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Müasir Azərbaycanın inkişafı
konsepsiyası azər baycan çı -

lıq məfkurəsi əsa sın da de mokratik
də yərlər cəmiyyətinin təşəkkülünü
nə zərdə tutur. Demokratik dəyər lə rin
yaranması və cəmiyyətdə oturuşması
isə bərabər, sağlam rəqabəti, bazar
iq  ti  sa di münasibətlərini, şəffaf seç ki -
ləri, əsas insan hüquq və azadlıq la rı -
nın təmin edil mə sini özündə ehtiva
edir. Keçid cəmiyyətlərində bu pro-
sesin həyata keçirilməsi ilk növbədə
yeni nəslin siyasi sosializasiyasının
məz mun və xarakteri ilə səciy yə lə -
nir. Çünki cəmiyyətin demokratik və
hüquqi prinsiplər əsasında idarə edil -
məsi gə lə cəkdə siyasi hakimiyyətə,
biznes sahəsinə yiyələnəcək gənc
nə sildən asılı ola caq dır. Bu gün ha -
zır lanan gənc kadrlar sabah ölkənin
taleyüklü məsələ lə ri ni həll etməli ola -
caqlar. Onların siyasi mədəniy yəti,
yönəlişləri, maraqları, təlabat la rı, nə -

ha yət, siyasi düşüncə tərzi, siyasi şüu -
 ru cəmiyyətin dəyərlər sisteminin for -
ma laş ma sının istiqamətverici orien -
tir ləri olacaqlar. 

Bununla bağlı akademik Ramiz
Meh diyevin bir fikrini qeyd etmək
ye rinə dü şər di. O, yazır: “Siyasi sis -
te  min ən mü hüm elementlərindən bi ri
vətəndaşların cəmiy yə tin və dövlətin
idarə olunma sın da iştirakı barədə
on ların hakimiyyət institutları ilə və
öz aralarında əlaqələri haq qında də -
yər və normativ təsəvvürləri əhatə
edən siyasi şüurdur” (3, s.338). De -
məli, gənc lə rin, xüsusilə də gənc si -
yasi lider lə rin siyasi şüur və mədə -
niy yətinin formalaşması onların si -
yasi sosializa si ya sı na xüsusi diqqə tin
ye tirilməsi zə ruri edir. Bu, cə miy yə -
tin tranzitar olması ilə bağlı deyil,
həm də ölkə əhalisinin təx mi nən
60% təşkil edən gənclər qrupunun
sosia, mədəni, təh sil və si ya si ba -
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xım dan yek cins olmamaları ilə əla -
qə dardır. Bu gün ki gəncliyin daşı yı -
cısı olduğu dəyərlər sistemi müx tə -
lif liyi və bəzi hallarda isə ziddiy yət -
liliyi ilə səciy yə lə nir lər.

Postsovet məkanı anlayışı özü nün
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə mü -
rək kəb psixoloji məzmuna malikdir.
Geniş bir ərazini, müxtəlif xalqları,
mə dəniyyətləri əha tə edən, coğrafi
cə hətdən bir-birinə nisbətən bağlı
olan müstəqil dövlətlərin yerləşdiyi
ərazilər bu anlayış altında birləş di ri -
lir. Bu anlayışla xalqları, ölkələri
müəy yən mə ka na aid edən digər anla -
yışlarla müqayisə etdikdə (avropa
məkanı, şərq məkanı və s.) onların
ma hiyyət etibarı ilə tam fərqli hadi -
sə ləri inikas etdir dik lə rini görmək
çətin deyil. “Postsovet məkan” feno-
meninin psixoloji məzmunun təh lili
göstərir ki, burada əsas meyar siyasi
düşüncə tərzinin ümumi əsaslara
ma lik olmasıdır. Uzun illər sovet
ideo   logiyasının məqsədyönlü təsiri
altında vahid sovet xalqı, kommu-
nizm qurucu su nun əxlaqının forma -
laş dırılmasına cəhd edilmiş və nə ti -
cədə yeni tip insanın-sovet in sa nın
ob razı yaradılmışdır. Hər bir sovet
vətəndaşı özü nü kommunizm quru-
cusu olan hərtərəfli inkişaf etmiş şəx -
 siyyətlə eyni ləş dir mə yə meyil lən di -
rilir di. Bir halda bu şü ur lu surətdə
baş verirdisə, digər halda bu proses
dərk edilməyən psixi proseslər sə -

viy  yə sində baş verirdi. Keçmişin
“qa lıq la rı” olan bəzi milli adət-ənə -
nə lərlə mü ba ri zə, di nin əvəzinə ateiz -
min təbliği ona yönəlmişdi ki, in san -
ların fərqli mədəniy yət lə ri ni yad daş -
lardan silərək, sovet mə də niyyətinin
dəyərlərini hər bir insanın dəyərlər
sisteminə çevirərək müttəfiq respub -
li kaların xalq la rının sovet xalqı ola-
raq konso li da si yasına nail olsunlar. 

Şəxsiyyətin sosializasiyası bütöv -
lükdə cəmiyyətdə toplanmış sosial
təc rübənin deyil, məhz sovet ideo lo -
giyasının süzgəcindən keçmiş vahid
sovet təcrübəsi əsa sın da həyata keçi -
rilirdi. Bu işdə əsas vurğu yetiş mək də
olan gənc nəslin tər bi yə si nə edilir di.
Müxtəlif gənclər təşkilatları yarat -
maqla onların sovet kolletiv şüuru nun
da şıyıcılarına çevirirdilər. Real həyat  la,
daha doğrusu, sovet sər həd lərindən
kənar da baş verən hadisələr, min il -
lər boyu tarixin süzgəcindən keçib
gəl miş milli his lə rə, adət-ənə nə lə rə
uyğun gəlməyən yeni sovet dü şüncə
tərzi bir çox hallarda şəx siy yətin
şüu runun də rin böhranı ilə müşahidə
edilirdi. Bunu daha qabarıq şəkildə
sovet hakimiyyətinin ilk onillik lə rin -
də ziyalıların yeni süni həyat tərzi ilə
barışmaz münasibətlərində təzahür
edirdi. Təsadüfi deyil ki, qarşıya qo -
yul muş məqsədlərə ciddi əngəl olan
“köhnə bur jua” düşüncəsi ilə mü ba -
rizə başlamış və on minlərlələ qa -
baq cıl ziyalı sovet rejimi tərəfindən
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qətlə yetirilmişdir. Ziyalılar və tari-
xi-mədəni abidələr məhv edilmiş,
mil li dü şüncə daşıyıcıları xalq düş -
mən ləri elan edil miş lər. Beləliklə,
sta linizmin əsas kimi söykəndiyi
Con Lokun “insan beyni təmiz löh -
və dir və ora nə yazarsansa, o da əks
olu nacaq” fikri eybəcər, təhrif olun -
muş şə kildə si ya sət olaraq həyata ke -
çirilirdi. Əl bəttə. Bu, postsovet mə -
kanı fenomenin yalnız bir tərəfidir.
Sovet dövründə sosial və siyasi iden-
tikliyin formalaşmasının əsas me -
xanizmi belə qurulmuşdu. 

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə
(Ador no T., Almond Q. və başqa -
ları), kortəbii itaətkarlıq və qa baq ca -
dan yaradılmış mənfi fikir öz baş lan -
ğıcını ailədən götürür. Ona gö rə ki,
bir çox hallarda vali de yin lər uşaq ları
ən adi şeylərə görə bəzən ciddi su -
rətdə cəzalandırır, tən bəh edir, hətta
alçaldıçı və təhqiredici hərəkətlərdən
belə çəkinmirlər. Bunun nə ti cəsi ola-
raq uşaq larda onlar üzə rində xüsusi,
avtoritar hakimiyyətə malik olan
vali de yin lərinə və digərlərinə qarşı
düş  mənçilik, nifrət və qisasçılıq
hiss ləri təşəkkül tapır (5, 6, 7, 9).
Lakin onlar bu ədavəti nə bi ruzə, nə
də dərk etmək niyyətində ol mur lar.
Çünki bu halda onları daha ağır
aqibət gözləyə biləcəyini düşünürlər.
Digər tə rəfdən isə vali de yin lərə hör -
mət etmək, onları sevmək normativi
ilə onlara qarşı düş mən münasibət

bir araya sığmadığına görə, dərin şəx -
 siyyətdaxili münaqişə yaşana bi lər.
Bu müna qi şə nin həlli yolu isə gö rün -
mür. Nə etmək olar ki, başqa çıxış
yolu qalmır və uşaqlar kiçik yaş  la -
rın dan onların üzə rin də hökm ran lıq
edən valideyinlərinə və başqalarına
olan antaqonist hissləri boğ ma ya raq
öz aq res siv liklərini, kin-kü d rət  lə rini
cəmiyyətin zəif üzvlərinə, heyvanla-
ra, əş ya lara qarşı yö nəl dirlər. Da xil -
də dərk edilməyən bir aman sız lıq,
nifrət hissi onların da xi li aləm lə rini,
ətraf mühit və orada yerləri haq qın da
təsəvvürləri formalaşdırır. Belə bir
yö nəlişlə for malaşan insanlarda az -
lıq  lar, zəiflər, o cümlədən milli az -
lıqlar haq qın da mənfi tə səv vür for -
ma laşır. On la rın dav ranışının əsa sın -
da dayanan bu psi xo loji me xa nizm,
ey ni zamanda onların so sial, siyasi
identikliyini, siyasi davranışını və si -
yasi dünya gö rü şü nü müəyyənləş di rir.

Avtoritar şəxsiyyətin forma laş -
ması haqqındakı bu nəzəriyyə av to ri -
tar rejim lə ri, həmin rejimləri ya rat mış
avtoritar şəxsiyyətlərin və əha li nin
böyük bir hissəsinin on la ra dəs tək
verməsinin səbəbəni izah et məyə,
onlarının davranışının psixoloji me -
xa nizmini açmağa imkan verir. Tə -
sadüfi deyil ki, II Dünya mühari bə -
sindən son ra ya tə sa düfən edən bu
nəzəriyyə stalinizmi və fa şizmi, hə -
min siyasi liderlərinin dav ra nı şı nı
ba şa təhlil edərək, kütlənin onların
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iradələrinə tabe olmalarının sirrinə
işıq salır. Sovet İttifaqında mil yon -
larla insanın qırğınına rəvac vermiş
Stalin vəfat edəndən sonra belə xalq
onun üçün acı göz yaşları axıtmaqda,
“atalarını” itirdikləri üçün dərin dep -
res si ya ya düşmüş dü lər. Eyni hal Hit-
lerin Almaniyadakı hakimiyyəti
dövrünə də tam şamil etmək olar.
“Yeni ali irqin atası” olan Adolf Hit-
lerin çıxış la rı, həyata keçir di yi siya -
sət, psixi qüsurlu insanların, yəhu di -
lərin və digər azlıq və “zəif lə rin”
kütləvi qığını xal qı vəcdə gə ti rir di.
Bu liderlər həmin dövrdə gənc lərin
idealı idilər. Onlar bu na ina na raq öz
liderlərini də buna inanmağa yön lən -
dirə bil miş dilər. 

1980-ci illərin sonu, 1990-cı il lərin
əvvəlində müttəfiq respublikalarda
baş verən sosial-siyasi hadi sə lər xalq -
ların öz milli kimliklərini ye nidən
dərk etmək prosesini sürət lən dirdi. 

Bəxtiyar Əliyev şəxsiyyət prob le -
minə “yeni baxış” nəzəriyyəsini şərh
edərək yazır: “Psi xikanın yüksək sə -
viy yəsi fərdin öz mədəni dün-ya sı nı
yaratmaqla meydana gəlir, həmin
dünyanı inikas etdirmək zərurətin -
dən yaranır və öz növbəsində mədəni
və təbii aləmin yeni keyfiyyətdə dərk
edilərək dəyişilməsinə səbəb olur.
Beləliklə, insan üçün “dünyanın
mənzərəsi” və “obrazı” yaranır. İnsa -
nın “dünyanın obrazını” necə yarat -
ma sından asılı olaraq onun öz “dün -

ya sının obrazı” təşəkkül tapır. Bu iki
“obraz” ara sın dakı əlaqə və asılılıq
dia lektik vəhdət təşkil edərək bir-bir -
lərini şərt lən dirirlər.

İnsanın həmin dünyaya daxil ol -
ması, daha doğrusu, həmin dünya da -
kı müna si bətlər sisteminə daxil ol -
ma sı və o münasibətləri mənim sə -
mə si və dərk etməsi fər din şəxsiy yə -
tə çevrilməsi, şəxsiyyət kimi inkişafı
prosesidir” (2, s.3).

Sosial-konstruksionist yanaş ma -
nın tərəfdarları hesab edirlər ki, dil
sosial təc rübənin dinamik forması
ola raq sosil aləmi, identikliyi, sosial
münasibətləri və dünya haqqındakı
tə səvvürləri formalaşdırır. Burdan
isə belə nəticəyə gəlinir ki, mental pro -
seslər və kateqoriyalar sosial, diskursiv
təcrübə nəticəsində yaranırlar (20).

Müxtəlif diskursların elementlə -
ri nin kombinasiyası yeni bir diskur-
sun yaran masına gətirib çıxarır ki,
bu da nəticə etibarı ilə sosiomədəni
dün yanın dəyişməsinə sə bəb olur.
Baş qa sözlə desək, istər ətraf ger çək -
liyin hər hansısa obrazı, istər də siya-
si ger çəklik diskursda yaranır, yəni
kosntruksiya edilir. Buradan da elə
ya naş ma nın ma hiy yəti aydın olur.
Bu prosesdə dünyanı və mövcud ger -
çəkliyi anlamanın nisbətən da vam lı,
amma tarixi və mədəni ba xım  dan çe -
vik formaları yaranır. İnsan onlara
söy kə nərək bütün gerçəkliyi, o cüm -
lədən də siyasi gerçəkliyi təsvir və
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şərh edir. Əlbəttə, bu formalar təşkil -
edici elementlər kimi çıxış edirlər.
Bu hadisənin mahiyyətini yuxa rı da
nəzərdən keçirdiyimiz şəxsiyyətə
yeni baxış nəzəriyyəsi əsasında izah
etmək müm kündür. Çünki obrazın
yaradılması zamanı onun məz mu nu -
na cəmiyyətdə qəbul edilmiş norma
və qaydalara uyğun olan və müəyyən
məna, əhəmiyyət kəsb edən mə lumat
daxil edilir. Beləliklə də insanın si -
yasi gerçəklik haq qında mövcud
təsəv vürü, bilikləri formalaşır. Ona gö -
rə də insanın nitqində, istənilən məq -
sədyönlü yazılı ifa də sində, mətn  də
(diskursda) onun gerçəklik haq qın -
dakı təsəvvürü, ona necə anlaması öz
əksini tapır. Bu, həm də şəxsiyyətin
cəmiyyətdəki möv qe yi ni, vəziy yə ti -
ni, duruşunu göstərir. 

Conatan Potter və Edvard Derek
hesab edirlər ki, diskurs-təhlildə əsas
diqqət dis kursda yaradılan ətraf ger -
çəkliyin, cəmiyyətin, hadisələrin və
daxili psixoloji dünya nın ver si ya la rı -
nın təşkili vasitələrinə yönəldilir
(22). Çünki diskurs - şeylərə, ha di sə -
lə rə müəyyən məna verməkdir.
Şəxsiyyət tərəfindən həyata keçirilən
bu məna lan dır ma hadisələrin dərk
edilməsində, dünya haqqında təsəv -
vü rün yaran ma sında əhəmiy yət li rol
oynayır. Bizim danışığımız, nəyi isə
söhbət zamanı və ya yazıda xüsusi
olaraq vur ğulamağımız və vurğu la -
ya raq mənalandırmağımız istər-is tə -

məz başqa la rı na təsir edir, əslində
məqsəd də elə bundan ibarət olur.
On larada müəyyən təəssü rat lar oya -
dır, fikir formalaşdırır. Bununla da
biz həm onların, həm də özümüzün
ətraf aləm haq qın dakı düşüncələri -
mizə, onun qavranılmasına, sosial
gerçəkliyin şüurda ini ka sına (dis kur -
sun yaranmasına) təsir göstəririk.

Nəzərdən keçirilən yanaşmalarda
çıxış edərək tələbə gənclərin siyasi
iden tik li yini araşdırdıq. Araşdırma
zamanı “Mən və siyasət” mövzu-
sun da kiçik inşanın yazıl ma sından
istifadə edilmişdir. İnşa mövzusunun
seçilməsi onunla əlaqədadır ki, tələ -
bə lərin diskurslarda siyasət, siyasət -
çilər, özlə ri nin siyasi identikliyi və
si ya sət dünyası haqqındakı təsəv vür -
ləri necə yaratdıqlarını təhlil etmək
mümkündür.

İnşaların məzmunu təhlil edilər -
kən siyasət və digər anlayışlara veri lən
şərh, tərif, müəllifin şəxsi mövqeyi,
mövzunun ən azından 4 işdə təkrar -
lan ması nəzərə alınmış dır. Beləliklə,
təhlil zamanı müəllifin siyasi pro -
seslərdə, sosial fəaliyyətdə şəxsi işti -
rak çılığı və ya buna münasi bəti diq -
qət mərkəzində olmuşdur. Hər bir
müəllifin siya sət anlayışına verdiyi
şərh və ya tərif siyasət haqqında tə -
səv vürün konstruktu kimi qiymət -
lən dirilmişdir.

İnşaların təhlili zamanı Norman
Ferklo tərəfindən təklif edilən tən qi -
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di diskurs-təhlildə bir tərəfdən, mətn
müəllifinin siyasət fenomenin ma -
hiy yətini necə açması, di gər tərəfdən
isə, mətn müəllifinin ölkənin siyasi
hə yatında, siyasi proseslərdə şəxsi
iş  ti rakçılığına münasibəti, yanaş ma sı
da qiymətləndirilmişdir. Şəxsiyyətin
siyasi iden  tikliyinin psixoloji ma hiy -
yətini açmaq üçün bu məqamlar
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada
siyasi şüurun koqnitiv, emosional-
qiymətləndici və konativ kompo -
nent ləri açıq-aydın təzahür edirlər.
Şəxsiyyət siyasi gerçəklik haqqında
məlumatı müxtəlif mənbə və sistem -
lər dən alır ki, bu da əldə edilmiş
məlumatın kəmiyyət və key fiy yə ti nə
ciddi təsir göstərir. Lakin əsas çə tin -
lik onların qiymətləndirilməsi və bu -
na uyğun olaraq davranışın, mü na -
sibətin müəyyənləş diril mə sində mey -
dana çıxır. Şəxsin həmin məlu mat -
lara mövcud qaydalar çərçivəsində
məna verməsi vəziyyəti köklü su -
rətdə dəyişir.

Nəticələrin təhlili göstərir ki, bəzi
tələbələr, ümumiyyətlə, “passiv” tipə
me yil lənərək, siyasi hadisələrdən
uzaq dayanmağa çalışırlar. Onların
məlumatları səthi xa rak ter daşıyır.
Bəzi tələbələr isə, əksinə, özlərini
siyasi gerçəklikdən kənarda tə səv vür
etmirlər, bütün ictimai-siyasi pro ses -
lərə qoşulmağa, orada iştirak etməyə
can atır lar. Onlarda belə bir təsəvvür
var ki, siyasi fəal olmadan həyatda

layiqli yer tutmaq, is tək ləri həyata
ke çirmək həddən ziyadə çətindir,
hətta bəzi hal larda müm kün deyil.
Əgər “passiv” tipə aid edilən tələ bə -
lər öz mətnlərində si ya si anlayışa tə -
rif və ya şərh ver mək dən uzaq-dır lar-
sa, “fəal” tipə aid etdiyimiz tələbələr
belə şərh və təhlillərə me yil li dir lər.
Nəhayət. Üçüncü bir tipi də qeyd
etmək olar. Bu ti pi şərti olaraq “siya -
sət çi” tipi adlandırmaq olar. Bu tipə
aid et di yi miz tələbəl hesab edirlər ki,
siyasət güclü şəxsiyyətin yaratdığı
baxışlar sistemidir. Cəmiyyəti onlar
yönləndirirlər və insanların, sosial
qrup ların davranışına birbaşa təsir
gös tə rirlər. 

Siyasi diskursun tədqiqi nəticə -
sin də tələbə gənclərin siyasi identik-
liyinin psi xo loji xüsusiyyətləri araş -
dırılmış və siyasi identikliyin tipləri
müəyyənləş diril miş dir. Hər bir tipin
siyasi şüurunun təşəkkülünün psixo-
loji xüsusiyyətləri də təhlil edilmiş,
onun mexanizmləri araşdırılmışdır.
Bu isə imkan verir ki, şəxsiyyəti si -
yasi şüur və identikliyinin inkişafına,
onun cəmiyyətdə fəal mövqe tutma -
sına yönəlikli tədbirlər təşkil eilsin,
eyni zamanda hər bir tipin konkret
şəraitdə nümayiş etdi rə cəyi siyasi
dav ranışı proqnozlaşdırılsın.

Bir məsələni də xüsui qeyd etmək
istərdik. Siyasi identikliyin təşək kü -
rün də dərk edilməyən motivlər əhə -
miyyətli rol oynayırlar. Hələ 1930-cu
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illərdə Erix Fromun in san davra nı şı -
nın dərk edilməyən motivləri ilə
bağlı apadığı tədqiqalr buna əyani
mi  sal dır. Məsələn, tarixi şəxsiy yət -
lər dən ki mə daha çox rəğbətin ol ma -
sı şəx siyyətin avto ri tar, yoxsa demo-
kratik liderə bənzəməyə meyilli ol -
du ğunu gös tərir.

Ümumiyyətlə, siyasi şüur nisbə -
tən yeni yaranmış inikas formasıdır
və o, cə miy yətdə baş verən dəyişik-
liklərin təsiri altında çevik dəyişkən -
lik xüsusiyyətinə ma likdir. Siyasi
şüurun çevikliyi şəxsiyyətin həyatı -
nın bütün sahələrinə birbaşa və ya
do layısı əhəmiyyətli təsir göstərən
si yasi proseslərə tez alışmağı təmin
edir. Əgər yeni şəraitə tez bir zaman-
da uyğunlaşma baş verməzsə, onda
cəmiyyətlə şəx siy yət və ya böyük
sosial qrup arasında həlli tezliklə
mümkün olmayan müna qi şələr baş
verə bilər. Bu ya qarşıdurmaya, ya da
şəxsiyyətin yeni sosial ger çəklikdən
uzaqlaşmasına, yadlaş ma sına, tən -
halı ğına səbəb ola bilər. Siyasi pro -
ses lərə apati ya, biganəlik vəziyyəti
özü nü müdafiə mexa niz mi kimi də
yarana bilər. Şəxsiyyətin belə emo-
sional vəziyyəti onun so sial müna si -
bətlər sistemində öz yeri ni, sosial ro -
lu nu, sosial mövqeyini təyin etməyi
çətinləşdirir. Şəxsiyyətin mövcud
siyasi gerçəkliyi, cərəyan edən siyasi
hadisləri dərk etmək, qiymətlən dir -
mək, bu proseslərdə öz yerini və ro -

lu nu dərk etmək asan olmur. Onun
psixi sağlamlığı və inkişafı əhə miy -
yətli dərəcədə mənfi təsirlərə məruz
qalır. Mən surətinin tamlığı pozula
və ya aktual gerçəkliyə adekvat ol-
maya bilər.

Bir çox tədqiqatlarda şəxsiyyətin
siyasi şüuru altında siyasi şüuru başa
düşürlər. Halbuki fərdi səviyyədə
siyasi şüur siyasi gerçəklik haqqında
biliklərin əldə edilməsi, qiymətlən di -
ril məsi və buna uyğun olaraq dav ra -
nışın ixtiyari olaraq tənzimlən mə sin -
dən ibarət psixi prosesdir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi is -
tər sosial qurup, istərsə də onun üzvü
olan ayrıca bir fərd olsun, onların hər
biri dünyanın müəyyən “xəritəsi”
malikdirlər. Bu “xəri tə yə” uyğun
ola raq onlar dünyanı, həmin dün ya -
da özlərini dərk edir, öz işlərini, hə -
rə kət lərini planlaşdırır, qərarlar qə -
bul edir və hərəkətə keçirlər. Əs lin -
də, dünyanın for ma laşmış xəritəsi və
dünyanın mənzərəsi anlayışlarını bu
halda eyniləşdirmək olar. Burada
mü hüm bir cəhəti qeyd etmək la zım -
dır. Dünyanın insan beynində for ma -
laş mış xəritəsi və ya mənzərəsi ger -
çəkliyin mexaniki inikası deyil.
Dünyanın məzərəsi əl də edilmiş mə -
lumatların emosional qiymət lən di ri -
lə rək şəxsiyyət və ya sosial qurup
tərəfindən mənalandırılmış inikası-
dır. Eyni hadisənin müxtəlif sosial
qrup lar və ya ayrı-ayrı insanlar tərə -
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fin dən fərqli olaraq qavranılması,
dərk edilməsi, yadda saxla nıl ması ger -
çəklik haqqında təsəvvürlərin diffe -
rensiallaşmasına səbəb olur. Elə bu
görə də şəxsiyyətin istər sosial, istər
dini, istərsə də siyasi identikliyi eyni
bir mühitdə, mədəniyətdə, qrupda
fərqli xarakter daşıya bilər. 

Con Kellinin şəxsiyyət kons trukt -
ları nəzəriyyəsi də buna xeyli ay dın -
lıq gətirir. Onun fikrincə, insanın
gün dəlik həyatdakı davranışı tədqi -
qat, axtarış fəaliyyətinə bənzəyir;
şəx siyyətin psixi proseslərinin təşkili
onun gələcəkdə baş verəcək ha di sə -
ləri əvvəlcədən təsəvvür etmək
(konstruksiyalaşdırma) imkanı ilə
müəy yənləşir və on ların antisipasi ya -
 sındakı fərq onların şəxsi kons trukt -
ları ilə şərtlənir (11). C. Kelli hesab
edirdi ki, dünyada elə bir şey yoxdur
ki, onun haqqında iki fikir olmasın.
Obyektiv gerçəklik mövcuddur, am -
ma hər kəs onu bir cür, özünəməxsus
dərk və şərh edir (11, s.7-12).

Con Kelli dünyada baş verənləri
dərk və ya izah etmək üçün insanın
öz sub yek tiv təcrübəsi əsasında ya -
ra nan dayanıqlı vasitə, sxem və
təsnifatları şəxsiyyət kons truktları
adlandırır. Əgər bu konstruktlar ha -
disələri “uğurlu” şərh etməyə və ya
proq noz laşdırmağa imkan vermədik -
ləri halda onlar dəyişdirilə, ya da on -
lardan tamamilə imtina edilə bilər.
Şəxsiyyət konstruktları bipolyar

olur lar (yaxşı-pis, şirindil-acıdil, xoş -
niyyət-bədniyyət, bacarıqlı-baca rıq -
sız və s.). Konstruktun formalaşması
üçün şəxsi təcrübədə konstruktun hər
iki qütbü oxşar və fərqli obyektlərlə
təmsil olunmalıdırlar. Konstruktu aş -
kar etmək üçün ən azı üç obyekt qar -
şı laşdırılmalıdır. Onlardan ikisi ox şar,
biri isə fərqli olmalıdır. Çünki hər bir
halda insan üç obyektlə mü qa yisəni
elə apa rır ki, onlardan iki sində
hökmən oxşar xassələr, üçün cüdə isə
fərqli xassə aşkar la nır. Bu zaman
şəx siyyətin kon struktları öz lə rini
büruzə verirlər. İstər sosial ob yekt -
ləri, istərsə də sosial hadi sələri mü -
qa yisə edərkən şəxsiyyət öz kon-
struktlar sistemini işə sa lır, onları tə -
zahür etdirir və bununla da özünün
kimliyini göstərmiş olur. Başqa sözlə
desək, həm ətraf və həm də öz daxili
aləminin beynində mövcud olan
mənzə rə si ni təzahür etdirir. Şəxsi
kons truktların eyniliyi gerçəkliyin
mənzərəsinin eyniliyini şərtləndirir.
Şəxsi kostruktlar sistemi ikisəviy yə-
li dir: 1) “nüvə” konstruktlar bloku.
Bu  rada təxminən 50 konstrukt do mi -
nantdır və qarşılıqlı münasibətlərdə
ən çox on lar dan istifadə edilir; 2) pe -
riferik konstruktlar. Onlar fərdi ola-
raq bir neçə yüzdən bir neçə minə
qədər ola bilərlər.

Şəxsi konstruktları çox olan insan
koqnitiv mürəkkəb şəxsiyyət, az olan -
lar isə koqnitiv sadə şəxsiyyət adla -
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nır lar. Şəxsiyyət konstruktları nə zə -
riy yəsində şəxsiyyət təşkil edil miş
şəxsiyyət konstruktları sistemi kimi
başa düşülür. Onun strukturu isə
kons truktların fərdi özünəməxsus
ierarxiyasından ibarətdir. 

Şəxsiyyət kostruktları nəzəriy yə -
si nə görə, insanların bir-biri ilə uyuş -
ması onların istifadə etdikləri şəxsi
konstruktların oxşarlığından asılıdır;
təhlükə hissi o zaman yaranır ki, şəxsi
konstruktlar ciddi şəkildə gözlənil -
məz dəyişikliyə məruz qalır (sadiq
dost bildiyi şəxsin xəyanətkar ol du -
ğunu aşkar etdikdə, siyasi idealın
yan  lış olduğunu anladıqda və s.); ma -
raqların daralması depresiyyaya sə -
bəb olur. Bir sözlə, şəxsiyyət öz dün -
yasının mənzərəsini özü yaradır,
dəyişdirir və dağıdır. Qəbul etdiyi
mə lu mat la rın təhlili əsasında insan
öz fərziyyələrini irəli sürür, onu yox -
la yır, nəticələr çıxarır və buna uyğun
olaraq başqalarının və özünün dav ra -
nı şını, münasibətlərini proq noz  laş -
dırır, idarə etməyə çalışır. Ob razlı
şəkildə desək, hər insanın öz dünyası
var. Onların oxşarlığında fərq lilik,
fərqliliklərində isə fərdi duyumlu bir
oxşarlıq mövcuddur. Bunu şəx siy yə -
tin implisit nəzəriyyəsi də hesab et -
mək olar.

A.N.Leontevin şəxsi məna an la -
yı şı da onun şəxsiyyət nəzəriy yə si -
nin əsasında dayanır. Fərdin şəx siy -
yətə çevrilməsi ilk növbədə “əlaqəli

şəxsi şəxsi məna sis te mi nin” təşək -
kü rüdür (13). Bu fikir L.S.Vı qot ski -
dən gəlirdi. Onun fikrincə, affektiv
və in tel lektual proseslərin vəhdətini
təşkil edən dinamik məna sistemi
mövcuddur. Hər bir ide yaya ger çək -
liyə insan tərəfindən yenidən işlən -
miş affektiv münasibət da xildir. Hə -
min münasibət insana təlabatdan
təfəkkürün məlum istiqamətinə və
fikrin dina mika sın dan davranışın
dinamikasına və şəxsiyyətin konkret
fəaliyyətinə birbaşa hərəkəti müəy -
yən etməyə imkan verir (10).

C.Kellinin şəxsiyyət konstrukt -
ları, L.S.Vıqotski və A.N.Leontevin
şəxsi məna kateqoriyaları şəxsiy yə -
tin fərdi şüurunun təşəkkülünü, o
cüm lədən, siyasi şüurun tə şək kü-lü -
nün psixoloji mexanizminə aydınlıq
gətirirlər. 

Rut Benedikt göstərirdi ki, hər bir
mədəniyyətin çoxlu sayda konfiqu -
ra siyası var. Onların hər biri daya -
nıqlı norma və nümunələr siste-min -
dən ibarətdir. Bu mə də ni konfiqura-
siyalar insanın nəinki davranış və
təfəkkürünün hüdudlarını, həm də
onun özünügerçəkləşdirməsinin şərt -
lərini müəyyənləşdirir (17).

Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz
hər üç yanaşmanın müqayisəli təhlili
bir daha göstərir ki, insanın şüuru
onun mənimsədiyi mədəniyyət nor -
ma və nümunəlirinin əsasında for -
ma laşır. Lakin fundamental, da ya -
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

АБСТРАКТ

В статье изучаются содержание и характер политического социали-
зации молодого поколения, анализируется система факторов, оказы-
вающих влияние на формирование их политической культуры, ориен-
таций, интересов, образа политического мышления и политического
сознания. С целью изучения существующих у студенческой молодежи
представлений о политической действительности проводится анализ
результатов сочинения на тему «Я и политика». На основании этого
анализа рассматриваются психологические особенности политической
идентичности студенческой молодежи, и определяются типы полити-
ческой идентичности. Здесь, в то же время, в отдельности рассматри-
ваются психологические особенности формирования каждого типа, а
также исследуются его механизмы.
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ABSTRACT

The article studies the content and nature of political socialization of the
younger generation, and analyzes the system of factors that influence
the formation of their political culture, orientations, interests, the image of
political thinking and political consciousness. In order to study the ideas of
political reality existing among students, an analysis of the results of the
essay on the theme “I and politics” is conducted. Based on this analysis,
psychological features of the political identity of student youth are
considered, and types of political identity are determined. Here, at the same
time, the psychological peculiarities of the formation of each type and its
mechanisms are examined separately.
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Azərbaycan dövlətinin qarşı -
sın da duran mühüm vəzi fə -

lərdən biri, yalnız sosial və iqtisadi
dirçəlişə nail olmaq deyil, həm də
milli quruculuq işləri ilə də məşğul
ol maqdır, yəni öz milli dövlətinə
malik olan millətin formalaş dırılma -
sı dır. Bu proses isə milli identikliyin
formalaşdırılması ilə sıx əlaqə lidir
və bu, xüsusilə polietnik tərkibə ma -
lik ölkələrə xas olan məsələdir. Bu
mə sələ ətrafındakı diskussiyalar,
mü bahisələr aktiv şəkildə multikul-
turalizm kontekstində aparılır. Bu -
nun la yanaşı, multikulturalizm milli-
etnik azlıqların cəmiyyətə inteq ra -
siyası strategiyası kimi başa düşülür.
Bu isə (yəni multikulturalizm) öz
növbə sin də, deyək ki, insanın
fərdiyyət kimi hüququ və azadlıq -
larını hər şeydən üstün tutan libera -
lizmdən fərqli olaraq azlıqların kol-

lektiv hüquq və ma raq larına (şəxsiy -
yətin fərdi və ortaq hüquqları da da -
xil edilməklə) üstün-lük verilməsi
kimi başa düşülür. 

Azərbaycanda əsrlər boyu müx tə -
lif xalqlar, mədəni, etnik və dini
qrup lar çiyin-çiyinə yaşamış və sülh
şəraitində mövcud olmuşlar. Bu pro -
sesdə müxtəlif qrupların bir yerdə
mövcud olması problemlərini həll
edən özünəməxsus mədəniyyət for -
ma laşmışdır. Bu cəhəti nəzərə alaraq,
demək olar ki, Azərbaycan tari xən
tə bii şəkildə formalaşmış “multikul-
tural” cəmiyyətin bariz nümu nəsidir. 

Cəmiyyətin bu xüsusiyyətinin
müs bət tərəfləri ilə yanaşı, öz çə tin -
likləri də vardır. Çətinliklərdən da nı -
şan da qeyd etməliyik ki, bu çətin lik -
lər ilk növbədə, onunla əlaqədardır
ki, polietnik cəmiyyətin mövcudluğu
şəraitində dövlət millətin forma laş -
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dı rılması üçün ən güclü və “təbii”
resurs sayılan etnik milliyyətçilikdən
istifadə edə bilmir. Bir tərəfdən bu,
azərbaycanlıların uzun müddət öz lə -
rini ayrı-müstəqil milli-etnik toplum
kimi dərk etməsini məhdudlaşdırır
və aşkar milli kimlik siyasətini hə -
yata keçirməyə mane olurdu.

Amma digər tərəfdən, etnik-milli
identikliyin daha çevik formalarının
meydana gəlməsinə, daim dəyişən
ta rixi landşafta uğurla uyğunlaşmağa
şərait yaradırdı. İdentikliyin bu şə kil -
 də təşkil edilməsinin müsbət nəti cə lə -
rindən biri də odur ki, o, keçmişə
“bax  mır” və müasir yeniliklərə açıq dır. 

Təbii ki, milli identikliklə bağlı bu
vəziyyət Azərbaycan cəmiyyəti qar şı -
sında identiklik siyasətinin seçil məsi
məsələsini qoyur. Milli identikliyin
iki inkişaf istiqamətini fərq lən dirmək
olar ki, bunlardan birincisi mil liliyə
əsaslanır və öz mövcud lu ğu nun əsas
şərti kimi bu və ya digər cəmiyyətin
hər bir üzvünün malik ol duğu müəy -
yən etnik və mədəni key  fiyyətlərin
məcmusunun mütləq şəkildə olmasını
tələb edir. İkincisi vətəndaşlığa əsas -
la nır və açıq cə miy  yətin mövcudlu ğu -
nu tələb edir. Açıq cəmiyyət isə öz
növbəsində, müx tə lif milliy yət lə rə və
irqlərə məxsus in sanların qoşulduğu
ictimai saziş əsa sında formalaşması
eh timal edi lən cə miyyətdir.

Fikrimizcə, dövlətimizin tarixi
gəlişimlərini, etnik müxtəlifliyini,

habelə dünyadakı çağdaş inkişaf ten -
densiyalarını və geopolitik mən zə rə -
sini nəzərə alarsaq, cəmiyyətdə etnik
milli deyil, məhz vətəndaş milli
identikliyinin inkişafı daha aktualdır.
Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu və -
tən daşlıq identikliyi anlayışı və onun
milli identikliklə əlaqəsi məsələsinin
daha detallı və ətraflı baxılmasını tə -
ləb edir. 

Vətəndaşlıq identikliyinin forma -
laş masının vacibliyini xüsusi olaraq
qeyd etmək zərurət doğurur, çünki
bu proses, eyni zamanda həm şəx siy -
yətin etnik özünütəsdiqini, həm də
ümumbəşəri və ümummədəni dəyər
və normaların qəbulunu özündə ehti-
va edir. 

Şəxsiyyətin vətəndaşlıq identik-
liyinin daha effektiv formalaş dırıl -
ma sı üçün sözügedən prosesin ma -
hiy yətinin anlaşılması, strukturunun
dəqiq dərk edilməsi və ən əsası adek-
vat diaqnostikası üçün lazım olacaq
göstəricilərin fərqləndirilməsi, tədqi -
qa tın seçilməsi və nəticələrin izlə nil -
məsi son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu
səbəbdən şəxsiyyətin vətəndaşlıq
identikliyinin formalaşdırılması gös-
təricilərinin təyin edilməsi problemi
xüsusi araşdırma tələb edir. 

Vətəndaşlıq identiklikliyi proble-
min araşdırılmasına rus alimləri xü -
susi diqqət yetirmişlər. Bu işlərin
təh lili göstərir ki, şəxsiyyətin və tən -
daşlıq identikliyinin mahiyyətinin və
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struktur tərkibinin anlaşılması sahə -
sin də aparılan tədqiqatlar müxtəlif
isti qamətlərə ayrılır. 

Bir sıra tədqiqatçılar (N.L.İvano-
va və b.) vətəndaşlıq identikliyini et -
nik identikliklə bir yerdə götürürlər.
Müəllifin fikrincə, psixologiyada
vətəndaşlıq identikliyi daha mürək -
kəb və hələ öz yerini tapmamış an la -
yışdır, çünki müasir elmin ən mü ba -
hisəli və çoxmənalı anlayışı olan –
millət anlayışı ilə sıx bağlıdır (7). 

T.Vodolajskaya öz tədqiqatların -
da vətəndaşlıq identikliyini – şəxsiy -
yətin bu və ya digər qrupa aidliyi za -
manı bazis ehtiyaclarının reallaş dı -
rıl  ması kimi müəyyən edir (3).
M.A.Yuşin isə vətəndaşlıq identik-
liyini vətəndaşın şəxsiyyəti ilə statu-
sunun (ictimai mövqeyinin) eyniliyi
kimi, öz vətəndaşlıq durumunun qiy -
mətləndirilməsi kimi, vətəndaş lıq dan
irəli gələn vəzifələrin həyata ke çi -
rilməsinə hazır olmaq və onları real -
 laşdırmaq qabiliyyəti kimi, hü quq -
lardan istifadə və dövlətin hə ya tın da
fəal iştirak kimi dəyərləndirir (11). 

R.Y.Şikova vətəndaşlıq identikli -
yinə ictimai-sosial identikliyin struk-
tur komponenti-tərkib hissəsi kimi
ya naşır və onu (yəni vətəndaşlıq
identikliyini) – şəxsiyyətin koqnitiv
və emosional səviyyələrində subyek ti
uyğun sosial qruplarla eyniləşdirmə
prosesinin nəticəsi kimi müəyyən
edir (10). 

Bir sıra tədqiqat işlərində dövlət
və vətəndaşlıq identikliyi anlayış la -
rı nın fərqləndirilməsinin vacibliyi
vur ğulanır, bu da vətəndaşlıq anla yı -
şının müasir izahlarından birinə uy -
ğun gəlir. L.M.Drobijeva da bu fik rin
tərəfdarıdır və belə hesab edir ki,
vətətdaşlıq identikliyi, dövlət iden -
tik  liyindən, və xüsusən də etnik
iden  tiklikdən fərqli olaraq, vahid
mə dəniyyəti, ortaq dəyərlər seçimini
və ya mifik “milli ərazi”ni nəzərdə
tut mur. Sosial-psixoloji yönümlü
tədqiqatlarda, bu anlayışlar çox za-
man yaxın mənalı, hətta sinonim ki-
mi təqdim edilir (5). 

Rus tədqiqatçısıV.P.Qriqoryev be  lə
hesab edir ki, vətəndaşlıq identikli yi –
insanın millətlə (xalqla) sər bəst şə -
kil də eyniləşdirilməsi, insanın ölkə -
nin ictimai və mədəni həyatına qo şul -
ması, özünü rusiyalı hiss etmə si; rus
millətinin keçmişi, indisi və gələcə yi -
nə məxsusluğunu hiss etmə sidir (4).

Görkəmli rus psixoloqu və alimi
A.Q.Asmolov “vətəndaşlıq identikli -
yi” anlayışını şəxsiyyətin ümum mə -
də ni əsaslarla müəyyən dövlətin və -
tən daş cəmiyyətinə mənsubluğunu
dərk etməsi kimi izah edir, bununla
ya naşı, müəllif qeyd edir ki, vətən -
daş lıq identikliyi anlayışı vətən daş lıq
anlayışından fərqli olaraq şəxsi mə -
na ya da malikdir (8). 

Tədqiqatçı A.Q.Sanina belə he -
sab edir ki, vətəndaşlıq identikliyi
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dövlətin maraqları ətrafında birləş -
mək, konsolidasiya olmaq faktoru-
dur, bu səbəbdən də onun vətən daş -
ların şüurunda və hərəkətlərində kök
salmaq dərəcəsi, cəmiyyətin bütöv -
lü yünün, siyasi və mənəvi birliyinin
təməlidir. Başqa sözlə, bu anlayış şüur -
lar da nə qədər dərin kök salarsa,
cəmiyyət bir o qədər bütöv olar. 

Pedaqogika elmində vətəndaşlıq
identikliyi çox zaman bu şəkildə izah
edilir:

– bu və ya digər dövlətin vətən daş
cəmiyyətinə mənsub lu ğu nun
(bu mənsubiyyət fərd üçün nə -
zə rəçarpacaq əhəmiyyətə ma -
lik dir və onu, kollektivin üzvü
kimi səciyyələndirən vətəndaş -
lıq meyarına əsaslanır) dərki;

– şəxsiyyətlə vətəndaşlıq statusu-
nun eyniləşdirilməsi, vətən daş lıq
durumunun fərdi qiymətləndi -
ril məsi, vətəndaşlıqdan irəli gə -
lən vəzifələrin icrasına hazır ol -
maq və onları həyata keçir mək,
hüquqlardan istifadə et mək,
dövlətin həyatında fəal iştirak
etmək (6). 

Beləliklə, vətəndaşlıq identikliyi
an layışının formalaşması proble mi nə
həsr edilmiş tədqiqatları təhlil edə rək
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu
anlayış tədqiqatçılar tərəfindən bir -
mə nalı şəkildə izah edilmir, bu hadi -
sənin dərk edilməsində onlar ara sın -
da vahid nəzər nöqtəsi yoxdur, bura-

da yalnız vətəndaşlıq identikliyinin təd -
 qiqatçıların elmi maraq dairə lə ri nə
uy ğun olaraq müxtəlif aspekt lərdən
təh lilindən söhbət gedə bilər. Sözü -
ge dən terminin izah edilməsi üçün el mi
yanaşmalara son zamanlaradək əsa -
sən sosiologiya və politologiyada, və
yalnız son dövrlər psixoloji və pe da qo -
ji elmlərdə rast gəlmək müm kündür. 

Gənc insanın vətəndaşlıq identik-
liyi ailə, məktəb şəraitində və vahid
ərazi bütövlüyü əsasında formalaşır.
Məhz məktəbdə uşaq ailə insanından
başqa, həm də ictimai insana çevrilir.
Bu səbəbdən gənc nəsildə vətən daş -
lıq identikliyinin formalaşdırılması
problemi xüsusi pedaqoji əhəmiyyət
daşıyır və onun həlli tam şəkildə təh -
sil müəssisələrinin bütün səviy yə lə -
rinə toxunur. 

Vikipediya azad internet ensiklo -
pe diyasında vətəndaşlıq identikliyi
bu şəkildə aydınlaşdırılır: Vətən daş -
lıq identikliyi (həmçinin dövlət-
vətəndaş identikliyi, milli-vətəndaş
identikliyi) – konkret dövlətin vətən -
daş cəmiyyətinə fərdi mənsubluq
his si dir, hansı ki, bu vətəndaş cə miy -
yətinə kollektiv subyekt kimi hərə -
kət etmək imkanı verir. 

Vətəndaşlıq identikliyi anlayı şı -
nın izahı zamanı iki mühüm aspekti
fərqləndirmək mümkündür. Birinci
halda, fərd üçün böyük əhəmiyyətə
ma lik olan bu və ya digər dövlətin
vətəndaş cəmiyyətinə mənsub luğu -
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nun dərk edilməsi nəzərdə tutulur. Bu
nöqteyi-nəzərdən, vətəndaşlıq iden -
tikliyi sosial-ictimai identikliyin,
yəni emosional və qiymətverici fərdi
dəyəri olan şəxsiyyətin hər hansı bir
sosial qrupa mənsubluğu barədə fər -
di biliyin bir komponeti kimi gö -
türülür. Müvafiq olaraq, vətəndaş lıq
identikliyinin strukturu üç əsas kom-
ponenti özündə ehtiva edir: koqnitiv
– bu və ya digər sosial kütləyə mən -
sub luq barəsində bilik, qiymət lən -
dirici – mənsubluq faktına pozitiv-
müsbət və ya neqativ-mənfi münasi -
bətin mövcudluğu, nəhayət, emosio-
nal – birinci ikisinin nəticəsi kimi,
vətəndaş cəmiyyətinin üzvlüyünə
qə bul edilməsi və ya edilməməsi. 

Fərdi-kollektiv subyekt kimi sə -
ciy yələndirən ikinci aspekt bir bü -
töv – tam və kollektiv subyekt kimi
qəbul edilən, ortaq cəhətlərinə görə
birləşmiş insan kütlələri ilə qarşı laş -
dı rılan vətəndaş cəmiyyətinin möv -
cud luğu və inkişafının səciyyəvi cə -
hətləri ilə əlaqədardır. Vətəndaş cə -
miyyəti adı altında ölkənin, bir qay da
olaraq, müəyyən ənənələrə malik,
ümu mi tarixi, dili və mədəniyyəti,
özü nəməxsus emosional əlaqələri olan
əhalisi təqdim edilir. Bu zaman bu
dövlətin mövcudluğu faktını təsdiq -
lə yən birləşmənin siyasi əsası mü -
hüm əhəmiyyət daşıyır. 

Vətəndaş cəmiyyətinin kollektiv
subyektivliyinin yaranması və möv -

cud olması faktorları arasında aşağı -
dakılar xüsusi əhəmiyyətə malikdir:
1) miflərdə, əfsanələrdə və simvollarda
səslənən ümumi tarixi keçmiş (ümu -
mi tale yolu); 2) vətəndaş cə miy yəti nin
özünə verdiyi ad; 3) kom munikasiya
vasitəsi olan, fərq lən dirilən mənala -
rın və dəyərlərin səslənməsi şərtlə rin -
dən olan ümumi dil; 4), cəmiyyət da -
xi lində qarşılıqlı münasibətlərin və
cə miyyətin institutsional quruluşu -
nun əsas prinsip lə rini fiksasiya edən
birgəyaşayış təc rü bəsi əsasında qu rul -
 muş ümumi mə dəniyyət (siyasi, hü -
quqi, iqtisadi); 5) sözügedən cəmiy -
yət də emosio nal vəziyyətlərin, xü su -
silə real si yasi hə rə katlarla əlaqədar
olan vəziyyət lərin birgə yaşanması.
Kollektiv subyektivlik milli özünü -
dərkin əsasını təşkil edir. 

Millət – konkret ərazini (vətən) tu -
 tan, ümumi tarixi, yaradılış mifi olan,
ümumi mədəni dəyərlərə, simvol lar
və ənənələrə malik insan top lum kimi
müəyyən edilə bilər (2). Dövlət isə
dəqiq çəkilmiş sərhədləri olan, hansı
ki, hökumət bu sərhədlər daxilində si -
yasi institutlar və qəbul edil miş qa nun -
lar vasitəsi ilə fərdlər üzərində öz ha -
ki miyyətini bərqərar edir, müstəqil si -
yasi təşkilat kimi müəyyən edilə bilər. 

“Vətəndaşlıq identikliyi” anlayışı
“milli identiklik” anlayışı ilə o halda
sinonimlik təşkil edir ki, millət anla -
yı şına – dövlət-siyasi əlamətlərə
görə təşkil olunmuş ümumvətən daş -
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lıq toplumu kimi yanaşılsın (B.An -
dersen, A.Smit, E.Hellener və b.). Be lə
yanaşma zamanı milli və vətən daşlıq
kateqoriyaları üst-üstə düşür. Millətə
etnik birliyin müəyyən in kişaf mər -
hə  ləsi kimi baxılması za manı isə
“və təndaşlıq identikliyi” və “milli
identiklik” anlayışları üst-üstə düş mür,
sadəcə ölkəyə, dövlətə və et nik
cəmiyyətə mənsubluğu ifadə et məsi
baxımından yan-yana gəlir. Et nik və
vətəndaşlıq identikliyi bir-biri ilə sıx
əlaqədədir və bir-birindən asılıdır.
Çox hallarda bu anlayışlar titul və qey -
ri-titul etnos üçün fərqli əhəmiyyətə
malik olur və bir-biri ilə ya qarşılıqlı
dəstək münasibətində (birincilər – yəni
titul etnoslar üçün), ya da rəqabət və
qarşıdurma müna si bə tindədirlər (ikin -
cilər – yəni qeyri-titul etnoslar üçün).

Bu anlayışlar altında milli şüurun
inkişafı prosesi nəzərdə tutulur və
uşağın mənsub olduğu milli toplumu,
vətənini, onun tarixini, miflə ri ni, də -
yər lərini, simvollarını, ənənələrini və
adətlərini dərk etməsini ehtiva edir.
Bununla yanaşı, belə hesab edilir ki,
uşaq bu ümumi mədəni dəyər lərə,
sim vollara, təcrübə və adətlərə uy ğun
olaraq hərəkət etməyi, yaşa dığı döv -
ləti, hökuməti və dövlət müəs sisə lə -
rini, polis və ordunun ro lu nu öyrənir. 

Amma bu cəhətlərin üstünlük qa -
zanması üçün vacib şərtlərdən biri,
müasir multikultural, demokratik, və -
təndaş cəmiyyətinin qurulması üçün

məqsədəyönlü siyasətin aparıl ma sı -
dır. Söhbət milli-vətəndaşlıq identik -
lik siyasətinin seçilməsindən gedir.
Başqa sözlə desək, azər bay can lıların
identikliyinin təşkili xü su siyyətlərini
bilmək və milli identik lik siyasətini ona
uyğun qurmaq lazım dır. Bu da o de mək -
dir ki, etnik milliyyətçiliyə əsas lanan
ənənəvi dövlət quruculuğu nü mu nə -
lə rini kor-koranə təqlid etmək olmaz.

Birincisi, bu nümunə bizə uyğun
de yil, çunki xalq arasında etnik mil liy -
 yətçilik ənənələri mövcud deyil.
Çağdaş qloballaşma və kommunikativ
inkişaf zamanında isə onun (etnik mil -
liyyətçilik) instalyasiyası ilə məş ğul
olmaq mənasız və ümidsiz bir işdir. 

İkincisi, vaxtilə etnik milliyyət çi -
liyə əsaslanmış müasir dövlətlərin özü
belə insan haqqları, azlıqlara hör mət
və vətəndaş azadlığı ideya ları əsa-
sın da yaranmış multikultural vətən -
daş cəmiyyətlərinin qurulması üçün
böyük səylər göstərirlər. Fərqli mə -
də niyyət, din və etnik qrupların tari-
xi birgəyaşayış ənənələrinə malik
olan Azərbaycan, müasir və multi-
kultural cəmiyyətə nisbətən rahat
keçid üçün hər cür şəraitə və poten-
sial imkanlara malikdir. Yuxarıda
deyilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək
olar ki, milli quruculuqda əsas isti qa -
mət əhalinin dövlət və milli qu ru cu -
luğa daha geniş şəkildə cəlb edil mə -
sindən, vətəndaş cəmiyyətinin for -
ma  laşdırılmasında yaxından iştirak
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et məsini təmin etməkdən və insan-
larda milli vətəndaşlıq identikliyi və

həmrəylik hisslərini aşılanmaqdan
ibarət olmalıdır. 

Ədəbiyyat:



НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

АБСТРАКТ

Гражданская идентичность и особенности ее формирования являют ся
основными вопросами, обсуждаемыми в статье. В связи с этим, рас-
сматриваются исследования, посвященные данной проблеме. Можно
сказать, что на сегодня у исследователей нет единого взгляда на проб -
лему. Проведенный сравнительный анализ понятий национальная и
гражданская идентичность, позволил высветить их схожесть и разли-
чие, что в свою очередь позволило разграничить этих понятия. Наряду
с этим, в статье обсуждаются особенности формирование гражданской
и национальной идентичности в Азербайджане. Опираясь на проведен-
ный анализ, выявленные характеристики гражданской идентичности,
делаются выводы об основных тенденциях ее развития. 

NATIONAL AND CIVIL IFDENTITY/DIRECTIONS
OF RESEARC SCIENCE SEAREHES DIRECTIONS

ABSTRACT

Civil identity and features of her formation are the main questions discussed
in article. In this regard, the researches devoted to this problem are considered.
It is possible to tell that for today researchers have no uniform view of a
problem. The carried-out comparative analysis of concepts national and civil
identity, has allowed to highlight their similarity and distinction that has in
turn allowed to differentiate these concepts. On a row with it, in article features
formation of civil and national identity in Azerbaijan are discussed. Being
guided by the carried-out analysis, the revealed characteristics of civil identity,
conclusions about the main tendencies of her development are drawn.

Məqalə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi şura sı -
nın iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №1)
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В процессе общения или
соз дания психологических

мотиваций индивид, как правило,
упреждает конкретную ситуацию,
чтобы звенья причинно-следст -
вен ной цепи не привели к нежела-
тельным последствиям. Воспри-
нимая окружающих с высоты соб -
ственной позиции, человек словно
автоматически оглядывается не
только на других, но и оценивает
своё поведение. Вместе с тем про-
исходит реализация устремлений
по отношению к воображаемому
со беседнику или конкретному
лицу. 

Но это лишь начало большого
пути, по которому начинает сту-
пать человек на первой стадии
вос приятия и понимания других.
Для открытой и ценностной дек-

ларации личностной позиции это -
го явно недостаточно. Чаще всего
человек стремится (конечно, в
силу своего интеллекта) к глубин-
ному выяснению причин поведения
партнеров по общению и соот вет -
ст венно ревностному выяс нению
их личностных качеств. Но так
как информация о человеке, полу-
ченная в результате предваритель-
ного наблюдения, объективно не -
достаточна для достоверных вы -
во дов, наблюдатель начинает пере-
 бирать в сознании различные ва -
рианты причины поведения. При-
чинная интерпретация поведения
наблюдаемого индивида нередко
существенно влияет и на самого
наблюдателя. 

Мы указали на один из харак-
терных признаков социальной

PRO AND CONTRA СТЕРЕОТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ И 
ВОСПРИЯТИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ 
Р.ИБРАГИМБЕКОВА «СЛОЖЕНИЕ ВОЛН») 

Кямиля Рагимова   
Диссертант института философии и права при
Азербайджанской Национальной Академии Наук
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перцепции, который, с одной сто-
роны, связан с желанием манифе-
стировать личностную позицию, с
другой, – определить отношение к
другим, оценивая их поведение по
собственным меркам. По резуль-
татам последних психологических
исследований вырисовывается кар -
тина, в которой «интеллектуально
подкованная» личность (т.е. чело-
век с высоким IQ) воспринимает
человечество чётко разделённым
на моральную и интеллектуаль-
ную элиту. Моральная часть – это
«сливки» общества. Другая часть
человечества воспринимается им
как бездумная и скучающая масса,
склонная к конформизму, которая
составляет большинство. Тем са -
мым постулируется национали-
стическая в основе своей мысль о
превосходстве одних людей над
другими. Человечество разделяется
на «Многих» и «Немногих». Дейст -
вия первых, хотя и отвечают
общекультурным и стандартным в
обществе морально-этическим
нормам, тем не менее характери-
зуют людей с низкими материаль-
ными и духовными запросами.
Вторых по численности намного
меньше, и они входят в элиту, но
подавляют своею силой и автори-
тетом «Многих». В соответствии с
таким делением в нашей статье
мы хотим вкратце указать на воз-

никающие противоположные тен-
денции стереотипов мышления и
восприятия. О механизме их за -
рож дения, формирования и совер-
шенствования в современной пси-
хологии личности имеется много
критических работ; значительно
меньше исследований, в которых
настоящая проблема разработана
на материале художественных
произведений. 

За подтверждением идеи дву-
сторонности стереотипов, вынесен -
ных в заголовок статьи, обратимся
к повести Рустама Ибрагимбекова
«Сложение волн». Её централь-
ный герой – Муртуз яв ляется вла-
дельцем небольшой мяс ной лавки.
Всеми правдами и неправ дами он
старается изыскать средства к рас-
ширению своей про доволь ст вен -
ной базы за счёт ликвидации или
передислокации библиотечного
фон да. Этому варварскому акту
противостоит участник Великой
Отечественной войны, Герой Со -
ветского Союза академик Асадов.
На фоне этих печальных событий,
с одной стороны, проявляются
раз ные качества характера литера-
турных героев. С другой, срабаты-
вают определённые стереотипы
мышления и восприятия. Некото-
рые из них, по нашему мнению,
отражают восприятие самих себя,
ситуации и окружающих. Причём,
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большинство из них являет собой
типичный образец стереотипного
мышления, когда задачи социаль-
ной перцепции в лице отдельных
персонажей повести подчинены
логике слепого следования неким
штампам поведения. 

Каких именно? Укажем на них
по трём основным эпизодам, кото-
рые, по нашему мнению, чётко и
ясно просматриваются в этой по -
вес ти. Первый стереотип поведе-
ния в рамках каузальной атрибу-
ции – распознавание субъектом
восприятия реакции другого чело-
века путём осложнения метода
наблюдения иного рода дополни-
тельными действиями. Муртуз
некоторое время наблюдает за
библиографом, заведующей читаль -
ным залом одной из бакинских
библ иотек, женщиной преклонно-
го возраста, всю жизнь прорабо-
тавшей на ниве просвещения.
Наблюдение явилось катализато-
ром нового витка в процессе вос-
приятия её личностных качеств.
Библиограф честна, преданна
своему делу, следовательно, над-
лежало перейти, с одной стороны,
к более тщательному изучению
причин её поведения, с другой – к
решительным действиям.

Муртуз, поставивший перед
со бой цель расширить магазин це -
ною обмана, подкупа и подлости,

предлагает библиографу взятку.
Для него это обыкновенная и вы -
годная сделка, основанная на взве-
шивании pro and contra поставлен-
ной проблемы. Однако она срыва-
ется по причине честности и бес-
корыстия партнёра. Тогда сраба-
тывает эффект второго стереотипа
поведения: следует конкретная
реализация задуманного плана, то
есть частичное претворение его в
жизнь по причине того, что другой
покупатель может опередить в
приватизации библиотечного фон -
да. Попутно Муртуз, разумеется,
надеется на ответное понимание
обоюдно выгодной сделки и ук реп -
ление личностной позиции. 

По ходу чтения повести прояв -
ляется третий стереотип восприя-
тия ситуации: чем больше и скоро-
стрельнее соответствие его пос туп -
ка будущим ролевым ожиданиям
со стороны библиографа, тем, по его
каноническим понятиям, мень ше
дефицит информации. Значит, сдел -
ка будет носить скрытый характер,
чего он, собственно, и добивался.
Вновь мы наблюдаем, как в сте-
реотипах поведения и восприятия
дают о себе знать две стороны это -
го процесса. В свою очередь биб-
лиотекарь, несмотря на свой более
чем 80-летний возраст, также рас-
сматривает «рационализаторское»
предложение торговца сквозь
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приз му восприятия его портрета.
И он складывается не в его пользу.
(«Мария Николаевна рассмеялась,
с интересом разглядывала вла-
дельца магазина, пытаясь понять,
куда он клонит»). Молчаливая
дуэль в конечном итоге завершается
тем, что Муртуз предстаёт волюн-
таристом и карьеристом. Женщи-
на просчитывает все ходы, заявляя:
«Вы хотите расширить свой мага-
зин. Гастроном вместо библиоте-
ки – вполне в духе нашего време-
ни… Мне никаких денег не нуж -
но» [2, c.16].

Здесь, на наш взгляд, сталки-
ваются два эталона поведения,
восприятия и понимания человека
человеком. У инициатора предло-
жения обмена (Муртуза) вырабо-
тан стереотип извечного «матери-
ального голода» бывшей честной
советской интеллигенции. Этот
штамп, по его убежению, должен
срабатывать чётко и безоговороч-
но. И в процессе познания одним
человеком свойств характера дру-
гого доминирующим оказывается
роль тех мерок, которые соответ-
ственно прикладываются к позна-
ваемой личности. Они, собствен-
но, дают возможность отнести
воспринимаемую личность к оп -
ре делённому классу в той системе
психологических и литературных
типов, которая сложилась у поз -

наю щего субъекта. Так, у Муртуза
за годы нахождения на «престиж-
ной» работе заведущего неболь-
шим мясным магазином сформи-
ровался набор качеств, которые он
искусственно приписывает тем
лицам, класс которых, как ему во
всяком случае представляется, им
точно установлен. 

Что же это за класс, или катего-
рия людей? Это именно та много-
численная группа («Многие»), ко -
торая материально зависима, как
подчёркивает Р.Ибрагимбеков, по -
рою вынуждена была «хвататься
за соломинку», чтобы прокормить
свои семьи. У людей этой группы
тоже вырабатывался собственный
стереотип поведения, в основе ко -
торого лежала склонность к пок -
ло нению сильному. Попадая под
власть людей, дающих им хлеб на -
сущный, они волей-неволей идеа-
лизировали облик «хозяев земли».
Таким образом, возникало ложное
«приписывание» качеств личнос ти,
заведомо ими не обладающими. 

Показательно, что постулируе-
мое нами явление в западноевро-
пейской психологии (Келли, Вайш -
нер) получило искомое название
стереотипизации. В него, согласно
научно-теоретическим изысканиям
названных исследователей, входи-
ли восприятие, классификация и
оценка объектов, фактов и собы-
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тий путем распространения на
него характеристик какой-либо
социальной группы. Но при опоре
на художественное произведение
мы сталкиваемся с «двумя сторо-
нами медали» в поведении и вос-
приятии личностью как окружаю-
щих, так и событий. Это и есть pro
and contra(«за» и «против») инте-
ресующего нас психологического
феномена. В свою очередь набор
тех качеств, которые человек при-
дает познаваемой им личности,
соответственно были ими названы
«положительными либо отрица-
тельными оценочными стереоти-
пами (неточное, общее знание о
чертах личности, установках, взг -
ля дах, культуре поведения людей»
[3, с. 460-470].

Наконец, следует заметить, что
значение стереотипов поведения и
восприятия в этой повести сос -
тоит ещё и в том, что реакция на
действия Муртуза и некоторых
высокопоставленных государст-
венных чиновников нашей рес-
публики со стороны окружающих
порождают многочисленные от -
тен ки эмоций (собственной радос ти,
вожделений, исполнения мечты,
утраченных иллюзий и т.п.) людей
в связи с экспрессией другого че -
ловека. Три указанных вида сте-
реотипа поведенияи восприятия
личности и ситуации в целом в

повести Рустама Ибрагимбекова
«Сложение волн» приводят к краху
утверждение личностной позиции,
в которой главный отрицательный
персонаж по вполне понятным
причинам добивался положитель-
ного признания со стороны.

Но настоящий стереотип про-
является здесь и в невербальной
форме. Как удаётся выяснить, он
яс но проявляется в другом при-
мечательном эпизоде этой повес ти.
Связан данный стереотип с обра-
зом доброго, простого и наивного
молодого человека по имени Эль-
дар, который в шутливом разгово-
ре проболтался случайной попут-
чице в том, что собственноручно
якобы продлил срок студенческого
билета. В юношеском запале он
поведал незнакомке, что «ловко
обманул «Аэрофлот». Эта невин-
ная шутка чуть не оказалась роко-
вой, потому что пассажирка из
автобуса была стюардессой, а на
беду Эльдара и того же рейса. Си -
туация перед отлётом грозила стать
непоправимой, но в дело неожи-
данно вмешался упомянутый ака-
демик Асадов. Он представился, и
на девушку неизгладимое впечат-
ление произвёл орден Героя Со -
ветского Союза. Асадов не был ей
знаком, и авторитетное мнение
сло жилось только на основе не -
вербального штампа [2,c.7-10]. 
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В своё время о такого рода
штампах (стереотипах) писал вид-
ный психолог А.А. Бодалев в
монографии «Восприятие и пони-
мание человека человеком» [1,c.
200]. В частности, он говорил о
первом впечатле нии человека при
личном знакомстве. Это та психо-
логическая ус тановка, своего рода
аттитюд, которая предполагает го -
товность к действию, на базе сим-
волических атрибутов: знаков, от -
ли чий, орденов, амулетов и т.п.
Срабатывает стереотип, который
позволяет человеку в любой мо -
мент предстать перед своим собе-
седником в состоянии «полной
готовности». Так и произошло при
первом знакомстве стюардессы с
неизвестным ей человеком. «Pro»
для стюардессы заключалось в
том, что военный китель, погоны,
ордер, равно как седые и роскош-
ные (как у людей творческого тру -
да) волосы, довершили портрет
человека солидного, которому впол-
не можно доверять. «Contra» выяв -
лено нами в том, что Эльдар для
девушки в настоящей сцене ока-
зался отстранённым от разворачи-
вающихся событий – немого вос-
приятия личности. При крат ков ре -
менном контакте, по характерным
особенностям социальной перцеп-
ции, стюардесса вынуждена была
опереться на сложившиеся этало-

ны восприятия. Стереотип поведе-
ния и восприятия сыграл свою
роль, счастливую для Эльдара,
хотя и несколько сомнительную
для репутации самого проводника
в аэрофлоте. Но можно сделать
вывод, что не только самый про-
цесс общения формирует правиль-
ное впечатление о человеке.
«Мёрт вые аксессуары» тоже впи-
сываются в общую схему социаль-
ной перцепции. Стюардесса пове-
рила академику и разрешила Эль-
дару улететь. Так узаконилось
золотое правило восприятия и
понимания случайного собеседни-
ка: при моментальном сравнении
с определенным эталоном (штам-
пом, стереотипом) на основе неко-
торых общих признаков между
людьми, человек припи сывает ему
одновременно и множество дру-
гих черт, не всегда характерных,
но специфических, которые, по
опыту, обычно встречаются у лю -
дей такого типа.

Азербайджанский писатель весь-
ма остроумно завершил эту сцену
не столько стеснением Эльдара
(«язык мой – враг мой», как гласит
народная поговорка), сколько
явным замешательством девушки.
Для неё вышеописанный стереотип
оказался действенной «формулой
доверия». Академику стюардесса
тут же умозрительно приписала
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ряд положительных и необыкно-
венных качеств. Никаких других
решений она предпринять в дан-
ной ситуации уже не могла. Но в
силу того обстоятельства, что
портрет Эльдара следовало логи-
чески завершить, в реалистиче-
ское произведение добавляется
нотка романтизма. Одно везение,
как в лотерее, потянуло за собой
другое. «В самолёте они оказались
рядом. Это уже было похоже на
чудо. – Что ж ты такой болтун? –
спросил усатый герой и вытащил
из потрёпанного портфеля бутыл-
ку водки и два бутерброда с кра-
ковской колбасой» [2, c.14]. Есте-
ственно, для продолжения знаком-
ства с молодым человеком. Это
«contra» академика по отношению
к Эльдару. Однако есть разница:
Асадов относится к необдуман-
ным словам юного героя с отече-
ской снисходительностью, тогда
как стюардесса склонна просто не
замечать молодого человека. 

Наконец, третий эпизод этой
повести связан с неадекватным
восприятием действующими ли -
ца ми убийства академика. По на-
шему предположению, расхожде-
ния в оценках, которые мы, собст-
венно, и решили назвать pro and
contra стереотипов поведения и
восприятия (по третьему эпизоду)
связаны с умением позитивно или

негативно дифференцировать не-
ко  торые характерные особенности
пограничной ситуации. Более то -
го, по идее Р. Ибрагимбекова, в.
социальный контекст вписывается
к тому же ещё и морально-этиче-
ский аспект. Он не всегда, конеч-
но, учитывается современными
учёными-психологами в процессе
разработки теории стереотипиза-
ции, но для художника слова ока-
зывается не таким уж и редким
явлением. И потому выглядит
впол не закономерным, что после
убийства академика Асадова вос-
приятие ситуации также оказалось
нестандартным. Казалось бы, сте-
реотип восприятия этой беды тре-
бовал безоговорчного осуждения.
Но нашему писателю удаётся рас-
ставить все точки над I, с одной
стороны, исходя из психологиче-
ских мотивировок поведения цен -
трального действующего лица, с
другой – исторических реалий тех
лет, которые находятся в центре
внимания автора повести.

Вот почему Ибрагимбеков сви-
детельтствует: «Писатель оценил
убийство Академика как признак
окончательного погружения в пу -
чину преступно-олигархического
режима; Марат счёл это печальное
событие достаточным основанием,
чтобы встретиться и выпить. Счаст -
ливчик находился где-то за грани-
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цей; Алику звонить не стали – он
продолжал жить в Забрате и, буду-
чи старше их всех, с высоты своих
семидесяти лет интересовался
только тем, что входило в ближай-
ший круг его жизни: семья, друзья,
соседи. Похожая на грузинскую
царицу Тамару из школьного учеб -
ника истории жена Марата на
сообщение о преступлении жари-
ла на сковородке мясо с помидора-
ми» [2, c.27-28]. Наконец, Эльдар
воспринял факт убийства Асадова
с искренней болью в сердце.

Женская реакция на драмати-
ческие события тоже показатель-
на. «Считается, что для выполне-
ния традиционной роли домашней
хозяйки женщина должна разви-
вать свои способности быть чут-
кой, сострадательной и заботли-
вой. В то время как мужчинам
предписывается ориентироваться
на достижения, от женщин требу-
ется ориентированность на людей
и стремление к установлению

близких межличностных взаимо-
отношений «полагает Клецкина
[4, c.18-19].

Эти женские ожидания находят
ясное отражение в реакции жены
Марата, которая в ответ на весьма
серьёзное и печальное сообщение
о преступлении автоматически
продолжает «жарить на сковород-
ке мясо с помидорами». Это, на
наш взгляд, типично женский сте-
реотип восприятия события, сов -
мещаюшее два дела, из которого
непросто выбрать главное на дан-
ный момент. Но, разумеется, Р.
Ибрагимбеков далёк от огульного
очернения лиц женского пола.
Ему важнее представить оценку
тех или иных событий со сторо-
ны,чтобы включить их в общую
схему самооценки. Как подтвер-
ждение этих слов звучит автор-
ский пассаж о том, что жена Мара-
та не была жестокосердной; она
элементарно особа недалёкая, и
этим уже много сказано. 
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Məqalədə ən xarakterik stereotiplərin ətraf və hadisələrlə davranma və
qavrayışı haqqında danışılır. Sosial persepsiyanın bəzi əlamətləri müəllifə
ədəbi əsərin fonunda fəaliyyət göstərə biləcək müxtəlif invariantlarda aşkar
təqdim olunur.

Bizim müşahidələrimizə görə, son illər milli mətbuatda şəxsiyyət psixo -
lo giyasının  fərdi problemlərinə aid məqalələr təcrid olunmuş halda deyil,
digər elmi fənlərə paralel olaraq görünməyə başladı.

Araşdırmalar müəllifə imkan verir ki, o, sosial qavrayışın dəyərlərdən və
oxucu stereotipindən asılı olması, sosiumun normativləri sosial qavramaya
təsir edir qənaətinə  gəlir. Məqalə lazımi nəzəri səviyyədə yazılıb və bir
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Discusses the most characteristic stereotypes of behaviour and perception
of the environment and events. The author presents signs of social perception,
which function in different invariants based on the literary work.

Based on the research, the author concludes that social perception
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norms of society significantly affect the social perception. Article contains a
proper theoretical background and has a novelty approach. 
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XXIəsr dünya psixoloq -
loq  larının, sosioloq -

la rının qarsısında duran əsas vəzi fə -
lər dən biri hərtərəfli dünyagörüşlü
müstəqil şəxsiyyət vətəndaş yetiş dir -
məkdir. Hər kəsə bəllidir ki, qədim
soy kökə malik Azərbaycan xalqının
ən yüksək etnik dəyərlərindən birin-
cisi ailədir. “Kitabi-Dədə Qorqud”,
das tanlarında nağıllarımızda ailə
mo delinə namus qeyrət kimi qiymət
verilib. Psixologiyada yaxşı adam –
gözəl ailə başçısıdır: namuslu, ləya -
qətli oğul-qız böyüdüb, qeyrətli və -
tən daş yetişdirməkdir. Ailəyə cə miy -
 yət tərəfindən verilən tələblər, ailə

hüququ, əxlaqı-mədəni normalar, cə -
miyyətin ailəyə göstərdiyi cəmiy yə -
tin real yardimlar, ailə üçün spesifik
funksiyalari, tipləri var. (1). Məqsə -
di miz ənənəvi ailə tiplərindən fərqli
müasir ailənin funksional xüsusiyyət -
 lərini araşdiraraq həmçinin ailə tip -
lərinin psixoloji mahiyyətini açmaq la
valideynləri düzgün bilikləndirərək
öz övladını düzgün tərbiyə etmək
im kanlarını göstərməkdir. Daim
inkişafda olan uşaq şəxiyyəti üçün
ailəsindən aldığı sevgi, qayğı, düz -
gün təlim-tərbiyə irsiyyət amilləri
cox önəmlidir. Güzəran psixo lo gi ya -
sı deyimlərinə görə “uşaq ailənin
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güzgüsüdür”. Həqiqətən də uşağın
psi xoloji vəziyyəti ata və ananın xa -
rak terik xüsusiyyətlərindən, dav ra -
nış larından, ailə tiplərindən və təlim
və tərbiyə metodlarının düzgün apa-
rılmasından çox asılıdır. ailə quracaq
cütlüklər valideynlik mərhələsi haq -
qında biliklərə, öz ailə və qohum la -
rındaki təcrübələrə yiyələnməlidir.
Bu səbəbdən ata və ana ilk öncə öz
ailə tipini müəyyənləşdirməlidir. (3)

Ənənəvi ailə tipi ata və anadan
baş qa nənə babaya yaşlı nəslin yuk -
sək nüfüzü keçən onlara hörmət his-
sinin tərbiyəsinə üstünlük verilir. (2)
belə tip ailələrdə böyüyən uşaqlar
nəsildən-nəsilə keçən ənəvi nor ma -
ları, tez sosiallaşır, ictimai yerlərdə
tez adaptasiya olunur. Onlar ənənəvi
normaları asanlıqla mənimsəyir, la -
kin müstəqil olmadıqlarına görə, öz
şəxsi ailələrini yaratmaqda çətinlik
çəkirlər. Onlarda təşəbbüskarlıq və
çe viklik, ünsiyyət qurmaq bacarıq -
ları zəif inkişaf edir. 

“Uşaq-mərkəziyyətçi” tipli ailə lər -
də valideynlərin başlıca vəzifələri uşa -
ğın xoşbəxtliyini təmin edilmə sinə
yönəlir. Ailə yalnız uşaq üçün möv -
cud olur. Qarşılıqlı təsir aşağıdan-
yu xarıya, uşaqdan valideynə doğru
istiqamətlənir. Belə ailələrdə “uşaq-
valideyn” tipli psixoloji simbioz
möv cud olur. Nəticədə uşaqda yük -
sək özünüqiymətləndirmə, infaltilizm,
ərköyünlük, şəxsi gərəklilik hissi

for malaşır. Uşaq-mərkəziyyətçi ailə -
 lərdən çıxmış uşaqların böyüdük dən
sonra ailə əhatəsindən kənarda sosial
münasibətlərdə tez-tez konfliktlər
ya şaması, məktəbdə, hərbi hissədə,
əmək kollektivində sosial dezadapta-
siya riski yüksək olur. 

Avtoritar ailə tipi (həddindən ar -
tıq təzyiqçi) ailə tipi – çərçivə və öl -
çüdə salınmış insan həyatını həddən
çox məhdudlaşdırılır. (3) Sovet dönə -
mindən fərqli olaraq bu yaşadığımız
cəmiyyətdə bu cür davranışlar uşaq -
larada uşaq nevrozluğu, aqressiya
yaradır. Bu tip ailələrdə də qaydalar
məqsədsiz və birtərəfli istəyə söy kə -
nir. Məs. təlimə, tərbiyə və ya asudə
vaxtdan üç sərtdən birinə diqqət yeti-
rilir. Avtoritar tipli ailələrdə vali deyn -
lərin qoyduğu qaydalar həddindən
artıq sərt olur. Bu duşüncəli vali deyn -
 lər uşaqların xarakterlərini öz beyin -
lərindəki çərçivədəki yerləş dir mək
istəyirlər. Valideynlərin uşaqlarından
gözlədikləri həddindən artıq yüksək
olur. Hətta bəzən uşağın yaşından
daha artıq davranışlar göstərməsini
tələb edirlər. Bu cür valideynlər
uşağın əldə etdiyi hər hansı bir uğuru
qiymətləndirmək və mükafatlandır -
maq əvəzinə ondan daha artığını edə
biləcəyini düşünür. Uşaqlarda öz gü -
vənsizlik, inamsızlıq hissi üstünlük
təşkil edir. Uşaqların valideynləri ya -
ranan ünsiyyət konfliktli ilk olaraq
uşağın özünə olan güvən və etibarı
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azalmağa başlayır. Bu cür uşaqlar
həd dindən artıq təzyiq altında olduq -
larından daha çox sakit, səssiz, küs -
kün, utancaq və qorxaqliq, əsasən
başqasının təsiri altına düşən uşaqlar
olurlar. Belə mənfi hisslər uşaqlarda
mənfi stress yorğunluq yaradaraq
bütün vücuda təsir edir, fizoloji və
psixoloji gərginlik yaradir, tez ağla -
ğan olur, özunəqiymətləndirmədə
oz  lərini aşağı qiymətləndirirlər. La -
kin yeniyetməlik yaşının sonunda
yaş artdıqca artıq, böyük məktəbli
döv ründə sanki uşaqların xarakterin -
də bir partlayiş birdən birə dəyiş kən -
liklər yaradir. Sakit və utancaq uşaq -
lar birdən birə üsyankar, inadçı,
tərshər şeyə baş qaldıran olurlar.
Uşaqlarının bu tip xarakter gös tər -
diyini görən valideynlər, həlli yolu
olaraq uşaqlara təzyiqi daha da artı -
rır lar. Valideynlər və müəl lim lərin
uşaq səxsiyyətinə fəaliyyət, unsiyyət
təlim tərbiyəsinə düzgün verilməyən
rəgbətləndirmə və cəza tədbirləri
onların gələcəyinə bir ömür boyu
zən  cirlər vuraraq onlari mənəvi cə -
hətdən məhv edər, uşaqlarimizin nif -
rətlə dogulmaması uçün ailə tipləri
haq qında biliklərə hər kəs yiyə lən -
mə lidir. 

Laqeyd ailə tipi nəinki özlərinə,
hətta uşaqlarına qarşı da olduqca la -
qeyd olurlar. Uşağın gündəlik reji -
mində vacib olan məsələləri lazım
gəlmədikdədə önəmsəmirlər, mə su -

liy yətlərdən qaçmağa çalışırlar. (3).
Bu valideynlər çox nadir hallarda
gö rə bilərik ki, ata və yaxud ana uşa -
ğı ilə eyni vaxtda maraqlanır. Belə
ailələrdə ünsiyyət ən axırıncı mərhə -
lə dədir. Bu valideynlər (əsasən ata-
lar) uşaqla səmərəli vaxt keçirməyi,
onları əyləncə mərkəzlərinə, kinoya,
oyun zallarına yaxud restoranlara
apar maqda görürlər. 

Valideynlər uşaqlarının verdiyi
suallara ya ümumiyyətlə cavab vermir,
və ya ən yaxşı halda qısa cavablarla
ca vablandırır (3). Belə valideynlər
hər zaman özlərinini ən yuksək vali-
deyn kimi qiymətləndirərək daim
öv ladlarının maddi ehtiyaclarını
ödə mək üçün fəaliyyət göstərdiyini
deyərək uşaqlarını özlərindən uzaq -
laş dırırlar. Laqeyd tipli ailələrdə faiz
etibarilə ataların laqeydliyi daha
yüksəkdir. Xüsusən ölkəmizdə “uşa-
ğı ana tərbiyə etməlidir” düşün cə si nə
əsaslanaraq atalar öz məsuliyyət-
lərin dən boyun qaçırırlar. Bu ailədə
formalaşan uşaqlarda mənfi eqoist
və ərköyünlük hissləri davranişında
qabarıq biruzə edir. Bu valideynlər
uşaqların emosional ehtiyaclarını
qarşılamaq üçün uşağın istədiyi hər
bir maddi hədiyyəni alır və bu yolla
özünün valideynlik vəzifəsinin öh -
də sindən layiqincə gəldiyini düşü -
nür. Uşaqlarda maddi tələbatlar üs -
tün lük təşkil edir, yeniyetməlik ya -
şın da ünsiyyət çatışmazlığından
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tənhalıq yaxın yoldaş dost seçə bil-
mir. Özlərini valideyn sevgisindən
məhrum olduqları hiss eledikcə çox
aqressiv məsuliyyətsiz eqoist olurlar
məqsədləri valideynlərin müəllim lə -
rin sinif yoldaşlarının diqqətini öz lə -
rinə çəkməkdir. 

Bu tip uşaqların beynində mək -
təb də və ya bağçada öyrədilən ailə
modeli ilə öz ailə modeli üst üstə
düşmür. Buna görə də onlar hər
zaman özlərinə başqa ailə tipləri
axtarmaq düşüncəsində olurlar. Təbii
ki, bu axtarış uşaqları zərərli vər diş -
lərə meyil etməyə yönləndirə bilər.
Öz ünsiyyət tələbatını ailəsiylə ödə -
mə yən uşaq onunlaünsiyyət qurmaq
istəyən hər bir insana qarşı ünsiyyət
tələbatlarini ödəmək üçün həddən
çox səmimi olur və tez aldadılır. Bu -
nun sonu isə xoşagəlməz hadi sələrlə
bitir. 

Qoruyucu ailə tipi övladını qoru-
ma, ailəsini qorumaq əşyalarını dü -
şün cəsi ən başda hər kəs üçün sev -
diklərini qorumaq anlamına gəlir.
Valideyn üçün onun ən dəyərlisi öz
övladıdır. Qoruyucu ailə tipi öz ilkin
quruluşuna görə avtoritar ailə tipi ilə
çox oxşardır. Lakin ən böyük fərq bu
tip valideynlərin uşaqlarına qarşı
olan qayğı və sevgi hissinin intizam
hissindən öndə gəlməsidir. – (3). Bu
cür ailələrdə uşaqlarına həddindən
çox diqqət göstərirlər. Bu daha çox
analara xas olan bir xüsusiyyətdir.

Psixologiyada adətən anaların bu cür
davranışlarını onların emosional və
sevgi boşluğu ilə əlaqələndirirlər.
Ye təri qədər sevgi görməyən qadın
uşaqlara həddindən artıq diqqət ver -
məklə sanki bu boşluğu doldurmağa
çalışır. Ananın her şeyi ozü etməsi yə -
ni, böyük yaş dövrlərinə qədər uşaq -
larını özləri yedizdirməyə çalışırlar.
Uşaqlara öz yatağını yığışdırmağa,
paltarlarını, oyuncaqlarini, kitab dəf -
tər, qələmlərini yigişdırmaga imkan
vermir, uşağın müəyyən vərdişlərə
yiyələnməsinə mane olur. Özü nə xid -
mət əməyindən məhrum edir yəni,
valideyn uşağın paltarlarını özü ge -
yin dirir, əl-üzünü özü yuyur, hətta
kifayət qədər özünü idarə edə bilə -
cək bir yaşa çatmış uşağın tualet və
hamam vərdişlərini də özü etməyə
çalışır. Belə uşaqların mənfi cəhəti
həddindən artıq emosional olmala rı -
dır ki, hər hansı bir kiçik uğur suz luq -
ları öz ürəyinə salar və buna görə
uzun müddət içinə qapanıq ola
bilərlər. Belə uşaqlar hər zaman asılı
insanlar olur və başqası tərəfindən
asanlıqla idarə olunurlar çox səhv -
lərə yol verirlər. 

Həddindən artıq anlayışlı ailə
tipi. Bu cür valideynlər rəğbət lən dir -
mə və cəzanın harada verecəyinin
ye rini və sərhədini bilmir. Uşağın
hər bir etdiyi hərəkətə müsbət dav -
ranışa görə onu mükafatlandırmaq
uşağın şəxsiyyətinin düzgün inkişa -
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fının qarşısını alır. Müasir zamanda
gənc ailələr düşünürlər ki, uşağın et -
diyi hər bir mənfi davranışın qar şı -
sını almaq üçün ona qarşı mütləq an -
layışlı olmaq lazımdır. Lakin unudur -
lar ki, uşaqların müəyyən yaş döv rü -
nə kimi etdikləri düzgün olmayan
hərəkətləri korreksiya etmək üçün
valideynlər anlayış göstərməklə
yanaşı kiçik fiziki güc tətbiq olun-
mayan cəzalar da tətbiq etməlidirlər.
Çünki həddindən artıq anlayışlı ol -
maq və uşağın etdiyi mənfi davra nış -
lara göz yummaq uşaqlarda bir çox
davranış problemlərinin yaranma -
sına səbəb ola bilər. Anlayışlı ailə
tipi mükəmmələ yaxın ailə tipidir, la -
kin anlayışlı olmaq hər səhv hərə kət -
lərə qarşı göz yummaq demək deyil.
Müəyyən qayda və məhdudiyyətlər
müt ləq olmalıdır. Bu cür ailələrdə
uşaq  ların söz haqqı hər zaman digər
ailələrin uşaqlarından daha üstündür.
Ona görə də bu cür ailələrdə uşaq -
ların özünü ifadə bacarığı daha yaxşı
olur. Buna səbəbdir ki, belə uşaq la -
rın dost çevrəsi hər zaman daha
geniş olur. Anlayışlı ailələrin uşaq la -
rında aqressivlik, üsyankarlıq daha
az görülür. Bunların əksi olaraq belə
uşaqlar baş verə biləcək hadisələrə
qarşı daha anlayışlı olurlar. Anlayışlı
valideyn tiplərinin etdikləri ən
önəmli səhv uşaqların səhvlərindən
nə ticə çıxarmasına imkan vermə mə -
lə ridir. 

Demokratik (ər-arvad) ailətipli
ailə modeli yuxarıda qeyd edilən ailə
modellərindəki bir çox davranış qay -
dalarının toplumunu özündə əks et -
dirir. valideynlərin əsas məqsədi “ər-
ar vad”tipli ailələrdə tərbiyəvi təsir”
üfiqi” – bərabərhüququqların-vali deyn -
lərlə uşaqların dialoquna əsaslanir.
(2) ailələrdə həyata keşirilən təlim
tərbiyə prosesində daim uşagin arzu
istəkləri maraqları nəzərə alınır,
böyük məktəblının maddi və mənəvı
tələbatlarina, asudə vaxtinin səmrəli
keşirmələri uçün əlindən gələnləri
edərki, onları xosbəxt edə bilsin. Bu
cür ailələr uşaqlara ciddi gün reji -
minə riayət edərlər, bu qaydalara
ciddi, məsuliyyətlə əməl etmələrini
göz  ləyərlər. Bu tip ailələrdə vali -
deyn lər hər zaman usaqlarının ya nın -
 da olmağa çalışırlar. Bunu xü susilə
vurğulayaq, uşaqlarının yanın da ol -
mağa çalışırlar, onların əvəzinə nəsə
etmirlər. (3). Səhv etdikləri zaman
onları təhqir etmək yox, onlara səhv -
lərinin üzərində yenidən çalışmağa
motiv verirlər. Demokratik ailələrdə
də uşaqlara sərhədlər qoyulur, lakin
bu sərhədlər tutarsız olmurlar. Ən
önəm lisi, uşaqlar bu sərhədlər çərçi -
və sində özlərini xoş və qayğısız hiss
edə bilir, Qeyd etdiyimiz kimi, vali -
deynlərin ən böyük səhvləri uşaqla -
rın dan istədiklərini alması üçün on -
lara cəza və ya mükafatın necə veril -
mə sinin qaydalarının arasında qal -
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ma larıdır. Demokratik ailə modeli-
nin ən böyük fərqi bu incə məqamı
düz gün dəyərləndirmələridir. Demo-
kratik ailə modelində valideynlər bu
iki üsuldan birini seçməyi yox, ək -
sinə, hər iki üsuldan düzgün istifadə
etməyi bacarırlar. Bu tip valideynlər
çox yaxşı bilirlər ki, uşaqlarına həm
cəza, həm mükafat, həm müəyyən
çərçivələr mütləq lazımdır. 

Valideynlər nə qədər ovladlarinin
hərtərəfli bir səxsiyyət kimi inkişaf
edərək böyüməsini istəyirlərsə ov -
lad larını yaxindan tanimalı hər an
onlara sevgi, qaygı, məsuliyyət,
müstəqillik, borc, vətənpərvərlik,
insanpərvərlik, idrak proseslərinin
düz gün inkişaf etdirilməsiki, təlim
və tərbiyədə müfəvvəqiyyət əldə
etməsi üçün, yaxsı insan xarakter xü -
susiyyətlərini davranışlarında forma -
laş ması uçün ailə tiplərinə görə
mənfi və müsbət keyfiyyətlərə dərin -
dən yiyələnməlidirlərki, qarşiya çı -
xan şətinlikləri aradan qaldira bilsin.
Qarşiya çıxan şətinlikləri dəf etmək
üçün təkliflərimiz. 

Müasir ailə tiplərinin formalaş -
ma sında ailənin struktur tiplərinin
xü susi rolu vardır. Strukturuna görə
ailələr 2 tipə bölünür. Müasir dövrdə
ailənin funksional (normal) ve dis-
funksional (qeyri-normal) (2). 

Funkional (normal) ailə özünü
çe  vik ierarxik hakimiyyət sturuktu-
ru, aydın formalaşmış ailə qaydaları,

güclü valideyn həmrəyliyi və nəsil -
lər arasında səmimi və mehriban mü -
na sibətlərlə xarakterizə olunur. Ailə -
də uşaqlarda qrup həmrəyliyi, bəra -
bərlik və azadlıq, müstəqillik, bö yük -
 lərə qarşılıqlı hörmət və qayğı hissi,
özünəinam, məsuliyyətlilik, qətiyyət   -
lilik, iradi keyfiyyətlər forma la şır. 

Disfunksional (qeyri-normal) ailə
termini adətən, ailə sisteminin geniş
kontekstində ailə üzvlərindən birinin
və ya bir neçəsinin ailədə qeyri-
adap tiv mövqeyini və şəxsi inkişafı
üçün zəruri şərtlərin təmin edil mə -
diyini əks etdirir. (2) Disfunksional
ailələrdə uşaqlar və valideynlər ara -
sında dezaptasiya ünsiyyət devsiti,
təcrid və rədd edilmək, cəza qorxu-
su, əsəbi gərginliklə böyüyürlər. Va -
lideynlər və uşaqlar arasında qarşıya
cıxan çətinliklər. valideynlər ara -
sında qadin kişi cinsi xüsusiy yət lə ri -
nin düzgün qurulmaması ailə rol la -
rının ailədə qadın-kişi, valideyin rol -
la rının düzgün qurulmaması hər
kəsin öz şəxsi “mən”inə təlabatlarına
həddən artıq diqqət verərək “biz” in
formalaşmaması. Ailədə konfiliktlər
xroniki xarakter daşıyır. Yumor, nə -
vaziş, qayğı hissinin olmaması uşaq
şəx siyyətində pessimis halların inki -
şa fına zəmin yaradır. 

1. Ənənəvi alələrdə uşaqlar ənə -
nə vi normaları asanlıqla mənim sə yir,
lakin müstəqil olmadıqlarına görə, öz
şəxsi ailələrini yaratmaqda çətinlik
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çəkirlər. (2. ) Onlarda təşəbbüskarlıq
və çeviklik, ünsiyyət qurmaq baca -
rıq ları zəif inkişaf edir, valideynlər
uşaqlardaa yaranan kommunikativ
ünsiyyət çətinliklərini aradan qal dır -
maq üçün daim təlim və tərbiyənin
köməyi ilə uşaqlara təmrin və məşq
yönümlü tapşırıqlar verməlidirlər. 

2. “Uşaq-mərkəziyyətçi” tipli ailə -
lərdə valideynlərin başlıca vəzifələri
uşağın xoşbəxtliyinə ifrat dərəcədə
diqqət yetirir. Belə ailələrdə “uşaq-
valideyn” tipli, yəni “psixoloji sim-
bioz” mövcud olur. (2) Nəticədə
uşaq da yüksək özünü qiy mət lən dir -
mə, infaltilizm, ərköyünlük, şəxsi
gə rəklilik hissi formalaşır. Uşaq-
mər kəziyyətçi ailələrdən çıxmış
uşaq ların böyüdükdən sonra ailə
əhatəsindən kənarda sosial münasi -
bətlərdə tez-tez konfliktlər yaşaması,
məktəbdə, hərbi hissədə, əmək kol -
lektivində sosial dezadaptasiya riski
yüksək olur. Bu mənfi xarakter xü su -
siyyətlərini aradan qaldırmaq üçün
uşaqlarda hər işə tez adaptasiya ol maq,
özünə inam, əmək fəaliyyəti vər diş -
lə rini inkişaf eletdirmək, müs bət ira -
di keyfiyyətlər aşılamaq la zım dır. 

3. Avtoritar tipli ailələrdə məq -
səd siz qaydalar bir sıra uşaqlarada
uşaq nevrozluğu, aqressiya, özgü -
vən  sizlik, inamsızlıq, yeniyetmə
yaş  larında isə müstəqilliyin yerinə
üs yankarlıq artır, valideynlər isə
daha çox aqressiv olurlar. bu uşaqlar

məsuliyyətli diqqətli iradəli oldugu
uçün valideynlər uşaqlarını məqsəd -
yönlü, təlim köməyi ilə tərbiyə edə -
rək və hər yaş dövrünə uyğun asudə
vaxtlarını, gün rejimini düzgün böl -
məlidirlər ki, uşaqlarda yaranan mənfi
hallari tədricən aradan götürə bilsinlər. 

4. Laqeyd ailə tipindəböyüyən
uşaqlar öz istəklərinin elədikcə çox
aqressiv məsuliyyətsiz eqoist olurlar
məqsədləri valideynlərin müəllim -
lərin sinif yoldaşlarının diqqətini öz -
lərinə çəkməkdir. Öz ünsiyyət tələ -
ba tını ailə də ödəməyən uşaq onunla
ünsiyyət qurmaq istəyən hər bir insa-
na qarşı ünsiyyət tələbatlarını ödə -
mək üçün həddən çox səmimi olur
və tez aldanırlar. Valideynlər və
müəl limlər yeniyetməlik yaşında bu
tip uşaqlara daha çox diqqət yetir mə -
lidir. Çünki tənhalıq, ünsiyyət
çatışmamazlığı, bioloji, psixoloji və
cinsi yetişgənlik, təbii nevrozluq
özünü qapanma hissini ünsiyyət
defisiti yaradır. 

5. Qoruyucu ailələrdə böyüyən
uşaqların mənfi cəhətiuşaqlarda
intellekt qabliyyətlər, az inkişaf edir,
emosianal hisslər inamsızliq, ira də -
sizlik hec nəyi müstəqil edə bil mə -
mək daha çox inkişaf edir. Vali -
deynlər və müəllimlər təlim pro se -
sin də uşaqlara məhsulliyyətli, özünü
inkişaf etdirən tapşırıqlar verməklə
və daim nəzarətdə saxlamaqla dün -
yagörüşü əqidəsini məhsulliyətli,
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idrak proseslərini düzgün inkişaf et -
di rərərək çətinliklərdən qorxmayan
şəxsiyyət kimi yetişdirə bilərlər. Va -
lideynlər ozləri deyil, nəzarət et mək -
lə uşaqlara öz işlərinin ohdəsin dən
asanliqla gəlmələrini aşılamalı dır lar. 

6. Demokratikailələrdə uşaqların
özünü ifadə bacarığı daha yaxşı olur.
Uşaqların dost çevrəsi hər zaman da -
ha geniş olur. Demokratik və an -
layışlı ailələrin uşaqlarında müs tə -
qil lik, fəallıq, özünə inamkimi müs -
bət keyfiyyətlər formalaşır. Bunların
əksi olaraq belə uşaqlar baş verə bi -
ləcək hadisələrə qarşı daha anlayışlı
olurlar. Demokratk və anlayışlı tipli
ailələrdə valideynlərin etdikləri ən
önəmli səhv uşaqların səhvlərindən
düzgün nəticə çıxarmalarını oyrət -

mə mə ləridir. Valideylər, müəllimlər,
tərbiyyəçilər uşaqların təlim-tər bi yə -
sində, davranışlarında rast gəldikləri
səhvləri anlayışlı qəbul edir və uşaq -
ların öz səhvlərindən nəticə çıxart -
masını aşılamalıdırlar. 

Hər kəsə bəllidir uşağın psixikası
ag kağızdır usaq vaxtı ora yazılan
mən fi müsbət nə varsa süur altına
ke  çib ozünə yuva aşar zamani gel -
dikcə insanin xarakter və davra nı -
şında müsbət və mənfi, emosianal
hisslər kimi təzahür eder. Biz psixo-
loqlar, valideynlər və müəl limlər tər -
bi yəçilər calişamalıyıqkı uşaq dün -
yasına müsbət hisslər aşılayaq ki, ya -
xın gələcəkdə onların xalqımıza fay -
dalı vətəndaşlar kimi formalaşdığını
əldə edək. 
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Bütün dövrlərdə özünə inam
uğurlu olmağın sinonimi ki -

mi başa düşül müş dür. Lakin onların
tamamilə eyniləşdirilməsi düzgün
deyildir. Məlumdur ki, özünə inamı
olmayan insanlar nəinki şəxsi həyat -
da, həm də peşə fəaliyyətində bir çox
problemlərlə qarşılaşırlar. Belə in -
san lar üçün uğura nail olmaq çox çə -
tin dir, onların şəxsi fikri ətraf da kı la -
rın fikrindən asılıdır. Öz gücünə şüb -
hə etmək həddən artıq təşvişə, ən di -
şəyə və ya ləngliyə, düş ün ü l mə miş
hərə kətlər etməyə, sərfəli təklif lər -
dən imtina etməyə və ya fəaliy yət -
siz liyə vadar edir. 

Aparılmış tədqiqatlar (1,s.235)
gös tərir ki, özünəinam şəxsi psixoloji
və fiziki qüsurlara görə narahatlıq,
özünü qiymətləndirmənin aşağı sə viy -
 yəsi, kütləvi çıxışlar qorxusu, əllərin

tərləməsi, boğazda qəhər və da  nışıq
zamanı çətin tənəffüs, nü fuzlu şəxs -
lər qarşısında təlaş, baş qa larının fik -
ri nə görə xəstəlik dərə cə sin də vas va -
sı lıq, diqqət mərkəzində olmaq fikri
zamanı dəhşətə gəlmək, baş verən lə rə
görə günah və xəcalət his sidir. Özü -
nə inamı olmayan insan  lar mürəkkəb
situa siya nı təhlil et mə yə, məsu liy yət -
li qərar qəbul et məyə qadir deyillər. 

Özünə inamı olmayan insan “di -
gər” insanların cəmiyyətində psixo -
lo  ji cəhətdən rahat yaşaya bilmir,
sər bəst surətdə ünsiyyətdə olmaq
onun üçün çox çətindir. Bu şəxslər
üçün bütünlüklə təhsilə,işə, biznesə
və ya karyeraya adaptasiya olmaq
çə tinləşir . Özünə inamı olmayan in -
san onu təhqir edənə cavab vermək
zə rurətinə görə stress vəziyyəti ke -
çirə bilər. 
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Tədqiqatlar (6,s.70) göstərir ki,
bütün bu neqativ halların bəzilərinin
olmaması belə özünə inamı olmayan
insanın həyatında psixoloji rahatlığı
pozur. 

Şəxsiyyət psixologiyasını tədqiq
edən alimlərin fikrincə özünə inam -
sızlıq irsən keçir. Bu “optimist” nə -
zə riyyəyə əsasən, özünə inamsız do -
ğulanlar ömür boyu məhkum dur lar.
Bihevioristlər hesab edirlər ki, ko -
mu nikativ ünsiyyət vərdişlərinin
olmaması özünə inamı əldə etməyə
mane olur. 

Psixoanalitiklər özünə inamsız -
lıq da şüursuz şəkildə sıxışdırılıb çı -
xarılmış daxili konfliktin zahiri
simp  tolarını görürlər. 

Sosial psixoloqlar iddia edirlər
ki, xarakterin digər keyfiyyətlərinin
əksəriy yəti kimi özünə inam uşaq -
lıqda formalaşır və neqativ tərbi yə nin
nəticəsidir.Bəs görəsən özünəi na mın
psixoloji mahiyyətində hansı nüans -
lar üstünlük təşkil edir.

Problemin işlənmə dərəcəsi.
Özü  nəinam müəyyən psixoloji kon-
strukturlara aid edilərək müxtəlif
aspek t dən şərh edilmişdir. Özünəi nam
maxtəlif tədqiqatçılar tərə fin dən
“yönəl iş lik” kimi (Y.S.Pranqş vi li),
intellektual vəziyyət kimi (Vo lo -
darski M.N.), gər gin lik səviyyəsi
kimi (Nayenko N.İ.), əhəmiyyətli
həyəcan kimi (Kotik M.A.), intel lek -
tual emosiya kimi (Vasilyev İ.A.),

 relevant “Mən”in koqnitiv elementi
kimi, həmçinin relevant “Mən”in
emosional yaşantısı kimi (Xantikka
Y.), intellektual oyunlarda şəxsi hə -
rəkətlərin strategiya aspekti kimi
(Kosov B.B., Karpov A.Y.) sə ciy yə -
ləndiril mişdir (5,s.99).

Bu tədqiqatlarda “özünə inam”
termininin köməyi ilə müxtəlif psixi
hallar təsvir edilir, onun psixoloji
ma hiyyəti və məhdud əhatə dairəsi
müəyyən edilmirdi. Rusiya tədqi qat -
çısı İ.L.Zinovyevin nöqteyi-nəzərinə
görə özünə inamla bağlı olan bütün
halları stabilliyə malik olan bəzi hi -
po  tetik vahid mexanizmin dav ra nış
təsvirini təşkil edən bütöv bir simp -
tom kompleksi kimi nəzərdən keçir -
mək lazımdır. Beləliklə, müəl lifə
görə özünə inam inteqrativliyin,
ierar xiyasının, kon fli ktsizliyin və
bəzi məna strukturunun differensasi -
ya dərəcəsinin əks edilməsi ki mi çı -
xış edir. Məzmundan və bu struktu-
run davranışda ümumiləşdirilmə si -
nin səv iy yəsindən asılı olaraq özünə
inam müxtəlif formalara tarnsforma-
siya edə bilir (5,s.124). 

“Özünə inam” fenomeninə ya -
naş maların müxtəlifliyinə baxmaya-
raq, psix olo giyada yaranan bu kon-
struktun başa düşülməsində iki əsas
müddəanı və müvafiq olaraq, tədqi -
qatların iki aparıcı istiqamətini ayı -
rırlar: öz mühakimələrinin doğru lu -
ğu na əminlik və özünə əminlik. 
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İ.V. Vayner onları müvafiq ola-
raq, situativ və şəxsi əminlik adlan -
dı rır. O hesab edir ki, onlar qarşılıqlı
əlaqəlidir və subyektiv əminliyin
formalarıdır. Onun fikrincə, konkret
situasiyaya düşən zaman, bir tərəf -
dən, insanın artıq malik olduğu təc -
rübə sayəsində, digər tərəfdən isə, bu
situasiyada yaranan münasibətlər
sis temi sayəsində subyektiv əmin li -
yin formalaşması baş verir. Bu təc -
rübə və münasibətləri İ.V.Vayner
şərti olaraq subyektiv fon adlandırır.
Onun rəyinə əsasən, yüksək şəxsi
əminliyin həm yüksək, həm də aşağı
situativ əminliklə birləşməsi müm -
kün dür, həm də yüksək effektivliyə
nail olmaq üçün yüksək şəxsi əmin -
liyin aşağı situa tiv əminliklə nisbəti
optimaldır (4,s.251). 

Mühakimələrdə əminlik adətən
qərar qəbul edilməsi prosesinin sə -
ciy yəsi kimi başa düşülürdü. Hesab
edilirdi ki, o aşağıdakı funksiyaları
yerinə yetirən sistemli psixi törə mə -
dir: koqnitiv funksiya – alınmış in -
for masiya, öz bilikləri haqqında sub -
yektin refleksiyası, qərarların doğ ru -
luğunun ehtimal edilən proq nozu;
tənzimedici funksiya – bu proses lər -
lə əlaqəli olan və qərarların gizli li yi -
nə və nəticəsinə təsir edən hə yəcan
və vəziyyətlər (bu və ya digər fərziy -
yənin onun doğruluq proqnozundan
asılı olaraq qəbul edilməsi) və koq-
nitiv-tənzimedici funksiya – qərar -

ların doğruluğunun qiymətləndiril -
mə si (8,s.50-60).

Özünə inama gəldikdə isə, bir
çox məlumatlar digər psixi halların
təd qiqi zaman əldə olunmuşdur. Bu -
na görə də özünə inam müxtəlif psi-
xoloji tədqiqatlarda müxtəlif şəkildə
səciyyələnir. Məsələn, C.Volpe bu
konstruktu digər insanlarla münasi -
bət də şəxsiyyətin açılmasının gös tə -
ri cisi kimi, Liberman – “özünüifa -
dəyə qabiliyyət kimi”, A.Lazrus –
“emosional azadlığa vərdiş kimi”
ifa də etmişdir (6,s.134). A. Riç və Q.
Şreder özünə inama belə bir tərifini
vermişlər: “əgər ifadəedilmə təkcə
dəs təyi itirmək riski ilə deyil, həm də
cəzalanma ilə bağlı olarsa, o zaman
özünəinam hisslərin və ya arzuların
ifadə edilməsi sayəsində şəxsiyyət -
lər  arası situasiyalarda əsaslan dır ma -
nı dəstəkləmək və ya gücləndirmək,
axtarmaq qabiliyyətidir.” (6, s.88).

Y.A.Serebryakova özünə inamı
üç göstərici ilə ölçülən spesifik özü -
nü qiymətləndirmə kimi nəzərdən
keçirir. Bunları şərti olaraq həcm,
sabitliik dərəcəsi və adekvatlıq dərə -
cəsi ilə səciyyələndirə bilərik. Bu
nöqteyi-nəzərdən, əmi nlik eyni za -
man da əməliyyat, texniki və şəxsi
“Mən” in dəyərli tərəfinə aid edilən
yüksək və sabit özünüqiymətlən dir -
mə kimi çıxış edir: “İddianın, nailiy -
yətlərinin şəxsi standartı və onların
əsasında formalaşan nəticəyə nail
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olmaq barədə pro q no zun və beləliklə
özünə yönəlmə səviyyəsi barədə
söh bət gedirsə, özünü qiymət lən dir -
mə həcmini və sabitliyini saxlayır”
(5,s.56-61).

Özünə inam probleminə “Mən-
konsepsiya”nın araşdırılması istiqa -
mə tində də toxunulur. “Mən- kon-
sepsiya”nın özünə inamla bağlı olan
üç aspektini ayır ır lar. Onlardan bi -
rin cisi, özünəuyğunluq, yəni subyek -
tin qabiliyyət və keyfiyyətlərinin
onun motivlərinə və məqsədlərinə
uyğunluğu (V.V.Stolinə görə), həm -
çinin, ideal “Mən”in və real şəxsi
“Mən”ə uyğunluğu (K.Rocersə görə). 

İkinci aspekt – “Mən-konsep-
siya”nın tərkib hissələrinin daxili uz -
laşması və inteqrasiya edilməsi,
şəxsi “Mən”in fasiləsiz özünüey -
niləş dirilməsi və vəhdətinin hiss
edil məsi. 

“Mən-konsepsiya”nın özünə -
inam la bağlı olan üçüncü aspekti
digər insan lar la və qəbul edilən və
təkmilləşən məqsədlərin çətinliyi ilə
müqayisədə öz imkanlarının səvi y -
yəsinin qiymətləndirilməsinə aidir.
Buradan belə bir nəticə çıxır ki, yal -
nız çox spesifik və kifayət qədər
müəyyən edilmiş “Mən-konsep-
siya”sı özünəinamı generasiya etmə -
yə qadirdir. Özü haqqında konsep-
siya dəqiq ierarxiya üzərində quru -
larkən, yüksək inteqrasiya edilərkən,
orada konflikt aşkar edilmir və o

ümumi dəyərlər sistemi ilə ziddiy -
yət də olur. O zaman bütöv şəx siy yə -
tin keyfiyyəti kimi çıxış edən özünə
inam yaranır (5,s.75-81). 

Rita və Rocer Ulrix özünə inamın
üç aspektini əks etdirən model təklif
edirlər. Bunlardan birincisi koqnitiv
element, ikincisi emosional element,
ümüncüsü isə sosial mühitlə qar şı -
lıqlı əlaqədə olarkən meydana çıxan
davranış elementləridir. Özünə inam
dedikdə onlar fərdin sosial mühitlə
qarşılıqlı əlaqədə olarkən tələblər və
hesabatlar təqdim etmək və onların
həyata keçməsinə nail olmaq qa bi -
liy yəti başa düşürlər. Onların fikrin -
cə, özünə inama həmçinin, özünə he -
sabat və tələblərə malik olmağa ica -
zə vermək (özü-özünə münasibət
üzrə məqsədlər), onları üzə çıxar ma -
ğa cürət etmək (sosial qorxu və tor-
mozlanma) və onları həyata keçir -
mək vərdişlərinə malik olmaqdır
(7,s.78-85).

V.Q.Romek və V.B.Vısotski özü -
nə inamın bir-birindən asılı olmayan
tərifini işləyib hazırlamışlar.Lakin
qeyd edilməlidir ki, bu təriflər prak-
tik olaraq uyğun gəlmir. Onların fik -
rincə, “özünə inam öz hərəkətlərinin,
qərarlarının, vərdişlərin doğru,
yerində olan kimi qəbul edilməsi və
ya özünüqəbuletmədir (8, s.52-60). 

Bununla yanaşı V.Q.Romek qeyd
edir ki, özünə inamın vacib kompo-
nenti fərd tərəfindən şəxsi davranış
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repertuarının özü tərəfindən qiymət -
lən dirməsidir. Onun effektivliyinə
inam özüeffektivliyə inam və dav -
ranışa inam arasında əla qə dən ası lı -
dır (7,s.80-89).

Özünəinamın əsas şəxsiyyət de -
terminantlar qismində uğur moti va -
siyası, iradə, özünənəzarət və həyə -
can lılıq, sosial-psixoloji determi -
nant lar qismində isə özünüqəbul et -
m ə, təşəbbüs və sosial əlaqələrdə cə -
sarət kimi baza strukturları aşkar
edil mişdir (8,s.52-60). 

Biheviorist istiqamətin nüma yən -
dələri özünə inamın meydana çıxma -
sının üç qrupunu ayırırlar: müsbət
hisslərin ifadə edilməsi, neqativ emo -
siyaların təzahürü və başqa la rı na
rədd cavabı vermək bacarığı.

A.Lazarus özünə inam fenomeni-
ni tədqiq edərək onun formalaş ma -
sın da dörd amil ayırdetmişdir. Onlar
aşağıdakılardır: 

1. Başqalarına“ yox” demək qa -
bi  liyyəti.

2. Köməyə çağırmaq, xahişlə mü -
 raciət etmək qabiliyyəti.

3.  Neqativ və pozitiv emosiyalar
və hissləri ifadə etmək qa bi -
liyyəti.

4. Ünsiyyətə təşəbbüs etmək ba -
carığı (söhbətə başlamaq, da -
vam etmək və ya bitirmək qa -
bi liyyəti).(6,s.98) 

Beləliklə, bihevioristlər bu nəti -
cə yə gəldilər ki, bu və ya digər qa bi -

liyyətin və ya bacarığın olmaması və
ya inkişaf etməməsi özünə inamın
aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Buna
görə də insana özünə əmin olmasına
mane olan amilləri azaltmağa və ya
ara dan qaldırmağa onun inamlı dav -
ranış vərdişlərinə öyrətməklə, həm -
çinin, sadə özünə inam treninqi keç -
məklə nail olmaq olar (6,s.102). 

Ancaq belə nöqteyi-nəzər ümu -
mi likdə özünəinamın bütün aspekt -
lərini özündə ehtiva etmir. Belə ki,
V.Q.Romekin fikrincə, özünə inam -
sız lığa zəruri inamlı davranış vər diş -
lə rinin olmamasının səbəb olması
barədə ehtimal təsdiq olunmur. Apa -
rıl mış tədqiqatlar göstərir ki, bir çox
özünə inamsız olan insanlar zəruri
inamlı davranış vərdişlərinə malik -
dir lər, lakin onu hər hansı səbəblərə
görə onları istifadə edə bilmirlər. 

V.Q.Romekin təsəvvüründə inamlı
davranış müvafiq sosial mühitdə ins -
an ın özünügerçəkləşdirməsini təmin
edən vərdişlərin mədəni şəkildə nor -
ma laş dırıl mış repertuarıdır. Konkret
insanın inamlı davranış repertuarı bir
tərəfdən, sosial normativ inamlı dav -
ranış xarakteristikası ilə müəyyən
edi lir (özünə inamlı olan insanın
hansı vərdişlərə malik olması barədə
cəmiyyətdəki təsəvvürlər), digər
tərəfdən, şəxsi davranış repertuarı ilə
və onların kəsişməsi ilə yaranır. 

Bir sıra tədqiqatlar göstərir ki,
ün siy yət çatışmamazlığı, sosial mü -
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hit tərəfdən sosial əlaqələrin olma -
ma sı və ya yeknəsəqliyi özünə ina -
mın əhəmiyyətli şəkildə aşağı düş -
mə sinə gətirib çıxarır. Bəzi tədqi qat -
larda özünəinamın aşağı səviyyəsi
“öyrədilmiş çarəsizlik”lə şərtlənir.

R.V.Cabbarov yazır ki, “çarəsiz -
li yin süni surətdə yaradıla bilmədiyi
insa nlar və heyvanlar öz həyatları
boyunca dəfələrlə müxtəlif səviy yəli
çətinliklərlə qarşıl aş  mışlar və onlar-
da uğursuzluğa qarşı dözüm yaran -
mış dır. Be ləliklə, əvvəlki təcrübə
uğursuzluğa qarşı dözümlülüyü və
axtarış fəal lığı nı artırır. İnsanlar üzə -
rində aparılan tədqiqatlar çarəsiz li -
yin forma laşmasının xarici təsirlər -
dən və əvvəlki neqativ təcrübədən
asılı olduğunu təsdiq etdi (3, s.98).
Bu da onu göstərir ki, öyrədilmiş ça -
rə  sizlik özünəinamı sıxışdırır və
insa nı situasiyanın girovuna çevirir.

Özünəinam fərdin şəxsi məqsəd -
lə rinin uğurlu reallaşma cəhdlərinin
pozitiv möhkəmləndirilməsinin üs -
tünlük təşkil etdiyi zaman müxtəlif
və adekvat geri əlaqəsinin olması za -
man formalaşır. Digər insanların po -
zitiv qiymətləndirilməsi (fərdə mü -
na sibət) sosiallaşmanın gedişində öz
vərdiş və qabiliyyətlərinin adət et di -
yi miz pozitiv özünü qiymətlən dir -
mə yə dəyişilir (7,s.34-44). 

Y.A.Serebryakovanın apardığı
təd qiqatlar göstərdi ki,özünə adekvat
münasibətin formalaşmasında xarici

qiymətləndirmə ilə müqayisədə
şəxsi təcrübə əsas rol oynayır. Digər
tərəfdən, yüksək adekvat xarici qiy -
mətləndirmə özünü qiy mət  ləndir mə -
yə həddən artıq güclü, lakin birtərəfli
təsir edir. Hətta o bu fəaliy yət dəki
keç miş təcrübəyə ziddiyyət təşkil
etsə də, onu təqib edir. Həm də Y.A.Se -
rebryakova özünə inamlı şəxsləri
əldə edilmiş nəticələr əsasında deyil
(onun fikrincə, bu təsadüfən də baş
verə bilər), tətbiq edilən vasitələrin
xarakterinə əsasən seçir (5,s.70-82).

Z.V.Kuzmina göstərir ki, özünə
inam, hər şeydən əvvəl, öz fəaliy yə -
tinin xarici qiymətləndirməyə deyil,
özünü qiymətləndirməsinə əsaslanır
və tənqidin inkar edilməsini ehtimal
edir. 

Beləliklə, özünə inam müxtəlif
psixi halların təsviri vasitəsilə izah
edilirdi. Bu həm özünü ifadəyə, həm
yüksək sabit özünü qiymətləndirmə,
həm də özünü qəbul etmə qabiliy yə -
tidir. Özünə inamın özəyi kimi fərdin
öz vərdişlərinə, bacarıqlarına və qa -
biliyyətlərinə müstəqil olaraq işlən -
miş sabit pozitiv münasibət çıxış edir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.
Aktual psixoloji fenomen qismində
“özünə inam” məsələsi yarım əsrdən
artıqdır ki, psixoloqların diqqətini
özünə cəlb edir. Hətta istənilən psi-
xoterapiya prosedurlarında özünəi -
na mın artırılması bir nömrəli vəzifə
hesab edilir. Demək olar ki, son
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dövr lərdə özünəinam fenomeninə
maraq əvvəlki illərə nisbətən geniş
vüsət almışdır. Bu problemə marağın
artması onunla əlaqədardır ki, son on
ildə özünə inamın tədqiqi fənlərarası
xarakter daşımağa başlamış və iqti-
sadiyyata, siyasətə, eləcə də insan
hə yatının ehtimal ediləcək proq noz -
laş dırılmanın mühüm rol oynadığı
di gər sahələrdə də geniş yayılmışdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bununla
əlaqədar “özünə inam” fenomeni qə rar
qəbul edilməsi problemi çərçi və sində
daha çox tədqiq edilmiş və problemlə
bağlı çoxsaylı tədqiqatlar aparılmışdır.

Tədqiqatın metodikası. Problemi
araşdırmaq üçün Bakı şəhərində yer -
ləşən ali məktəblərdən birində Bakı
Dövlət Universitetinin bir qrup tə lə -
bəsi arasında test sorğusu keçi ril miş -
dir. Sorğuda 19-20 yaş qrupundan olan,
20 nəfər gənc tələbə iştirak etmişdir.
Sorğu 2016-cı ilin iyun ayında keçi -
rilmişdir. Sorğu 32 sualdan və hər
suala verilən cavab isə, 5 mümkün
ca vabın birindən ibarətdir. Cavablar
alındıqdan sonra hesablama aşağı da -
kı kimi aparılır;

Heç vaxt-0 bal
Nadir hallarda-1 bal
Arada-2 bal

Tez-tez-3 bal
Çox tez-tez 4 bal
0-25 bal.
Özünüqiymətləndirmənin, özü -

nə ina mın yüksək olmasından xəbər
ve rir. Hansı ki, bu vaxt insan, baş qa -
larında tutulan iradlara düzgün yana -
şır. Bu halda insan özündəki çatış -
maz lıqları görmür və buna görə
məsuliyyət hissi keçirmir.

26-46 bal. Belə yanaşma özü nü -
qiymətləndirmənin, özünəinamın or -
ta vəziyyətidir.Bu vaxt insan öz çatış -
mazlıqları üçün əziyyət çəkmir, təd -
ricən başqalarının fikirləri ilə razı -
laşır.

46-128 bal. Özünüqiymət lən dir -
mə nin, özünə olan inamın aşağı sə -
viy yəsidir. Belə ki, insan bu halda
tənqidi qeydləri çox ağır qəbul edib
çətin keçirir. Başqalarının fikirləri ilə
razılmaşmağa çalışır. Həmişə özün -
dəki çatışmazlıqlara görə əziyyət
çəkir.

Əsas məzmun. Əldə edilən nəti -
cələrin təhlili göstərdi ki, gənclərdə
özünəinamın və özünüqiymətlən dir -
mənin səviyyəsi kifayət qədər yük -
sək deyil. 

Alınan nəticələr isə aşağıdakı ki -
mi paylanmışdır:
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Beləliklə, nəticələrdən də görün -
düyü kimi gənclərdə özünüqiymət -
ləndirmənin və özünəinamın səviy -
yə si kifayət qədər yüksək deyil. Təd -
qiqat aparılan qrupun demək olar ki,
yarısı aşağı özünüqiymətləndirməyə
malikdir. İkinci yerdə isə özünü qiy -
mətləndirmənin orta səviyyəsi durur.
Əgər problemə hərtərəfli yanaşsaq

bu hadisəyə təsir edən bir çox fak -
torları nəzərdən keçirib daha sonra
ən vacib faktoru tapmalıyıq. Onlar-
dan bir neçəsinə isə daxildir; mad -
diy yat, ətraf mühitin şərtləri, sosial
təsirlər, təhsil, tərbiyə və s. Sadala-
nan faktorların təsirini isə problemlə
bağlı aparılan bir sonrakı tədqiqat
işlə rində həll etməyə çalışacağıq.

Azərbaycan res publikasında bu
problem əsasən tələbələrin və mək -
təb  lilərin özlərinə və öz biliklərinə
inamın artırılmasına, özünütəsdiqinə
yönəlmiş məsəl ələ rin  öyrənilməsinə
istiqamətlənmişdir. Lakin bu feno-
menin öyrənil məs in ə həsr edilmiş
tədqiqatların çoxlamasına baxmaya-
raq, qeyd etmək lazımdır ki, bu gün
istər yerli, istərsə də xarici psixologi -
yada özünə inamın öyrənilməsində

ifadə edilmiş yanaşma, müəyyən
mək təb, həmçinin, dəqiq və hamı tə -
rəfindən qəbul edilmiş yanaşma hələ
yaranmamışdır. Problemin həllində
sistemli yanaşma prinsipi ön planda
saxlanılmalı və mövcud qurumlarla
birgə tədqiqat işləri aparılaraq, ən
son informasiyalardan da istifadə
olu naraq maarifləndirmə və korrek-
siya işləri təxirsəsalınmaz plan kimi
həyata keçirilməlidir.
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Cədvəl 1.
Özünüqiymətləndirmənin səviyyələri

Səviyyələr Faizlə

Yüksək 20 %

Orta 35 %

Aşağı 45 %

Cəmi 100 %
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ АСПЕКТОВ ФЕНОМЕНА 
САМОУВЕРННОСТИ

АБСТРАКТ

Эта статья доводится до сведения вывода и психологических про-
блем. Следует отметить, что этот или любой другой талант или отсут-
ствие навыков или отсутствие развития приводит к снижению уверен-
ности в себе. Таким образом, люди уверены, чтобы уменьшить или
устранить препятствия, поэтому самоуверенного поведения, обучение
навыкам, а также простой уверенности в себе может быть достигнуто
путем обучения. Но эта точка зрения не включает в себя все аспекты
вывода. Исследования показывают, что отсутствие доверия, вызванное
отсутствием необходимых навыков, чтобы быть уверенным вероятное
поведение не утвержден. Исследования показывают, что многие люди,
которые не решаются иметь необходимые навыки, уверенное поведе-
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ние, но они не может использовать его по каким-либо причинам. Сле-
дует отметить, что, преследуя самоуверенного поведения в социальной
среде, которая обеспечивает стандарты репертуара культурных привы-
чек. Автор приходит к выводу, что, с одной стороны, репертуар поведе-
ния конкретного человека, уверенного в себе, уверенное поведение и
характеристики определяются социальными нормами, с другой сторо-
ны, формируется пересечением личного поведения репертуара.

DIRECTIONS OF SELF-CONFIDENCE 
PHONEMONEN IN PSYCHOLOGY

ABSTRACT

The psychology issues of self-confidence is brought to attnetion in this
article. It is noted that, this or other talant or lack of skills or lack of development
causes decrease of self-confidence. Therefore, it barriers to self-sure to
reduce or removing people, so skills of self-confident behavior teaching
him, may to achieved a simple self-confidence to have training too. But this
view does not include all aspects of the self-confidence. Researches show
that, such probability is not approved about the lack of confidence caused by
necessary don’t be confiden behavior habbits. Researches show that, a lot of
people who are hesitant to have the necessary confident behavior habbits,
but they can not use it for whatever reasons. Should take into consideration
that, confident behavior is the repertoire of the standards cultural form that
habbits providing self-realization of human in suitable envoirment. The
author conculudes that, on the one hand confident behavior repertoire of a
particular person and are determined by social norms to confident beahvior
characteristics, on the other hand, is created by personal behavior repertoire
and intersection of them.

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

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 02 sentyabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur
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Современная наука тяготеет
к междисциплинарным исс -

ле  дованиям. При этом исследова-
тели сталкиваются с проблемой
на хождения соответствующего пос -
тавленной задаче инструмента.
Среди современных исследователей
особой популярностью пользуется
нарратив,который позволяет про-
водить исследования на стыке та -
ких дисциплин, как психология и
языкознание, философия и социоло -
гия. В связи с этим исследователь-
нарратолог Е.Г.Трубина, от ме чает:
«Преимущество нарратива как меж -
дисциплинарной категории сос тоит
в том, что он связан с сущностью,
в определении и пос тижении кото-
рой больше «технических», «инс -
трументальных» воз можностей.
Нарратив, так сказать, предпола-
гает для своего постижения боль-
шую аналитичность» (1, с. 65).

Существует несколько версий о
происхождении термина, точнее,
несколько источников, из которых
он мог родиться. Согласно одной
из них, наименование «нарратив»
берёт истоки от слов narrare и gna-
rus, которые в переводе с латинско -
го языка означают «знающий о
чём-либо» и «эксперт». В англий-
ском языке также есть похожее по
смыслу и звучанию слово narrati-
ve – «рассказ», которое не менее
полно отражает суть нарративной
концепции. 

Оба этимологических источни-
ка, предложенные выше, несут в
се бе единый смысл – донесение
своего личного уникального зна-
ния до другого, рассказ, инструмент
передачи личного опыта через
историю. Истории жизни, в цент-
ре которых действующим пережи-
вающим субъектом является сам
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рассказчик, представляют собой
автобиографии.

Нарратив – это некое повество-
вание о чём-либо и, являясь спо-
собом познания мира, позволяет
систематизировать, упорядочить,
распространить информацию, а
также отдельным гуманитарным
отраслям изучить человеческую
природу. 

Если провести параллель с по -
нятием рассказ, где рассказ – это
способ коммуникации, способ по -
лучения и передачи фактической
(качественной) информации, то в
нарративе, по мнению С.Зенкина
(2,524),акцент делается не на со -
бытие рассказывания,а на сами
рассказываемые события – их суть,
содержание и объяснение до пол -
няются личным отношением рас-
сказчика, его пониманием сути
природы вещей в момент пове-
ствования.То есть, нарратив воз-
никает тогда, когда в обыкновен-
ный рассказ добавляются субъек-
тивные эмоции и оценки повест во -
вателя. Появляется необходимость
не просто донести информацию
до слушателя, но произвести впе-
чатление, заинтересовать, заста-
вить слушать, вызвать определён-
ную реакцию. Иными словами, от -
личие нарратива от обыкновенного
рассказа или повествования, конс -
татирующего факты, - в привнесе-

нии в рассказ чувственного отно -
ше ния к событиям рассказа от рас-
сказчика. Это может также про-
являться в указании причинно-
следственных связей и видении
субъективных логических цепочек
между описываемыми событиями.
Прослеживаются значимые глу-
бинные связи, делаютсяакценты
на том, что лично значимо.

Учёные Й.Брокмейер и Р.Харре
в своём трактате «Нарратив: про-
блемы и обещания одной альтер-
нативной парадигмы» предлагали
понимать его как способ упоря-
дочивания знаний и придания
смысла опыту(3). По их мнению,
нарратив – это инструкция по сос -
тавлению историй. То есть набор
определённых лингвистических,
психологических и культурных
конструкций, посредством кото-
рых можно составить интересный
рассказ, в котором будет чётко уга-
дываться настроение и сообще-
ние – послание нарратора.

Нарратив – «объясняющий рас-
сказ», если пользоваться термино-
логией американского философа и
искусствоведа Артура Данто (4).
Артур Данто полагает, что с его
помощью можно не просто раз-
мышлять или говорить о мире, а,
скорее, анализировать способы
размышлений и высказываний о
мире. 
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Из всего вышеперечисленного
следует, что структура нарратива
неоднозначна, формы его неста-
бильны, не существует каких-ли -
бо их образцов в принципе, и в за -
висимости от контекста ситуации
они наполняются индивидуальным
содержанием, личными чувст ва ми.
Поэтому контекст или дискурс, в
котором воплощается тот или
иной нарратив, – немаловажная
часть его существования, если не
самая главная. Если рассматри-
вать смысл слова в широком пони-
мании, дискурс – это речь в прин-
ципе, языковая деятельность и её
процесс. Однако в данной форму-
лировке термин «дискурс» ис -
поль зуется для обозначения опре-
делённого контекста, необходимо-
го при создании любого текста, как
та или иная позиция существова-
ния нарратива. В дискурсе значи-
мо как свободное проявление про-
тивоположных точек зрения – диа-
логичность, так и проявление
согласия во мнениях об одном и
том же – монологичность, обнару-
жение общего и различающегося.
Нарратив же, согласно концепции
постмодернистов, – это отчасти
дискурсивная реальность, которая
в нём и раскрывается. 

Французский теоретик литера-
туры и постмодернист Жан-Фран-
суа Лиотар называл наррацию од -

ним из возможных типов дискурса.
Свои идеи он подробно излагает в
монографии «Состояние модерна»
(5). Психологи и философы Йен-
сБрокмейер и Ром Харре описыва-
ли нарратив как «подвид дискур-
са» (3).

Таким образом, очевидно, что
понятия «нарратив» и «дискурс»
неотделимы друг от друга и сущест -
вуют параллельно. Однако дискурс
чаще всего проявляется в беседе
двух рассказчиков, там два разных
взгляда, два различных мнения
озвучены либо описаны как взгляд
на одно и то же с разных ракурсов,
по-разному оценено. Тогда как
нарратив, как уже упоминалось
выше, чаще можно отнести к
повествованию одного человека с
его личным проявленным отноше-
нием и оценкой к любым диалоги-
ческим позициям героев рассказа.
Каждое новое повествование од -
ной и той же истории совершается
человеком из разных состояний
сознания и с разным количеством
жизненного опыта, который всё
более и более возрастает и накап-
ливается у каждого человека со
временем жизни. Более того, при-
сутствует каждый раз новый слу-
шатель, тот, для кого адресовано
послание рассказа, если мы имеем
ввидуживой рассказ нарратива в
режиме живого контакта, а не
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письменно. В этой связи говорится
о присутствии рассказчика/нарра-
тора и повествуемого мира, т.е. опос -
редованности этого мира (6, с. 12).

Таким образом,наличие иного
слушателя, либо иной аудитории
слушателей уже само по себе мо -
жет внести иной эмоциональный
оттенок и повлиять на отношение
рассказчика к рассказываемому
им нарративу. И в какой-то момент
повествование начинает влиять на
нашу жизнь, контролировать ее,
мы сами становимся теми авто-
биографическими нарративами, в
которых мы “рассказываем ” (7).

Уникальность природы нарра-
тива положена в основу разраба-
тываемого в современной науке нар -
ративного подхода.Нарративный
подход складывается из идей, выд -
вигаемых в рамках разных дисцип -
лин: этнографии (К.Гирц, Э.Бру -
нер, В. ван Геннеп, В. Тернер), пси -
хологии (Дж.Брунер, Т.Сарбин,
Л.С.Выготский и др.), теории ли -
тературы (В.Пропп, М.М.Бахтин,
Н.Фрай), истории систем позна-
ния (М.Фуко, К.Герген), биологии
и теории систем (Г.Бэйтсон, У.Ма -
турана). Работу по сведению этих
идей в единое нечто, получившее
название нарративной практики,
проделали – по большей части, но
не исключительно – Майкл Уайт и
Дэвид Эпстон.

В современной психологии под -
 ходы к нарративной проблематике
можно разделить на два основных
направления – нарративная психо-
логия, или «теория» нарратива, и
психоаналитическая терапия, или
«практика» нарратива(8).Нарра-
тивный метод в психологии и тер-
мин «нарративная психология»
принадлежит американскому пси-
хологу-когнитивисту Джерому Бру -
неру. Его и психолога-криминалис -
та Теодора Сарбина можно считать
основоположниками данной гума-
нитарной отрасли. Согласно теории
Дж.Брунера, жизнь – это череда
повествований и субъективных
восприятий тех или иных историй,
цель нарратива – в субъективации
мира. Т.Сарбин же придерживается
мнения, что в нарративах соеди-
няются факты и вымысел, опреде-
ляющие опыт конкретного человека.

В психологии принимается тот
факт, что не существует никакого
всеобщего единого одинакового
для всех смысла и всегда делается
ударение на том факте, что самое
важное путешествие человека по
жизни – это открытие собственных
индивидуальных смыслов. Лич-
ный смысл – это то уникальное,
выбранное из всего многообразия,
что греет и зажигает в человеке
мотивацию жить и заниматься важ -
ной лично для него деятель-
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ностью, любить и творить, расска-
зывать детям и внукам истории из
своих путешествий в поисках лич-
ного смысла бытия.

Нагруженность нарратива лич-
ностными смыслами позволяет
использовать его для узнавания
че ловека и его глубинных затруд-
нений, конфликтов, разочарова-
ний и страхов посредством анали-
за его рассказов о них и их собст-
венной жизни. Эта специфика нар -
ратива позволяет применять его в
психотерапии.

В психотерапии также успешно
применяется нарративный подход.
Он был разработан австралийским
психологом Майклом Уайтом и
новозеландским психотерапевтом
Дэвидом Эпстоном. Суть его в том,
чтобы создать вокруг лечащегося
(клиента) определённые обстоятель -
ства, почву для создания своей
истории, с привлечением опреде-
лённых людей и совершением оп -
ределённых поступков, дабы в
итоге клиент реализовал в своей
жизни волнующий его нарратив
либо миф-сценарий, обнаруживая
по ходу свои личные смыслы на
опыте жизни. Нарративные тера-
певты сосредотачивают свою ра -
бо ту на рассказах о жизненныхсо-
бытиях и являются посредниками
в развитии и обогащении этих по -
вествований.

Методически нарративная те -
рапия включает два основных кон-
цепта – деконструкцию событий и
их осмысление посредством пос -
тановки вопросов клиенту и эмпа-
тийного взаимодействия с ним. Он
даёт возможность установить
взаи мосвязь интрапсихического и
социальной реальности.

Из всех историй какая-то вол-
нует сознание клиента на каждый
данный момент больше всех дру-
гих, является самой актуальной
для его путешествия по жизни, а
затем,прожив данную историю в
жизни на личном опыте, испыты-
вая те чувства, которые у него вы -
зывает его нарратив, человек за вер -
шает его и освобождается для про-
живания иных волнующих его нар -
ративов. Выбор нарратива край не
индивидуален. 

Если нарративнаяпсихология
считается скорее теоретической
отраслью, то в психотерапии нар-
ративный подход уже демонстри-
рует свое практическое применение.
Множество исцелений от физиче-
ских болезней происходит при
обнаружении, перерассказывании
и затем проживании значимого
для рассказчика в данный период
нарратива.На наш взгляд крайне
важно после рассказа истории
попросить слушателя пересказать
рассказчику сразу же эту историю,
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то, как он её услышал и возможно
визуализировал. Если слушатель пе -
рерассказывает историю рассказ-
чика, запомнив и повторив эмо-
ционально значимые интонации,
от ношение, смысл и может «от -
зер калить» рассказ клиента, тогда,
услышав со стороны нарратив о
самом себе или других, рассказ-
чик осознаёт степень «непохожес -
ти» чувственно-эмоциональной
заинтересованности, имеющейся
в его рассказе и пересказе слуша-
телем того же нарратива, как раз-
личны акценты и зоны личной
заинтересованности в то или иное,
как важно быть внимательно услы -
шанным и понятым, как необычно
порой увидеть вдругом свое отра-
жение. Часто через подобное отзер -
каливание рассказчик обнаружи-
вает непрояснённые, новые для
себя моменты, которые порой от -
ра жают его «слепые пятна» про-
сто через интонации и невербаль-
ное копирование эмоциональных
акцентов рассказа.

Нарратив как репрезентация
субъективной реальности – это
рефлексивный процесс личност-
ной и социокультурной идентифи-
кации, конструирование воспоми-
наний и осмысления событий. На
каждой более высокой стадии раз-
вития сознания осмысление собы-
тий из личных воспоминаний бу -

дет иным, то есть один и тот же
нар ратив будет по-разному вос-
приниматься и осмысливаться, их
понимание будет всё более и более
углубляться и расширяться. Эти
процессы характеризует динамич-
ность, изменчивость, интенциональ -
ность, в основе их лежит некий
смысл или желание.

Дж.Пикок и Д.Холланд говорят
о том,что нарративы создаются не
конкретным человеком, а форми-
руются социальными, культурны-
ми и историческими соглашения-
ми между рассказчиками и слуша-
телем(9). Поэтому темы и струк-
тура повествования и содержания
демонстрируют явления социаль-
ной реальности, в которой живёт
рассказчик. Жизненный путь и
рассказы о нём рассказчика могут
отличаться. Психология нарратива
позволяет раскрыть природу чело-
века во взаимосвязи с психологи-
ческой и социальной составляющей.
Иными словами, история жиз ни
является отражением внутреннего
мира человека и связана с истори-
ей всего человечества в её куль-
турно-историческом прочтении.
Существует различие между соци-
ально-культурными и индивиду-
ально-психологическими форма-
ми мысли в нарративе, при этом
обе позиции фундаментальны, но
неотделимы друг от друга.
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Т.Сарбин писал о том, что нар-
ративный анализ событий является
неким «заменителем» позитивист-
ского подхода к изучению внутрен -
него мира человека (10).

Таким образом, очевидно, что
нарративнаяконцепция успешно
используется практически в лю -
бых областях, изучающих челове-
ческую натуру.

По мнению некоторых учёных,
например теоретика и практика
нарративной психологии Дж.Бру-
нера, визуальный нарратив – это
не облачённая в форму текста
реальность, а структурированная
и упорядоченная речь внутри нар-
ратора, голос внутренних актов его
сознания. Этот процесс он назвал
неким способом конструирования
и установления реальности. Каж-
дый человек тестирует реальность
методом проб и ошибок, различных
действий и деятельности. Про -
тестировав какой-то конкретный
участок реальности,рассказчик
конструирует и устанавливает в
актах сознания свой уникальный
нарратив, затем устанавливает его
– вставляет в реальность свой об -
разец, обнаруженный в результате
его личного тестирования – экспе-
римента. В итоге посредством слов
просто изливается наружу ясная
картина – вывод, визуализация –
открытие чего-то, ранее не испы-

танного рассказчиком! И действи-
тельно, тогда не «буквенная» лин-
гвистическая оболочка формирует
нарратив, а последовательно изло-
женный и логически правильный
текст. Таким образом, визуализи-
ровать нарратив можно, озвучив
его: рассказав устно или написав в
виде структурированного тексто-
вого сообщения. Современные ме -
то ды психологии также предла-
гают нарисовать нарратив (напри-
мер, мультфильмы без слов и есть
прорисованный нарратив), протан -
цевать свою историю (как актер
пантомимы), либо пропеть в голо-
сах, тонах, ритме и мелодиях без
слов (нарратив в музыке), дабы
прочувствовать глубже суть нарра -
тива для рассказчика и слушателя.

Подводя итог, можно сказать,
что нарративные техники, как инс -
трумент познания, так или иначе,
нашли себе применение в боль -
шинст ве гуманитарных наук, ко -
торые изучают природу человече-
ской личности и среду его обита-
ния. Нарративы неотделимы от
субъективных человеческих оце-
нок, так же как человек неотделим
от социума, в котором формиру-
ется его индивидуальный жизнен-
ный опыт, а значит, собственное
мнение и субъективный взгляд на
окружающий мир, субъективные
смыслы бытия. Резюмируя выше-
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ПРОБЛЕМА НАРРАТИВА В СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

АБСТРАКТ

В статье дается трактовка такого термина, как нарратив; феномен
нарратива рассматривается как ключ к познанию человека, обнаруже-
нию и раскрытию направленности личности, а нарративный подход –
как своего рода деликатный инструмент, находящийся на стыке меж-
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изложенную информацию, можно
сформулировать следующее опре-
деление нарратива: нарратив – это
структурированное, логичноедля
рассказчика повествование, отра-

жающее индивидуальное вос-
приятие реальности, а также это
способ организации субъективного
опыта, попытка самоидентифика-
ции и самопрезентации личности. 
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дисциплинарных гуманитарных исследований, позволяющий глубже
понять и изучить природу человека. Раскрывается соотношение поня-
тий нарратив, рассказ и дискурс, как существующие параллельно и
неотделимые друг от друга. Подчеркивается важность аудитории при
нарративном повествовании как связь интрапсихического с социаль-
ной реальностью происходящего и взаимовлияние слушателя и рас-
сказчика; упоминается имеющий место феномен контроля пересказан-
ной автобиографией самого повествующего.

THE PROBLEM OF NARRATIVE 
IN CONTEMPORARY STUDIES

ABSTRACT

The article gives the interpretation of the term, as a narrative; narrative
phenomenon is seen as the key to human knowledge, the discovery and dis-
course of the individual focus and narrative approach - as a kind of a delicate
instrument, located at the junction of interdisciplinary humanities research,
allowing a profound study and realization of human nature. The relationship
between the concepts narrative, story and discourse, as existing in parallel
and inseparable from each other is revealed. The importance of the audience
with the narrative story is highlighted within the intrapsychic relationship
with the social reality of what is happening and interference between listener
and narrator; the phenomenon of the retelled autobiography that controls the
narrator.
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Azərbaycan dili qram ma ti ka -
sı nı öyrətməyin əsas yolları

eynilə ana dili qrammatikasını öyrət mək
üçün tətbiq olunan yollardır. Bu  rada
da ana dili dərslərində ol duğu kimi,
müəllimin izahatı, dərs lik üzərində
iş, qrammatik təhlil, müəl li min rəh -
bərliyi ilə dil faktları və misallar üzə -
rin də aparılan mü şahi dələr və əməli
çalışmalardan istifadə olun malıdı

Psixoloq-alimlər orfoqrafiya təli -
mini dil dərsinin ən mühüm sahələ -
rin dən biri hesab edirlər. Onun düz gün
təşkili orfoqrafik vərdişlərin forma laş -
masında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Orfoqrafiyanın mənimsənil mə si -
nin istər metodiki, istərsə də psixoloji
aspektdə özünəmxsus problemləri var.
Belə problemlərdən biri “orfoqrafik

sayıqlıq” və onun əcnəbi tələbələrə
aşı  lanması problemidir.

Psixoloq alimlərin orfoqrafiya və
durğu işarələrinin mənimsənilməsi
psi xolo giyasına həsr olunmuş tədqi -
qat ları göstərir ki, əcnəbi tələbələri
düz gün yazı vərdişlərinə yiyələn dir -
mək üçün onların orfoqrafik qay da -
ları bilmələri və bunun əsasında mü -
vafiq fikri iş priyomlarına yiyə lən -
mələri zəruri şərtlərdəndir. Lakin bu,
hələ kifayət deyil. 

Problemin işlənmə dərəcəsi.
D.Slobin, H.Xomski, L.V.Vıqotski
və A.A.Leontyev psixolinqvistika mə -
sələlərini dil, nitq mədəniyyəti, tə fək -
kür, ünsiyyət məsələlərini araş dır mış -
lar. A.İ.Zimnya əcnəbi tələbə lə rin
rus dilini, R.V.Özyürek isə Azər bay -
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can dilinin öyrənilməsi, onun ayrı-ayrı
aspektləri barədə tədqi qat ları ilə diq -
qəti cəlb edir.

Azərbaycan tədqiqatçıları A.Ab -
dullayev, H.İsaxanlı, M.Qurbanova
və N.Salamova Azərbaycan dilinin
tədrisi tarixi, dil problemlərinin çə -
tinlikləri, əcnəbi tələbələrə Azər bay -

can dilinin mənimsənilməsi yolla rı na
dair filoloji, pedaqoji, dilçilik as -
pektdən tədqiqatlar aparmışlar. Pro-
fessor M.Həmzəyev orfoqrafiyanın
tədrisi prosesində şagirdlərin təfək -
kü rünün formalaşması, “orfoqrafik
sayıqlıq”probleminin aşılanmasını
tədqiq etmişdir.

Məqalənin əsas məqsədi Azər bay -
 can dili qrammatikasının öy rən mə yin
sosial-psixoloji problemlərini tədqiq
etməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün
aşağıdakıları yerinə yetirmək lazım dır:

– Azərbaycan dili qram ma ti ka sı nı
öyrətməyin əsas sosial-psi xo lo ji
yollarını göstərmək;

– Əcnəbi tələbələrə “orfoqrafik
sa yıqlıq” bacarığının aşı lan ma -
sı nı təmin etmək;

– Ali məktəblərdə əcnəbi tələ bə -
lərə Azərbaycan dilini öyrət mək
məqsədi güdən proqramları təh -
 lil etmək.

Tədqiqatda Liri R.Amtxauerin in -
 tellektual struktur testlərindən, A.V.Şut -
sun FİRO-B sorğusundan isti fadə
edil mişdir. 

Əcnəbi tələbələrin intellektual in -
kişaf səviyyəsinin adaptasiya prose -

si nə təsiri səviyyəsini tədqiq etmək
üçün aşağıdakı metodlardan istifadə
edilir:

Yaş çətinlikləri testi (Ravenin me -
todu), K.Rocers və R.Daymondun
metodları, mənimsəmənin təhlili.

Təcrübə göstərir ki, bəzən əcnəbi
tələbələr orfoqrafik qaydaları bilmə -
lə rinə, fikri priyomlardan istifadə et -
mə yi bacarmalarına baxmayaraq,
yenə bu və ya digər səhvə yol verə
bi lirlər. Belə ki, müvafiq qayda üzrə
çalışmanı yerinə yetirərkən bu və ya
digər orfoqrafik qaydaya düzgün
əməl edir, lakin sonralar imla, ifadə

və ya inşa yazı prosesində həmin qay -
 da ilə əlaqədar səhvə yol verirlər.
Bu nun başlıca səbəblərindən biri
orfoqrafiya təlimi prosesində şagird -
lər də «orfoqrafik sayıqlığın» yara -
dıl ması ilə əlaqədardır. 

«Orfoqrafik sayıqlıq» yazı za ma -
nı müvafiq orfoqramı görə bilmək və
onun düzgün yazılışına əməl et mək -
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dən ibarətdir. Ona görə də müəllim
tə ləbələrə orfoq ramları görə bilmək,
onları bir-birindən fərqləndirmək,
baş qa sözlə, «orfoqrafik sayıqlıq»
bacarığı aşılamaqdır [2, s.3].

Əcnəbi tələbələrə «orfoqrafik sa -
yıqlıq» bacarığı aşılamaq üçün birinci
növbədə onlarda dil materialını mü -
şa hidə etmək bacarığını inkişaf etdir -
mək lazımdır. Bu iki bacarıq bir-bi -
rilə sıx şəkildə bağlıdır. Dil mate ria -
lı nı müşahidə etməyə alışan tələbə
müvafiq orfoqramları asanlıqla sezə
bilir və onlara aid qaydalara əməl et -
məyə çalışır. Məlum olduğu kimi,
müşahidə planlı, məqsədyönlü qav -
ra yışıdır. Ona görə də təlim pro se sin də
onları dil materialları üzərində mü şa -
 hidə aparmaq baca rığına yiyələn dir mək
və bu yolla da onlarda «orfoqrafik
sa yıqlığın» formalaş ma sına nail ol -
maq vacib şərtdir. Bunun üçün şa gird -
lərin qarşısına müvafiq qav rama məq -
sədi qoyulmalıdır [2, s. 3-4]. 

Başqa bir məqaləsində M.Həm zə -
yev göstərir ki, əcnəbi tələbələrin or foq -
rafik qaydalarını asanlaşdırmaq üçün
həmin qaydaların vurğu və intonasiya
ilə nə kimi əlaqəyə malik olduğunu izah
etmək faydalıdır. İlk dövrlərdə şagird -
 lərin (əcnəbi tə lə bə lə rin) diq qə ti ni bu
cəhətə yönəltmək, onların gə lə cəkdə
yazı zamanı hə min xüsu siy yətdən
isti fadə etmə lə rinə zəmin yaradır.

Müəllim çalışmalıdır ki, keçilmiş
qaydanı başa salarkən, bunu vurğu

və intonasiya ilə əlaqələndirərkən
on ların düzgün qavrayışlarına əsas -
lansın; öyrənilən qaydanın izahında
konkret, əyani materiallardan istifa də
etsin. Bu halda təsəvvvür yarana və
yaranmış olan həmin təsəvvürlər on -
ların yazı zamanı keçmiş olduqları
qay danı düzgün xatırlamalarına və
ya zıda səhv etməmələrinə kömək edər.

Tədqiqat prosesində aydın oldu
ki, bəzən müəllimin nitqində vurğu
və intonasiyanı düzgün işlətməməsi
əc nəbi tələbənin nitqini səhv qav ra -
masına və beləliklə yazıda da səhvə
yol verməsinə səbəb olur. Ona görə
də müəllim çalışmalıdır ki, ifadə et -
di yi cümlə və sözlərdə vurğunu və
in  to nasiyanı düzgün işlətsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, əcnəbi
tə ləbələrin də çox vaxt yazıda səhv
et mələrinə şifahi nitqlərindəki qü sur -
 lar da səbəb olur. Belə ki, tələbə cüm -
lədə və ya sözdə vurğunu düzgün iş -
lətmədikdə mürəkkəb sözün bi ti şik,
yoxsa ayrı yazılacağını müəyyən ləş -
dirə bilmir. Onu tələffüz etdiyi kimi
də yazır. Məhz bu cəhəti nəzərə ala-
raq şagirdlərin şifahi nitqlərindəki
qüsurları aradan qaldırmağa çalış -
maq lazımdır. Onların sözləri və
cüm lələri daşıdığı mənadan asılı ola-
raq düzgün vurğu və intonasiya ilə
ifadə etmələrinə nail olmaq zəruridir.

Əcnəbi tələbələr də “ki” bağ la yı -
cılarının orfoqrafiyasında çoxlu səh və
yol verdiklərinə görə bu cəhətə
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xüsusi fikir vermək lazımdır. Məlum
olduğu kimi, da, də, ki həm şəkilçi,
həm bağlayıcı, həm də ədat kimi
işlənir. Qrafik cəhətdən oxşar olan
qıcıqlandırıcıları fərqləndirmək üçün
onlarla ciddi işləmək lazım gəlir.
Xüsusilə “ki” bağlayıcısının yazılış
qaydasını mənimsəmək bir qədər
çətinlik törədir. Çünki “ki” şəkilçi
sözlə bitişik, ədat və s.bağlayıcı kimi
ayrı, mürəkkəb bağlayıcı əmələ gəl -
dikdə isə yenə də bitişik yazılır. Bü -
tün bu xüsusiyyətləri fərqləndirə
bilmək isə yenə də bitişik yazılır.
Bütün bu xüsusiyyətləri fərqləndirə
bilmək şagirddən ciddi səy tələb edir.
Bunun üçün isə mühüm amillərdən
biri vurğu və intonasiyadır. Odur ki,
müəllim şagirdlərin (əcnəbi tələbə lə -
rin) diqqətini daim bu cəhətə yönəlt -
mə lidir. Bu zaman müəllim cümlədə
verilmiş mənanı da vurğu və intonasi -
ya ilə əlaqələndirməyi unutma ma lı dır.

Belə olduqda şagirdlər (əcnəbi
tələbələr) həmin orfoqramların ya zı -
lışında səhvlərə yol verməz, düzgün
yazı vərdişlərinə əsaslı surətdə yiyə -
lənmiş olarlar [3,s. 89].

M.Həmzəyev göstərir ki, orfoqra -
fi yanın tədrisi zamanı tələbələrin tə -
fəkkürünün fəallaşdırılmasında on la rın
qarşısına fikri məqsəd qoyulmasıdır.
Fikri məqsəd lazımi cavab tələb et -
mə lidir. Tələbə bu məqsədin yerinə
yetirilməsinin əhəmiyyətini dərk
etməlidir. Fikri məqsəd tələbənin fi -

kir ləşməsinə “məlum olmayan” məsə -
lələri öyrənməsinə və eləcə də təəc -
cüb, şübhə, inamsızlıq hisslərin dən
“azad olmasına” imkan verən məq səd -
 dir. Qarşıya qoyulmuş aydın və kon-
kret şəkildə ifadə olunan fikri məq -
səd cisim və hadisəni tam, dərindən
və düzgün qavramağa, təfəkkürün
fəallaşmasına imkan verir [2, s.52].

Belə olduqda əcnəbi tələbələrin
şüurlu fəaliyyəti artır, onlar təsadüf
etdiklərini təhlil və müqayisə edirlər.
Bir sözlə, fikri məqsəd əcnəbi tə lə -
bə lərin öyrəndikləri dil materialına
şüurlu münasibət bəsləyir, onlarda
di lə maraq yaranır.

Əcnəbi tələbələrin “qarşısına fikri
məqsəd qoyulması onlarda tə fək kü -
rün fəallaşdırılmasına, təlim ma terial -
larını səmərəli şəkildə mə nim səməyə
təsir edən psixoloji şərt dir. Lakin or -
foqrafiya təlimi zamanı onların tə fək -
kü rünün fəal laş dı rıl ma sı, onların şüur -
luluğunun artırılması üçün təkcə bu
kifayət deyildir. Or foq rafiyanın təd ri si
zamanı elə yollardan da istifadə et -
mək lazımdır ki, şagirdlərin (əcnəbi
tələbələrin) fikri fəaliyyəti asanlaşsın,
bu yol onlara mü şahidə etdikləri
faktları ümu m i ləş dirməyə, müəyyən
nəticələrə gəl məyə, əqli nəticə çıxar -
mağa imkan yaratsın” [2, s.55].

Bu cür imkanın yaradılması üçün
lazım olan mühüm psixoloji şərt lər -
dən biri forfoqrafiyanın tədrisi za -
ma nı müqayisədən istifadə etməkdir. 
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Müqayisə anlamaya böyük yar -
dım göstərir, təfəkkürün fəallaş ma sı -
na kömək edir. Böyük rus pedaqoqu
K.D.Uşinski müqayisəyə yüksək qiy -
mət verərək demişdir: “…mü qa yisə
hər cür anlamın və hər bir təfəkkürün
əsasıdır. Dünyada biz hər bir şeyi
müqayisə vasitəsilə bilirik. Əgər biz
heç bir şeydən fərqlənməyən bir şeyə
rast gəlsək (əgər belə şey müm kün -
dürsə) biz həmin şeyin haqqında heç
bir söz deyə bilmərik” [7, s. 249].

Doğrudan da bu orfoqrafiyanın təd -
 risi zamanı müqayisədən istifadə or -
foqraflar arasındakı oxşarlıq və fər qi
tapmağa imkan verir, bu pro sesdə
şagird həmişə fəal olur. Öy rən diyi
oqfoqramlar arasındakı oxşarlıq və
fərqi tapmağa çalışır. Belə olduqda
isə şagird bu və ya digər orfoq ra mın
yazılışını mexaniki deyil, şüurlu ola-
raq mənimsəyir. Deməli, öyrən mə
prosesində təfəkkürü fəallaşmış olur.

Məlum olduğu kimi, müqayisə
za manı hadisələr arasındakı oxşarlıq,
ya da fərq müəyyənləşdirilir. Bu
nöq teyi-nəzərdən orfoqrafiyanın təd -
risində iki cür müqayisədən isti fadə
etmək olar: 1) oxşar orfoqrafik qay -
da ların müqayisəsi; 2) bir-birindən
fərqli olan orfoqrafik qaydaların mü -
qayisəsi [2].

Çap olunmuş mətni olduğu kimi
köçürtmək əcnəbi tələbələrə sözləri
səhvsiz yazmağı öyrədir. Bu yazı nö -
vü onları bir sıra başqa köməkçi iş -

lər dən azad edib, onun bütün diq qə -
ti ni sözlərin düzgün yazılışına yö nəlt -
diyindən, daha qənaətli yollar dan dır.

Lakin üzündən olduğu kimi kö -
çürtmənin bəzi mənfi cəhətləri də
vardır. Bu növ yazı mexaniki olur,
əcnəbi tələbəyə müstəqil düşünmək
imkanı vermir. Beləliklə də məsu liy -
yəti azalır və yazı maraqsız olur. Üzün -
dən köçürtmənin bu mənfi cəhət lə ri ni
azaltmaq üçün: 1) seçilən mətn ma -
raqlı olmalıdır; 2) əcnəbi tələbəyə
mətni mexaniki surətdə deyil, şüurlu
olaraq köçürtmək tapşırılmalıdır;
3) mətnin üzünü köçürərkən əcnəbi
tələbələrin diqqəti orfoqrafiya və
hüsn xət tələblərini gözləmyə cəlb
olun  malıdır.

XX əsrin sonlarında Azərbaycan
müstəqillik qazandıqdan sonra res pub -
likamızın xarici ölkələrlə hər tə rəfli
əlaqələri daha da genişləndi. Bununla
əlaqədar Azərbaycan dilinin təd ri si
sahəsində yeni vəzifələr irəli sürül -
dü. Azərbaycan dilinin öyrənilməsi
iki istiqamətdə zərurətə çevrildi: 

Müxtəlif funksiyaları həyata ke -
çi rən xarici vətəndaşlara Azər bay can
dilinin intensiv yolla öyrədilməsi;

Əcnəbi tələbələrə Azərbaycan di -
linin öyrədilməsi yolları.

1994-cü ildə Bakı Dövlət Uni ver -
sitetində f.ü.f.d. Məhbubə Qurba no -
va nın tərtib etdiyi “Xarici vətən daş -
la ra Azərbaycan dilinin intensiv öy -
rədilməsi” (metodik göstərişlər)
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kitabı nəşr olundu. Kitabda göstərilir
ki, xarici vətəndaşlar qısa müddətdə
Azərbaycan dilini böyük maraqla
öyrənir, bu dildə yazıb-oxuma vər -
dişi əldə edirlər. Qeyd edilir ki, pro-
qram, məhz xarici ölkə vətən daş la rı -
na dilimizin, xüsusən, danışıq dilini
az bir vaxtda öyrətmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Proqramda saatların
miqdarı verilməyib. Çünki müda -
vim lərin istəyi, mənimsəmə qabiliy -
yə tindən asılı olaraq, kursların da
müd dəti müxtəlif ola bilər.

Proqramda Azərbaycan dilinin
mənşəyi, əlifbası, səsləri və hərfləri
haqqında məlumat verilir. Azərbay -
can dilində iki səsin qrafik işarəsi k
hərfi izah edilir. Burada xarici tələ -
bələr üçün spesifik olan səslər üzə -
rin də xüsusi dayanmışdır. Müəllim
hər bir hərfə (səsə) aid bir neçə çox
işlənən və sadə söz yazıb tələffüz
edir və bu prosesin icrasını tələbədən
tələb edir. Həmin sözlərin ingiliscə
tərcüməsini tələbəyə mütləq çatdır -
maq lazımdır. Məsələn, “ə” səsinə
aid “mən”, “sən”; “g” səsinə aid
“gəl, get”; “ü” səsinə aid “gül, üç”
və s. Bu yolla onlar ilk dərslərdə təx -
mi nən 50-55 söz öyrənirlər. Sonra
dinləyicinin hər biri ayrı-ayrılıqda hə -
min sözləri tələffüz edir. Tələffüzü
çətin olan sözlərin hərəsindən bir sə -
tir yaz dırmaq daha yaxşı nəticə verə
bilər. Elə ilk dərsdə sa lam laşma və
xuda hafizləşməni, eyni zamanda

tanış ol mağı bildirən qısa cümlələr
öy rədilir. Keçilmiş sözlər növbəti
dərs də din lə yicilərdən soruşulur.
Müəl lim öy rətdiyi sözü ingiliscə
deyir, dinləyici həmin sözün tərcü -
mə sini azər bay can ca deyir. Məsələn,
hand – əl; and – və; this – bu; that
(heit) – o və s. Ümu miy yətlə, hər
dərsdə mü da vim lərə 20-25 yeni söz,
bəzi kurslarda isə hətta 35-40 təzə
söz öyrətmək olar [5, s.2-3].

Göstərilir ki, başqa dillərdən fərq -
li olaraq Azərbaycan dilində vahid hal -
lanma forması var. İsim, sifət, say,
əvəzlik, məsdər və feli sifətlərin,
təkcə cəm isimlərin hallanmasında
prinsipial fərq yoxdur. Xarici və tən -
daşlar və qeyri-azərbaycanlı tələ bə -
lər sonu q, k samitləri ilə bitən söz -
lərin yazılışında və hallanma zamanı
q, ğ, l, y keçidini mənimsəməkdə
çətinlik çəkirlər. Ona görə də belə
sözlərin hallanması üzərində xüsusi
dayanmaq lazımdır. 

Birdən ona qədər sayları yazı tax -
tasında latın qrafikası ilə yazıb oxu-
maq, sonra müdavimlərə oxutdurmaq
saydan birləşmələr düzəltmək lazımdır.

Ahəng qanununu keçməmişdən
əv vəl saitlər (incə və qalın, dodaqla-
nan və dodaqlanmayan), samitlər
(kar və cingiltili) haqqında məlumat
verilir, ahəng qanunu izah edilir. 

Azərbaycan dilində vurğunun
sözdəki yeri haqqında məlumat veri-
lir. Bəzi şəkilçilərin vurğu qəbul
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etməməsi (inkarlıq kateqoriyasının
şəkilçisi – ma, feli bağlama düzəl -
dən – madan və zərf düzəldən ya və s.).
Vurğusuna görə fərqlənən sözlər, he -
canın növləri, fərqli heca modelləri,
sözlərin sətirdən-sətrə keçirilmə qay -
daları öyrədilir. Nümunə üçün bir-iki
cümlə götürüb sözləri hecalara bö lə -
rək oxutdurmaq və sətirdən-sətrə
keç məni öyrətmək vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azər bay -
can dilində say onluq sistemə əsas -
lanır. Ondan yüzə kimi sayları yaz -
dırıb öyrətmək, say birləşmələri və
on ların oxunması təşkil olunmalıdır. 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi
haqqında məlumat verərək qeyd
edilməlidir ki, əsl Azərbaycan söz ləri
ilə yanaşı Azərbaycan dilində çox lu
ərəb, fars, rus, o cümlədən Avropa
mənşəli sözlər var. Avropa mənşəli
sözlər Azərbaycan dilinə rus dili va -
sitəsilə keçib.

Sözün tərkibinə gəldikdə onun
kök və şəkilçidən ibarət olması haq -
qında məlumat verilməli və qeyd
edilməlidir ki, şəkilçi hesabına
Azərbaycan dilində çoxlu yeni söz
yaratmaq olar. 

Diqqətə çatdırmaq lazımdır ki,
Azərbaycan dilində cins kateqoriyası
yoxdur. İsimlərdə cins fərqi leksik
yolla ifadə edilir.

İsimlərdə mənsubiyyət kateqori -
ya sı müqayisəli şəkildə (rus və ingi-
lis dili ilə) izah etmək, şəxslər ara -

sında, əşyalar arasında, şəxslərlə
əşya lar arasında (onun kitabı və s.)
mən subiyyətin mahiyyətini açmaq
çox vacibdir.

Azərbaycan dilində felin seman-
tik və qrammatik cəhətdən ən zəngin
nitq hissəsi haqqında məlumat veril -
məli məsdər (infiantiv), felin əmr for -
masını, Azərbaycan dilində felin ka -
teqoriyalarını ümumi şəkildə izah
etmək lazımdır. 

Azərbaycan dilində həftənin gün -
lərinin adı haqqında məlumat ver mək,
vaxtın saatla deyilişini şəkil əsasında
öyrətmək, hər dərsdə dinləyicilərdən
ayın taixini, həftənin hansı günü ol -
du ğunu və vaxtı soruşmaq, ve ril miş
on feli təsdiq və inkarda in diki
zamanda şəxslərə görə dəyişdirmək,
dinləyicilərə “Qrammatika dərsində”
adlı bir lətifə diktə edib yazdırmaq,
sonra tərcümə edib danışdırmaq
lazımdır.

Fellərin quruluş növləri haqqında
zərfin mənaca növləri haqqında
qismən məlumat və misallar vermək,
ev heyvanları (quşları) və vəhşi hey-
vanlar aid 20–30 yeni söz öyrətmək,
Azərbaycan təbiəti və heyvanat
aləmi haqqında dinləyicilərə məlu -
mat vermək də çox əhəmiyyətlidir.

İsmi birləşmələr haqqında bilik -
ləri möhkəmləndirdikdən sonra müəl -
lim dinlə yicilərə feli birləşmələr,
onların əmələ gəlməsi, tərkib yarat -
ma sı məlumat vermə lidir. O, qeyd
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et məlidir ki, feli sifət, feli bağlama
və məsdər Azərbaycan dilində tərkib
yarada bilər və bu tərkibdə cümlənin
bir mürəkkəb üzvü kimi çıxış edirlər. 

Əcnəbilərə məlumat verilməlidir
ki, əmr cümləsinin əmr, arzu, təhrik,
nəsihət və s. çalarları olur. Əmr
cümləsinin xəbəri, adətən, felin əmr
formasında olur. Məqsəd və intona-
siyadan asılı olaraq “buyurun”,
“yaxşı”, “çox gözəl” və s. söz və
ifadələr əmr cümlələrinə müxtəlif
məna çalarları verir. Qeyd edil mə li -
dir ki, nəqli, sual və əmr cümlələri
yüksək hiss və həyəcanla deyildikdə,
yaxud belə cümlələrdə nida iştirak
edərsə, cümlə nida cümləsinə çevrilə
bilər. 

Qoşmalara gəldikdə qoşmasının
ingilis dilində iki cür funksiya da şı -
ma sı, həmin qoşmanın Azərbay can
di lində iki cür yazılışı, qeyri-müəy -
yən əvəzliklər, ingilis dilinin inkar
əvəzliklərinin Azərbaycan dilində
ifadəsi diqqətə çatdırılmalıdır.

Danışarkən və ya yazarkən baş -
qa sının nitqini dinləyiciyə, oxucuya
çatdırmaq lazım gəlir. Başqasının
nitqi iki üsulla verilə bilər: vasitəli
və vasitəsiz. Vasitəsiz nitqi vasitəli
nit qə çevirə bilərik. Bu zaman vasi -
təsiz nitqin bütün əlamətlərini sax la -
mağa ehtiyac olmur. 

Bağlayıcısız və bağlayıcılarla
əmə lə gələn tabesiz mürəkkəb cüm -
lələr üzərində iş aparılmalı, dinlə yi -

ci lərə çiçəklər və ağaclara aid 20-30
yeni söz öyrətmək, onlarda bitkilər
aləmi haqqında təsəvvür yaratmaq,
baş və budaq cümlə məsələsi, budaq
cümlənin növləri, tabeli mürəkkəb
cümlənin tərflərini bağlayan”ki” bağ -
layıcısının rolu və əhəmiyyətindən
bəhs edilməlidir.

Qrammatik, nəzəri materialı öy rət -
mək, söz ehtiyatlarını artırmaq, ra -
bitəli nitqi inkişaf etdirmək üçün
müəllim elmi-kütləvi mətnlər də
tərtib edilməlidir. Belə mətnlərdən
biri: “Təbii sərvətlərimiz” adlan dı rıl -
sa yaxşı olar [5, s.17].

Kitabda müxtəlif mətnlər və dia-
loqlar əcnəbilərə – vətəndaşlara və
tə ləbələrə Azərbaycan dilini öyrət -
məklə respublikamızın tarixi, mədə -
niy yəti, ədəbiyyatı, təbiəti haqqında
bilikləri aşılamaqdır.

Bundan başqa Bakı Dövlət Uni -
ver sitetində yuxarıda adı çəkilən
“Nitqin inkişafı” fənni qeyd edildiyi
kimi əcnəbi tələbələri Azərbaycan
dilini öyrətmək məqsədi güdür.

Təqdim olunan proqram “Nitqin
inkişafı” fənninin proqramında nəzər -
də tutulur ki, Bakı Dövlət Univer si -
tetində təhsil alan xarici tələbələr
Azərbaycan dilində müəllimləri din -
lə mək, düzgün yazmaq və dərsləri
danışmaq vərdişlərinə yiyələnməklə
yanaşı, aydın və rəvan nitqə də malik
olmalıdırlar. Bu məqsədlə onların
Azərbaycan dilində olan mətnləri
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ifadəli oxumaları tələb olunur. Veril -
miş şeirləri əzbərləmək və auditori -
ya da hündürdən əzbər demək məs lə -
hət görülür. Proqramda yazılır: “Nit-
qin inkişafı” fənnində istifadə olunan
mətnlər sadədən mürəkkəbə doğ ru,
kiçikdən böyüyə doğru prinsipi əsa -
sında qurulmalıdır (auditori ya nın sə -
viyyəsindən, dinləyicilərin ar zu sun -
dan asılı olaraq, mətnlərdə də  yişiklik
etmək, yeni mətnlərdən is tifadə
etmək olar).

“Nitqin inkişafı” fənni Azərbay -
can dilində şifahi və yazılı nitqə yi -
yələnmək məqsədilə nəzərdə tutulan
fəndir. Bu, əsasən, bədii ədəbiyyat dan
müxtəlif tipli mətnləri ifadəli oxu maq
və yazmaq üsulu ilə aparılır. Proq ram -
da nəzərdə tutulan ədəbi parçalar
audi toriyada müəllim tərəfindən ifa -
dəli oxunur, sonra hər tələbəyə oxut-
durulur. Oxu zamanı tələbənin nit -
qin də baş verə bilən nöqsanlara diq -
qət yetirilir və sözlərin, cümlələrin
düzgün ifadəsi yerinə yetirilir. Audi-
toriyada oxunan mətnlərdən müəy yən
hissələrinin evdə dəftərə köçü rül -
məsi məsləhət görülür. Mətnlər şeir
və nəşr parçalarından ibarət olur. Şeir -
ləri əzbərləmək tələb olunmur, ancaq
əzbərləmək yaxşı olardı.

Qeyd edildiyi kimi, “Nitqin in ki -
şafı” fənnində 224 və 264 saat dərs
yükü verilir. Bu 112 dərs hesab olu-
nur. Hər iki dərs, yəni dörd saata bir
mətnin ifadəli oxunması və mənim -

sə nilməsini həyata keçirmək olar. Bu
məqsədlə azı 66 mətn seçilib cəlb
edil məlidir. Ancaq müəllimin və tə -
lə bələrin seçiminə də müəyyən qə -
dər imkan verilir. Tələbələrin yaradı -
cı lıq imkanlarına da şərait yaradılır.
Əgər biri öz şeirini və ya hekayəsini
oxu yursa, oxusun. Yəni bu dərs müəy -
yən qədər yaradıcı olmalı, bir qədər
ədəbi-bədii dərnək xarakteri daşı ma -
lı dır [2, s.3-4].

Proqramda Azərbaycan Respub -
li kasının Dövlət Himnindən baş la ya -
raq qəhrə manlarımız, mədəniyyət
nü munələrimiz, musiqi mədə niyyə ti -
miz, görkəmli şəx siyyətlərimiz, şair -
lə rimiz və mütəfəkkirlərimiz, filosof -
larımız haqqında məlumatlar və on -
la rın yaradıcılığından nümunələr öz
əksini tapmışdır.

1997-ci ildə Xəzər Univer si te tin -
də professor Hamlet İsaxanlının, El za
İsmayı lovanın və Firəngiz Nəsirova nın
müəllifi olduğu xarici vətəndaşlar və
əcnəbi tələbələr üçün “Azərbaycan
dili” dərsliyi nəşr olundu.

Dərsliyə 14 dərs daxildir. Onların
ha mısının ingiliscə qarşılığı veril miş -
dir.

Əvvəla Azərbaycan əlifbası, hərf
birləşmələri (onlara aid Azərbaycan
və ingilis dillərində misallar veril -
mək lə), imla və tələffüz verilib. Bun-
dan sonra:

Tanışlıq. Vidalaşma. 2. Müəllim.
Tələbələr. 3. Ən çox işlənən söz və
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ifadələr. 4. Müraciət formaları. 5. Pe şə.
Sənət. Mədəniyyət. 6. Saylar. 7. Dün -
ya. 8. Rənglər və geyimlər. 9. Ev və
ev əşyaları. 10. Ailə. Qo humlar. 11. Ər -
zaq məhsulları. 12. Xas sə. 13. Hava.
Təbiət hadisələri. 14. Oxu mətnləri.

Kitabın əsas məqsədi əcnəbilərə
– xarici işgüzar insanlara, diplomat-
lara əcnəbi tələbələrə Azərbaycan
dilinin danışıq və yazılı formalarını
öy rətməkdir. Hər bir dərsin sonuna
dialoqlar, oxu mətnləri verilib. 

Beləliklə, Azər baycan dilinin əc -
nəbi tələbələrə öyrədilməsi onlarda
milli mədə niy yə timizə tolerant mü -
na si bətin for malaşmasına səbəb
olur. 

Ali məktəblərdə tədris-təlim pro -
sesində azərbaycanlı və əcnəbi tələ -
bə lərin mədəniyyətlərarası əməkdaş -
lığı qarşılıqlı təsirlə yanaşı xalqların
milli özünə məx susluğunun qorun ma -
 sını da önə çəkir. Belə müna si bət lər
zamanı ikili proses baş verir. Həm
əcnəbi tələbələrin davranış, ənənə və

adətlərinə müsbət emosional müna -
si bət yaranır, həm də əcnəbi tələbələr
dilini öyrəndikləri xalqın mədəniy -
yə tinə hörmət hissilə yanaşırlar. Bir
sözlə əcnəbi və yerli tələbələr ara -
sında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı
inam və mədəniyyətlərarası əmək -
daş lıq yaranır. Belə şəraitdə yalnız
mədəniyyətlərin dialoqundan bəhs
etmək olmaz. Belə əməkdaşlıq bir-
birinə qarşı tolerantlıq, mədəniy yət -
lərin qarşılıqlı zənginləşməsinə də
səbəb olur. 

1. BDU-nun xarici tələbələrlə iş şö -
bəsi üçün (tərtib edən S.Ş.Mus ta -
fayeva). “Azərbaycan dili və ədə-
biy yatının tədrisi metodikası”.
“Nitqin inkişafı” fənninin proq ra -
mı. Bakı: Bakı Universiteti Nəş -
riy yatı, 2011, 35 s.

2. Həmzəyev M.Ə. Orfoqrafiyanın
təd risi prosesində şagirdlərin tə -
fək kürünün formalaşmasına dair//
«Azərbaycan müəllimi» jurnalı,
1964, № 6, s. 52-58.

3. Həmzəyev M.Ə. «Orfoqrafik sa -
yıq lıq» və onun aşılanması yolları
haqqında//Azərbaycan dili və ədə -
biyyatının tədrisi, 1983, № 3, s. 3–6.

4.  Həmzəyev M.Ə. Orfoqrafik qay -
da ları anlamaq və mə nim sə mək -
də vurğu və intonasiyanın rolu//
Azər baycan Dövlət Elmi-Tədqi -
qat Pedaqoji İnstitutunun əsərləri,
1962, III c., s. 81-123.

5. Xarici vətəndaşlara Azərbaycan
di linin öyrədilmə yolları (metodik
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

АБСТРАКТ

Статья изучает важность социально-психологической восприимчи-
вости во время изучения грамматики азербайджанского языка, и пока-
зывает ценность изучения орфографических правил. Автор говорит о
положительном эффекте «использования базы родного языка» во время
изучения азербайджанского, «фильтрования во время мыслительного
процесса», проведения сравнительного анализа частей речи, перевода,
осмысливания, и использования метода активного мышления. Автор
приходит к выводу, что изучение азербайджанского языка обогащает
внутренний мир иностранных студентов, и способствует возникнове-
нию теплых чувств к культуре Азербайджана. 



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
Azerbaijan. 

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

maqdadır. Bu gün demək olar ki, is -
tə nilən məktəbdə bu sahəyə cavab-
deh olan şəxsə – məktəb psixoloquna
rast gəlmək mümkündür. Mək tə bə
psixoloji xidmətin başlıca məqsəd lə -
rindən biri də şagirdlərin psixi sağ -
lam lığının təmin olunmasından iba -
rətdir.Təhsilə psixoloji xidmətdə

əsas tapşırıq – şagirdin inkişafı üçün
əlverişli psixoloji iqlimin yaradıl ma -
sın dan ibarətdir. Bu isə öz növbə sin -
də şagirdlərin həmyaşıdları və bö -
yük lərlə səmərəli ünsiyyətinin təşkili
ilə müəyyən olunur. Əlverişli psixo-
loji iqlimin yaradılması məsuliyyətli
iş olmaqla yanaşı eyni zamanda
yaradıcı işdır. Bunun üçün psixoloji
iqlimin təbiəti ilə bağlı biliklərə
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Məqalədə yeniyetmə kollektivlərində psixoloji iqlimin formalaşmasında
məktəb psixoloqunun rolundan bəhs olunur.Məlumdur ki,müsbət psixoloji
iq lim yeniyetmə kollektivlərində sağlam mühitin əsas gösəricilərindən biri-
dir. Məktəb psixoloqu öz iş təcrübəsindən istifadə edərək yeniyetmə kol -
lektivlərində psixoloji iqlimin əlverişli,istənilən səviyyədə olması üçün
lazımi tədbirlər həyata keçirə bilər. 
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malik olmaq, tənzimlənməsi yolla rı -
nı bilmək, kollektiv üzvlərinin qar şı -
lıq lı münasibətlərində doğru situa si -
yanı seçmək bacarığının olması psi-
xoloq üçün vacib cəhətlərdəndir. 

Yeniyetmə kollektivlərində əlve -
rişli psixoloji iqlimi formalaşdırmaq
və mühafizə etmək üçün məktəb psi -
xoloqları aşağıda qeyd olunan sə mə -
rəli üsullardan istifadə edə bilərlər:

– psixoloji iqlim – sinifdəki yeni -
yetmələrin birgə fəaliyyətinin,
şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı mü -
na si bətlərinin nəticəsidir. Psi-
xoloji iqlimin möhkəmlənməsi
üçün məqsəd qoymaq və uşaq -
ların birgə fəaliyyəti üçün şərait
yaratmaq, birgə tapşırıqların
yerinə yetirilməsi yolları haq -
qın da onlara informasiya ver -
mək, fəallıqlarını, təşəb büs kar -
lıq larını, yaradıcılıqlarını möh -
kəmləndirmək lazımdır;

– yeniyetmələri birləşdirmək üçün
ümumi maraqları tapmaq və
on ların əsasında ümumi işi təş -
kil etmək;

– sinfin ənənələrini formalaşdır -
maq və məktəbin ənənəvi iş lə -
rində iştirak etmək;

– əgər boş vaxt varsa – yeni yet -
mə lərin onu birlikdə keçir mə si -
nə nail olmaq: gəzintiyə çıx maq,
istirahət etmək və s. 

– hər hansı bir əhəmiyyətli hadisə
za manı kollektivin bütün

üzvlərinin birgə təəssüratına
nail olmaq, hər bir şagirdin sin-
fin emosional həyatına daxil ol -
masını təmin etmək. Bunun
üçün psixoloqun sinif və yeni -
yetmələrə münasibətində aktiv
mövqe olmalıdır;

– insani dəyərlərin sinif kol lek ti -
vi nə daxil olmasını təmin et -
mək, səmimiyyəti, xeyirxahlığı
qiymətləndirmək, neqativ emo-
siyalardan konstruktiv yolla
uzaqlaşmaq, öz fikirlərini baş -
qa larına məcbur yeritməmək, hər
kəsin maraqlarına hörmət edə -
rək ümumi nəticəyə gəl mək;

– yeniyetmələrin məktəbdə öz lə -
rini rahat hiss etmələri üçün şə -
rait yaratmaq, müəllim və şa -
girdlər arasında sabit əlverişli
münasibətlərə nail olmaq;

– kommunikativ mədəniyyəti, ün -
siyyət və əməkdaşlıq baca rıq la -
rını inkişaf etdirmək;

– qrup üzvlərinin başqa insanları
başa düşmək tələbatlarını və ba -
carıqlarını, onlara tolerant mü -
na sibət bəsləmələrini inkişaf
etdirmək.

Məktəbin praktik psixoloqunun
yeniyetmə kollektivi ilə apardığı
işlər məktəbdaxili psixoloji iqlimin
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş ən əsas
istiqamətlərdən biridir. Hesab edirik
ki, yeniyetmələrlə fərdi və qrup şə k -
lin də işləyərkən məktəb psixoloqu
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Təhsil sistemində psixoloji xid -
mətin əsas məqsədi şagirdlərin psixi
sağlamlığının qorunması və inkişaf
etdirilməsindən ibarətdir. Yeniyet -
mə nin psixi sağlamlığı onun əhval-
ru hiyyəsindən asılıdır. Emosional
gərginlik, uzun sürən mənfi emosi -
ya lar beyində durğun oyanma ocaq -
la rının yaranmasına gətirib çıxarır.
Özünübərpa mexanizmlərinin pozul -
ması zamanı durğun mənfi emo si ya -
ların daimi möhkəmləndirici, təsiri

zəif hissənin dağılmasına səbəb ola
bilər, o zaman psixosomatik və nev-
rotik narahatlıq inkişaf edir. Məlum
olduğu kimi emosional uğursuzluq
məktəb nevrozlarının, aqressiv dav -
ranışın və insanın mənəvi aləminin
bir çox deformasiyalarının əsasında
durur. Buna görə də emosional uğur -
suzluğun profilaktika və kor rek -
siyası məktəb psixoloqunun fəaliy -
yə tində əsas istiqamətlərdən birini
təşkil edir. 
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mütləq müəllim və valideynlərlə də
sıx əlaqə saxlamalıdır. Unutmaq ol -
maz ki, yeniyetmələrin psixi sağlam -
lı ğının qorunması məktəb psixoloq -
la rının əsas vəzifələrindən biridir.
Psixoloji iqlimin normal olmadığı
halda bu vəzifəni layiqincə həyata
keçirmək qeyri-mümkündür. Bu hal -
da əlverişli psixoloji şəraitin ol ma ma sı
nəticəsində yeniyetmə şəxsiyyətinin
inkişafına və təlim müvəffəqiyyəti -
nin təmin olunmasına nail olmaq
müm kün olmur. Nəticədə problemli
yeniyetmələr məsələsi meydana çı -
xır. Lakin burada əsas problem yeni -
yet mədə deyil, ona qarşı olan mü na -
sibətdə, qeyri-sağlam psixoloji iqlim -
dədir. Eyni zamanda yeniyetmələrə
psixoloji iqlimin mahiyyətini başa
salmaq lazımdır. Hər bir yeniyetmə
özü də psixoloji iqliminin formalaş -
masında rolu olduğunu bilməlidir.

Yaxşı olar ki, bununla bağlı şagird -
lərin iştirakı ilə müxtəlif tədbirlər,
dəyirmi masalar, diskussiyalar təşkil
olunsun. Məlumdur ki, yeniyetməlik
dövründə təlimə maraq nisbətən aza -
lır. Burada digər amillərlə yanaşı
yeni situasiyaya şagirdin adaptasiya
olunmasındakı çətinliklər də səbəb
olur. Adaptasiya olunmaq müddəti
nə qədər çox davam etsə, təlim ma -
raq ları da o qədər azalır. 

Psixoloji iqlimin formalaş ma sın -
da məktəb psixoloqunun əsas rolu həm
də ondan ibarətdir ki, o kollektivdə
müsbət psixoloji iqlimin yaranma -
sına mane olan amilləri vaxtında aş -
kar edə bilsin və bununla bağlı kon-
kret yol və vasiltələr irəli sürmək qa -
biliyyətinə malik olsun. Buna görə
də məktəb psixoloqu ilk növbədə öz
vəzifələrini yaxşı bilməli, nüfuzunu
möhkəmləndirməyi bacarmalıdır. 



Yeniyetmə kollektivlərində psi-
xoloji iqlimin öyrənilməsi məqsədilə
müşahidə, eksperiment və müxtəlif
psixodiaqnostik metodlardan(testlər,
anket sorğuları) istifadə olunmuşdur.
Psixoloji iqlimin formalaşmasına
mək təb psixoloqlarının hansı töhfə -
ləri verə biləcəkləri ilə bağlı Azər -
bay canın müxtəlif şəhər, rayon və
kənd məktəblərində çalışan praktik
məktəb psixoloqları ilə anket sor ğu lar
keçirilmiş, irəli sürülən maraqlı rəy
və təkliflərdən istifadə olunmuşdur. 

Sinifdə psixoloji iqlimi öyrənmək
və formalaşdırmaq üçün aşağıda kı -
lara istiqamətlənmiş psixoloji-peda-
qoji üsullardan istifadə etmək olar:

– sinfin qeyri-rəsmi strukturunu
müəyyən etmək, lideri və onun
qrupdakı rolunu müəyyənləş -
dir mək;

– sinfin rəsmi və qeyri rəsmi
struk turunu korreksiya etmək
(məsələn: rəsmi liderin təkrar
seçilməsi);

– sinfin həmrəylik səviyyəsini və
psixoloji atmosferi müəyyən
etmək;

– kollektivin həmrəyliyinə nail
olmağa istiqamətlənmiş oyun -
la rın tətbiq edilməsi;

– sinifdə konfliktlərin səbəbini
müəyyən etmək və onların kon-
struktiv həllinə nail olmaq üçün

sosial-psixoloji qaydaların tət -
biq olunması;

– şagirdlərin fərdi xüsusiy yət lə ri -
nin öyrənilməsi;

– kommunikativ bacarıqların in -
ki şafı;

– pedaqoq və sinif rəhbərinin şəx -
siy yətinin, onların pedaqoji
üslubunun şagirdlərlə qarşılıqlı
fəaliyyət təsirini müəyyən etmək;

– kollektivdə qarşılıqlı mü na si -
bət lərin sosial-psixoloji kor rek -
si yası (sosial-psixoloji treninq -
lə rin, psixoloji konsulta siya la rın
keçirilməsi). 

Sinifdə əlverişli psixoloji iqlimin
formalaşmasının yolları yeniyetmə
kollektivinin idarə olunması və for -
malaşması yolları ilə oxşarlıq təşkil
edir. İstənilən kollektiv özündə ictimai
faydalı məqsədləri ilə, birgə fəaliy -
yəti, şəxsi və qrup maraqları ilə fərq -
lənən, öz həyatını şüurlu və davamlı
təşkil edən insanların birliyini əks
etdirir. Psixoloji iqlim isə bir tə rəf -
dən kollektiv üzvləri arasında qar şı -
lıqlı fəaliyyətin xarakterini əks etdirir,
digər tərəfdən isə bunu şərtlən di rir. 

Qeyri-sağlam psixoloji iqlim
mən fi emosiyalarla bağlı olduğu üçün
yeniyetmə kollektivinin və şəxsiy yə ti -
 nin inkişafına ləngidici təsir göstərir.

Ümumiyyətlə, yeniyetmələrin sağ -
lamlıq vəziyyətlərinə təsir edən bir
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sıra amillər mövcuddur . Şagirdlərin
sağlamlıqlarına təsir edən aşağıdakı
amilləri qeyd etmək olar:

– gigiyenik amillər;
– təşkilati-pedaqoji amillər;
– psixoloji amillər. 
Psixoloji amillər içərisində mək -

təbdaxili psixoloji iqlim probleminin
özünəməxsus yeri var. Belə ki, mək -
təbdaxili psixoloji iqlimin əlve riş siz
olması yeniyetmələrin psixi sağ lam -
lıq larına təsirsiz ötüşmür. Məktəbin
ən başlıca vəzifələrindən biri isə şa -
girdlərin xoşbəxt gələcəklərinə tə mi -
nat verməkdən ibarətdir. Bunun üçün
isə ilk növbədə şagirdlərə sağ lam ol -
mağı öyrətmək lazımdır. 

Məqsəd-yeniyetmənin həm fiziki,
həm psixoloji, həm də mənəvi cə hət dən
sağlam olması üçün şərait ya ratmaq -
dan ibarətdir. Bunun üçün nəzərə
alın ması vacib olan amil lər dən ən baş -
lıcası sinifdə şəxsiyyət lərarası müs -
bət atmosferi təmin etməkdən iba rət dir.

Sinifdə əlverişli iqlimin olma ma -
sı şəxsiyyət üçün təhlükəlidir. Belə
olduqda insanda yüksək həyəcan,
aşa ğı özünüqiymətləndirmə, mü da -
fiə hissinin olmaması özünü büruzə
verir. Bütün bunlar son nəticədə şəx -
siyyətin inkişafını ləngidir. Özü nü -
ida rə inkişaf etmədikdə, sinfin bir his -
səsi və eyni şagirdlər fəal olduqda,
digərləri isə passiv müşahidəçi və ya
tənqidçi mövqeyində qaldıqda nara -
zı lıq, inciklik, bəzən paxıllıq və
hiddət hissləri baş qaldırır. Bu cür
mənfi təəssüratlar tədricən yığılaraq,
əlverişsiz psixoloji iqlimin yaran ma -
sı na səbəb olur. Bunun da nəti cə sin -
də qarşılıqlı münasibətlərdə aqressiv -
lik, və ya əksinə kollektiv üzvlərinin
məyus əhval-ruhiyyəsi özünü biruzə
verir. Psixoloji iqlimin formalaşma -
sına təkcə işə münasibət təsir etmir,
həm də qrup üzvlərinin özlərinə və
başqalarına olan münasibəti təsir
edir. 

1. Əlverişli məktəbdaxili psixoloji
iqlim şəraitində yeniyetmənin emo-
sional aləmində-xeyirxahlıq, təhlü -
kə sizlik, yaradıcılıq, yüksək əhval-
ruhiyyə, iş qabiliyyətinin artması,
azadlıq, özünütəsdiqetmə hissinin
olması diqqəti cəlb edir. Əlverişsiz
mək təbdaxili psixoloji iqlim şərai -
tində isə – təhlükə qorxusu, aqressiv-
lik, əhval-ruhiyyənin aşağı olması,

depressiya, aqressivlik, tənbəllik, qa -
palılıq özünü büruzə verir. 

2. Əlverişli məktəbdaxili psixoloji
iqlim yüksək səviyyəli təhsilə zə ma -
nət verir. Belə ki, yeniyetmə yaxşı
oxu mağa can atır, tədris material -
larını daha yaxşı mənimsəyir, şagird
psixi cəhətdən sağlam, intellektual
cəhətdən öz güc və qüvvəsinə inamlı
şəkildə inkişaf edir. Ümumtəhsil
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА ФОРМИРОВАНИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ 
В ПОДРОСТКОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

АБСТРАКТ

В статье говорится о роли школьного психолога в формировании
психологической атмосферы в подростковом коллективе. Одной из
главной роли психологической служби в школе является обеспечение
здоровой психики у школьников. 

В связи с этим в статье подробно описываются и предлагаются кон-
кретные методы и предложения. 
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müəssisələrində sağlam psixoloji iqli -
min təmin olunması pedaqoji işin ən
vacib komponentini təşkil etməklə,
sağlam gələcəyə zəmanət verir. 

3. Əlverişsiz psixoloji iqlim şa -
gird kollektivinin ümumi inkişafını
ləngidir. Orada mənfi emosiyalar,
mən fi enerji toplanır. 

Müasir dövrdə psixoloji xidmət
sahəsində praktik psixoloqun istifa də

edə biləcəyi çoxsaylı metodlar möv -
 cuddur. Onlardan istifadə et mək lə
ye niyetmə kollektivlərində psixoloji
iqlimi müsbət istiqamətdə inkişaf
etdirmək mümkündür. Lakin bu mə -
sə lənin müsbət istiqamətdə cərəyan
etməsi üçün ən başlıca cəhət psixolo-
qun şəxsi keyfiyyətlərinin və peşə
səriştəliliyinin yüksək səviyyədə
olmasından ibarətdir. 

Ədəbiyyat:



THE SCHOOL PSYCHOLOGISTS ROLE 
IN THE FORMALIZATION OF PSYCHOLOGICAL 
ATMOSPHERE IN TEENAGERS COLLECTIVES

ABSTRACT

The article is about psychologists role of role in the formalization of
psychological atmosphere in teenagers collectives. One of the main objectives
of psychological services at school is to contain the students psychological
health. There are concrete evays, advice evhich are evidely ekplained evith it. 
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