -
ları siniflərdə isə məktəbdaxili psixo -
loji iqlim daha qabarıq şəkildə özünü
büruzə verir, yeniyetmə kollektivinin
münasibətlər sistemində özünü əks
etdirir. Müvafiq psixoloji iqlim hətta
yeniyetmələr arasındakı dostluq mü -
na sibətlərinə də təsirsiz ötüşmür. O
da məlumdur ki, bu dövrdə dostun
fikir və düşüncələri, təsiri yeniyetmə
üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Mütəxəssislər təsdiq edir, eyni
za manda təcrübə də göstərir ki, si nif -
də ki emosional əmin-amanlıq şagird
şəxsiyyətinin formalaşmasında vacib
amillərdən biridir. Buna görə də
şagird kollektivlərində psixoloji iqli-
min öyrənilməsi fikrimizcə son dərə -
cə aktualdır. İnsanın psixoloji cəhət dən
həm yaşamaq, həm də işləmək istə -
yi ni gücləndirən psixoloji iqlim necə
yaranır? Şagirdlərin psixoloji iqli-
min mahiyyətini yaxşı və asan başa
düşmələri üçün onun əsas məz mu nu -
nu sinif kollektivinin misalında onla-
ra çatdırmaq lazımdır. Nəzərə almaq
lazımdır ki, bir məktəb daxilində
hət ta paralel siniflər belə fərqli xüsu -
siyyətləri ilə seçilirlər. 

Sinfin psixoloji iqlimi əsasən nə -
dən asılıdır? – ilk növbədə şagird lər lə

birlikdə bu suala cavab tapmaq la zım -
dır. Psixoloji iqlim hər şeydən əv vəl
insanın işə münasibəti ilə müəy yən
olunur. Çünki qrup və ya kollektiv
əs  lində hər hansı bir işə nail olmaq
üçün mövcud olur. Mək təbdə əsas
məq səd-oxumaqdır, əsas iş isə – təd -
risdir. Əlverişli iqlim yalnız hər bir
uşağın öz vəzifəsinə vicdanlı və
doğru münasibətindən asılıdır. Hər
kəs mövcud problemlərdən asılı ol -
ma yaraq tədrisdə, ictimai işdə və s.
müsbət nəticəyə nail olmaq üçün səy
göstərməlidir. Yalnız bu halda mü na -
sibətlər bərabərləşir və hər kəsə hör -
mət mövcud olur. Müəllim siniflə
birlikdə “Təhsilə vicdanla yanaşma”
mövzusunu müzakirə edə bilər.
Təhsilə vicdanlı münasibətin psixo-
loji iqlimə təsiri şagirdlərlə birlikdə
təhlil oluna bilər. Şagirdlərə çatdır -
maq lazımdır ki, təlim fəaliyyətindən
razı qalmaq uşaqların əhval-ruhiy yə -
sinə təsir edir. Bu isə yalnız o halda
baş verir ki, hər kəs biliklərə yiyə -
lən mək yolunda uğurlara can atır,
sinif yoldaşlarının onun işləri ilə ma -
raqlandığını bilir, dəstəklərini hiss
edir və özü də öz növbəsində yoldaş -
la rına kömək etməyə hazır olur. Tə -
bii ki, hər bir şagirdin müvəffəqiyyət
dərəcəsi müxtəlif ola bilər:biri bütün
fənləri asanlıqla mənimsəyir, digəri
humanitar fənlərdə, başqa birisi isə
texniki fənlərdə uğur qazanır. Əlbət -
tə ki, bəzən müvəqqəti uğursuzluqlar
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da qaçılmazdır. Əsas odur ki, hər kəs
müəllimin, yoldaşlarının köməyi ilə
çətinliklərin öhdəsindən gəlsin, pro-
qram materiallarını mənimsəməyə
nail olsun. 

Yeniyetmələrin mənsub olduqları
kollektivlərdə müsbət psixoloji iqlimin
mövcud olması məqsədilə bir sıra zə -
ruri tədbirlərin həyata keçiril mə si va -
cibdir. Yeniyetmənin özünü məktəbdə
evdəki kimi rahat hiss et mə si üçün
müəl lim bu üsullardan isti  fadə edə bilər:

– Yeniyetmələrin ümumi məka nın
tərtibatında iştirak etməsi, mə -
sə lən: sinfin daxili qurlu şu nu
bir likdə təşkil etmək. Əvvəl cə -
dən şagirdlərlə sinfi necə gör mək
istədiklərini müzakirə etmək və
onların sinifdə özlərini daha ra -
hat hiss etmələrini təmin etmək
üçün lazımi tədbirlər görmək. 

– Hər bir cəmiyyətin, qrupun qay -
daları olmalıdır. Bu qaydalar
insanlar tərəfindən qəbul olun -
malı və başa düşülməlidir. Bun-
dan başqa qaydalara riayət olun -
madığı halda gözlənilən nə ti cə -
lər də məlum olmalıdır. Ye ni -
yet mələr öz siniflərinin qayda-
qanunlarının yaranmasında
iştirak etmək imkanına malik
olmalıdırlar. 

– Şagirdlərin bir-birlərini, eyni
za manda müəllimi daha yaxşı
tanıya bilmələri üçün müxtəlif
üsullardan istifadə etmək olar.

Birgə gəzintilər, ekskursiyalar
uşaqları və müəllimi bir-bir lə ri -
nə yaxınlaşdırır. Hər hansı bir
səbəbdən kimsə bu tədbirlərdə
iştirak etmirsə onu da unutmaq
ol maz. Onun yaddan çıxmadı ğı nı
müxtəlif vasitələrlə nümayiş
etdirmək lazımdır. Heç bir yerə
getmədən sinif daxilində də
vaxtı bir yerdə, faydalı təşkil
etmək üçün müxtəlif tədbirlər
keçirmək mümkündür. 

– Dostluq münasibətləri qurmaq
və onu qorumaq vacibdir. İnsan
bununla həm özünün emosional
əlaqəyə olan tələbatını ödəyir,
həm də öz dəyərlərini müdafiə
etməklə inkişaf etdirir. Böyük -
lər kimi yeniyetmələr də dost -
luq münasibətlərindən çox şey
öyrənə bilərlər. Dostlar öz hiss -
lərini və qorxularını bölüşür,
problemlərini ətraflı müzakirə
edə bilərlər. Bəzən yeniyet mə lər
xarakter cəhətdən özlə rin dən çox
fərqli olan dostlar seçirlər. Tez
ünsiyyətə girməyi bacaran, cəld
bir yeniyetmə, qapalı, as tagəl
bir yeniyetmə ilə dostluq edə
bilər. Lakin çox vaxt dost luq
münasibətləri xarakter eti ba rilə
bir-birinə çox oxşayan, maraq -
la rı üst-üstə düşən insanlar ara -
sında baş tutur. Dostluq mü -
nasibətləri də daimi mü zakirə
olunan məsələlərdən ol malıdır. 
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Sinfin psi xoloji iqliminin yaran ma -
sına təsir edən amillərin təhlili və eks-
periment nəticələrinin işlən mə si nə diq -
qət yeti rilmişdir. Məlumdur ki, sinfin

psixoloji iqliminin for ma laş masına
bir çox qarşılıqlı əlaqədə olan amillər
tə sir göstərir. Bu cəhət nə zərə alınmış
onların qarşılıqlı tə siri öyrənilmişdir.

Məlumdur ki, istənilən tədqiqat
məqsəd və vəzifəyə uyğun olaraq bir
neçə mərhələdən ibarət olmaqla,
planlı şəkildə təşkil olunur. İlk mər -
hələ hazırlıq mərhələsidir. Ha zırlıq
mərhələsində müxtəlif yeni yetmə
kollektivlərində, siniflərdə möv cud
vəziyyəti öyrənməyə, bir sı ra vacib
məlumatlar əldə etməyə, mü vafiq
psixoloji iqlimin yaran ma sına səbəb
olan şəraiti araşdır ma ğa üstünlük
vermişik. Bu məqsədlə müşahidədən
və anket sorğulardan istifadə etmi -
şik. Müşahidələr müx tə lif şəraitlərdə
aparılmış və işimizlə bağlı əlavə mə -
lu matların toplanması ilə yekun laş -
mışdır. Bu mərhələdə materiala mü -
va fiq olaraq yeniyet mə lərlə lazı mi
əlaqə yaratmağa çalış mı şıq. Hazırlıq
mərhələsində, həm də işin gedişində
yoxlanılacaq və təsdiq olunacaq fər -
ziy yə forma laş dı rıl mış dır. Əsas fər -
ziy yə ondan ibarətdir ki, əgər sinif-
daxili psixoloji iqlim ye ni yetmələrin
yaş, psixoloji xü su siy yət ləri, emo-
sional aləmi, maraq və me yl ləri nə -
zə rə alınaraq müəyyən ləş dirilərsə,
bu sahədə davamlı iş apa rı larsa ciddi
irəliləyişlərə nail olmaq olar. Yeni -

yetmə kollektivləri ilə apa rılan peda-
qoji-psixoloji işin sə mərəli təşkili
on ların psixi sağ lam lı ğına, emosio-
nal-iradi sferasına, təlim mü vəf fə -
qiy yətinə müsbət təsir göstər mək lə,
onların hərtərəfli inki şaf etmiş şəx -
siy yət kimi formalaş ma  larına şərait
yaradar. Mövcud mək təb daxili psixo-
loji iqlimin ye ni yet mə şəxsiy yə tinin
forma laş masına nə də rəcədə tə sir et -
diyini öyrənmək məq sədilə mü  şa hi -
də metodundan istifadə olun muş dur.
Mövcud psixoloji iqlim şərai tində
yeniyetmələrin rəftar və davranışları
izlənilmişdir. İkinci mərhələ sayılan
eksperimental mər hə lədə konkret
metodika həyata keçirilmişdir. Eks-
perimental hissə bir neçə mərhələyə
bölünmüşdür. Eksperiment metodu-
nun müəy yən edi ci, yoxlayıcı və for -
malaşdırıcı növ lərindən istifadə
olun muşdur. Yeniyetmələrə silsilə
anket sorğular paylanılmışdır. İlk
növ bədə məktəb daxili psixoloji iq -
limlə bağlı mövcud şəraiti müəyyən
etməyə çalışdıq. Sonrakı mərhələdə
mövcud məktəb daxili psixoloji iqli-
min yeniyetmə şəxsiyyətinin forma -
laş masına təsiri müvafiq anket sor -

MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU
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ğu larla yoxla nıl mışdır. Sonuncu mər -
 hələdə yeniyet mə lərin arzu et dik  ləri
psixoloji iqlim, mövcud psixoloji iq -
limdə bə yən dikləri və dəyişmək istə -
dikləri cə hətlər öyrə nil mişdir. 

Üçüncü mərhələ-tədqiqat mate -
rial larının kəmiyyətcə işlənil mə sin -
dən ibarətdir. Bu mərhələdə əv vəl -
cədən nəzərdə tutulmuş fərziyyənin
təsdiq edilməsi məqsədilə xüsusi təh -
lillər aparılmışdır. Dördüncü mər hə lə
əldə etdiyimiz nəticələrin interpreta -
si yasından ibarətdir. Bu zaman nəti -
cələr psixoloji nəzəriyyə və irəli sü -
rül müş fərziyyə ilə tutuş durul muş dur.
Öyrənilən problemə müvafiq ola  raq
anket sorğulardan geniş isti fadə olun -
muşdur. Yeniyetmələrə xü susi tərtib
olunmuş suallar veril miş dir. Suallar
dəqiq və aydın bir şəkil də yeniyet mə -
lərə təqdim olunmuşdur. Təlimat ay -
dın şəkildə izah edil dik dən sonra hər
hansı bir müdaxilə və istiqamət lən -
dirməyə yol verilmədən anket sorğu -
lar işlənilmişdir. Suallar əhəmiyyət
də rə cəsinə görə sıra lan mışdır. Yeni -
yet mələrin özlərini rahat hiss et mə -
ləri və sualları daha səmimi bir şəkil -
də cavablandırmaları üçün sor ğuların
bəziləri anonim keçiril miş dir. İşin

gedişində həm açıq, həm də qapalı
an ketlərdən istifadə olun muş dur. Nə -
ti cələr göstərir ki, sinif rəhbərinin,
müəl  limlərin, psixoloqun sinfin hə ya   -
tında fəal iştirakı, şagird lərlə əl ve rişli
ünsiyyəti əhval-ruhiy yəni yüksəldir,
şagirdlərin özünə ina mına, təlimə mü -
 nasibətinə müsbət təsir göstərir. Mə -
lumdur ki, ümumi məktəbdaxili psi-
xoloji iqlimlə ya na şı məktəb da xi lin -
dəki hər bir sinfin özü   nəməx sus psi-
xoloji iqlimi də şa gird şəx siy yə tinin
formalaş ma sın da mühüm rol oynayır.
Yeniyet mə lə rin təhsil aldıq ları sinif -
lərdə isə psixoloji iqlim, şa gird şəx -
siy yətinin for malaşmasına onun tə si -
ri daha artıq əhəmiyyət kəsb etməyə
başla yır. Kollektivdə həmrəyliyin ol -
ması psixoloji iqlimin mühüm göstə -
ri ci lə rindən biridir. Bu baxımdan si -
nif kol lektivinin həmrəyliyinin qiy -
mət  lən dirilməsi ilə bağlı anket lər dən
də istifadə olunmuşdur. Yeni yetmə
kol  lektivləri ilə aparılan pedaqoji-psi   -
xo  loji işin səmərəli təşkili onların psi -
 xi sağlamlığına, emosional-iradi sfe   -
rasına, təlim müvəffəqiyyətinə müs -
bət təsir göstərməklə, onların hər  tə -
rəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi for -
malaşmalarına şərait yaradar. 

1. Problemin təhlili belə bir nəti -
cə yə gəlməyə imkan verir ki, sinfin
psi xoloji iqlimi əsasən şəxsiy yət lər -
arası münasibətlərdə ifadə olunur. 

2. Sinfin psixoloji iqliminin əsas
amilləri:şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin
xarakteri, emosional əhval-ruhiyyə,
kol lektiv üzvlərinin fərdi xüsu siy -

NƏTİCƏ
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yət ləri, o cümlədən sinif rəhbərinin,
müəllimlərin şəxsi keyfiyyətləri və
qabiliyyətləri. 

3. Sinfin psixoloji iqlimi mühitin
xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün
ən başlıca göstəricidir. 

4. Beləliklə, yeniyetmə kollektiv -
lə rində psixoloji iqlimin xarakteri
qru pun ümumi inkişaf səviyyəsindən
asılıdır. İnkişaf etmiş kollektivin psi-
xoloji iqlimi onun hər bir üzvünün
ümumi inkişafında müstəsna əhə -
miy yətli rol oynayır

5. Psixoloji iqlimin əlverişli ol -
madığı mühitdə yeniyetmələr özlə -
rini daim narahat hiss edirlər, psixo-

loji iqlimin əlverişli olduğu mühitdə
isə əksinə onlar özlərini təhlükəsiz
və rahat hiss edirlər. Xüsusilə, şa -
gird özünü sinif daxilində rahat hiss
et mə dikdə onun təlim uğurları da
ürək açan olmur və ya əksinə özünü
sinif daxilində rahat hiss edən yeni -
yet mə də özünə inamın daha yüksək
səviy yədə olması diqqəti cəlb
edir. Bir sözlə psixoloji iqlim ma -
hiy yət eti ba rilə elə bir mühüm gös -
təricidir ki, onun əlverişli olma dığı
şəraitdə tə lim-tərbiyə müvəffə qiy -
yə tindən və yeniyetmə şəxsiyyətinin
ahəng dar inkişafından söhbət gedə
bilməz.

Ədəbiyyat:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА В КЛАССЕ-КАК
ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ

ABSTRAKT

В статье говорится, что на формирование личности у подростков,
основное влияние оказывает психологическая атмосфера класса. 

В связи с этим выдвигаются интересные предложения и советы. В
то же время, для выяснения роли психологической атмосферы класса
на формирование личности у подростков, выясняя проведенные иссле-
довательские работы, обсуждаются выявленные результаты. 

PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE OF CLASS AS 
A MAIN PRINCIPE IN THE FORMALIZATION 

OF TEENAGERS PERSONALITY

ABSTACT

The article is about the main role in the formalization of psychological
atmosphere in class. There are interesting advice evith it at the-lime research
evork evhich ebas held for achievement of the role in the formalization of
teenagers personality and is analysed and the results are conunented. 

Məqalə Azərbaycan Respublikasinin Təhsil Problemleri İnstitunun Psi-
xologiya və yas fiziologiyası söbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa
məsləhət görülmüşdür (protokol №04)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 1 sentyabr 2015-ci ildə daxil olmuşdur.
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