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Nəzərə almaq lazımdır ki,
еффектив фяалиййят вя гаршы-

йа гойулмуш мясялянин оператив
шякилдя йериня йетирилмяси цчцн по -
лис ямякдашлары няинки хцсуси билик,
баъарыг вя вярдишляря, ейни заман-
да мцяййян шяхси кейфиййятляря дя
ма лик олмалыдырлар. Мящз бу ся -
бяб дян mцasir шяraitdя пешяйя йа -
рар лылыг сявиййясинин диагностикасы
вя прогнозлашдырылмасы системинин
инкишафы щяр заман олдуьундан да -
ща чох актуалдыр. 

Полисдя ишляйян инсанларын пешя
йарарлылыьы ачыг-ашкар онун шяхси
фяр ди-психоложи хцсусиййятляриндян
асылыдыр. Щазырда тятбиги психолоэи-
йа сащясиндя ишляйян мцтяхяссисляр
бир тяряфдян, конкрет фярд цчцн са -
бит, тямял хцсусиййятlяr кясб едян,
диэяр тяряфдян ися фяалиййятин еффек-

тивлийи вя етибарлылыьына тясир едян фярди
давраныш реаксийалары вя психи вя -
зий йяти мцяййян едян шяхсиййят хц -
сусиййятляринин юйрянилмясиня да ща
чох диггят йетирирляр. (3, s.65). Шях-
сиййят кейфиййятляринин юйрянилмяси
юз характеринин, темпераментинин
вя доминантлыг едян психи вязийй-
ятинин хцсусиййятляриня эюря полисдя
хидмят етмяйя ня дяряъядя йарарлы
олмасы вя пешяyя етибарлы олмасынын
вя йа яксиня, етибарлы вя йарарлы
олма масынын ашкар едилмясинин еф -
фектив цсулларындан би ридир. Анъаг
бу мягсядля мяшщур методик при-
йомларын истифадя едилмяси вя йени-
ляринин ишляниб ща зыр ланмасы онлар-
дан истифадя едилмясиндя ъидди сяр-
щядлярин мцяййян едилмясини, стан-
дартлашдырма цчцн бюйцк щяъмдя
тядгигатларын апарылмасыны, мето-
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дикаларын валидлийини вя шяхси хцсу-
сиййятлярин гиймятляндирилмяси кри -
терийаларынын ишлянмясини тяляб едир. 

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, бязи
пси холожи хассяляр (темперамент, ког -
нитив стил, емосионал сабитлик vя s.)
йцк сяк вя ашаьы пешяйя йарарлылыг
сявиййясинин тязащцр етмясиня зя -
мин йарадыр, диэярляри ися (диггятин
мяркязляшмяси, мясулиййят) актив-
ляшдириъи, стимулlaшdыrыcы ролунда чы -
хыш едир. Oнлар фяалиййятин мцяййян
стил вя тяшкилини формалашдырыр, цчцн ъц
хассяляр ися (информасийанын гав ра -
ныл масы, гярар гябулунда че виклик,
психомоторика) фяалиййяти билаваси-
тя идаря едир, onun характерини vя
норматив тязащцрлярини мцяй йян
едир (4, s.105).

Pолис ямякдашларынын вя щцгуг-
мцщафизя ишчиляринин фяалиййятинин
опти мал лы ьы йалныз онларын бу сащядя
газандыглары билик, баъарыг вя вяр -
 дишлярля шяр т лян мир, бурада он ла рын
малик олдуьу фярди-психоложи хцсу-
сиййятляр дя пешя фяалий йят иня щяртя-
ряфли тясир эюстярир.

Qeyd etmяk lazыmdыr ki, pолис
ямяк дашларынын пешя фяалиййятинин
струк тур ун да фярди-психоложи хцсу -
сий  йятлярин нязяря алынмасы олдугъа
ваъиб мясялялярдян бири олмагла
йа нашы, щям дя мцасир дюврдя щц -
гуг-мцщафизя фяалиййятинин тяшкили-
нин зярури шяртляриндян бири кими чы -
хыш едир. Бу бахымдан мцхтялиф

пешя сащибляринин фяалиййятинин юзц-
нямяхсуслуьу щямин фяалиййятин
норматив тяшкили цчцн башлыъа шярт-
лярдян биридир. Лакин щямин фяа-
лиййятин юзцнцн тялябляри иля йанашы
онун иърачы ларын ын фярди-психоложи
хц сусиййятляринин бу фяалиййятин адек -
ват тяшкили цчцн мцщ цм рол ойна-
йан ъящят кими гиймятляндирмяк дя
мцм кцн дцр. Чцнки яксяр щал лар да
фярди-психоложи хцсусиййятляр фяалий -
йя тин мцвяффягиййятли тяшкили цчцн
ачар ролу ну ойнайыр.

Problemin mahiyyяti vя tяsviri.
Полис ямякядашларынын стреся да йа -
н ыг лыьын ын фярди-психоложи хцсусийй-
ятляринин юйрянилмясиня сон дюврля-
ря гядяр еля дя самбаллы тядги гатлар
щяср олунмамышдыр. Бу нун башлыъа
сябябляриндян бири полис системи нин
гапалы олмасы вя орда апарылан пси-
холожи ишлярин иътимайятя ачыгл ан -
мамасыдыр. Амма полисин фяалийй-
яти вя онун щцгуги фяалиййя ти ня
ъидди тядгиг ат лар щяср олун муш  дур.
Бу сащядя апарылымыш тядгигатлар яса -
sян ики истигамятдя груп   лаш дыр ыла биляр:
биринъиси цмцм психоложи тядгигат-
лар, икинъиси щцгуги тядгигатлар. 

Respublikamыzda B.Яliyev,
Я.Bayramov, Я.Яlizadя, И.Seyi -
dov, S.Mяcidova vя b. юz яsяrlяrin-
dя шяxsiyyяt, стресс, фярди-психоложи
хц сусиййятляр щаггында эениш мялу -
мат  вериъи монографийаларын vя tяd-
qiqatlarыn мцяллифляридир. Onlarыn
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tяdqi qa tlarы истяр цмuмпсихоложи
problemlяrin юyrяnilmяsindя, истярся
дя полисин фяалиййятинин щцгуг пси-
холоэийасы бахымындан тядгигиня
самбаллы тювщядир.

Bунларла йанашы, юлкямиздян
ха риъдя дя, бу, сащяйя щяср олунмуш
эениш тядгигатлар (T.Kerlinq, H.Seyle,
Т.Mak-Kounum, P.B.Zilberman,
N.F.Fedenko, V.L.Vasil iy ev, M.И.Dы -
yacenko, V.L.Mariшuka, S.M.Oya -
nыn, V.E.Milman, Y.Rey ko vski,
L.M.Abolin, V.V.Ro manov vя b.) 

Tədqiqatın məqsədi. Pолис ямяк -
дашларынын стреся дайанылыглыьынa
фярди-психоложи хцсусиййятлярин tяsir
dяrяcяsini юyrяnmяkdir. 

Tяdqiqatыn fяrziyйяsi. Tяdqiqat-
da belя bir fяrziyйя яsas gюtцrцl -
mцш dцr ki, полис ямякдашларынын
стреся дайанылыглыьы бир сыра амилляр-
ля йанашы, онларын фярди-психоложи
хц сусий йятляриндян асылыдыр.

Tяdqiqatыn metodlarы. Tяdqiqat-
da aшaьыdakы metodikalardan isti-
fadя edilmiшdir:

1) Шmiшek sorьusu (Xarakterin
aksentuasiyasыnы mцяyyяn edяn
sor ьu kitabчasы).

2) Ayzenk metodikasы. 
Mяlumatlarыn riyazi-statistik emalы

metodlarы vя mяrhяlяlяri 
Tяdqiqat iшindя qoyulmuш tap-

шыrыqlarыn hяlli цчцn mяlumatlarыn
araшdыrыlmasы nяticяsindя alыnan
mя   lumatlarыn emalы vя tяhlili za ma nы

mцasir riyazi statistik metodlardan
istifadя olunub – mяlumatlarыn mц -
 qayisяli vя korrelyasiya tяhlili. 

Tяdqiqat iki qrup-mцяyyяn iш
tяcrцbяsinя malik olan polis iшчilяri
vя yeni iшя gюtцrцlmцш polis iшчilяri
цzя rindя aparыlmышdыr.

Koreliyasiya tяhlilinin nяticяlяri
Яmяkdaшlarыn шяxsiyyяtinin ak -

sentuasiya tipinin diaqnostikasы
цчцn Шmiшekin sorьusundan istifa-
dя edilib. Сорьунун нязяри ясасыны
К.Леонгардын «аксентуасийалы шях-
сиййятляр» консепсiйасы тяшкил едир.
Алынмыш нятиъяляр «шяхсиййятин ак -
сентуасийа профили» шяклиндя тягдим
олунmuшdur. 

K.Леонгардын айырд етдийи ак -
сентуасийалы шяхсиййятлярин 10 типи ики
група бюлцнцр: характерин ак сен -
туасийалары (нцмайишкараня, пе дант,
лянэийян, гыъыгланан вя темперамен -
тин аксентуасийалары (эi пер тим, дис-
тим, щяйяъанлы – горхаг, тсиклотим,
аффектив, емотив).

Apardığımız tədqiqat göstərdi ki,
polis işçilərinin 10% nüma yiş kar tip
təşkil edir. Onların davranışı yцксяк
сыхышдырма габилиййяти, давранышы-
нын нцмайишкаранялийи, дирибашлыьы,
чевиклийи, асан тямас гурмасы иля
характеризя олунур. Хяйалпярястлийя,
йаланчылыьа вя рийакарлыьа, юз симасы -
нын бязядилмясиня йюнялмиш аван -
тц рцзмя, ядябазлыьа мейиллидир. Ли -
дерлийя ъан атма, танынмаг тялябаты,
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нязяря чарпмамаг перспективи ону
сыхыр. О инсанлара йцк сяк уйьунлаш-
ма габилиййяти, щягиги дярин щиссялярин
истиснасы щалында емосионал лабиллик

(цнсиййят манерасынын за щи ри йум-
шаглыьы щалында) нцмайиш етдирир. Щяд -
сиз егосентризм, щей ран  лыг, шяфгят,
пярястиш, щей рят истяйи ня зяря чарпыр.
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Шmiшek sorьusu цzrя mцqayisяli tяhliln nяticяlяri
Cяdvяl 3.1.



Peşəkar fəaliyyətinin müvəf fə qiy -
 yət səviyyəsinin müxtəlif olduğu
qrup larda şəxsi xüsusiyyətlər üzrə
mə nalı fərqlər aşağıdakı para metr lə rə
nisbətdə alınıb: İlişmə – bu gös tə rici
üzrə alınmış mənalı fərqlər (р=0,05)
göstərir ki, müəyyən iş təcrübəsinə
malik olan polis işçilərinin orta
səviyyədə ünsiyyət, usandırma, nəsi -
hət verməyə meyllilik, qara din məz lik
xasdır. Bu ilişmələr “alçaldılmış və
təhqir edilmiş” rolunu öz üzərinə
götürməklə öz ünvanlarına səslən di -
ri lən iradlardan uzun müddət mü təəs -
sir olurlar. Onlar kollektivdə
məhsuldar qarşılıqlı əlaqə qurmaqda
çətinlik çəkir və buna görə də tez-tez
xidmət yoldaşları və komandanlıqla
ixtilafda olurlar. Fikir ayrlıqları üçün
əsas səbəblər kimi onların fikrincə,
xidməti yükün ədalətsiz bölüşdürül -
məsi və onların intizamlılığı və çalış -
qanlığına qərəzli münasibətdir. Nü -
mayişkaranəlik–bu göstərici üzrə
alınmış mənalı fərqlər səviyyə sin də -
dir (р=0,001). Bu onu göstərir ki,
müəyyən iş təcrübəsinə malik olan
polis işçiləri nəinki öz dairəsində,
həm də ictimai asayişin qorunması
üz rə xidməti vəzifələrini yerinə yeti -
rərkən vətəndaşlarla asanlıqla tə mas -
da olurlar. Onlara sağlam karyerizm
xasdır – əməkdaşlar öz am bi si ya la rı -
nı gizlətmir, təşəbbüs gös tə rir, li der -
liyə can atırlar. Onlar üçün mə nəvi
təşviq tədbirləri, məsələn, təşəkkür

elan edilməsi və ya sadəcə rəhbərlik
tərəfindən təriflənmək önəmlidir.

Tədqiqat nəticəsində müəyyən
edilidi ki, yeni işə götürülmüş polis
işçilərində əhəmiyyətlilik səviyyəsi
(р=0,05). Bu göstərici bir qədər yük -
səkdir, lakin məzmunlu şəkildə inter-
pretasiya edilə bilməz. Belə ki, onun
kəmiyyət xarakteri müvafiq aksen tua -
siyasının olmasından xəbər vermir.

Coşqunluq üzrə aparılan təhlil
yeni işə götürülmüş polis işçilərində
əhəmiyyətlilik səviyyəsi (р=0,05)
əhval-ruhiyyənin ani dəyişməsinə
meyllilik və hisslərin özünü parlaq
şəkildə büruzə verməsi kimi xarakte-
rioloji cəhətlər aşkarlandı ki, bu da
şübhəsiz xidməti-döyüş tapşırıqları -
nın yerinə yetirilməsi zamanı yersiz-
dir və uzunmüddətli ezamiyyətlərdə
yoldaşlarla ünsiyyəti mürəkkəbləş di -
rir. Əlaqələrin qurulmasında səthilik
bu əməkdaşları müxtəlif asosial şəx -
siyyətlər qarşısında həssas edir. Alın -
mış nəticələri təhlil edərək belə fikrə
gəlmək olar ki, daha peşəkar-mü vəf -
fə qiyyətli əməkdaşlar ətrafdakı in san -
 lara və baş verən hadisələrə müsbət
münasibəti müəyyən edən daha yük sək
keyfiyyətlər nümayiş etdirirlər. Eyni
zamanda onlar xidmət yoldaşları tə -
rəfindən təqdirə və rəhbərliyin rəğ -
bət ləndirilməsinə daha çox ehtiyac
du yurlar.

Bununla yanaş eksperimentdə
Ay zenkin temperament tipinin öyrə -
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nilməsi metodikasından da istifadə olun -
muşdur. Burada temperament tip lə ri -
nin frustu ras iya yaşantıları ilə əlaqə -
si nin müəyyən etmək başlıca məq səd
olmuşdur. Bu metodika ilə apar dı ğı -
mız tədqiqat göstərdi ki, frustrasiya
vəziyyəti daha çox o temperament
tip lərində müşahidə olunur ki, on la -

rın hadisələrə dözüm səviy yə si aşa -
ğı dır və tez-tez hadisələrə pessimist
mü na sibət bəsləyirlər. Neyrotizmin
yük səkliyi də frustrasiya və ziy yəti nin
yaranmasını şərtləndirir. Bu baxım dan
frustrasiya vəziyyətinin dinamikliyi
ilə temperament tipləri arasında müəy -
yən asılıq olduğunu ehtimal etmək olar. 

Apardığımız rəy sorğusu və Ay -
zenk metodikasının təhlili gös tərdi ki,
polis işçilərinin temperament xü su -
siy yətləri müəyyən parametr üz rə də -
yişir. Şəkil 2-dən görünür ki, fleq ma -
tiklər başqa temperament tip lərinə gö -
rə üstünlük təşkil edir. Belə ki, rəyi
soruşulan polis işçilərinin 36%-i fleq -
 matik temperament tipinə malik ol -
muşdur. Ən aşağı temperamеnt gös -
təriciləri sanqviniklərdə müşa hi də
olunmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır
ki, kadr seçimində liderlik xüsusiy -
yət lərinə görə polis işçiləri daha do -

minatlıq kəsb edən keyfiy yət lərə gö -
rə seçilməlidir. Rəyi soru şu lanların
20% qarışıq temperament tipinə ma -
lik olmuşdur. 

Nəticələr və əməli tövsiyələr:
– Apardığımız tədqiqat göstərdi

ki, полис ямякдашларынын фярди-пси -
хо ложи хцс уси й йятляринин онларын пе -
шя фяалий  йятиня тясири йалныз пешякар
кейфиййятляринин мювъудлуьу иля
юлчцля билмяз. 

– Pешя кейфиййятляри иля йанашы
полис ямякдашларыны ишя эютцряркян
онларын фярди-психоложи хцсусиййят-
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ляри нязяря алынмалы, onlarыn stresя
dayanыqlыq sяviyyяsi mцяyyяn edil-
mяlidir. 

– Qeyd edilяn ъящятлярин нязяря
алынмамасы вя полис ямякдашлары-

нын фярди-психоложи кейфиййятляринин
имкан вердийи фяалиййят нювцндя
ча лышмамасы сонрадан онларда пешя -
кар деформасийанын йаранмасына
эя тириб чыхараъагдыр. 

1. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hü -
quq psixologiyası. Bakı: 2012, 765 c. 

2. Батаршев А.В. Темперамент и
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ностика. М.: 2001, c. 39.

3. Гуревич K.M. Профессиональ-
ная пригодность и основные
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Наука, 1970, 272 с.

4. Михайлова Т.В. Оценка и про-
гноз пригодности личного сос -
та ва специальных подразделений
МВД России к деятельнос ти в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях. Дисс. канд. психол.
наук. М.: 1990, 160 с.

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К СТРЕССУ

АБСТРАКТ

Непринятие во внимание индивидуально-психологических особен-
ностей полицейских на мероприятиях государственной важности и в
сложных ситуациях может привести к серьезным последствиям. С этой
точки зрения, крайне важно повышение устойчивости полицейских к
стрессу, и на этом основании учитывать их индивидуально-психологи-
ческие особенности. Здесь отмечается, что личность – это совокупность
индивидуальных особенностей и качеств, характера, темперамента и
способностей. Эти особенности, прежде всего, проявляются в поведе-
нии и профессиональной деятельности полицейского. Наряду с этим,
выбор профессии также зависит от темперамента и характера человека.

INFLUENCE OF INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES ON
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POLICEMEN’S STABILITY TO STRESS

ABSTRACT

No acceptance in attention of individually-psychological features of
policemen to actions of the state importance and in difficult situations can
lead to serious consequences. From this point of view, increase of policemen
stability to stress, and on this basis to consider their individually-psychological
features is the extremely important. Here it is noticed, that the person is a set
of specific features and qualities, character, temperament and abilities.
These features, firstly, are shown in behaviour and professional work of the
policeman. Along with it, the trade choice also depends on temperament and
character of the person.



Azərbaycan ictimai həyatına
dərindən daxil olmaq üçün ən güclü
vasitə Azərbaycan dilini öyrənmək -
dir. Azərbaycan xalqının təşək kü lün -
də, inki şafında müstəsna rol oyna -
yan, onun varlığının ayrılmaz atribu-
tu olan Azərbaycan dilinin nüfuzu
artmışdır. Azərbaycan dili dünyada
siyasət, mədəniyyət, elm dili, ünsiy -
yət vasitəsi kimi şöhrət qazanmışdır.

Azərbaycanda tərcümə işi ilə ya -
naşı, onun əcnəbi tələbələr tərə fin dən
mənimsənilməsi prosesini güc lən dir -
məklə, onların cəmiyyətimizə adap -
ta siyasına kömək etmiş olarıq. Təd -
qiqatlar göstərir ki, birinci kursda

təhsil alan tələbələr Azərbaycan dili-
ni həmişə uğurla mənimsəyə bil mir -
lər. Əcnəbi tələbələr öz ölkələrində
la zımi səviyyədə təhsil ala bilmə dik -
lə rindən Azərbaycan dilini lazımi sə -
viyyədə mənimsəyə bilmirlər. Şüb -
hə siz ki, əcnəbi tələbələr Azərbaycan
dilini öyrənərkən dil qabiliyyətinə və
dil fəallığına malik olmalıdırlar. Dil
qabiliyyəti dilçiliyin, dil fəallığı isə
psixolgiyanın sahəsi hesab edilir. 

Dil və onun daşıyıcısı olan əcnəbi
tələbələr arasında məhdudlaşmanın
bir neçə səviyyəsi mövcuddur. Bun-
lar real və potensial mülahizələrdir.
Bu dil qabiliyyətini təsvir etmək
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üçün zəruridir. Dünyada ana dili hər
bir xalqın, hər bir millətin mənəvi
sər vətidir. Ana dili hər xalqın var lı -
ğının mövcudluğunun əsas kompo-
nentidir. İnsan körpəlikdən mənsub
olduğu xalqın dilini laylalar, ba ya -
tılar, oxşamalar vasitəsilə mənim sə -
mə  yə başlayır. Məktəbəqədər və
mək təb yaşlarında, gənclik və ahıllıq
dövrlərini bu dillə keçirir. Hər bir
insan öz ana dilini bilməyə borclu-
dur və onu göz bəbəyi kimi qoru ma -
lı dır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan
dili dünyanın ən gözəl dillərindən
biri dir. Dilimizin axıcılığı, incəliyi
bu dili çoxlarına sevdirir. Eyni za -
man da Azərbaycan dilində çox mə -
nalı sözlər, omonim, sinonim, anto -
nim lər öz zənginliyi ilə bu dilin gö -
zəlliyini daha da artırmaqdadır. Bu
dili öyrənmək istəyən hər bir kəs
ciddi çalışmalıdır.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
dövləti müstəqillik əldə etdikdən
son ra ölkəmizə maraq daha da art -
mışdır. Bu özünü həmçinin gənclər
və yeniyetmələr arasında daha çox
göstərməyə başladı. Artıq hazırlıq
kurs ları fəaliyyətə başladı. Bu ha -
zırlıq kurslarında təhsil almaq istə -
yən əcnəbi tələbələrin sayı ildən-ilə
artmağa başlayır.

Problemin işlənmə dərəcəsi. Bəzi
tədqiqatçılar D.Slobin, H.Xomski,
L.V.Vıqotski və A.A.Leontyev psi-
xolinqvistika məsələlərini dil, nitq

mədəniyyəti, təfəkkür, ünsiyyət mə -
sələlərini araşdırmışlar. A.İ.Zimnya
əcnəbi tələbələrin rus dilini, R.V.Öz -
yürek isə Azərbaycan dilinin öyrə -
nil məsi, onun ayrı-ayrı aspektləri ba -
rədə tədqiqatları ilə diqqəti cəlb edir.

Pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda
praktik psixologiya, psixodiaqnosti-
ka, testlər və sorğulara aid xeyli təd -
qi qat əsərləri cəmləşmişdir. Bu sahə -
də praktik psixologiyanın ayrı-ayrı
as pektləri araşdırılmışdır. A.Mehra-
bian, M.Ş.Məhəmməd-Eminov prak -
 tik psixologiya test və sorğular tərtib
etmişlər.

Azərbaycan tədqiqatçıları A.Ab -
dul layev, 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 aspekt -
dən tədqiqatlar aparmışlar.

Azərbaycan tədqiqatçılarının di -
gər bir qrupu problemin ayrı-ayrı as -
pektlərini araşdırmışlar. Məsələn,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Bəxtiyar Əliyev, professorlar Əbdül
Əlizadə, Muxtar Həmzəyev, Kamilə
Əliyeva, psixologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Rəşid Cabbarov pedaqoji
psi xologiya, yaş psixologiyası, təlim
psixologiyası, təlim prosesinin mo ti -
vasiyası, təlim, tərbiyə və təhsil psi -
xo logiyası, Ə.Bayramov, S.Əmiras -
la nova, Ə.Qədirov, N.Kazımov,
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R.Məm mədzadə, A.Məmmədov, Ə.Hə   -
şimov, Ə.Paşayev və başqaları isə
özünütərbiyə, əqli inkişaf xüsu siy -
yətləri, idrak prosesi, təlimin psi xo -
logiyası məsələlərini tədqiq etmiş lər.

Göründüyü kimi, mövzunun ayrı-
ayrı aspektləri müxtəlif tədqiqatçılar
tərəfindən araşdırılsa da, əcnəbi tələ -
bə lərin Azərbaycan dilini mənimsə -
mə si pedaqoji cəhətdən hərtərəfli,
sis temli öyrənilməmişdir. Bu sahə -
dəki boşluğu doldurmaq çox önəm li -
dir və mövzunun tədqiqi olduqca ak -
tual, əhəmiyyətli və dəyərlidir.

Tədqiqatın məqsədi əcnəbi tələ -
bə lərin xarici dili mənimsəmək səviy -
yəsindəki motivasiya prosesini, adap -
tasiya məsələlərinin nəzəri-metodo-
loji əsaslarını, onların Azərbaycan
dilini öyrənmək sahə sin dəki başlıca
xüsusiyyətlərini sosial-psixoloji as pekt -
dən tədqiq etməkdir. 

Tədqiqatın vəzifələri. Bu məq -
sədə çatmaq üçün aşağıdakı və -
zifələri yerinə yetirmək lazımdır:

– problemə dair psixoloji-pedaqoji
ədəbiyyatı təhlil etmək;

– xarici dil öyrənmənin sosial-psi -
 xoloji mahiyyətini açıb gös tər mək;

– əcnəbi tələbələrin Azərbaycan
di lini öyrənməsi zamanı qar şı -
ya çıxan çətinliklərin aradan qal -
dırılması yollarını müəyyən et -
mək;

– əcnəbi tələbələrin Azərbaycan
dilini öyrənməsinin eksperi-

mental-psixoloji cəhətlərini
şərh etmək.

Tədqiqatın metodikası. Əcnəbi
tələbələrin təlim motivasiyası, adap -
ta siyası Azərbaycan dilinin öyrə nil -
məsi probleminin eksperimental-psi-
xoloji xüsusiyyətlərini və psixodiaq -
nostikasını öyrənmək üçün aşağıdakı
anket, sorğu və s. metodlardan isti -
fadə edilir:

– Təlim fəaliyyətinin mo ti va si ya sı
metodikası;

– Terminal dəyərlər sorğusu me -
to dikası.

– Həyat mənası yönümü testi.
– Liri testi.
– C.Holland testi.
– C.Kettel testi metodikası.
– Bine və Simon testi.
– R.Amtxauerin intellektual struk -

tur testi.
A.V.Şutsun FİRO-B sorğusu (şəx -

siyyətlərarası münasibətlər sorğusu).
Əcnəbi tələbələrin intellektual

inkişaf səviyyəsinin adaptasiya pro -
se sinə təsiri səviyyəsini tədqiq et -
mək üçün aşağıdakı metodlardan
istifadə edilir:

– Yaş çətinlikləri testi (Ravenin
me todu).

– K.Rocers və R.Daymondun me -
todları.

– Sosiometrik sorğular.
– Mənimsəmənin təhlili.
Əsas məzmun. Ölkəmizdəki əc -

nəbi tələbələrə Azərbaycan dilinin
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tədrisi ilə əlaqədar kitablar, dərslik -
lər çap edilməyə başladı. Bu dərs
kitabları Azərbaycandakı dərs proq -
ram larına uyğunlaşdırılmalıdır. Bun-
lar əlbəttə ki, mütəxəssislər tərəfin -
dən tədqiq edilir və sonra çapa ha -
zırlanır. Yaxın-uzaq ölkələrdən gəl -
miş tələbələr bu dili öyrənmək üçün
mütəxəssislərlə daimi ünsiyyətdə
olmalıdırlar. Onlar gündəlik dərs lə ri -
ni və tapşırıqlarını azərbaycanlı tə lə -
bələr və Azərbaycan dili müəllimləri
ilə müzakirə etməlidirlər. İlk növ -
bədə intonasiyalara, vurğulara diqqət
yetirməli və onlar dilin əhəmiyyətini
bilməlidirlər.

Azərbaycan dili ilə digər xarici
dillər arasındakı incə fərqləri tədris
pro sesində əcnəbi tələbələrə anlat-
maq lazımdır. Elə tədris bu fərqin
üzə rində qurulmalıdır. İlk növbədə
sadə və anlaşıqlı cümlələrdən isti fa -
də edərək ünsiyyət qurmaq lazımdır.
Dil öyrənən qruplar 10 nəfərdən çox
olmamalıdır. Əcnəbi tələbələrə dərs
deyən müəllimlərin səviyyəsinə və
hazırlığına da nəzarət olunmalıdır.

İlk növbədə tələbələrə nitq (da -
nışmaq) və yazmaq dərsləri keçil mə -
lidir. Müəllim özü danışmaqdan çox
tələbəni danışdırmağı bacarmalıdır
və bu sahədə daha çox səy göstər -
məlidir. Diskussiya texnikası tələ bə -
lərə düşünmək və danışmaq vər -
dişləri qazandırır ki, bu da olduqca
önəmlidir [3, s.46].

Dili öyrənmək lazımdır. Hər bir
kəsin lüğət ehtiyatının zənginləş mə -
sində dil bir xəzinədir. Bunun üçün
dili sevmək azdır, bu dildə olan
şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini,
klas siklərin yaradıcılıqlarını, müasir
döv rün ədəbiyyatını müntəzəm ola-
raq oxumaq lazımdır. Dil fikrin ən
incə cizgilərini ifadə edir. Odur ki,
hər bir dövlətin nüfuzu onun intel-
lektual sərvətindən asılıdır.

Hal-hazırda Azərbaycanda min-
lərlə tələbəyə xaricdə təhsil almaq
üçün imkan yaradılıb. Onlar təhsil
aldıqları ölkələrdə Azərbaycanı
ləya qətlə təmsil edirlər. İndi əksər
ölkə lər də diasporamız da fəaliyyət
gös tə rir. Artıq Azərbaycanın dünya
döv lət ləri arasında xüsusi yeri
vardır. Bü tün ölkələrdə səfirlik lə -
rimiz dias po ramızla birlikdə xaricdə
təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə
sıx əlaqə saxlayır, onların ölkə -
mizdən kənarda da xalqımızın adına
layiq davranışına, təhsilinə də
diqqət yetirirlər. Həmin ölkələrdə
müxtəlif xa rakterli tədbirlər keçi ri -
lir, onlara yaşadıqları və təhsil aldıq -
ları ölkələr haqqında mütəmadi mə-
lumatlar ve ri lir. Bizim ölkəmizdə də
belədir. Xaricdən gəlib bizdə təhsil
almaq istəyən gənclərə ilk növbədə
təhsil aldıqları ölkə haqqında ətraflı
mə lu mat verilir. Bakının və ölkə mi -
zin bütün gözəlliklərini xarici tələ -
bələrə əyani göstərmək onların
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şüurunda ciddi dəyişikliklərə səbəb
olur.

Gənclərimiz beynəlxalq dilləri
yaxşı bilirlər. Azərbaycan dilinin də
beynəlxalq dilə çevrilməsi arzusu
səslənir. Lakin etiraf edilir ki, “Azər -
baycan dili ingilis dili kimi bey nəl -
xalq dil ola bilməz. Bu reallığı təbii
qəbul etmək lazımdır, azı ona görə
ki, Azərbaycan sahəsinə görə çox da
böyük ölkə deyil” [1, s.12]. 

Əcnəbi tələbələr “Təhsil haq -
qında” Azərbaycan Respublikasının
2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunun
43 və 44-cü maddələrinə uyğun ola-
raq Azərbaycanda təhsil almaq hü -
ququna malikdirlər.

Aydındır ki, son dövrlərə qədər
dilçilikdə dil mücərrəd bir anlayış
kimi tədqiq edilmişdir. “Dil özündə
və özü üçün” prinsipi ilə kifayət lə -
nən struktur dilçilik məktəbi ide ya -
larının sürətlə inkişaf etməsi də za -
man etibarilə çox da uzaqda deyil.

Dilin əsas funksiyası ünsiyyət
funksiyasıdır. Çünki o, dil strukturu-
nun və inkişafının gerçəkləşməsi ba -
rəsində dəqiq anlayışlar verir. Dilin
yerdə qalan xüsusiyyətləri ünsiy yə -
tin törəmə funksiyasıdır.

İndi Azərbaycan dilinin özünə -
məx sus inkişaf qanunları ilə cilalan -
mış, kamil qrammatik quruluşu, zən -
gin söz fondu, geniş ifadə imkanları,
mükəmməl əlifbası, yüksək səviy -
yəli yazı normaları vardır. Bununla

yanaşı, ana dilimizin öyrənilməsi və
tətbiqi sahəsində hələ görüləsi işlər
çoxdur.

Tələbələrə dil təliminin məqsəd
və vəzifələrinə uyğun olaraq təhsilin
bütun pillələri aşağıdakı məzmun
xətləri üzrə təyin edilmişdir:
dinləyib – anlama va danışma, oxu,
yazı, dil qaydaları.

Dinləyib-anlama və danışma –
məz  mun xətti tələbələrdə danışanın
fik rini dinləyib-anlamaq va buna
mü nasibət bildirmək bacarığını for -
malaşdırır. İnformasiya mənbələ rin dən
alınan məlumatlara tənqidi ya naş maq,
əsas ideyanı ikinci dərəcəli ide yadan
fərqləndirmək və inandırıcı şəkildə
təqdim etmək vərdişləri aşılayır.

Yazı – məzmun xətti əcnəbi tə lə -
bənin sözləri və cümlələri aydın
(oxuna bilən şəkildə) yazmasını,
kon kret şəraitə və məqsədə uyğun
olaraq cümlələr qurmasını, fikirlərini
abzaslarla ifadə etməsini, tədricən
ilkin yazı üzrə bacarıqlar qazan ma -
sını, təsviri və mühakimə xarakterli
mətnlər qurmasını aşağıdakı təlim
nəticələrinə nail olmasını təmin edir:

– əcnəbi tələbə kiçik və böyük
hərf ləri, sözləri və cümlələri
ay dın yazır;

– müşahidə etdiyi əşya və ha di -
sələr haqqında təsviri xarakterli
kiçik həcmli mətnlər yazır;

– əməli yazılar (məktub, ərizə,
elan, divar qəzetinə məqalə,
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tərcümeyi-hal) tərtib edə bil mə -
sini nümayiş etdirir;

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

Dil qaydaları – məzmun xətti
dilimizin fonetik, leksik və qramma-
tik quruluşu ilə bağlı minimum bilik
və bacarıqlarını yığcam, sadə qayda-
lar və aydın şərhlər şəklində tə lə bə -
lərə çatdırılmasını, orfoqrafiya və
dur ğu işarələri vərdişlərin aşılan ma -
sını təmin edir:

– onların yaş həddinə uyğun zə -
ruri fonetik, leksik, qrammatik
biliklərə yiyələndiyini nümayiş
etdirir;

– seçdikləri dil faktlarını qrup laş -
dıraraq təqdim edir;

– dinlədikləri fikri anladığını nü -
mayiş etdirir;

– şifahi nitq bacarıqlarına malik
olduqlarını nümayiş etdirir;

– qarşılaşdıqları sözlərin mə na sı nı
başa düşdüklərini nümayiş etdirir.

Göründüyü kimi, bu şərtlər əc nə -
bi tələbələrdə nitq bacarığının for -
ma laşmasına, ünsiyyət mədə niy yə ti -
nə yiyələnmələrinə imkan yaradır,
nəticədə müəllim peşəsinin sosial-
psixoloji mexanizmləri artıq özünü
təlim prosesində büruzə verir.

Dilin yaxşı öyrənilməsi üçün əc -
nəbi tələbələr arasında hər sahədə
bə rabərlik təmin olunmalıdır. Təd -
risdə tələbələrin yeri çox əhəmiy -

yətli olduğundan Təhsil Nazirliyi
keyfiyyətli müəllimlər yetişdirmək
üçün dil müəllimlərinin ixtisasar tır -
ma proqramlarını yenidən nəzərdən
keçirib inkişaf etdirməlidir. Ali mək -
rəblərlə əməkdaşlıq edilərək peşəkar
müəllimlər yetişdirməlidir. Qısası,
keyfiyyətli və müasir dil müəllimləri
hazırlanmalıdır. Dilimizin keçmişi
və mədəniyyəti önə çəkilməli və
dilin ictimai həyatımızdakı əhə miy -
yəti məntiqlə əcnəbi tələbələrə izah
olunmalıdır.

İnkişaf prosesində olan ölkə miz -
də hər sahədə olduğu kimi, təhsildə
də elmi araşdırmalara yer veril mə li -
dir. Təhsil sahəsindəki problemlər
həll edilməli və mütərəqqi üsul lar -
dan istifadə olunmalıdır. Bütün bun-
lar hamısı sadəcə dövlətin vəzifəsi
deyil. Bu sahədə bütün fərdlərin,
qey ri-dövlət qurumlarının, hətta va -
li deynlərin köməyinə ehtiyac vardır»
[2, s.31].

Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan
təlim-tədris sisteminə adaptasiya sın -
da Azərbaycan dilinin mənimsənil -
məsilə yanaşı, təlim-tədris zamanı
tərbiyə işinin təşkili formaları xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Əcnəbi tələbə -
lərin tərbiyəsinin təşkili formaları
onların dil öyrənmə prosesində mü -
hüm rol oynayır. Tərbiyənin məz-
mu nunu milli və ümumbəşəri mə nə -
vi dəyərlərin məcmuusu təşkil edir.
Əcnəbi tələbələrə vətənpərvərlik
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aşılanmaqla onlarda Azərbaycana
sevgi hisləri formalaşdırılır.

Azərbaycan pedaqoji-psixoloji
prosesində əcnəbi tələbələrin tərbi -
yəsi qlobal strateji məqsəd güdür.
Tər biyə zamanı əcnəbi tələbələrin
yaş fərqi və cinsi xüsusiyyətləri nə -
zərə alınır. Bu zaman əcnəbi tələ bə -
lə rin hisslərinə, şüurlarına və davra -
nışlarına təsir göstərmək lazım gəlir.
Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədə -
ni-mənəvi, təlim-tərbiyə mühitinə
adaptasiya olunan əcnəbi tələbələr
təkcə milli pedaqoji-psixoloji tərbi -
yə nin nəticəsində milli və ümum bə -
şəri dəyərləri mənimsəmir, həm də
özü nütərbiyə vasitəsilə öz xarakteri-
ni, təbiətini, müsbət mənada dəyiş di -
rir, təkmilləşdirir və formalaşdırır.

Bunun üçün onlar öz üzərində
şüurlu, məqsədyönlü və müstəqil su -
rətdə işləməli olurlar. Özünü tər biyə
insanın özündə zehni, mənəvi, fiziki
və estetik keyfiyyətləri, adət, rəftar
və davranışı təkmilləşdirməyə yönəl -
dilmiş şüurlu və müntəzəm fəaliy yət -
dir. Yenidəntərbiyəyə nisbətən özünü -
tərbiyə daha çətin, daha kamil, daha
mürəkkəb prosesdir. Çünki ilkin
tərbiyədə də, yenidəntərbiyədə də iki
tərəfin iştirakı zəruri şərtdir. Özünü -
tərbiyə zamanı əcnəbi tələbələr tər -
bi yəçinin nəzarəti və rəhbərliyi ol -
ma  dan müstəqil, öz təşəbbüsü ilə zə -
ruri saydığı mənəvi keyfiyyətləri
mə nimsəyir. Tərbiyəçinin bilavasitə

nəzarəti olmadan, onların məsləhət -
ləri əsasında əcnəbi tələbələrin cə -
miy yət üçün faydalı keyfyyətləri
məqsədyönlü və planlı surətdə mə -
nimsənilməsi özünütərbiyədir. Özü -
nü tərbiyənin özünümüşahidə, özü -
nü dərketmə, özünütəlqin, özünü məc -
buretmə, özünənəzarət, özünütəhlil,
özünütənqid, özünüsınama və s.
üsulları var.

Yenidəntərbiyə əcnəbi tələbələrin
şəxsiyyətində, rəftar və davranışında
müşahidə edilən qüsurların, zərərli
keyfiyyətlərin aradan qaldırıl ma sı -
dır. Yenidəntərbiyə nisbətən xeyli
çətin prosesdir. Çünki yenidən tər bi yə
zamanı əcnəbi tələbələrin öz əv vəlki
mühitində formalaşmış bəzi qüsurlar
aradan qaldırılmalı və mütəmadi iş
aparılmalıdır. Müəllim bir tərəfdən
əcnəbi tələbənin şüurunda həkk olun -
muş yanlış əxlaqi və ya digər mənəvi
keyfiyyətin yanlışlığını isbat etməli,
onu inandırmalı və aradan qaldır -
mağa çalışmalı olur. Digər tərəfdən
də o, dəf edilən qüsurlu xüsusiy yət -
lə rin əvəzində yeni mühit və cəmiy -
yət üçün faydalı olan keyfiyyətləri
əcnəbi tələbələrə aşılamağa çalışır.
Əcnəbi tələbənin şüurunda və ya
dav  ranışında kök salmış zərərli əla -
mətlərin məqsədyönlü, planlı və mü -
təşəkkil surətdə ləğvi və onların əvə -
zində ictimai əhəmiyyət kəsb edən
milli və ümumbəşəri keyfiyyətlərin
ona aşılanması yenidəntərbiyədir.
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Beləliklə tərbiyə və onun tərkib
hissəsi olan özünütərbiyə və yeni -
dən  tərbiyə əcnəbi tələbələrin Azərbay -
can sosiomədəni mühitinə adap ta si -
ya sına xidmət edir. 

Əcnəbi tələbələrə xeyirxahlıqla ya -
naşılmalıdır. Xoş ovqat yara dıl ma lı dır
ki, əcnəbi tələbə öyrəndiklərini danışa
bilsin. Əsəbilik, gərginlik əc nəbi tə lə -
bə ni çaşdırır, o, bildiyini doğru-düz -
gün ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Hər
bir əcnəbi tələbənin psi xologiyasını,
fərdi xüsusiyyət lə rini bilmək lazımdır.
Dərsin gedişində bu böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Qrupda ipə-sapa yatmayan
əcnəbi tələbələrlə iş aparmaq lazımdır.

Müasir psixologiyada əcnəbi
tələbələr üçün xarici dil hesab olu-
nan Azərbaycan dilinin öyrənilmə si -
nin müasir metodikasında aktiv və
passiv üsullardan istifadə edilir. Ru -
siya tədqiqatçısı İ.İ.Rezvin özünün
“Dilin modelləri” əsərində dilin sin-
tetik modellərinə münasibətdə anali-
tik və əks modelləri fərqləndirir. Müəl -
lifin fikrincə, bu iki model dilçiliyin
iki mümkün təsviri növünə uyğun
gəlir. Bunlardan biri dil sisteminə
nitq faktlarından, ikincisi isə dil
sistemindən nitq faktlarına gedən
yoldur. Hansı şəkildə isə onlar kom -
mu nikasiyanın iki aktının aspektinə
– dinləməyə (“analiz”) və danışmağa
(sintez) uyğun gəlir” [8, s.12].

Müəllif “dərkolunan” analitik və
sintetik modelləri qarşı-qarşıya qo -

yur. Əks modellər “sintetik mo del lə -
rin əksəriyyəti üçün “qurulmuş ola
bilər” və sintetik modelləri (uyğun
olaraq) danışan və dinləyən model -
lərdən ayırır” [9, s. 5].

A.A.Leontyev İ.Rezvinin möv qe -
yini tənqid edərək göstərir ki, birin-
cisi, İ.İ.Rezvinin sistemində müxtəlif
meyarlarla fərqləndirilmiş model lə -
rin tipləri bir-birinə aydın şəkildə qar şı
qoyulmayıb. “Biz hər şeydən əvvəl
dilçilik modellərinin iki müx təlif
dönərliyi modelini nəzərdə tuturuq.

Aydındır ki, dilin tədrisi, ümu -
miyyətlə dil qabiliyyətilə əlaqədar
bizi maraqlandıran nöqteyi-nəzərə
görə, istifadə edilmiş qaydaların
xarakterinə qoyulmuş əlavə məhdu -
diyyətlərsiz belə imkanların olması
faktı olduqca az maraq doğurur.
Sadəcə olaraq deyə bilərik ki, biz ak -
tiv və passiv qrammatikanı, din lə mə
və danışmanı ayrı-ayrılıqda öyrə nə
bil mərik. Buradan müəyyən model -
lər tipinin ilkin vəziyyətinə qayıtma
vəziyyətinin məhdudlaşdırılması zə -
rurətini meydana gəlir. Bununla da
bir-birinə dönən distrubitiv model lə -
rin analitik və sintetik variantların -
dan danışmaq daha qanunauy ğun dur,
lakin bu mənada dönməyi, de yək ki,
dəyişən sintetik və nəzəri çoxlu ana-
litik modeli nəzərdən keçir mək düz -
gün deyildir” [7, s.59-60].

Müəllif ikincisi analizin nəticə lə -
rinin və sintezin əsas materialının
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bir-birilə eyni olmadığını göstərir.
Analiz və sintezin kommunikativləri
kimi nitqin qavrama şərtilə nitqin
motivasiyasının müxtəlif növləri bir-
birindən ayrıla bilər.

Üçüncüsü, linqvistik analitik mo -
del və müfaviq olaraq sintetik tip
psixoloji və psixolinqvistik reallığı
əks etdirmir. Buna səbəb odur ki,
nitq fəaliyyəti doğma və yad dillərə
laqeyddir. Bu həmişə mühüm əmə -
liy yatlar sistemidir.

Görkəmli Rusiya alimi L.V.Şerba
aktiv və passiv qrammatikanı dilçilik
əsasında fərqləndirsə də o, psixoloji
əhəmiyyəti də daşıyır. Şerbanın fik -
rincə: “Passiv qrammatika hər hansı
dilin quruluş elementlərinin əhəmiy -
yətini, funksiyalarını onları forma la -
rından, daha doğrusu onların xarici
tərəflərindən çıxış edərək öyrənir.
Ak tiv qrammatika bu formaların
tətbiq edilməsini öyrədir” [11, s. 84]. 

Göründüyü kimi, əcnəbi tələbə -
lərə Azərbaycan dilinin xarici dil
kimi tədrisi zamanı aktiv və passiv
qrammatikanın dinləmə, danış ma,
yaz manın vəhdəti – bununla Azər -
bay can cəmiyyətinə və təlim-tədris
pro sesinə adaptasiyası prosesi real -
laşmış olur. Çünki adaptasiya fəal
fəaliyyət üçün zəmin rolu oynayır,
eyni zamanda onun səmərəliliyinin
zəruri şərtidir. Adaptasiyanın əcnəbi

tələbələrin bu və ya digər sosial rolu
yerinə yetirməkdə müsbət əhəmiy -
yəti bundadır. 

Nəticə və tövsiyələr.Bütün bu
adaptasiya formaları, eləcə də əqli
fəaliyyətin göstəricisi olan intellek-
tual inkişaf səviyyəsi və idraki fəa -
liy yətinin tənzimləmə funksiyası
olan diqqət vasitəsilə əcnəbi tə lə -
bələr tədrisdə uğurlar qazanar, Azər -
baycan dilini dərindən öyrənərək
qar şılarına qoyduqları məqsədə –
ixti saslarına uyğun fənləri də də rin -
dən mənimsəyə bilərlər. Əcnəbi tələ -
bələrin Azərbaycan cəmiyyətinə və
təhsil prosesinə adaptasiyası uzun
çəkən proses olub onların ölkəmizdə
təhsil aldıqları və yaşadıqları dövrdə
davam edir. Əcnəbi tələbənin uğur -
ları bir çox amillərdən asılıdır ki, bu -
rada əqli fəaliyyətin əsas göstə ri ci lə -
rindən biri olan intellektual inkişaf
əsas yer tutur.

Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan
ali məktəblərində uğur qazanma sın -
da Azərbaycan dilinin öyrənilməsi
məsələsi əsas və başlıca yer tutur. Bu
sahədə çətinliklər, səhvlər özünü
göstərsə də peşəkar müəllimlər bu
çətinlikləri aradan qaldırmağı baca -
rırlar. Bütün ali məktəblərin əcnəbi
tələbələr üçün hazırlıq kurslarında
xüsusi proqramlar, dərs vəsaitləri
hazırlanmışdır.
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РОЛЬ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА 

АБСТРАКТ

Статья исследует социально-психологические проблемы иностран-
ных студентов в процессе их адаптации к азербайджанской обществен-
но-культурной жизни, необходимость изучения азербайджанского
языка, проблемы перевода, способности к изучению языка и их общий
уровень интеллектуального развития. Автор показывает важность на -
ли чия соотвествующего уровня интеллектуального развития иностран-
ных студентов, которые поставили себе целью свободно овладеть пись-
менным и разговорным азербайджанским языком, и выражает уверен-
ность, что студенты, имеющие соответствующий уровень интеллекту-
ального развития и нужный уровень внимательности смогут успешно
выучить азербайджанский. 
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THE ROLE OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT 
OF FOREIGN STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING 

AZERBAIJANI LANGUAGE

ABSTRACT

The article investigates socio-psychological problems of foreign students
during their adaptation to Azerbaijan’s socio-cultural life, the necessity of
learning the language, translation problem solving, language ability and
their intellectual development level. The author shows the importance of the
relevant intellectual development of the foreign students if they want to
learn to speak and write in Azerbaijani fluently, and is confident that stu-
dents with relevant intellectual development combined with the appropriate
level of attention can successfully learn Azerbaijani language.

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



Məqalədə nəzəri istiqamət üz -
rə koqnitiv üslubun qərar qə -

buluna təsirinin psixoloji aspekt ləri
araşdırılmışdır. Koqnitiv üslub dan
nə zaman və nə üçün istifadə olun du ğu
göstərilmişdir. İdarəetmə qərarla rı nın
keyfiyyət səviyyəsi və qəbulu üsul ları
qərar qəbulu edən subyektin psixoloji
vəziyyətindən ası lılığı müəy yən edil -

mişdir. Alim lə rin, təd qi qatçıların irəli
sürdükləri nə zəriy yə lərə əsaslanan mə -
qalədə koqnitiv üslubun idarə et mə qə -
rar la rı nın qə bu lunda rolunun əvəz -
edil məz olduğu, idarəetmə qərar la -
rının mahiyyətinin anlaşılmasında
qə rar la rın hazır lan ma sı və qəbulu
pro  ses lərinə təsir gös tərən amillər
həlledici mövqeyi qeyd olunmuşdur. 

Məlumdur ki, qərar qəbulu ilə
bağlı təkrarlanan situasiyalarda insa -
nın (rəhbərin) davranışı dayanıqlılıq
keyfiyyəti əks edir ki, bunun da psixo -
loji əsasında qərar qəbulunun müəy -
yən üslubu dayanır. Və, bu üslublar
koqnitiv, emosional və iradəvi pro -

ses  lərin inteqrasiya səviyyəsinin
müx təlifliyi ilə xarakterizə olunurlar.
Bununla bahəm, qərar qəbulu üslub -
larına iyerarxik sistem (individual
fəaliyyət üslubu və şəxsi təşkilin xü -
su siyyətləri ilə əlaqədə olan), fəa liy -
yət üslubu, inteqral indi vi dual lığın
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sistemyaradan funksiyası kimi ba xı -
la bilər. 

Qərar qəbulunun üslub xüsusiy yət -
 lərinin məntiqi əsasları şəxsiy yət lə
situasiyanın qarşılıqlı təsiri pro se sin -
dən qaynaqlanır. Qarşılıqlı təsirin
“bərabərləşdirilməsi” iki yolla hə ya -
ta keçirilir:

1. Ətraf mühitin zəifliyinin
təsviri;

2. İnsan təbiətinin potensiallığı
və çevikliyinin müxtəlif sə viy -
yə lə ri ni əks etdirən psixoloji
nə zə riyyənin qu rulması. 

Aydındır kı, yalnız bu yolla qərar
qəbulu prosesinin xüsusiyyətlərini aş -
karlamaq mümkündür. 

Qərar qəbulu prosesinin insanın
ətraf aləmlə qarşılıqlı təsiri kimi araş -
dırılması iki mühüm məqamı orta lı -
ğa çıxarmağa imkan verir: 1) Prob -
lemli situasiyanın ilkin qiy -
mətləndirilməsi, obrazın ya ra dıl ması;
2) Situasiyanın dəyişdirilməsi.
[В.Франкл (1990)] İki tərəf ara sın -
dakı qarşılıqlı təsir kimi araşdırılan
qərar qəbulundakı koq nitiv kom po -
nentə şüurun struktur təşkili xüsu siy -
yətləri prizmasında baxıla bilər.
Situa siyanın dərkedilməsi və fəaliy -
yət strategiyasının for ma laş dırılması
ilə bağlı koqnitiv proseslərin formal
– dinamik xarakteristikası kimi koq-
nitiv üslub çıxış edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, koqnitiv
üslubun təbiəti ilə bağlı tam şəkildə

anlaşılmaya hələ də, nail olunmamış
və bu aspektdən yekdillik yoxdur.
Bəzi tədqiqatlarda göstərilir ki, koq-
nitiv üslub beynin yarımkürələri ara -
sındakı assimmetriya, intellektin sə -
viyyəsi, temperamentin xassələri və
şəxsiyyətin motivasiyası ilə əlaqə də -
dir. [11,s.56] Digər tərəfdən, qeyd
edi lir ki, koqnitiv üslub – sosio-mə -
 də ni amillərin təsiri altında for ma la -
şan yaranışdır. [12,s. 78-81]

Beləliklə koqnitiv üslub – indivi -
dual lığın baza xarakteristikaları sı -
rasına daxildir. Koqnitiv üslub: 

1. Bioloji və sosio – mədəni amil -
lə rin mürəkkəb qarşılıqlı təsi ri -
ni özün də ehtiva edir; 

2. Üslub parametrləri indivi dual -
lığın çoxsaylı müxtəlif psixolo-
ji xarakteristikaları (sensomo-
torika, psixofizioloji xarakteri-
stika, temperament) ilə korrel -
yasiya bağlılığındadır. [1,
səh310]

3. İndividual xassələrin bütün sə -
viy yələri ilə əlaqədədir, indivi-
dual fəaliyyət üslubuna təsir
gös tərir, eyni zamanda, həmin
üs lubdan asılıqdadır. [3,səh
105]

4. İndividual variativliyə malik-
dir, hər hansı bir fəaliyyətin
mü vəffəqiyyətliliyinə aidiyyəti
var və insan biliyi, bacarığı ilə
eyniyyətdə deyildir. [10,səh
154]
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İdarəetmə qərarlarının mahiy yə -
tinin anlaşılmasında qərarların hazır -
lanması və qəbulu proseslərinə təsir
göstərən amillər həlledici rol oy na -
yırlar. O.Kulaqin [14,s.184]yazır ki,
sözügedən amilləri iki böyük qrupda
birləşdirmək olar: 1) situasiyalı; 2) şəx -
si. Məhz ikinci qrup amillər – ələl xü -
sus rəhbərin şəxsi özəllikləri, bi rin ci
qrupla müqayisədə, daha az saylı
tədqiqatlarda özünə yer ala bil mişdir. 

Aydındır ki, insanların psixoloji
fəaliyyət kifayət qədər mürəkkəb
məz muna və struktura malikdir və
bu aspektdən həmin fəaliyyətin psixi
proseslər məcmusu kimi təqdimatı,
onun araşdırılması və öyrənilməsi
nöqteyi-nəzərindən zəruri metodoloji
tələb kimi ortalığa çıxır. 

Psixi proseslər, bir qayda olaraq,
üç qrupa bölünür:

1) İdrak prosesi (koqnitiv): Qərar
qəbulu prosesində həlledici əhəmiy -
yət daşıyır. Bu prosesə aşağıdakılar
şamil edilir:

– Duyğu, qavrayış, hafizə, təfək -
kür, təxəyyül, diqqət. 

Qərar qəbulu yaxud seçim prob -
le minin həllində istifadə olunan in -
formasiyanın qəbulu, saxlanması və
emalı məhs bu proseslər vasitəsilə
həyata keçirilir.

2) İradəvi proses;
3) Emosional proses.
Koqnitiv üslubun əsas funksiya -

la rına aşağıdakılar aid edilir: 1) Adap -

tasiya: individuallığın sosial, mühit
və fəaliyyətin tələblərinə uyğunlaş -
dı rılması; 2) Kompensator: forma -
laş ma individuallığın güclü tərəf lə ri -
nə istinadla və zəif tərəflərin nəzərə
alınması ilə aparılır; 3) Sistemyarat-
ma: bir tərəfdən, individuallğın əv -
vəllər formalaşmış xarakteristikası
əsa sında üslubun formalaşmasına şə -
rait yaradır, digər tərəfdən isə insa -
nın davranışının çoxsaylı aspekt lə ri -
nə təsir göstərir; 4) Özünüifadə: dav -
ra nış manerası yaxud fəaliyyətin
həyata keçirilməsinin imkanı verir;
Özünüifadə funksiyası – koqnitiv üs -
lubun ünsiyyət sferasında real insanı
davranışının variativliyinə təsiri
prob leminin yetərli səviyyədə
olmayan öyrənilməsi məsələsi ilə
bağlı dır. Eyni zamanda, belə bir ehti-
mal möv cuddur ki, hiss (sensor)
girişdə ob yekt lərin differensasiyası
çıxışda dav  ranış reaksiyalarının dif -
feren sa si ya sına gətirib çıxaracaq dır. 

İdarəetmə qərarlarının keyfiyyət
səviyyəsi və qəbulu üsulları qərar
qəbulu edən subyektin (rəhbərin)
psixoloji vəziyyətindən düzmü tə na -
sib asılılıqdadır. 

Müasir psixologiyada psixi və -
ziy yət hansısa faydalı nəticələrə çat -
ma yönümündə insanın daxili və xa -
ri ci stimullara verdiyi cavab reak si ya sı
kimi başa düşülür. Bu aspekt dən,
psi xi vəziyyəti xarakterizə edən lərin
bir qrupu, məsələn, yorğunluq, apa-
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tiya, depressiya və s. idrak prosesinə
(təfəkkür, hissetmə və s.) mənfi təsir
göstərməklə qəbul edilən qərarların
keyfiyyət səviyyəsini aşağı salırlar.
Digər tərəfdən, müsbət qəbul edi -
lənlər, məsələn, eyforiya psixi pro -
ses lərin normal gedişini poza, situa -
siyanın obyektiv qiymətləndiril mə si -
nə imkan verməyə və yekun etibari
ilə qərarların keyfiyyətinə mənfi işa -
rəli təsir göstərə bilər. 

Psixi xassələr yaxud psixikanın
keyfiyyət məzmunu qərar qəbulu
pro sesində daha çox dayanıqlı amil -
lər kimi çıxış edirlər. İndividumun
psi xi xassələr çoxluğu, adətən iki
sin fə ayrılır:

1. Ümumi xassələr: Psixikanın
bütün insanlara xas olan ən ti -
pik və fundamental xüsusiy yət -
 ləri və hər şeydən əvvəl, infor -
ma siyanın saxlanması və emalı
prosesində individual im kan -
ların məhdudluğu; Məsələn,
məlumdur ki, qısamüddətli
yaddaşın həcmcə məhdudluğu
seçim anında baxılan alternativ
variantların sayı azalır: real
olaraq, 4–5 variant ( o da, nadir
hallarda) nəzərdən keçirilir;

2. İndividual xassələrə şəx siy yə -
tin ümumi xarakteristikasının
keyfiyyətcə özünəməxsusluğu,
konkret formaları və təzahür
də rəcəsi aid edilir. Məsələn,
in formasiyanın emal tezliyi

ək sər individumlar üçün müəy -
yən məhdudluq – ölçüləri nöq -
teyi-nəzərdən – hamı üçün ey -
ni deyildir. Qərar qəbulu pro -
sesinə təsir dərəcəsini adekvat
şəkildə anlamaq məqsədilə
individual xassələri iki qrupa
ayırmaq olar: 

– Hissəvi xassələr: konkret indi-
vidumda ayrı-ayrı psixi pro ses -
lərin ifadə olunma dərəcəsi və
inkişaf səviyyəsi.

– Xassələrin sintetik təzahürü:
temperament; xarakter; qabi liy -
yət; şəxsi yönümlülük.

Tədqiqatlar göstərir ki, sadalanan -
lar qərar qəbulunun individual üs lu -
bunun formalaşmasına birbaşa, qə -
bul edilən qərarların keyfiyyət sə viy -
yəsinə isə dolayısı ilə təsir gös tə rir lər.

Qərar qəbulu prosesinə əhəmiy yət li
dərəcədə təsir göstərə bilənlər sı ra -
sın da üstünlüklər sistemi, şəxsiy yə -
tin iddialılıq dərəcəsi və koqnitiv
üslubu xüsusi yer tutur. 

İndividiumun həyat təcrübəsi,
psixi xassələri, təhsili və tərbiyəsinin
xarakterik xüsusiyyətləri əsasında
formalaşan üstünlüklər sistemi, fərdi
dəyərləri inamı, ətrafa baxışlarını və
mənafeləri məcmu halda özündə
ehtiva edir. Bu anlamda hər bir fərdi
üstünlüklər unikal xarakter daşıyır.
Və, seçim anında yaxud qərar qəbulu
prosesində “işə düşür”. Bu prosesin
mütəmadi səciyyə daşıması, yəni
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daima təkrarlanması üstünlüklər sis -
te minin həmişə aktiv olmasını şərt -
lən dirir. 

Qərar qəbulu prosesinə əhəmiy -
yət li şəkildə təsir göstərən və indivi-
dual psixi xassələrlə birbaşa bağ lı -
lıq da olan digər bir amil şəxsiyyətin
iddialılıq səviyyəsidir: Hansı mü rək -
kəblikdə olan problemin həllində
özünü bacarıqlı hesab etmək dərə cə -
si. Yəni, insanın öz potensial imkan -
la rını qiymətləndirmə səviyyəsi məhz
həmin individiumun iddiallıq səviy -
yəsini əks etdirir. 

Adətən, iki formada təzahür edir:
Xüsusi (hissəvi) – müəyyən fəaliy -
yət sferalarında (məs:iqtisadiyyat,
siyasət, elm və s.); Ümumi – insanın
həyatı və fəaliyyətinin əksər istiqa -
mət lərində, ikinci halda, iddialılıq
sə viyyəsi insan özünü bir şəxsiyyət
kimi qiymətləndirməsinə istinad edir. 

Nəhayət, qərar qəbulu prosesi ilə
əla qədar şəxsi xassələr sırasında koq-
nitiv üslub əlahiddə əhəmiyyət kəsb
edir. Ən sadə anlamda koqnitiv üslub –
insanın intellektual fəaliyyə tin də in -
di vidual fərqliliklər kimi başa dü şü -
lür. Ənənəvi intellektual ba ca rıq lar dan
(fikri məsələlərin tez və dəqiq həlli)
fərqli olaraq, koqnitiv üslub – proble-
min hansı üsullarla həll edildiyinə təsir
göstərir. Daha kon kret şəkildə ifadə etsək:

– İntellektual qabiliyyət – infor ma   -
 siya emalı proseslərinin effek -
 tiv li yinə;

Koqnitiv üslub isə, bu proseslərin
idarəedilməsinə, başqa sözlə, məsə -
lə nin həlli anında informasiya ema lı -
nın bu və ya digər üsullarının seçil -
mə si ilə “məşğul olur”. Eyni zaman-
da, digər qabiliyyətlər kimi, koqnitiv
üslub da genetik səciyyəlidir, amma,
onlardan fərqli olaraq, zaman axını
sürəcində inkişaf etmir, yalnız güc lə -
nir və “ağırlaşır”. Bu mənada, koqni-
tiv üslub dərketmə fəaliy yə ti nin da xi li
təşkili üsulu kimi də səciyyələndirilə
bilər. Ümumiyyətlə, belə bir qənaət
var ki, koqnitiv üslub – intellektual
qabiliyyətlərin xüsusi növü olmaqla,
problemlərin həllinin tezliyi və düz -
gün lüyünə nail olma hazırlığını
deyil, rəhbərin öz fəaliyyətini təşkil
etmə və informasiya emalı proses lə -
ri nə nəzarəti həyata keçirmə anla mı -
nı daşıyır. Koqnitiv üslub – iki ifrat
“qütb” arasındakı diapazon kimi
müxtəlif parametrlər əsasında müəy -
yənləşdirilir. 

“Koqnitiv üslub” anlayışı ilk dəfə
məhz psixologiyada elmi dövriyyəyə
daxil edilib. Bir sıra tədqiqatlarda
sözügedən anla yı şın təkamülü prose-
sini – təkcə zaman ölçüləri ilə deyil,
həm də semantik mənatutumu aspekt -
 dən – üç mərhələyə bölürlər. [15, s.126]

1. İlkin mərhələdə üslub – şəx -
siy yət psixologiyası konteks -
tin də – insanın öz sosial ətrafı
ilə fərdi özünə xas üsullarla
qar şılıqlı təsirinin təsviri rakur-
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sundan nəzərdən keçirilirdi.
(A.Adler, Q.Olport) Başqa
sözlə, üslub – fərdin psixoloji
inkişafının yük sək səviyyəsi -
nin təzahürü aspek tində götü -
rü lür və şəxsi xassə kimi inter-
pretasiya olunurdu. Eləcə də,
əsas diqqət davranışın fərdi as -
pekt lə rinin mühümlülüyü üzə -
rində cəm lə şir və daha çox
keyfiyyət səciyyəsi da şıyırdı.

2. İkinci mərhələ – üslubun təka-
mülü prosesində XX əsrin
orta larında meydana çıxdı.
Məhz bu mərhələdə “koqnitiv
üslub” anlayışı yarandı. Bu
dövr də koqnitiv üslub – infor-
masiya emalının fərdi özünə
məxsus üsullarla həyata ke çi -
rilməsi kimi şərh edilir. [13,
s.143-145]

Və, nəhayət, üçüncü mərhələdə
(XX əsrin sonları) üslub “anlayışının
hiperümumiləşdirilməsi” təmayülü
[6,s.131] formalaşdı. Özündə çox -
saylı konkret koqnitiv üslubları ehti-
va edən metaanlayış ortalığa qoyul-
du. Yəni, faktiki olaraq, üslubla psi-
xoloji fəaliyyətdəki fərdi fərqlilik lə -
rin eyniləşdirilməsi baş verdi.

M.Xolodnaya koqnitiv üslubu
intellektual fəaliyyətin prossesual
xarakteristikasl kimi səciyyələndirir:
“ Koqnitiv üslub – dünyanın indivi-
dual “mənzərəsini” qurmağa imkan
ve rən incə instrumentlərdir”.[3,səh

67] L.Qurova [Л.Л.Гурова (1991)]
ya  zırdı ki, koqnitiv üslub – “... fəa -
liy yət strategiyasının seçiminə təsir
göstərməklə, qərar qəbulunun koqni-
tiv mexanizmlərinin tərkib hissəsi
kimi çıxış edir”.

Digər baxışlara görə, koqnitiv
üslubun interpretasiyası individual
üslub anlayışı ilə sıx bağlılıqdadır.
Başqa sözlər, koqnitiv üslub – indi-
vidual üslubun xüsusi forması kimi
çıxış edir. E.A.Klimanın fikrincə, fəa -
liy yət üslublarının təzahürü çox say -
lıdır. “... individual üslub dedikdə,
insanın fərqli fəaliyyət əlamətlərinin
(şəxsiyyətin xüsusiyyətləri ilə bağ lı -
lıq da) bütöv biz sistemini başa düş -
mək lazımdır”. [4,səh47]

A.B.Libinə görə isə, koqnitiv
üslub – şəxsiyyətin xarakteristika sı nın
formal – dimanik və inteqral xas səsi
kimi individual üslubun tərkibi ün sür -
lərindən biridir. O, şəxsiyyətin struk-
turunun formal – dimanik mo de linin
4 əsas inteqral parametrlərini göstərir:
temperament, üslub, qabi liy yət (in tel -
lekt daxil olmaqla) və xa rakter. Üs -
lu bun fəaliyyəti – müxtəlif psixoloji
yaranışların parametrləri ara sında qar -
şılıqlı əlaqələrlə əlaqə lə nən me xa nizm -
lər vasitəsilə təmin olu  nur: tempera-
ment →intellekt, xarakter → qabiliy -
yət, qabiliyyət → tempe rament, tem-
perament→xarakter. [5,səh.182]

Problemlərin qoyuluşu və həlli
üslubları (təfəkkür üslubu, intellek-
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tual üslub) dedikdə, individual özü -
nə xas üsullarla problemli situasi ya nın
aşkarlanması və formalaşdırıl ma sı,
onun həlli vasitələrinin axtarışı üsul -
ları başa düşülür. Hər hansı bir prob -
lemə münasibətdə insanın yaradıcı
yanaşma və müstəqillik dərəcəsin -
dən asılı olaraq təfəkkürün aşağıdakı
üslubları fərqləndirilir: Adaptiv, ev -
ristik, tədqiqat, innovativ və məna -
ya  radan üslublar. [6,səh.311]

Dərketmə üslublarıl informatika -
nın bu və ya digər formada təqdi mi -
nin ifadə tərsində, intellektual nəza -
rət mexanizminin formalaşmasında,
problemlərin qoyuluşu və həlli üsul -
larının individuallıq dərəcəsin də,
eləcə də koqnitiv və affektiv təcrü bə -
nin inteqrasiya dərəcəsindən təzahür
edirlər. 

Koqnitiv üslubun növ müx tə lif li -
yinə aşağıdakıları aid edirlər:

1. Sahə asılılığı – sahədən asılı
ol mayan: Bu anlayış hiss qav -
ra manın individual xüsusiyyət -
lə rini xarakterizə edir. Birinci
halda baş verənlərin qiymət -
lən  dirilməsində əyani görüntü -
dən alınan təsəvvürə daha çox
inanılır, situasiyanın detallaş -
dı rıl ması və strukturlaşdırıl ma sı
zəruriliyində görünən sahə çə -
tinliklə keçə bilirlər. İkinci üs -
lubda isə, əksinə, daxili təc rü -
bəyə əsaslanır, sahənin təsirin -
dən asanlıqla uzaqlaşır, situa-

siyadan detalları dəqiq şəkildə
ayıra bilirlər. Sahə - rəhbərin
olduğu real situasiyadır.

2. Konkretlik – abstraktlıq. Bu
üs lubun əsasında anlayışların
differensasiyası və inteqra si ya sı
dayanır. Konkret konseptual -
laş ma anlayışların yetərsiz in -
teqrasiyası və cüzi diffe ren sa -
si yası ilə səciyyələnir. “Kon-
kret” individumlar üçün aşa -
ğıdakı psixoloji keyfiyyətlər
xarakterikdir: dixotomiyalı tə -
fəkkürə meylliklik; avtoritet və
statusdan asılılıq; qeyri-müəy -
yənliyə dözümsüzlük; qərar la -
rın stereotipliyi; davranışın
situa tiv xarakteri; hipotetik
situa siya terminləri ilə fikir ləş -
mək qabiliyyətinin aşağı sə -
viy yəliliyi və s. Və, tam əksinə
olaraq, abstrakt üslub anlayış -
ların yüksək səviyyəli differen-
sasiya və inteqrasiyasını nə -
zərdə tutur. Müvafiq olaraq,
“abstrakt” individumlar üçün
situasiyanın xassələrindən “azad”
olma, daxili təcrübəyə əsas lan -
ma (hadisələrin şərhində) riskə
meyllilik, müstəqillik, çe vik -
lik, kreativlik və s. daha çox
xa rakterikdir. 

3. Fərqliliyin azaldılması – kəs -
kin ləşdirmə: Bu koqnitiv üs -
lub da individual fərqliliklər
yad daşda materialın sax lan -
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ması xüsusiyyətlərinə bağlanır.
Belə ki, yaddaşda olan mate -
ria lın sadələşdirilməsi, bəzi de -
talların, bu və ya digər fraq -
mentlərin “itirilməsi” baş verir.
Kəskinləşdirmə üslubunda isə
bunun tam əksi olan proses yer
almaqdadır. 

4. Rigid – çevik dərketmə nəza -
rəti: Bu üslub – koqnitiv kon-
flikt situasiyasında informa-
siya emalı üsullarının növbə -
ləş  məsinin subyektiv çətinlik
dərəcəsini xarakterizə edir.
Belə ki, rigid nəzarət – verbal
funk siyadan hiss – perseptiv
funksiyalara keçidin çətinliyini
( avtomatlaşma dərəcəsi aşağı
olduğuna görə), çevik nəzarət
isə əksinə – keçidin nisbi asan -
lığını ifadə edir. 

5. Qeyri-verbal təcrübəyə müna -
si bətdə tolerantlıq: aşağı-yük -
sək: Bu koqnitiv üslub – özünü
qeyri-müəyyən və ikimənalı
situasiyalarda təzahür edir və
insanın düzgün və aşikar hesab
etdiyi təsəvvürə uyğun gəl mə -
yən yaxud onunla ziddiyyətdə
olan təsəvvürün qəbuledilmə
dərəcəsini xarakterizə edir. To -
lerant subyektlər təcrübəni
onun faktiki xarakteristikası
əsa sında qiymətləndirir, qeyri-
tolerant olanlar isə dərketmə
təcrübəsinə müqavimət gös tə -

rir lər (ilkin verilənlərin onlara
məxsus biliyə zidd olduğuna
görə).

6. Fokuslayan – köçürən nəzarət:
Bu üslub diqqət bölgüsünün
individual xüsusiyyətlərini sə -
ciyyələndirir (təsvir edilən
situa siyanın müxtəlif aspekt -
lərini əhatə etmə genişliyi
dərəcəsi, eləcə də onun rele-
vant və qey ri-relevant əla-
mətlərinin uçotu dərəcəsi). Bu
halda, bir qrup situasiyanın
aspektlər çoxlu ğu na uyğun
olaraq diqqəti çevik şəkildə
bölüşdürür, obyektiv detalları
aşikar edir (geniş ya xud kö -
çürmə, nəzarəti), digər ləri isə
situasiyaya çox səthi və hissəvi
(fraqmentar) yanaşır, situasi -
ya nın üzdə olan xarak te ris ti ka -
sı üzərində diqqəti cəm ləyir
(dar yaxud fokuslayan nə -
zarət).

7. İmpulsiv – reflektiv: Qeyri-
müəyyənlik şəraitində qərar
qəbulunun individual xüsusiy -
yət lərini əks etdirir. İmpulsiv
üslubda alternativ seçim situa -
siyasında hipotezlər ifrat tez -
lik lə irəli sürülür (bu halda per-
septiv obyektlərin identifikasi -
ya sında çoxsaylı yalnız qərar -
lar verilir). Reflektiv üslubda
isə aşkar situasiyalarda qərar
qə bulu tempi daha aşağı olur
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və buna görə də, daha azsaylı
səhv qərarlar qəbul olunur.

8. Ekvivalentliyin dar-geniş dia -
pa zonu: Bu parametr individu-
mun təfəkkür üslubunu xarak -
te rizə edir. Dar diapazonlu
ekvivalentlik (analitik üslub)
obyektlərin müxtəlifliyinə, fərq -
li əlamətlərinə yönəlmə mey-
illiyi nümayiş etdirir. Geniş
diapazonlu ekvivalentlik (sin-
tetik üslub), bunun əksinə ola-
raq, obyektlərin aşkar cə hət lə -
rinə (onları təsnifləşdirməklə)
diqqəti yönəldir.

9. Koqnitiv sadəlik – mürək kəb -
lik: Koqnitiv sadəlikdə baş
verənlərə sadələşdirilmiş for-
mada interpretasiya verilir və
hə min aspektdən də başa dü -
şülür. Koqnitiv mürəkkəblikdə
isə reallığın çoxölçülü modeli
qurulur yaxud fəaliyyətdə me -
yillilik məhz bu yönümdə olur.

Qərar qəbuluna model yanaş ma -
la rı arasındakı “uçurum” və onun ara -
 dan qaldırılması imkanlarının funk -
sional requlyasiya prinsipinin (qərar
qəbulu prosesinin) dirçəl dil məsi ilə
bağlılığının zəruriliyi qərar qəbulu nun
funksional requlyasiyası sisteminin
va riativliyini qəbulu ilə əlaqədədir.
Bu aspekt müxtəlif bazis proseslə ri nin
aktuallığından və qərar qəbu lu nun re -
qulyasiyasında kompo nentlər, səviy -
yə lər (eləcə də, kom po nentlər ara sı

əla qələr) arasındakı müx təlif məz -
mun lu qarşılıqlı bağlılığın diaq nos -
tikasın dan (seçim situasiya sın da
subyektin koq nitiv – şəxsi cəhd lərini
təqdim edən) danışmaq imkanı verir.
[7,səh.74]

Və, şübhə yoxdur ki, belə kom -
po nentlərdən biri də qərar qəbul edən
şəxsin koqnitiv – üslub təşkilidir.
A.Karpovun qərar qəbulu nəzəriy -
yəsində prosesin (qərar qəbulu pro-
sesinin) koqnitiv “vasitəçilik” xüsu -
siy yətlərinə aşağıdakılar aid edilir:
Qeyri-müəyyənlik situasiyasını anla-
ma zəruriliyi; qərar qəbulunda sub-
yektiv təsəvvürün rolu; qərar qəbu -
lun da və məsuliyyətlilik fenomeninə
yanaşmada insanın aktivliyi (qərar
qə bulu prosesinə cəlb edilən subyek tiv
fenomenlərin artımı və onların inteq -
rasiyasında ifadə olunur); Və, bütün
bunlar onu göstərir ki, qərar qə bulu
yaxud seçim prosesinin re qul yasi ya -
sında koqnitiv üslub sis tem li bağlılıq
formasında çıxış edir. 

Bir sıra tədqiqatçıların ( R.Akkof,
F.Emeri (1924) , V. Frankl (1990) və s.)
əldə etdikləri qənaətlər əsasında bəzi
nəzəri müddəalar irəli sürərək müm -
kündür:

1) Şəxsiyyətin koqnitiv sfe ra sı -
nın üslub xüsusiyyətləri situa -
si yasının ara  dan qaldırılması
üslubunun koq ni  tiv kom po nen ti
kimi nəzərdən keçirilə bi lər.

2) Situasiyanın təhlilinin psixoloji
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xüsusiyyətlərinin təsviri üçün
iki qütb dən (obyektiversiya –
sub yektiversiya) istifadə et -
mək olar.

3) Eyni zamanda situasiyanın də -
yişdirilməsinin psixoloji xü su -
siyyətlərini də təsvir etmək
üçün tətbiq oluna bilər.

1. Когнитивная психология. Учеб.//
под. Ред.В.Н.Дружинина, Д.В.Уша -
кова/ М:2002. Стр.310

2. Леонтьев Д.А. “Индивидуаль-
ный стиль и индивидуальные
сти ли – взгляд из 1990-х//стиль
человека”. М: 1990. Стр.105

3. Холодная М.А. Когнитивные
сти ли. О природе индиви дуаль но -
го ума. 2-е изд. СПБ. 2004. стр.67

4. Климов Е.Л. «Индивидуаль-
ный стиль деятельности в зави-
симости от типологических
свойств нервной системы», Ка -
зань, 1969, стр.47

5. Дифференциальная психология:
на пересечении европейских,
российских и американских
тра  диции. М;1999.стр.182
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Elmi-nəzəri istiqamətdə aparıl -
mış tədqiqatın nəticəsindən belə qə -
naətə gəlmişik ki, qərar qəbuluna
müxtəlif nəzəri üslublar təsiretmə
imkanına malikdir. Bir çox tədqi qat -
çılar müxtəlif üslubların qərar qəbu -
lunun səmərəli, effektiv olmasına
dair təsnifatlar, nəzəriyyələr irəli
sürmüşlər. Lakin, apardığımız elmi –
nəzəri araşdırmalar sübut edir ki,
problemlə bağlı tədqiqatlar əsas ağır -
lıq mərkəzi qərar qəbulu prosesinin
koqnitiv xüsusiyyətlərinin üzərinə
düşmüşdür. 

Müasir nəzəri tədqiqatlardan ay -
dın olur ki, koqnitiv üslub, bir tə rəf -
dən, informasiyanın emalı prose sin -

də individual fərqlilikləri ifadə et -
mək, digər tərəfdən isə, koqnitiv
sferanın təşkili xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq insan tiplərinin fərqlən -
di rilməsi üçün istifadə olunur. Birin-
ci halda “koqnitiv üslub parametr -
ləri” və “koqnitiv nəzarət” termin lə -
rindən yararlanılır. İkinci aspektdən
isə koqnitiv üslub idrak proseslərinin
xarakteristikaları arasındakı qar şı lıq -
lı bağlılığın individual – özünə xas
sistemi kimi nəzərdən keçirilir. Be lə -
lik lə, mühüm olan nəticə ondan iba -
rət dir ki, koqnitiv üslub – individu-
mun xüsusiyyətləri ilə subyektin
dərketmə prosesindəki aktivliyi ara -
sında əlaqə yaradır. 
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ 
НА ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

АБСТРАКТ

В статье иследовано аспекты психологического воздействие когни-
тивного стиля на принятие решений в теоретическом направлении.
Время и место использования когнитивного стиля. Определено зависи-
мость уровня качества и методы управленческих решений от психоло-
гического состояние субьекта принимаещего решения. На основе
выдвинутых теории учеными, исследователями в статье указано неза-
менимая роль когнитивного стиля в принятии управленческих реше-
ний, в определении ключевых факторов, влияющих на процесс приня-
тия.
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THE INFLUENCE OF COGNITIVE STYLE 
ON THE FEATURES OF DECISION MAKING

ABSTRACT

The article explores the psychological impact of the cognitive style on
decision-making in the theoretical direction. Time and place of use of cog-
nitive style. The dependence of the quality level and methods of managerial
decisions on the psychological state of the subject of the decision-maker is
determined. On the basis of the theory put forward by scientists and researc-
hers, the article shows the irreplaceable role of the cognitive style in making
managerial decisions, in determining the key factors that influence the adop-
tion process.

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

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 7 noyabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Məlumdur ki, yeniyetməlik
yaş dövrünü ziddiyyətlərə

həssas olan bir dövr kimi qiy mət lən -
dirirlər. Xüsusilə yeniyetmə elə dü -
şü nür ki, bu ziddiyyətləri yalnız o
diq qət yetirir və ona görə də həmin
ziddiyyətlərə dözümsüzlük nümayiş
etdirir. Yaşlıların çox vaxt həmin
zid diyyətlərə reaksiya verməməsi
yeniyetmədə mövcud olan müsbət
əxlaqi hisslərin istiqamətinə təsir
edir. Bu da hisslərin dərinləşməsini
çətinləşdirir. Belə ziddiyyətlər ye ni -
yet  məlik yaş dövrünün davranış
xüsusiy yətlərindən asılıdır. Hansı ki,
alman tədqiqatçıları bir neçə mər -
hələsin qeyd etmişdi.

Yalançı mübahisə – yeniyetmələr
daima çalışırlar ki, münaqişə yarat -
sın lar və göz önündə olsunlar. Bu
onların yaş dövrləri ilə əlaqədar ola-
raq özlərini sübut etməyə çalış maq -

ları ilə əlaqədardır. Çox vaxt bu tip
davranışlar valideynlərin frustrasiya -
sına gətirib çıxardır. Valideynlər
çalış malıdır ki, bu tip mübahisələr
zamanı yeniyetmələrdə analitik,
kreativ düşüncə formalaşdırsınlar.

Səbirsizlik – məntiqi təfəkkür
tələb edən məsələlər zamanı onlar
tələsirlər və təəccübləndirici nəticə -
lər əldə edirlər. Bu zaman onların
yaş dövrləri ilə əlaqədar olan bu xü -
susiyyətini vurğulamaqdansa, sadə -
cə olaraq onları dinləyin. Yaxşı din -
lə yici olmağınız qarşı tərəfin sizə
olan güvənini artırır və bu da öz növ -
bəsində münasibətlərinizi möhkəm -
lən dirir.

Eqosentrizm – səxsiyyətlərarası
münasibətlərdə digərlərinin perspek -
tiv lərini dərk etməkdə problemlər
yaranır. Yaşca böyüklərə qarşı daima
tənqidi münasibət bəsləyərək, bəzən
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valideynlərə, müəllimlərə qarşı xü -
susilə də özünü rahat hiss etdiyi in -
san lara qarşı kritik suallar yönəl dir lər.

Aşırı dramatikləşdirmə – hər şey
yeniyetmələr üçün bir «böyük» gö -
rünür. Bəzi yeniyetmələr, hər hansı bir
hadisəni hədsiz dramatikləşdirir və ya
sadəcə öz fikirlərini və dav ra nış ları
şi şirdərək nümayiş etdirirlər [11,s.11].

Belə ziddiyyətlərlə dolu bir yaş
dövründə formalaşan yeniyetməyə
rəftar və davranış qaydalarının düz -
gün formalarını təbii surətdə aşıla -
maq vacibdir. Yeniyetmələr də öz
növbəsində belə nümunələri hərəkət
və davranışlarında əks etdirməli dir -
lər. Xüsusilə də uşaqların kiçik yaş -
lardan çətin etik situasiyalarla qarşı -
laşdırmamaq, ailə daxilində müəy -
yən bir hadisələrin onlarla müzakirə
edilməməsi və s. onlarda əxlaqi vər -
dişlərin formalaşmamasına səbəb
olur. Eyni zamanda əxlaqi davranış
təcrübəsinin və əxlaqi mədəniyyətin
qazanılmaması ilə nəticələnir. Bu da
birmənalı olaraq onların əxlaqi hiss -
lə rinin məzmun və xarakterinə, eləcə
də istiqamətinə müxtəlif formalarda
təsir edir. 

Ümumiyyətlə, bir sıra tədqiqat çı -
ların araşdırmalarını psixoloji cəhət -
dən təhlil etsək, əxlaqi hisslərin tə -
zahürü, formalaşması, yeniyetmələr -
də özünüdərk kimi xüsusiyyətlərin
so sial amillərdən bilavasitə asılı ol -
ması fikrinə rast gələrik.

Tədqiqatçıların gəldiyi qənaətə
görə hər halda əxlaqi hisslərin tə -
şəkkülü və inkişafı elə məktəbəqədər
yaşda baş verməsini söyləmək olar.
Amma müxtəlif yaşlarda bu hisslərin
nəinki inkişaf səviyyələri, formalaş -
ma sı mexanizmləri, eləcə də dav ra -
nışın tənzimləyicisi kimi daxili təh -
rik gücü də fərqli olacaqdır. Çünki,
burada bir tərəfdən əxlaqi biliklər
əxlaqi inkişaf səviyyəsi, digər tərəf -
dən isə əxlaqi davranış təcrübəsi mü -
hüm rol oynayır. Simpatiya və anti-
patiya, bağlılıq və soyuqluq, hörmət
və həqarət, minnətdarlıq və naşü kür -
lük, sevgi və nifrət kimi hissləri də
əxlaqi hisslərə aid edirlər. Lakin əx -
laqi hisslər arasında eyni zamanda
yoldaşlıq, dostluq, vətənpərvərlik və
kollektivçilik, borc və vicdan kimi
hisslərə də xüsusi diqqət yetirilir. Öz
növbəsində sadalanan hisslər daha
çox insanın dünyagörüşü, əqidə və
baxışlar sistemi ilə şərtləndiyindən
on ların erkən yaşlarda təzahürü ilə
bağlı fikir söyləmək çətindir. Həm
də bu hisslərin təzahürü də çoxtərəf -
li dir. Məsələn, borc hissini götürək.
Bu hiss əxlaqi məsuliyyətin yaşantı -
ları, tapşırılmış işin icrası ilə bağlı
əndişə və narahatlıq hissi kimi çıxış
edir. Tapşırılmış işin müvəffəqiy yət lə
yerinə yetirilməsi müsbət ya şan tılara
səbəb olur.

İnsan öz qarşısına müəyyən əx la qi
tələblər qoyduqda isə həmin insanda

Психолоэийа jурналы 2016, №4

Arzu Cəbrayılova 

35



vicdanın səsinin olmasından söhbət
gedir. Əxlaq normalarını yerinə ye -
tirməyi özünün vəzifəsi hesab edən
insan, bu normaları pozduqda vic da -
nın səsi özü haqqında xəbərdarlıq
edir. Belə hallarda isə insan xoşa gəl -
məz vəziyyətlər yaşayır, vicdan əza bı
çəkir. Vicdan dedikdə, çox vaxt dav -
ranışın emosional özünüqiy mət lən -
dir məsi, şəxsiyyətin mənəvi sferası -
nın özünəməxsus funksiyası, insanın
əxlaqi mənlik şüurunun ifadəsi nə -
zərdə tutulur. Göründüyü kimi bu
qəbildən olan əxlaqi hisslərin kiçik
yeniyetməlik yaşında yüksək səviy -
yə də təzahür etməsi ilə bağlı fikir
söy ləmək olmaz. Bu hisslər yeniyet -
mə lərdə, xüsusən də yuxarı yaşlı
yeniyetmələrdə təzahür edə bilər.
Özü də yaşantılardan asılı olaraq. 

Məktəblilərdə əxlaq tərbiyəsinin
tərkib hissələrindən biri insanpər vər -
lik hissinin tərbiyəsidir. Əxlaq tər bi -
yəsi uşaq, yeniyetmə və gənclərimi -
zin əlaqədar olduğu hər şeyə – tor pa ğa,
bitkilərə, heyvanlara, quşlara, ha -
vaya, suya, insanlara, yoldaşlarına,
ata-analarına, xalqına münasibət tər -
bi yəsidir. Hər şeydən əvvəl, qarşı -
lıqlı münasibətlər nizama salın ma lı -
dır. Uşaqların daxil olduğu qruplarda
işgüzar qarşılıqlı fəaliyyət – təlim,
əmək, oyun və istirahət mehriban
dostluq təməli üzərində qurulmalıdır
[1,s.87].

Simpatiya, antipatiya, sevgi,

nifrət və s. əxlaqi hisslərə gəldikdə
isə onlar nisbətən erkən yaşlarda
təşəkkül edir və yeniyetməlik
yaşında nisbətən davamlı və daha
dərin formada özünü göstərir. Lakin
əxlaqi hisslərin istiqamətinə
gəldikdə xüsusilə müəyyən
məqamlar diqqəti cəlb edir. Çünki
bir sıra xüsusiyyətlər mövcuddur ki,
hisslərin xarakter və istiqamətinə
təsir etməklə onun lazımi
istiqamətdə cərəyan etməsini
çətinləşdirir. Bu amillərdən bir qismi
yeniyetməlik yaşının xüsusiyyətləri
ilə əlaqədardırsa, başqa bir qismi
təlim-tərbiyə işində baş verən qü sur -
larla, eləcə də hələ erkən yaşlarda
ailə daxilində verilən tərbiyədə yol
verilmiş nöqsanlardan asılıdır. 

Fikrimizcə, əxlaqi hisslərin for -
ma laşmasında rolu olan bütün bu xü -
susiyyətlər müasir dövrdə, dövrün
tələblərindən asılı olaraq yeni məna
kəsb etməklə, yeni nəticələrin əldə
edil məsinə nail olmağa yardım edər. 

Yeniyetməlik yaş dövrünün mü -
hüm psixoloji xarakteristkalarından
biri məhz bu yaşda əxlaqi şüurun
formalaşmasının, davranışın əxlaqi-
etik normalarına sahib olmanın in -
ten sivləşməsidir. Əxlaqi baxış və
əqidənin, həyati prinsip və idealların
bünövrəsi bu yaşda daha çox tə şək -
kül tapır. B.A.Suxomlinski ye ni yet -
mə yaşının ziddiyyətlərindən bəhs
edərkən göstərirdi ki, bu yaşda “bir
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tərəfdən pisliyə, yalana qarşı barış -
mazlıq, həqiqətdən azacıq kənara
çıxmaqla mübarizəyə hazır olmaq,
digər tərəfdən həyatın mürəkkəb
hadisələrindən baş çıxarmağı bacar-
mamaq” meyli özünü göstərir [7,s.28].

Bu hisslərin sayəsində yeniyet -
mə lərin mənimsəmiş olduqları dav -
ranış normaları onların hərəkətlərinə
rəhbərlik üçün daha effektli olur.
Lakin yeniyetmələrin davranışında
sözlə hiss və iş heç də həmişə uyğun
gəlmir. Bəzi yeniyetmələr onlara
məlum olan ümumi normalarla onla -
rın bu və ya digər situasiyadakı dav -
ranışları arasındakı əlaqəni dərk
etmir. Yeniyetmələrin bir qismi bu
normaları bildikləri halda bəzən
həm yaşıdlarının intizamı pozma la -
rına, kobudluqlarına, digərlərinin
yaşantılarına, əzablarına nəinki la -
qeyd qalırlar, hətta özləri də kobud,
aqressiv və s. olurlar. Bir çox hallar-
da bunun səbəbini yeniyetmələrdə
əx  laqi şüurun lazımi səviyyədə tə -
şək kül tapmaması ilə əlaqələn di rir -
lər. Bu səbəbdən də əxlaqi hisslərlə
bərabər yeniyetmələrdə əxlaqi şüu -
run məzmunu, əxlaqi anlayışlarla
bağlı təsəvvürlərin öyrənilməsi ön
plana keçir. Bu istiqamətdə aparılan
tədqiqatlarda tədqiq olunanlara ayrı-
ayrı əxlaqi keyfiyyətlər, anlayışlar
məz mun baxımdan xarakterizə et -
mək, mənalandırmaq tələb olunur.
Hə min tədqiqatlardan aydın olur ki,

ümumilikdə yeniyetmələrin əksəriy -
yə tində əxlaqi şüur səviyyəsi yük -
sək dir. Əxlaqi keyfiyyət və anlayış -
la rın dərk olunmasının dərinlik də rə -
cəsi yeniyetməlik yaşının sonlarına
doğru daha da yüksəlir. Uşaqların
davranışı daha çox əxlaqi situasiya -
la rın həlli təcrübəsinə malik olmala -
rın dan asılı olur. Ona görə də nəzarət
olunan situasiyalarda əxlaqi davranış
fenomenlərini canlandırmadan, tə -
səv vür etmədən əxlaqi inkişafın öy -
rə nilməsi mümkünsüzdür.

Əxlaqi hisslərin öyrənilməsi üçün
bir sıra vasitələr vardır ki, bu vasi tə -
lərindən biri də yeniyetmələrin gə -
ləcəklə bağlı xəyallarının və mənəvi
ideallarının təhlili ilə əlaqədardır.
Yeniyetmənin xəyallarında öz gə lə -
cək həyat və fəaliyyəti proyeksiya la -
nır. Xəyallarda onların çatmaq is tə -
dikləri ideallar təcəssüm olunur. Dost -
luq, xeyirxahlıq, yüksək amallar
uğu runda mübarizə, öz ölkəsi və in -
san ları üçün böyük işlər görmək və s.
kimi hisslər yeniyetmələrin xəyal la -
rın da yaratdıqları ideallara çatmaq
istə yindən yarana biləcək əxlaqi
hisslərdən xəbər verir. Təbii ki, heç
də yeniyetmələrin hamısının xəyal və
idealları yüksək əxlaqi hisslərdən
xə bər vermir. Əxlaqi hisslərlə möh -
kəm ləndirilməyən davranış çox vaxt
öz məzmun və istiqamətini dəyişir.
Əxlaqi hisslər olmadıqda əxlaq nor -
maları insan üçün kənar bir şey olur.
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Təsadüfi deyildir ki, bəzən yeniyet -
mələr əxlaq normalarını bilir, başa
dü şür, amma ona uyğun hərəkət
etmir. Bu hal belə qənaətə gəlməyə
əsas verir ki, davranış normaları haq -
qın dakı təsəvvürlər və biliklər ye ni -
yetmənin hissləri ilə birləş mə miş dir.
Yəni insanın əqidəsi, biliyi onun hiss
və iradəsi ilə birləşdikdə həqiqi olur
[2,s.9].

Ümumiyyətlə, əxlaqi hisslər çox
və rəngarəng olduğu kimi onların
öyrənilməsinin yol və vasitələri də
çox dur. Xüsusilə də əxlaqi sistemə
daxil olan dostluq və yoldaşlıq kimi
hisslərin tərbiyəsi müasir dövrdə
diqqət çəkən məsələlərdəndir.

Müasir psixologiyada uşaqlar
arasındakı dostluq münasibətləri
müxtəlif aspektlərdən öyrənilir və bu
səbəbdən də istifadə olunan yol və
vasitələr də çox olmaqla yanaşı fərq -
li dir. Belə ki, uşaqların dostlu ğuna
uşağın fərdi inkişafının göstəricisi və
funksiyası aspektində, qrup, kollek-
tiv münasibətlərinin inkişafı kon -
teks tində, eləcə də təbii şəraitlərdə
uşaq qrupları, birlikləri və cütlərinin
fəaliyyətlərinin müşahidəsinə əsas la -
nan müqayisəli tədqiqlər axarında
baxılır. 

Yanaşmalardakı müxtəlifliyin nə -
ti cəsi olaraq bəzi müəlliflər üçün
uşaq larda dostluq anlayışı və obra zı -
nın təkamülü, digərlərində isə dost -
dan normativ gözləntilərin və ona

verilən tələblərin dinamikası ön pla -
na çəkilirsə, tədqiqatçıların bir qismi
üçün uşaq qruplarındakı qarşılıqlı
münasibətlər sistemində dostluğun
yeri və s. daha önəm kəsb edir. 

Azərbaycanın görkəmli maarif -
pər vər və mütəfəkkir yazıçısı A.A.Ba -
 kıxanov dostluq məsələsini tədqiq
edərək, dostluğun bir çox tərəflərini
ibratamiz kəlamlarla öz əsərlərində
əks etdirmişdi. Böyük mütəfəkkirin
fikrincə, insan özünü dostluğa qabil
hesab etmədikcə, başqalarından dost -
luq umması səhvdir. A.A.Ba kı xa nov
dostluğu üç qrupa bölür:

1. Formal dostluq: rəsmi, təarüf -
lər dən ötrü olan dostluq. Belə dostla
elə o formada da rəftar etmək lazım dır.

2. Zahiri mənfəətlər əldə etmək
üçün olan dostluqdur. Belə insanlarla
onu özündən razı salmaq üçün istə di -
yini verməli. 

3. Bilikli və dünya vəziyyət lə rin -
dən yaxşı xəbərdar olduğu üçün hə -
qi qi dost axtaranların dostluğudur
[1,s.48].

A.Bakıxanova görə axırıncı qru -
pa aid edilən dostluq həqiqi dostluq-
dur. Bakıxanov “Təhzubül-əxlaq”
əsə rində yazırdı: “Əgər bir nəfər sə -
ninlə dostluq etmək istəyirsə, onun
qərəzli olub olmadığını və dostluq
etmək məqsədinə çatmaq üçün alət
edib-etmədiyini həmişə nəzərdə tut -
ma lısan. Çox vaxt düşmən səni alda -
dıb zərərə salmaq niyyəti ilə dostluq
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iddiası edər və ya zəifdirsə, qüvvət
əldə etmək üçün fürsət gözlər”
[1,s.49]. 

Dosta təlabat və gərgin surətdə
onun axtarılması məktəbəqədər yaş
dövründə də özünü biruzə verir.
Bunun təsdiqi kimi psixoloqlar qeyd
olunan yaşda uşaqların əksəriy yə tin -
də xəyali dostların təzahür etməsi
fak tını göstərirlər. Bu istiqamətdə
aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki,
məktəbəqədər yaşlı uşaqlar arasında
əsasən öndə gedən, oyunlarda təşəb -
büs göstərməyə meyilli olan, sakit
axar da gedən oyunlarda az iştirak
edən və s. qəbildən olan uşaqlar öz -
lə rinə xəyali dostlar uydururlar. Xü -
su sən də, xəyali dostların olması
ailə nin tək uşaqları üçün daha xarak-
terikdir. Təbii ki, yeniyetməlik ya -
şın da dost axtarışının istiqaməti, mo -
tivi və xarakteri məktəbəqədər yaş döv -
rü ilə müqayisədə fərqli cə hətlərə
malik olmaqla özünəməxsus xüsusiy -
yətlər kəsb edir. Belə ki, əgər məktə -
bə qədər yaşlı uşaq daha çox ona xe -
yir xahlıqla yanaşacaq, diqqət yeti rə cək
tərəf müqabil axtarırsa ye niyet mə üçün
dostluğun əsasını adə tən mə nəvi
maraqlar və tələbatlar təş kil edir.

Bəzi tədqiqatçılar məsələnin məhz
bu tərəfini öyrənməyə çalış mış lar və
bunun üçün xüsusi yol və vasitə lər -
dən istifadə etmişlər. Belə üsullardan
biri yarımçıq cümlə və ya frazaların
tamamlanması üsuludur.

Belə tədqiqatlardan biri yeniyet -
mə və gənclərin “təklik” və “birlik”
an layışlarının məzmunu haqqında
tə səvvürlərinin necə dəyişdiyini
öyrənmək məqsədi ilə ingilis psixo-
loqu D.Kolmen tərəfindən aparıl mış -
dır. O, 11–13–15–17 yaşlı oğlan və
qızlara aşağıdakı yarımçıq cümlə və ya
frazaları tamamlamağı təklif et miş dir. 

Digər tədqiqatlarda da bir qədər
fərqli yarımçıq frazalardan istifadə
olunmuşdur: “Kim ki, ...dost odur”.
Bu tip yarımçıq frazaların tamam -
lan masından əldə olunan materiallar
dost anlayışının məzmunu, ona veri -
lən tələblərin, dostluq motivlərinin
yaş dinamikasını müəyyən etməyə
im kan verir. 

Yeniyetmələrin dost axtarışı və
dost luq haqqındakı arzularını və
bunlarla bağlı yaşantılarını öyrənil -
məsi vasitələrindən biri də onlar tə -
rə findən yazılmış gündəliklərin təh -
lilindən ibarətdir. Bu gündəliklərin
təhlili nəticəsində həm də yeni yet -
mə nin dostluğun yaranmasında xü -
susi rol oynayan hansı əxlaqi hiss lə rə
(simpatiya, düzgünlük, dürüstlük,
halallıq, səmimiyyət və s.) malik
olduğunu da aşkara çıxarmaq müm -
kündür. Yeniyetmələrin gündəlik lə ri -
nin təhlili əsasında (İ.S.Kon və b.)
maraqlı nəticələr əldə etmişlər. Bu
istiqamətdə gəlinən qənaət belədir
ki, kiçik yeniyetmənin gündəliyində
da ha çox müxtəlif hadisələrin siya hı sı
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göstərilir. Lakin tezliklə gündəlikdə
dostluq və sevgi axtarışı ilə bağlı
mə qamlar mərkəzi yer tutmağa baş -
layır. Amma dost olduqları həmya -
şıd ları tez-tez dəyişir. Onlardan han -
sısa biri, özü onunla dost olmaq is -
təmir, diğərlərinin isə hansısa cə hət -
ləri və keyfiyyətlərini onu təmin
etmir. Lakin onlardan bəzilərinin 13
yaşa doğru dost tapdıqlarını bildirən
etiraflarına da rast gəlinir. 15 yaşa
doğru isə vəziyyət xeyli dəyişir, yeni
meyarlar meydana gəlir.

Yeniyetmənin fikirləri mürək kəb -
ləşir, həyat haqqında, özü haqqında
düşüncələri daha önəm kəsb etməyə
başlayır. Hətta, bu düşüncələrin bə -
zi lərində özündən bədgüman olmaq,
kiməsə lazim olmadığı qənaətinə
gəlməklə bağlı neqativ düşüncələr
də özünü büruzə verir. Belə neqativ
dü şüncələr heç də boş yerdən ya ran -
mır. Çünki yeniyetməlik yaşlarında
dostun qıymətləndirilməsinin mü -
hüm meyarlarından biri kimi dosta
sadiqlik və sirr saxlamaq bacarığı ön
plana çəkilir. 

Doğrudur, psixoloqlar da qeyd
edirlər ki, belə dostluq çox vaxt da -
vamlı olmur. Bir sıra hallarda yeni -
yet mələrin dosta sədaqətlilik və sirr
saxlamaqla bağlı təsəvvürləri də biri
diğərinə uyğun gəlməyə bilər və bu
səbəbdən də dostluğun pozulması
ehti malı da yüksək ola bilər. Amma
bütün hallarda məhz bu məqama

görə yeniyetmənin yaşantılarında
dostluq haqqındakı istək və arzuları
daha böyük yer tutur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, uşaqların
ailədən asılılığı zəiflədikcə onlara
emosional dəstəyi təmin edən dostlar
dairəsindən asılılıqları güclənir və
yeni dəyərlərin sınaqdan keçirilməsi
üçün təcrübə meydanı olur (Dovan
və Adelson). Burada çox mühüm
mə qamlardan biri ondan ibarətdir ki,
yaxın dostlarla ünsiyyətdə yeniyet -
mə nin identikliyi təkmilləşir. Bu
iden tikliyi əldə etməyi bacarmaq üçün
yeniyetmə başqalarının onu necə qəbul
etdiklərini, sevdiklərini hiss et məli dir.
Odur ki, maraqlı prob lem lər dən biri
kimi yeniyetmənin ya şıd larının və
ya xın dostlarının onun inkişafına ne -
cə təsir etdiyinin tədqiqi ilə bağlıdır.

Bu istiqamətdə aparılan tədqi qat -
larda əsas məqsədlərdən biri yeni -
yet mənin öz vaxtının hansı hissəsini
həmyaşıdları, hansı hissəsini isə di -
gər insanlarla, o cümlədən vali deyn -
ləri ilə keçirdiklərini müəyyən et mək -
dən ibarət olmuşdur. Tədqiqatçıların
fikrincə, yuxarı siniflərə keçdikcə
həmyaşıdlarla keçirilən vaxtın kə -
miy yəti artır. Bu isə təsadüfi deyil -
dir. Çünki, yeniyetmənin sosial
vərdişlərinin inkişafında həmyaşlar
mühüm rol oynayır. 

Müasir dövr yeniyetmələrinin fi -
kirlərini öyrənmək məqsədilə keçir -
di yimiz anket sorğusunun cavabları
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bir daha təsdiqlədi ki, yaş artdıqca
bağlılıq münasibətlərində seçiciliyin
çəkisi artır və situativ təsirlərdən
azad olaraq daha davamlı xarakter
da şıyır. Sorğuya 150 nəfər yeniyet -
mə cəlb olunmuşdur. 

Hansı yaş səviyyəsində dostunuz
olmasını istəyərdiniz? – deyə mü ra -

ciət etdiyimiz suala cavablar əsasına
maraqlı nəticələr əldə etməyə imkan
verdi. Anket sorğusunda verilən bu
suala konkret cavab olaraq sizdən
böyük, sizdən kiçik, öz yaşıdın? va -
riantları təklif olundu. Hesablamalar
nəticəsində dostluğun yaşa görə də -
yiş mə dərəcələri üzə çıxarıldı.

Nəticələrin təhlilindən məlum ol -
du ki, 11yaşlı yeniyetmələrin 73%-i
özündən böyük şəxslərlə dostluq
etmək istədikləri halda, 27%-i isə
fərqi yoxdur deyə cavab vermişlər.
12 yaşlı yeniyetmələrin 69%-i öz ya -
şıdım cavabını seçsələr də, 31%-i
fər qi yoxdur deyə cavab landır mış dı -
lar. 13 yaşlıların 97%-i öz yaşıdlarını
seçdikləri halda, 3%-i özündən ki -

çik lə dostluq etməyə üstünlük ver miş -
 dilər. 14 yaşlıların 71%-i öz yaşı dı,
29%-i isə özündən böyük, 15 yaş lı
yeniyetmələrin 22%-i öz yaşıdı,
78%-i isə özündən böyük şəxslərlə
dost olmaq istədiklərini bildirmişlər.
Burada 11 yaşlı yeniyetmələrin ço -
xu nun özündən böyükləri dost ob -
yekti seçmələrinin səbəbini onların
dostluq anlayışını hələ tam, düzgün

Психолоэийа jурналы 2016, №4

Arzu Cəbrayılova 

41

Şəkil 3.2. Yeniyetmələrin hansı yaşdan olan insanlarla 
dostluq etmələrinin göstəriciləri
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başa düşməmələri ilə izah olunur.
11–12 yaşlı yeniyetmələrin əksəriy -
yə tinin verdiyi cavablara diqqət et -
sək görərik ki, onlar hansı yaş sə viy -
yəsində dostları olmasının fərqi yox-
dur cavabını vermişlər. Bu da bir
daha dostluq münasibətinin kiçik yaşlı
yeniyetmələr üçün situativ xarakter
daşıdığı və dostluğun xarici tərəfinə
fikir vermələrini təsdiqləyir. Ümu -
mi likdə nəzər yetirdikdə isə yeni yet -
mə yaşlıların bir çoxunun öz həm -
yaşıdları ilə dostluq etməyə üstünlük
vermələrinin şahidi oluruq. 

Göründüyü kimi əxlaqi hisslərin,
eləcə də dostluq münasibətlərinin
öy rənilməsinin yol və vasitələri ol -
duqca çoxdur. Dostluq münasibət lə -

ri nin öyrənilməsi üsulları qismində
burada qeyd olunan yol və vasi tə lər -
dən başqa müşahidə, müsahibə üsul -
larını da göstərmək olar. Belə ki,
məktəblilərin dostluğunun öyrənil -
mə sinin üsullarından biri yeniyet mə -
lərin müxtəlif fəaliyyət növlərinin
icrası zamanı qarşılıqlı əlaqə və mü -
nasibətlərinin müşahidə edilməsidir.
Müşahidə üsulu dostluğun daxili
planının psixoloji xüsusiyyətlərini,
dostluğun məzmun xüsusiyyətlərini
müəyyən etməyə imkan verir.

Doğrudan da, belə ibratamiz nü -
munələrlə yeniyetmə yaşlıları məlu -
mat landırmaq onların atacaqları səhv
addımlardan çəkindirmək müəllim
və valideynlərin ən ümdə vəzifəsidir. 

Ədəbiyyat:
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СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННЫХ 
ЧУВСТВ У ПОДРОСТКОВ

AБСТРАКТ

Статья посвящена изучению нравственных чувств и их форм, среди
которых особое внимание уделяется дружеским чувствам и товарище-
ским отношениям. Здесь, с учетом кризиса и противоречий подростко-
вого возраста, а также основываясь на работы немецких исследовате-
лей, отмечается несколько стадий развития конфликтов. Сюда относят-
ся ложный спор, несдержанность, эгоцентризм, излишняя драматиза-
ция. В статье говорится о важности естественного привития подростку
правильных форм отношений и поведения, формирование которых
происходит в довольно сложный возрастной период. Подростки, в
свою очередь, должны проявлять подобные образцы в своих действиях
и поведении, а этого можно добиться путем привития этих качеств
детям в раннем возрасте для формирования у них нравственных навы-
ков. Следует отметить, что достижение опыта нравственного поведе-
ния и нравственной культуры, однозначно, в различной форме влияет
на содержание и характер, а также на направление этих чувств. К нрав-
ственным чувствам относятся такие чувства, как симпатия и антипатия,
привязанность и отчужденность, уважение и презрение, благодарность
и неблагодарность, любовь и ненависть. В то же время, особое внима-
ние обращается и на такие чувства, как товарищество, дружба, патрио-
тизм и коллективизм, долг и совесть. Здесь рассматриваются особенно-
сти дружеских чувств, которые включаются в нравственную систему
именно в подростковый период. Поэтому одним из интересных момен-
тов является исследование степени влияния ровесников и близких дру-
зей подростка на его развитие. Определение части времени, проводи-
мого подростком с ровесниками, или другими людьми, в том числе с

Психолоэийа jурналы 2016, №4

Arzu Cəbrayılova 

43



родителями, составляет одну из основных целей исследований, прово-
димых в данном направлении. В статье также нашли отражение ответы
анкетного опроса, проведенного нами с целью изучения мнения совре-
менных подростков. Результаты опроса еще раз доказали, что друже-
ские отношения носят ситуативный характер у младших подростков,
которые по мере взросления больше внимания обращают на внешнюю
сторону дружбы. При общем рассмотрении данного вопроса мы стано-
вимся свидетелями того, что большинство подростков отдает предпоч-
тение дружбе со своими ровесниками. Это происходит потому, что
ровесники играют важную роль в развитии социальных навыков под-
ростка. 

WAYS OF STUDYING OF DEVELOPMENT OF MORAL 
FEELINGS AT ADOLESCENTS

ABSTRACT

The article is devoted to the study of moral feelings and their forms,
among which special attention is paid to friendly feelings and comradely
relations. Here, taking into account the crisis and the contradictions of ado-
lescence, and also based on the work of German researchers, there are seve-
ral stages in the development of conflicts. This includes a false argument,
incontinence, egocentrism, excessive dramatization. The article talks about
the importance of natural inculcation of correct forms of relationships and
behavior for adolescents, the formation of which takes place in a rather dif-
ficult age. Adolescents, in turn, must exhibit such patterns in their actions
and behavior, and this can be achieved by inculcating these qualities to child-
ren at an early age for the development of their moral skills. It should be
noted that the achievement of the experience of moral behavior and moral
culture, unequivocally, in various forms, affects the content and character, as
well as the direction of these feelings. The moral feelings are such feelings
as sympathy and disloyalty, attachment and alienation, respect and con-
tempt, gratitude and ingratitude, love and hatred. At the same time, special
attention is paid to such feelings as comradeship, friendship, patriotism and
collectivism, duty and conscience. Here we consider the characteristics of
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friendly feelings that are included in the moral system during the adolescent
period. Therefore, one of the interesting moments is the study of the degree
of influence of peers and close friends of a teenager on his development. The
definition of a part of the time spent by a teenager with peers, or other peop-
le, including his parents, is one of the main objectives of research conducted
in this direction. The article also reflects the answers of the questionnaire
survey conducted by us with the purpose of studying the opinion of modern
adolescents. The results of the survey once again proved that friendly rela-
tions are situational in young adolescents, who, as they grow older, pay more
attention to the external side of friendship. With a general review of this
issue, we are witnessing that most adolescents prefer friendship with their
peers. This is because peers play an important role in the development of the
adolescent’s social skills. 

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

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 20 dekabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Şəxsiyyətin inkişafı və for ma -
laşması uzunmüddətli, mürək -

kəb prosesdir. Yeni doğulma anından
tutmuş qocalıq dövrünədək davam
edən ontogenetik inkişaf dövründə
insanın həyatı bir sıra yaş dövr lə rin -
dən keçir. İnsanın həyatının qürub döv -
rü olan qocalıq yaşının 60–75 yaşları
arasında olduğunu deyirlər. Məşhur
psixoloq E.Erikson bu dövrü yetkin-
liyin, yaşlılığın sonu, ahıl dövrün bər -
qərar olması kimi səciyyələndirir.
Ümumiyyətlə, qocalıq, yaxud təqaüd
yaşı sevincli həyatın sönməsi, qürub
çağının yaxınlaşması deməkdir. 

Qocalıq yaşının ilk əlamətləri
bioloji əlamətlərlə ifadə olunur. Fizi-
ki güc zəifləyir, ümumi zəiflik mü -
şahidə olunur, psixi funksiyalar, xü -
su silə hafizə zəifləyir, tempi aşağı

dü şür. İnsan qocalığında yaşamaq
ümi dini, psixoloji dəyərini itirir. Psi-
xoloji sarsıntı keçirir. Ancaq canlı
orqanizm kimi mövcud olur. Eyni
zamanda şəxsiyyət bioloji, fizioloji
istiqamətə yönəlir. İnsan kef üçün
yaşamaq istəyir. “5 günlük dünya”
prinsipinə əsaslanır. Kimi xarak te ri -
nə uyğun olaraq qocalığı mülayim
payız, kimi də sərt qış kimi qarşılayır
(1, s.245).

Mədəniyyət inkişaf və qocalıq
möv qeyinin təyinedicisidir. Şərq dün -
yasında şeyxlik məhz qocalıqla bağ -
lıdır, qocanın sözünü dinləyib ona
ehtiram göstərirlər. Şərq fəlsəfə si nə
görə, həyat insanın təcrübəsilə qaza -
nılır və ölümlə şərikdir. Amma qərb
mədəniyyətində ölüm həyata qarşı
qo yulmuşdur və qocanı nurani şəxs
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kimi deyil, bir ayağı gora titrəyən şəxs
kimi dəyərləndirirlər. Böyük yaş
döv rünün son inkişafı şəxsin qoca lı -
ğa və başqasına sığınma fikrinə alışa
bilmək zəruriyyətini doğurur. İnkişaf
etməyi bacaran şəxslər lazım gəl dik -
də başqasına sığınmağa meyilli olur-
lar. Yəni qocalıb əldən düşmüş vali-
deyn övladına sığınmağı normal qar -
şılayırsa – bu təbiidir. Əgər bir şəxs
psixoloji sarsıntılar – yaxınlarının
ölümü, cavanlıqdakı cismani məha -
rət lərinin əldən verilməsi və s. kimi
hadisələrin müqabilində ümidsizlik
göstərərək keçmiş xatirələrdən asılıb
qalmağa can atsa ömrü qısalar və
ölü mü tezləşər. Amma tam əksinə,
ömrün cilovunu əldən verməyib,
ümi dini itirməzsə uzun müddət ya -
şayar və bu da onun yeni müvəf fə -
qiyyətlər qazana bilməsi üçün bir
şansdır.

Bu dövrdə insan özünü ümidsiz li -
yin müqabilində donmuş və heyrət -
lənmiş şəkildə görür. Kamala çatmış
şəxs özünü ümidsizliyin axınına at -
mamalı və ömür kitabında yol verdi -
yi səhvlər qarşısında çarəsizlik gös -
tərməməlidir. Bu vəziyyətdən çıx -
maq üçün özündə elə təsəvvür yarat -
malıdır ki, əgər bu əməllərin təkrar -
la nıb və ya təkrarlanmaması yenidən
mümkün olardısa elə əvvəlki kimi də
əməl edərdi. Belə bir təsəvvürü yara-
da bilsə ölüm qorxunc olmaz. Bu
mər hələdə şəxsin ən çox üzləşdiyi

təhlükə keçmiş üçün mütəmadi şə -
kil də təəssüflənib ümidsizlikdə bo -
ğul masıdır. Ümidsizlik isə ölümdən
qorxu hissi yaradır. Amma ömrünü
səmərəli yaşadığını düşünən insanlar
isə aram və sakit olurlar. Halbuki,
naümid şəxs həyata nifrət bəslə mə -
sinə baxmayaraq, yenidən dünyaya
gəlmək şansının ona verilməsini
arzu edir ki, hər şeyi yenidən baş la -
sın (2, s.61).

Bu sahədə məşhur tədqiqatçı
D.Ray qorodki “Qocalığın psixolo gi -
yası” adlı kitabında yazır: “Qocalıq-
bu ömrün elə bir dövrüdür ki, bu
vaxt vacib olan, “illəri ömrə əlavə”
et mək deyil, “ömrü illərə” əlavə et -
məkdir. Qocalıq-təkcə rolların dəyış -
diyi deyil, həm də yeni identikliyin
formalaşdığı dövrdür”.

Təbii ki, bu zaman gənclik döv -
ründə meydana gələn “Mən ki -
məm?” sualı ömrün qürub çağı in sa -
nın qarşısında durursa, o insan çox
vaxt ümidsizliyə qapanır. Yaş lı lıq
dövrünün ən fəal mü dafiəçisi “Bö -
yük Katon və qocalıq haqqında” dia-
loq yazmış qədim Roma filosofu, si -
yasi xadimi Mark Tuli Siseron
(b.e.ə.106-43) olmuşdur. Siseron us -
talıqla qocalığı müdafiə edir və
qoca lığın insan və cəmiyyət üçün ən
dəyərli dövr olduğunu qeyd edirdi.
O, qocalığın əleyhinə olan aşağıda
sadalanan dörd əsas arqumentə qarşı
çıxırdı: 1) qocalığın insana ictimai
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həyatda aktiv iştirakına mane olma -
sına; 2) qocalığın insana müxtəlif
xəstəliklər və köməksizlik gətir mə si -
nə; 3) cinsi həyatdan məhrum et mə -
sinə; 4) insanı ölümün yaxınlaşması
ilə qorxuzmasına (1, s.246).

Hamımıza yaxşı bəllidir ki, insan
həyatının son dövrü olan qocalıq
özündə bir çox bioloji-tibbi, həm çi -
nin ictimai və şəxsi problemləri
cəmləşdirir. Bu zaman insanlarda
çoxlu sayda xəstəliklər, problematik
məsələlər meydana çıxır ki, onlarda,
ilk növbədə tənhalıq, heç kimə lazım
olmamaq, atılmışlıq hissi, ünsiy yət -
sizlik və başqalarıdır. Yaşlı adam la rın
sosial müdafiəyə möhtac qal ma ları
onların psixikasında ciddi dəyişik -
lik lərə gətirib çıxarır ki, bu da on la -
rın cəmiyyətə inteqrasiyalarında
çətin liklərə yol açır. Burada dövlətin
və cəmiyyətin yaşlı tənha adamların
sağlamlıqlarının müdafiəsinə və ölüm
saylarının azaldılmasına yönəl miş
səylərindən tutmuş bioloji qanu na -
uy ğunluqlara, həmçinin sosial amil -
lə rə qədər bir çox faktorlar mühüm
rol oynayır. Yaşlı insanlar orqanizm -
lə rində baş verən dəyişikliklərə ol -
duqca həssas reaksiya verirlər. Əvvəl -
lər etdiyi işləri indi görə bilməmə -
siy lə barışmaq onlar üçün çox ağır -
dır. Yaşlı insanda yığdığı təcrübəni
sonrakı nəslə vermək tələbatı ya ra -
nır, saatlarla öz həyatından olan ha -
disələri danışmaq istəyir. Bu zaman

qocalara qulaq asmağı bacarmaq
onların dərdlərinə müştərək olmaq,
onlara qayğı bəsləmək lazımdır.
Yaşlı adamların əksəriyyəti əsas eti -
barilə maddi, sosial və psixoloji kö -
məyə ehtiyac duyurlar, onların əsas
hissəsi əmək fəaliyyətini başa vur -
muş insanlardır. 

Müasir dövrdə yaşlı nəslin hə ya-
tın da sosial-psixoloji problemlər
kəs kin şəkildə özünü biruzə verir.
Vər diş edilmiş həyat tərzi və ünsiy -
yət formasının başa çatması ilə tə qaü -
də çıxmaq, həyat yoldaşının itiril məsi
və s. psixi xarakterli bir çox prob -
lemlər, xəstəliklər özünü göstərməyə
başlayır. Yaşlı adamların xasiyyəti
bəzən əsəbilik, inciklik, ahıllara xas
olan depressiya ilə müşayiət olunur.
Həyat tonusunun aşağı düşməsi bir
çox xoşagəlməz halların əsas səbəbi
kimi çıxış edir. Bunun səbəbi isə psi-
xoloji faktor kimi gələcəyin ümidsiz
şəkildə dəyərləndirilməsi, perspek-
tivsizlik, həyatın mənasızlığı, ahıl la -
rın sosial statuslarının dəyişməsi,
yeni şəraitə uyğunlaşmada yaranan
sosial-məişət və adaptasiya ilə bağlı
problemləri göstərmək olar. Çox
vacib bir sosial-psixoloji problem
ailənin yoxluğudur, məhz ahıl ada -
mın qayğısına qalacaq ailənin olma -
ması onun həyatında mənfi izlər qo -
yur. Öz vəziyyətindən psixoloji ola-
raq narazı qalmağın nəticəsində
tezliklə fiziki zəiflik də aşkar surətdə
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meydana çıxır. Yaşlı adam üçün
tənhalıq və zəifliklə barışmaq çətin
olur (3, s.77)

“Yaşlı insanlar”, “qocalar”, “ahıl -
lar”, “veteranlar” kimi ifadələrin xatır -
lanması neqativ hisslər yaradır. Bi -
zim qocalığa münasibətimiz uşaq lıq -
dan mənimsəmiş olduğumuz yaş
stereo tipləri ilə bağlıdır. Bu stereo -
tip  lər mədəni ənənələr, ictimai mühit
və kütləvi informasiya vasitələrinin
səyi nəticəsində qorunub saxlanılır.
Təəssüf ki, yaşlı insanların işə yara-
maz, xəstə, intellektual cəhətdən tə -
nəz zülə uğramış, tam dəyərli həyat
yaşamayan insanlar olması barə sin -
də formalaşan səhv fikrin özü də on -
ların davranışına təsir edir. Bir çox
yaşlı insanlar bu cür stereotiplərin tə -
siri altında əks şablonu təsdiq et mək -
dən çəkinərək özünüqiymətləndir -
mə ni bilərəkdən aşağı salır. Orqaniz-
min qocalması böyümənin dayan ma -
sından başlayan fizioloji prosesdir.
Lakin, bununla da qocalma prosesini
ləngitmək, yubatmaq mümkündür.
Səmərəli gigiyena, qida və digər
ekoloji faktorları riayət etməklə qo -
calma prosesini ləngitmək olar. Daha
çox diqqət isə psixoloji qocalmaya
və onunla bağlı meydana çıxan sual -
lara yönəlir. Qeyd etdiyimız kimi
çox vaxtlar yaşlı insanlar keçirdiyi
ömrün qiymətləndirilməsi ilə bağlı
böhran yaşayırlar. Həyatda əldə
etdiklərindən narazı olan yaşlılar

bəzən depressiyaya düşüb psixi
halsızlıq keçirirlər: “Sağlam qoca -
lıq” öz yaşını, həyat yolunu qəbul
edənlərə aid edilir, “ağrılı, çətin qo -
calıq” isə öz həyat yolunu qəbul et -
mə yənlərə şamil edilir. “Çətin qoca -
lıq” keçirənlərə keçirdiyi həyat mə -
na sız görünür və belə fikirlərin özü
onu ümidsizliyə düçar edir. 

Ahıl adamların fəaliyyətində 3 psi   -
xoloji cəhət müşahidə edilir. 

1. Onlar işləməkdən bezirlər, iş -
dən çıxandan sonra psixoloji
sar sıntılar keçirirlər. 

2. Təqaüd yaşında fəaliyyətin xa -
rakteri dəyişir. Nisbətən asan
işə cəlb olunurlar. 

3. Təqaüd yaşlı adamlara diqqət
və qayğı zəruridir (1, s.247).

Qocalıq yaşında insan istək və
sev gisini nəvələrinə ötürür. Yaş lan -
ma nı hər canlı üçün anadan olmaqla
başlayıb ölümə qədər davam edən
bioloji bir proses kimi götürsək, hə -
yat forması, iş, bəslənmə vərdiş ləri,
keçirilən xroniki xəstəliklər və
fərdin şəxsiyyət quruluşu, cəmiy yə-
tin və ətrafın, eyni zamanda fərdin
də özünün dünyagörüşü və s. kimi
faktorlar səbəbiylə fərdi fərqliliklər
kimi xarakterizə edə bilərik. 

Yaşlılıq qaçılmaz və qayıdışı ol -
mayan bir müddət olub, adamın fizi-
ki və ruhi tərəfdən yaşlanmasıdır. Bir
başqa təyinat isə yaşlılığın fizioloji
təbiəti olub, şəxslərin fiziki və ruhi
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enerjilərinin bir də qaytaramayacaq -
ları formada itirmələridir. Yaşlılıq
fərdi bir hadisə olmaqla bərabər icti-
mai dəyərlər və digər faktorlar nəti -
cə sində cəmiyyətdə yaşlıya və yaş lı -
lığa qoyulan dəyəri və yeri təyin edə -
rək, bir cəmiyyətdən digərinə və za -
mana görə fərqlilik biruzə verir. Bu
səbəblə yaşlılıq yalnız bioloji bir ha-
disə olmayıb, eyni zamanda ictimai
və mədəni bir hadisədir (4, s.189).

Yaşlanma müddətində sağlamlıq
elmi və texnoloji inkişaflarda əhə -
miy yətlidir. İnkişaf etdirilən erkən
ta nıma və müalicə üsulları ilə xəs -
təliklərin qarşısının alınması, erkən
dövrdə müalicənin təmin edilməsi
ölüm sürətini azaltmış və bunun nə -
ti cəsində gözlənilən həyat müddəti
uzanmışdır. Bu günkü dünya hesab -
lamalarına görə bütün əhali arasında
65 yaş və ondan yuxarı əhali artmış -
dır. Hesablamalara görə 2030-cu ildə
65 yaşdan yuxarı yaşlı əhalinin
10.000.000-ə yaxınlaşacağı göstəril -
miş dir. Tibb sahəsindəki inkişaflar
və həyat rifahının yüksəlməsi ölkə -
mizdə gözlənilən həyat müddətini
uzat mış olub, bütün əhali arasında
60 yaş və ondan yuxarı əhali sayca
və məkanca artmışdır. Təxmini ömür
müddəti 71 olan İran Avropa ilə mü -
qayisədə orta yaşlı bir ölkə halına
gəlmişdir. Ölkəmiz əhalisinin cəmi
71.517.100 olaraq ifadə edildiyi
2008-ci ilin göstəricilər bazası

nəzərə alındığında 60 yaşdan yuxarı
şəxslərin bütün əhaliyə nisbətinin
təxminən 10% olduğu müşahidə olu-
nur (5, s.67). Yaşlı əhalidəki bu artım la
bərabər müşahidə olunan proseslər
aşağıdakılar olmuşdur:

– geniş ailədən nüvə ailəyə keçid,
– çöl məkanlarından şəhərlərə axın;
– evdə qayğıda əhəmiyyətli rolu

olan qadının iş həyatına daxil
olması;

– ənənəvi mədəni dəyərlərdəki
dəyişmələr yaşlının ailə quru lu -
şu daxilində əvvəlki rolunun da
dəyişməsinə və təşkilati baxım -
dan artmasına səbəb olmuşdur
(3, s.247). 

Təxmini ömür nisbətinin artması
və yaşlı əhalinin (gənc əhaliyə görə)
daha çox sağlamlıq xidmətlərindən
istifadə etməsi səbəbi ilə yaşlıların
ehtiyacı olan xidmətlərin təyin olun -
ması və yaşlı əhaliyə göstərilən xid -
mətlərin artması bu sahədə müxtəlif
siyasi manevrlərin ortaya çıxarıl ma -
sını vacib etmişdir. 

Aparılan tibbi-psixoloji araş dır -
malardan aydın olur ki, ürək-damar
xəs təliklərindən qocalar arasında ölüm
halları aşağıdakı kimi gös tə rilir:

– 40–50 yaşında – 25%
– 50–60 yaşında – 40%
– 6–70 yaşında – 32%
– 70–80 yaşında – 62%
– 80–90 yaşında – 66%
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Qocalıq yaşı 65 yaşdan sonrakı
dövr kimi insanın ömründə xüsusi
mərhələ kimi qeyd olunur. Stres lər lə
sıx əlaqədardır. Xarici ölkə psi xo loq -
ları Xolms və Ranq stresin ya ranma
səbəbini insana təsir etmənin müsbət
və mənfi stressorlarını öy rən mişlər.
Onu balla qiymət lən dir miş lər. Nəticə
aşağıdakı kimi olmuş dur:

1. Həyat yoldaşının ölümü – 100 bal
2. Boşanma – 73 bal
3. Ailədə münaqişə – 65 bal
4. Həbs olunma – 63 bal
5. Yaxın adamların ölümü – 63

bal
6. Xəstələnmə və zədələnmə – 53

bal
7. Toy – 50 bal
8. Təqaüdə çıxmaq – 45 bal
9. Ailə üzvlərinin xəstələnməsi –

42 bal 
10. Seksual narahatlıq – 39 bal
11. Uşağın doğulması – 39 bal
12. Yaşayış yerinin dəyişdiril mə -

si – 25 bal
13. Rəhbərliklə münaqişə – 23 bal
14. İmtahan – 20 bal
15. Övladın səhhətinin pisləş -

məsi – 15 bal və s.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə ala -

raq bir daha qeyd etməliyik ki, qoca,
ahıl yaşlılara xüsusi diqqət və qayğı
ilə yanaşmalı, onların stes halları
keçirmələrinə qətiyyən yol veril mə -
mə lidir. Qocalar bizim vali deyn -
lərimiz, məsləhət yerimiz, mə nə vi

dayağımızdır. Onları əlimizin için də,
gözümüzün üstündə saxlamaq
müqəddəs övladlıq borcumuzdur (1,
s.248). 

Deməli, ahıl adamların sosial-
psi xoloji durumu müxtəlif parametr -
lərlə müəyyən olunur. Bu onların
icti mai vəziyyəti, ictimai rəftarları
ilə müəyyən olunur. Bir şeyi yaddan
çıxartmaq olmaz ki, yaşlı insan həm
də sosial hədəfdir və məhz bu nöq -
teyi-nəzərdən onların həyat şəraiti
bu və ya digər səbəbdən sonrakı nə -
silə örnək təşkil edə bilər. Sosial
hədəf olmaları yaşı ötmüş insanların
sosial mühitlə bağlı problemlərini də
gündəmə gətirir. Misal üçün səh hət -
lərindəki sağlamlıq problemi onların
əsasını təşkil edir. Onları davamlı,
mütəmadi həkim müayinəsindən ke -
çirmək, onlarda ictimai ciddiyyət
his sini oyandırır, onlara olan diqqəti
hiss edirlər. Lakin bu da bir həqi qət -
dir ki, yaşı ötmüş insanlarda müx tə -
lif səbəblərlə bağlı problemlərin sayı
bitib-tükənmək də bilmir. Psixoloji
sağlamlığın qorunması, əxlaqi xüsu -
siy yətlərin dəyişilməsi, yaş dövrü ilə
bağlı fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər,
xüsusən də pərişanlıq kimi prob lem -
lər ahıl adamlara çox ciddi təsir
göstərir. 

Siserona görə, müdrik insan üçün
qo calıq yaş dövrü ömrün ən qiymətli
dövrüdür. Yəni, bu dövrdə beyni du -
manlandıran gənclik ehtirasları sa -
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kit ləşir, insan ömrü boyu yığmış ol -
duğu təcrübə kimi xəzinəyə sahib
olur. Xarakterin gücü, sağlam düşün cə
tərzi ilə yaşlı insan çox şeyə nail ola
bilər və bununla da o çox gənclərdən
daha üstündür. Qədim romalı şair,
filosof, siyasi xadim Seneka (I əsr)
isə qocaların özlərini cəmiyyət üçün
gərəkli hiss etmələrinin vacib olma -
sını qeyd edirdi. Onun fikrincə, in -
san həyatı onun davamlılığında,
uzun luğunda deyil, yaşanmış ömrün -
də nə qazanması və nəyə nail olması
ilə dəyərləndirilir (5, s.146).

Ahıl adamlarda psixoloji sağlam -
lıq pozğunluğu daha çox 65 yaşın dan
sonra meydana çıxır. Onlar özlərini
dəyərsiz, heç nəyə yaramayan adam-
lar kimi təsəvvür edir və nəticədə on -
larda pərişanlıq əlamətləri özünü bü -
ru zə verir. 65 yaşdan sonra ahıl
adam larda yuxusuzluq, iştahsızlıq və
ya tamahkarlıq, özlərini zəlil, gərək -
siz hiss etmək və s. kimi düşüncələr
özünü göstərməyə başlayır. Bəzən
olur ki, ahıl adamlarda huşsuzluq,
fikir və düşüncələrini toplaya bilmə -
mək, qeyri-adi mühakimələr yürüt-
mək kimi davranışlar müşahidə olu-
nur. Ümumiyyətlə qeyd etmək la -
zım dır ki, onlarda baş verən ən geniş
yayılmış problem onların psixoloji
sağlamlığı ilə bağlı olan problem lər -
dir. İnsanın yaşadığı zaman əsasında
sosial-psixoloji sarsıntılar, streslə
qarşılaşması və onların daxili mə -

ninə təsir etməsi onun həyat stilinə
də müəyyən mənada, istər neqativ,
istərsə də pozitiv mənada öz təsirini
göstərir. O bütün psixoloji potensial
gücünü bu hadisələrə sinə gəlmək
üçün səfərbər edir, fərdi gücünü bu
həyacanın qarşısını almaq və onu
cilovlamaq üçün işə salır. Hiss və hə -
yəcanların tənzimlənməsi daha çox
aşağıdakı məsələlərdə özünü biruzə
verir:

1. Həyəcanı tənzimləmək üçün
düşüncələrin istiqamət ləndi ril -
məsi hissi stress baş vermədən
işə düşür və psixoloji, yaxud
əqli sarsıntıların qarşısı alınır. 

2. Stress baş verdikdən sonra çı -
xış yolu axtarılır və həmin
prob lemlər aradan qaldırılır.
Bunun qarşısını almağın ən
münasib yolu və metodu insa -
nın öz potensial gücünün stres -
lərin cilovlanması üçün ha zır -
lanmasıdır (4, s.113).

İstər cavan, istərsə də yaşlı, hamı
uzun ömürlü olmaq, çox yaşamaq
istəyir. Heç kəs qocalmaq istəmir.
Gənclik dövründə insana elə gəlir ki,
qocalığa hələ çox var. Yaşlılıq dö -
nəmində isə bu, keçən illərə hey f si -
lən mə kimi özünü göstərir. Yəqin elə
buna görə, gənclər gələcəklərindən,
yaşlılar isə keçmişlərindən danış -
mağı sevirlər.

Uyğunlaşma (adaptasiya) insanın
öz ehtiyacları ilə ətraf mühitin ondan
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gözlədikləri arasında yaranan asılılıq
kimi qiymətləndirilir. Qocalar nə
özlərindən, nə də ətraf mühitdən razı
qalırlar. Bu mənada yaşlıların prob -
lem lərinin çox və çətin olduğunu
deyə bilərik. Yaşlı insan sağlamlı ğın -
dan, ətrafdakılardan tez-tez şikayət
edir. Ətraf mühit də onu tənbəl, de -
yin gən, məsuliyyətsiz, tez-tez ağ la -
yan, yazıq rolu oynayan insan kimi
qiymətləndirir. 

Qocaların tez-tez keçmişlərindən
söhbət açmaları onların keçmişləri
ilə yaşamaq istəkləri ilə əlaqədardır.
Yaşlının qarşısına çıxan çoxlu və
çətin maneələr onları əsasən fizioloji
ehtiyaclarını icra etməkdə çətin və -
ziy yətdə qoyur. Beləliklə, əvvəlki il -
lərdə olduğu kimi, ehtiyaclarını ödə -
mək üçün onlar maneələr qarşı sında
yeni əlaqələndirici reaksiyalar ver -
mə lidirlər. Təbii ki, o zaman da qar -
şı larına müxtəlif yeni maneələr çıxır.
Əvvəlcədən qeyd edildiyi ki mi, vü -
cuddaki itkilər, sağlamlıqla bağlı müx təlif
problemləri insanın özünü qiymətsiz
görməyinə gətirib çıxarır (6, s.93).

Təqaüdə çıxarkən işsiz və hü quq -
suz qalmaq da onlarda “işə yarama-
ma” hislərinin inkişaf etməsinə
səbəb olur. Məlumdur ki, yaşlılar bir
çox şəxsi problemləri həll etməkdə
qətiyyətsiz olurlar. Bu vəziyyət sağ -
lamlıq problemlərindən, maddi çə -
tinliklərdən, problemi həll edə bi lə -
cək lərinə inamsızlıqdan irəli gəlir.

Qocaların gəlirləri az oldu ğun dan
pul xərcləmə onların gözündə bö -
yüyə bilər. Bu mənada övladla rı nın
cüzi köməyi onlara böyük mə nəvi
dayaq kimi görünür. Yaşlıları ya -
şadan onların cəmiyyətdə, öz ailə -
lərində faydalılığıdır. 

Təqaüdə çıxan hər kəs başqa bir
işlə özünü ovundurmursa, onu ölüm
təhlükəsi öz ağuşuna alır. Ona görə
“iş insanın cövhəridir” kəlamı hamı
üçün örnək olmalı, əmək qabiliyyətli
yaşlılar işdən uzaqlaşdırılmamalıdır.
Yaşlı insanların sosial həyatla əla qə -
lərinin itməmələri üçün müx təlif
dərnəklərin qurulması, tədbirlərin
keçirilməsi də vacib amillərdən biri-
dir. Yaxşı olardı ki, yaşlılar bu dövrü
edə bilmədikləri işlər üçün bir fürsət
kimi qiymətləndirsinlər, hobbiləri ilə
məşğul olsunlar (2, s.137).

Qədim zamanlardan ağsaqqal,
ahıl insanlar ən hörmətli və müdrik
adamlar hesab olunub, onlara hamı
hörmətlə yanaşıb. Bəzən ahıl insan -
ları uşağa da bənzədirlər. Yəni yaş -
landıqca onlar da uşaq kimi kövrək,
hər sözdən inciyən, yumşaq qəlbli
olurlar. Amma uşaqlardan fərqli ola-
raq onların hansısa bir hədiyyə ilə
könlünü almaq olmaz. Onların sa -
dəcə qayğıya, xoş rəftara ehtiyacı
var. Artıq geridə qoyduğu, keçib ge -
dən illərin arxasınca baxan həmin in -
sanların qəlbini oxşamaq isə bu gün
onlar üçün təsəllidir.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТАРОСТИ КАК ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА

AБСТРАКТ

Автор в данной статье отмечает, что за период онтогенетического
раз вития, который начинается с момента рождения и продолжается до
самой старости, жизнь человека охватывает ряд возрастных периодов.
Старческий возраст, как заключительный период в жизни человека,
кон  центрирует в себе различные биолого-медицинские, а также об -
щест   венные и личные, психологические проблемы. При этом у людей
возникает большое количество заболеваний, проблемных вопросов, в
первую очередь таких, как отсутствие общения, чувство ненужности,
одиночества и другие.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF LOCAL AGE PERIOD

ABSTRACT

In this article, the author points out that during human ontogenetic
development, from the time of birth to the old age, human life goes through
a number of years. The old age of human life is a combination of many bio-
logical, medical, and social and psychological problems. At this time there
are many problems and problems in people that are primarily loneliness, no
need for them, no sense of neglect, lack of communication and others.
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Для анализа социальной пер -
цепции выделяются опре-

делённые аспекты социальной пер -
цепции, такие как: идентификация
собственной персоны с персона-
жем; личностное отношение к ге -
роям указанного литературного
произ ведения, исходя из собствен-
ного мировоззрения; отсылка к
мнению автора; субъективное
мнение на основе прочитанного
текста; проявление рефлексии,
проекции, эмпатии и других меха-
низмов социальной перцепции; фор -
мирование мнения о героях как
условия убеждения окружающих
в том, что он сам хочет видеть в
них.

Один из интересных аспектов
социальной перцепции – иденти-
фикация, которая в определенной
степени проявляется в отношении
к главным героям. Людям свойст -
венно идентифицировать себя с те -
ми героями, которых они считают
положительными. Однако степень
варьирования форм идентифика-
ции – от воображаемых представ-
лений реальных людей до их про -
то типов в литературных произве-
дениях может быть различной.
Так, человеку трудно себя иденти-
фицировать с некоторыми героями,
вызывающими у них симпатию по
причине того, что индивид оказы-
вается словно лишённым точки
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опоры. Мы имеем в виду фактор
отклонения в поведении личнос ти,
когда им самим движут поступки,
расходящиеся с героями произве-
дений. Иными словами, реальный
человек отклоняется от писатель-
ской схемы или модели. Хотя,
справедливости ради, надо отме-
тить, что человек с нормальной
психикой и среднестатистическим
волеизъявлением, как правило,
стремится устранить несогласован -
ность между своими действиями и
поступками сценических персона-
жей. Кстати сказать, так ликвиди-
руются «ножницы» между про-
гнозируемым поведением лично-
сти согласно трафарету (или сте-
реотипу) и реальным поведением
в жизни. Кроме того, испытуемые
разных возрастных групп, кото-
рые принимали участие в нашем

эксперименте, объективно посту-
лируют высоко нравственные ка -
чества, но как будет заметно из от -
ветов на материале романа Анара
«Шестой этаж пятиэтажного до ма»,
реципиенты подчас осуждают те
волевые и независимые решения,
которые идут вразрез с общепри-
нятыми нормами поведения.

На оценку героя, как положитель -
ного, естественно, влияют нормати -
вы общества. На протяжении од -
но го, двух поколений нормативы
не сколько изменяются. Поэтому
мы видим несколько двойственное
отношение как к главным героям,
так и к неглавным в зависимости
от возраста опрашиваемых. Отно-
шение к героям оценивалось по 7
бальной шкале: от -3 до +3. Ре зуль -
таты такого оценивания героев при -
ведены ниже в таблице.

Отношение к героям произведения Анара. 
Таблица 1.

Шкала/
герои

Заур
Фиран-

гиз
Зивяр Мухтар Тахмина Спартак Манаф Медина

1 14% 24% 0% 15% 6% 29% 19% 0%

2 28% 0% 0% 0% 14% 10% 10% 0%

3 38% 0% 0% 5% 15% 0% 0% 15%

0 5% 28% 42% 36% 10% 14% 47% 15%

-1 5% 0% 10% 25% 20% 18% 19% 0%

-2 10% 14% 19% 14% 10% 19% 0% 0%

-3 0% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 80% 85% 95% 75% 90% 95% 30%



Как видно из таблицы, герои
данного произведения не вызы-
вают однозначных отношений, за
исключением, Зивяр (мать Заура).
Такое же неоднозначное отноше-
ние к главным героям – Зауру и Тах -
мине: наиболее высокий позитив
и наиболее высокий негатив про-
явился именно к ним. Двойствен-
ное отношение зависело как от по ла
опрашиваемых, так и от возраста.
К Тахмине проявилось также
двой ственное отношение: 35% по -
ложительного отношения против
20% отрицательного, 10% нейтраль -
ного, а 25% не смогли оп ределиться
со своим отношением. По отноше-
нию к данным героям су ществует
разница между юношами и девуш-
ками. Девушки бо лее позитивно
отнеслись к Тахмине и более нега-
тивно к Зауру, тогда как юноши
выразили отрицательное отноше-
ние к Тахмине. 

К Спартаку также проявляется
двойственное отношение (39% по -
ложительного отношения против 51%
отрицательного). В особенности не -
гативно к нему отнеслись жен щи  ны.

Однозначно негативное отно-
шение проявляется к Зивяр (85%)
в особенности у молодых людей.
Старшее поколение пыталось ее
оправдать, проецируя часто свои
проблемы (единственный сын,
плохая невестка и т.п.). Несмотря

на малочисленность выборки,
пред ставляющих людей старшего
поколения (опрашиваемых в воз-
расте от 55 до 70было всего 14 че -
ловек, из них всего двое мужчин),
процент положительного отноше-
ния равняется 93%, т.е. 13 из 14
оп рошенных с пониманием отнес-
лись к позиции Зивяр, скорее все -
го, идентифицируясь с этим ге -
роем. В некоторой степени плохое
отношение проявилось к Мухтару
(39%) и к Манафу (19%). Этих ге -
роев большинство не очень за ме -
чало, а негативное отношение к
ним проявили в основном моло-
дые девушки по причине того, что
они вмешивались в судьбы других
людей, навязывая им свои ценнос ти.

Единственный герой, который
не вызвал ни у кого отрицательно-
го отношения – это Медина. Прав-
да, этот герой мало кого заинтере-
совал, т.к. мало оценок у данного
героя вообще.

Что касается положительных и
отрицательных качеств главных
героев – Заура и Тахмины, респон-
дентами были выделены следую-
щие положительные качества Заура:
способность любить – 52%; уважи -
тельное отношение к родителям –
29%; доброта – 19%; честность – 14%;
настоящий мужчина – 10%; поря-
дочность – 10%; гордость – 5%;
от важность – 5%.
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Всего было отмечено 8 качеств.
В сумме эти качества составил 144%.

Что касается отрицательных
ка честв, то были подчеркнуты
следующие: слабохарактерность –
81%; нерешительность – 62%;
ревнивость – 53%; трусливость –
48%; недоверчивость -33%; эгои-
стичность (использовал ее и бро-
сил) – 29%; предательство – 10%.

Было указано 7 отрицательных
качеств. В сумме эти качества сос -
тавили 316%. Разница между
положительными и отрицательны-
ми качествами Заура составила 2,2
раза. Отрицательных качеств ока-
залось 2,2 раза больше, чем поло-
жительных. 

На положительные качества
Тахмины указали 30 человек, ко -
торые приняли участие в опросе:
умение любить – 77%; свободолю-
бивая – 27%; самодостаточная –
27%; добрая – 27%; сильная –
17%; верная – 10%; реалистичная
– 10%; оптимистичная – 10%; сво-
бодная от общественного мнения
– 6%; трудолюбивая – 3%; честная
– 3%; щедрая – 3%; общительная –
3%; целеустремленная – 3%

Было указано 14 различных по -
ложительных качеств Тахмины,
что в сумме составило 226%. В ка -
честве отрицательных качеств
Тах мины, были указаны следующие:
легкомысленная – 53%; наличие

вредных привычек (курение, вы -
пив ка) – 43%; ревнивая – 3%; эго -
ис тичная – 3%.

Было отмечено всего 4 качест ва.
В сумме они составили 102%. Раз-
ница между положительными и
отрицательными качествами Тах-
мины чуть более 2 раз. Положи-
тельные качества перевешивают.

Как видим, качества слабо диф -
ференцированы. В основном заме-
чается то, что лежит на поверхнос -
ти. Но, сравнивая двух героев,
видно, что к Тахмине проявляется
более положительное отношение,
чем к Зауру. У Заура оказалось
больше отрицательных качеств,
чем у Тахмины. Правда, по данно-
му вопросу есть некоторые разли-
чия в ответах в зависимости от
пола опрашиваемых. Так, у юно-
шей оказалось относительно по -
ло жительное отношение к Зауру,
чем у девушек. А у девушек поло-
жительное отношение к Тахмине,
чем к Зауру. Они отмечают больше
положительных качеств у Тахми-
ны, чем юноши.

Такие незначительные или,
напротив, полярные расхождения
в зависимости от пола опрашивае-
мых имеют, на наш взгляд, логиче-
ское обоснование. Дело в том, что
природное начало у женщин в
соответствии с принципом рас-
пределения гендерных ролей
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оформляют в их сознании (или на
эмоционально-подсознательном
уровне) определённые стереоти-
пы. Поначалу они дают о себе
знать только как репродуктивное
свойство мужская логика уступает
место неожиданным, а подчас и
непредсказуемым поступкам. В
отличие от подавляющего боль-
шинства представителей «сильно-
го» пола, они более эмоциональ-
ны, толерантны и конформны.
Поэтому мы убеждены, что мо -
дель их поведения, по параметрам
которых строились ответы рес-
пондентов, должна бы в обяза-
тельном порядке учитывать эмо-
тивную сферу и соответствующий
женский склад ума. Ключевыми
словами для такой модели будут,
на наш взгляд, душевность, сос -
традание, сопереживание, сердеч-
ность и т.п., неизменно побеждаю-
щие холодную рассудочность,
разум в общих чертах. Женщины
больше ценят в мужчинах такие
качества, как ум, верность, муже-
ство и честность.

Заур ни мужеством, ни вер-
ностью не отличался, поэтому он
для большинства молодых деву-
шек не является положительным
героем. 

Если качества сгруппировать и
проанализировать по блокам, то
можно выделить несколько бло-

ков: моральные, интеллектуаль-
ные, волевые, эмпатийные каче-
ства, касающиеся внешности. Из
результатов видно, что блок мо -
ральных качеств и по выделенным
качествам и по количеству этих
ка честв перевешивает все осталь-
ные блоки. На втором месте ока-
зываются волевые качества. На
третьем месте - интеллектуальные
качества, на четвертом месте ока-
зываются эмпатийные качества
(отзывчивость, гуманность, вни-
мательность, понимание и др.).
Исходя из рейтинга перечислен-
ных качеств видно, почему боль-
шинству молодых девушек Заур
не нравится.

Конечно, мужской перечень ка -
честв существенно отличается от
женского. Здесь выделены качест ва,
которые характерны для человека,
выполняющего исполнительскую,
ведомую роль. Это такие качества,
как покорность, скромность, ува-
жительное отношение к семье,
аккуратность и др. Процент таких
качеств достаточно высок, в сум -
ме они составили 70%. Внешний
вид подчеркнули 30% (элегант-
ность, красота, привлекатель-
ность). Учитывая, что в опросе
принимали участие студенты, на
первом месте оказался ум (55%). 

Исходя из данного перечня
качеств, которые молодые люди
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ценят у женщин понятно, почему
для большинства юношей Тахми-
на не является положительным
героем. Они ее считают неверной,
не скромной, непокорной, челове-
ком, который не уважает семей-
ные ценности. 

Ответы на вопросы о том, как
бы они поступили на месте глав-
ных героев; почему Заур не же -
нился на Тахмине; каким бы они

хотели видеть конец данного про-
изведения, помогли высветить ка -
чественную составляющую про-
цесса идентификации, особеннос -
ти системы ценностей и социаль-
ных установок и стереотипов.

На вопрос «Как вы бы посту-
пили на месте Тахмины» были по -
лучены следующие ответы. В оп -
ро се приняли участие 69 студен-
ток.

Как видно из ответов, молодые
девушки не одобрили поведение
Тахмины и противопоставили ей
более активную позицию. На
основе этих ответов становится
понятно двойственное отношение

девушек к Тахмине, т.к. они не
одоб  ряют ее последний выбор,
уход из жизни, отсутствие борьбы
за себя и за свое счастье. Как ви -
дим из ответов, нет ни одного не -
одобрительного ответа, связанно-
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№ Ответы %

1 Вычеркнула бы из жизни 50

2 Постаралась бы наладить отношения с его родителями 19

3

Что-то другое (уехала бы работать одна в другой город; переехала
бы вместе с ним в Москву; забеременела бы от него, чтоб он не
ушел; родила бы от него, ребенок главнее, чем муж; больше бы не
выходила бы замуж и занялась бы творчеством; стала бы самым
лучшим диктором страны, чтоб каждый день он сожалел о том, что
потерял меня)

16

4 Ушла бы от Заура и постаралась бы насолить ему и его семье 6

5 Срочно вышла бы замуж за кого угодно 3

6 Продолжала бы держаться за него 3

7 Пользовалась бы им и изменяла ему 3

Таблица 2.



го с тем, что она его любила, что
она была разведена, что она дру-
жила со Спартаком, что она жила
с Зауром. Они в основном не прини -
мают ее пассивную, пораженчес-
кую позицию. В ответах встреча-
ется и желание отомстить любыми
способами Зауру и его семье, что
свидетельствует об эмо циональ -

ной идентификации с героем.
Ответы мужской части выбор-

ки о том, как бы они поступили на
месте Заура, высветили совсем
иную картину. Варианты ответов
представлены ниже в таблице. 

Ответы на вопрос «Как бы ты
поступил с Тахминой на месте
Заура».

Наиболее часто встречаемый
ответ « также, как он» свидетель-
ствуют о том, что за два поколения
с 60-х годов мало что изменилось
в системе отношения мужчины к
женщине. Процент тех, кто же -
нился бы на ней, несмотря ни на
что ничтожно мал (5%), что также
свидетельствует о существующих
стереотипах, которые и поныне
живы. Доминирование общест -
вен ного мнения над личностным,

страх и невозможность пойти про-
тив общественного мнения харак -
тер ны и поныне для молодежи на -
шего общества. 25% готовы уехать
в другую страну с ней, т.е. поме-
нять среду и, таким образом, ре -
шить вопрос с общественным
мне нием. С одной стороны, в чу -
жой стране анонимность суще-
ствования увеличивается (человек
руководствуется тем, что мало кто
меня знает), а с другой стороны,
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Таблица 3.

№ Варианты ответов %

1 Также как он 40

2 Уехал бы с ней в другую страну 25

3 Продолжал бы с ней тайно встречаться 15

4 Сделал бы все, чтоб родители ее приняли, а потом женился 10

5 Женился бы, несмотря ни на что 5

6 Нашел бы другую 5

7 Наложил бы на себя руки 5



можно выбрать такую страну, где
то, что у нас считается ненорма -
тив ным и социально неодобряе-
мым, там вполне нормативно и

одобряемо (гражданский брак,
большая разница в возрасте, одно-
полая любовь, другая националь-
ность, религия и др.).

1. Авдеева Н.Н. Понятие иденти-
фикации и его применение к проб -
леме понимания человека чело-
веком. Теоретические и при-
кладные проблемы психологии
познания людьми друг друга.
Краснодар, 1975, 250с.

2. Анар. «Шестой этаж пятиэтаж-

ного дома». М.: Советский пи -
сатель, 1988, 423с.

3. Бодалев А.А. Восприятие и по -
ни мание человека человеком.
М.: МГУ, 1982, 200с.

4. Гозман Л.Я. Психология эмо -
цио нальных отношений. М.;
МГУ, 1987,174с.

ANARIN «BEŞMƏRTƏBƏLİ EVİN ALTINCI MƏRTƏBƏSİ» 
ƏSƏRİNDƏ SOSİAL QAVRAYIŞIN ANALİZİ

ABSTRAKT

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 psi -
xologiyasının 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. 
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Xalqımızın mənəvi dünyasını
zənginləşdirən, tariximizi və

mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi
təmin edən milli-mənəvi və dini də yər -
ləri qoruyub saxlamaq hər birimizin
müqəddəs borcudur. Bu gün mil li-
mə nəvi dəyərlərimizə qarşı çıx maq
tə şəbbüsləri və halları ol du ğu üçün
bu vacib məsələnin daim diqqətdə
sax lanılması zərurəti yaranıb. Tarixi
qürur duyduğumuz meyarların, nai -
liy yətlərimizin üstündən belə asan -
lıq la xətt çəkmək, onu aşağılamaq is-
tə yinin bəzən baş qaldırması bizi çox
qayğılandırır. İlk növbədə, hər bir
ziyalı əsrlər boyu cilalanmış, zama -
nın keşməkeşli sınaqlarından çıxmış,
ələnmiş, saflaşmış, bu günümüzün
həyati tələbatına çevrilmiş, xalqı mı -
zın özünəməxsus milli mentaliteti

meyarlarına çevrilmiş mənəvi də yər-
lər xalqımızın yüksək əxlaqi xüsu-
siyyətlərinin təcəssümüdür, duz-çö -
rək qədər hamımıza əzizdir.

Hər bir xalqın tarixi yetkinləşmə
və təkamül prosesinin ümdə qayəsini
dövlətçilik ənənələri ilə yanaşı, həm
də zəngin milli-mənəvi irsi, pak və
ali dəyərləri müəyyən edir. Bu ənənə
və dəyərlər biri-birilə çulğaşaraq həm
də xalqların məfkurə və dü şün cə sis -
te minin, dünyagörüşünün parlaq tə -
cəs sümü kimi meydana çıxır. Dün -
ya nın ən qədim xalqlarından sayılan
İran xalqı da tarixən for ma laş mış
zən gin milli-mənəvi və əxlaqi də yər -
lər sistemi ilə bəşər siviliza siya sına
əvəzsiz töhfələr vermiş, ülvi və saf
ideallara sarsılmaz bağlılığı ilə daim
özünəməxsusluqlarını qoru muş lar. 
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Müasir qloballaşma dövründə el -
mi-texniki tərəqqinin sürətli in ki şa fı
real həyatda yüksək nailiyyətlərə,
mü tərəqqi dəyişikliklərə yol açsa da,
bu prosesin tarixi-mədəni irsə, əx la -
qi-mənəvi dəyərlərə müəyyən təhlü kə
meyilləri də özünü qabarıq göstərir.
Şərq-Qərb sivilizasiyasının bir-biri -
nə yaxınlaşdığı, bəzən də gizli və
açıq mübarizələrin getdiyi bir za -
man  da soykökə qayıdışın, milli özü -
nü dərkin böyük əhəmiyyəti vardır.
Xalqın tarixən formalaşmış yüksək
əxlaqi-mənəvi meyarlarını pak və
sağ lam niyyətlərlə qoruyaraq bütöv -
lük də cəmiyyətin pozitiv ruhda inki -
şafına təsir göstərmək, onun genetik
yaddaşını, tarixi kimliyini, milli irs
və özünəməxsusluğunu gələcək nə sil -
 lərə ötürmək kimi çətin missi ya nın
həyata keçirilməsi zərurəti psi xo  lo -
gi ya və pedaqogika elminin ta nınmış
nümayəndələrinin üzərinə bö yük
məsuliyyət qoyur. Şagirdlərin milli
ruhda tərbiyə olunmasına, mil li-mə -
nəvi dəyərlərimiz əsasında tər bi yə
olunmasına önəm verilir (1, s.56).

Respublikanın gələcək taleyi
onun gənclərindən asılı olduğu üçün
təhsildə aparılan islahatlar milli ənə -
nə lərimizə, milli dəyərlərimizə söy -
kə nərək soykökünə bağlı şəxsiyyətin
formalaşdırılmasına xidmət et mə li -
dir. Müasir tərbiyədə mək təbli-müəl -
lim-valideyn münasibətlərinin yeni
priz mada tənzimlənməsi, tərbiyə

işin də ideal məqsədin məzmununun
müasir tələblər baxımından dəyiş -
mə si, yeniləşməsi və təkmilləşməsi
humanitar fənlərin məzmununda ifa -
də olunmuş milli-mənəvi dəyər lə rə
kompleks yanaşmağı tələb edir. 

Əxlaqi dəyərlərimizin toxunul -
maz lığı, həmişə qorumalı olduğu -
muz elə bir müqəddəs meyarlarıdır
ki, gərək bugünkü sosial-iqtisadi nai -
liyyətlərimizdən məqsədyönlü isti fa də
edərək zamanında dünyaya inteqra-
siya edərək qədim mədəniy yə ti mizin
qaynaqlarını, gözəlliklərini bir örnək
kimi başqa xalqlara da sev di rək.
Müd rik ağsaqallarımız, söz sahibi
olan ziyalılarımız, xüsusilə geniş
təb liğat-təşviqat imkanları olan ra -
dio-televiziya, dövri mətbuat, digər
küt ləvi informasiya vasitələri mə nə -
vi dəyərlərimizin təbliği və gənc nəs -
lə ətraflı izah edilməsi iş lərinin föv -
qündə olmalıdırlar (2, s.173).

Vətən, ata-ana, el-oba, yurd yeri,
doğma ocaq sevgisi, namus-qeyrət
təəssübü çəkmək, vətənpərvərlik,
halal-haram, böyük-kiçik, ədəb-ər -
kan, etik dəyərlər, unudulmaz inam
və inanclarımız, nəhayət, mü qəd dəs
milli adət-ənənələrimiz ümu mən
mil li mentalitetimizin məhək daşıdır.
Əsrlər boyu xalqımızın böyük mən -
lik şüuru, əxlaqi dəyərlərə sədaqəti
sayəsində, bütün təsirlərə baxmaya-
raq, öz dilini, dinini, milli adət-ənə -
nə lərini qoruyub saxlaya bilmişdir.
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Xalqımızın düşüncə tərzi, vətən pər -
vər lik hissinin gücü gerçəkliyi, müa -
sir həyat həqiqətlərini obyektiv şərh
edərək özünütərbiyəni xarakterik ola -
 raq əks edir. Şagirdləri düzgün isti -
qa mətlərə yönəltmək, mənəvi tər bi -
yə aşılamaq, ailələrin, təhsil müəs si -
sələrinin, söz sahibi olan insan la rın,
ağsaqqalların, xüsusilə ziyalı la rın
imkanlarını, təsir gücünü artırmağa
zəmin yaradır. Bu baxımdan kütləvi
informasiya vasitələrinin, televiziya
və radionun təsir dairəsi, tərbiyəvi
ro lu böyükdür. Xalqımızın müqəd -
dəs nemətləri kimi əziz tutduğu mə -
nəvi-əxlaqi dəyərlər hər məqamda
göz bəbəyi kimi qorunmalıdır. 

Dəyərlərimizdən sayılan şagird -
lə rin əxlaqi keyfiyyətləri dərin qar şı -
lıqlı əlaqədə formalaşır, inkişaf edir.
Müsbət əxlaqi keyfiyyətləri forma -
laşdıran müasir əxlaqi tərbiyə siste-
mi eyni zamanda əxlaq sahəsindəki
səhv fikirləri və təsəvvürləri aradan
qaldırır, xoşagəlməz vərdiş və dav ra -
nış ları götürməyə çalışır. Əxlaqi an-
la yışlar yalnız o zaman aparıcı rola
malik olur ki, onlar təkcə öyrənilmiş
olmasın, dərindən dərk edilərək mə -
nəvi inama çevrilsin. Belə bir inamın
və sabit əxlaqi davranışın göstəricisi
insanın əxlaqi baxımdan tərbiyəli
olması, onun əxlaqi yetişkənliyidir.
Əxlaqi düşüncənin, əxlaqi hisslərin
və davranışın vəhdəti sabit əxlaqi
keyfiyyətlərdədir. Bu da tərbiyə pro-

sesi və şəxsiyyətin əxlaqi inkişafı ara -
sında olan mühüm göstəricisidir. Nə -
zarətsiz qalmaq, valideynlərin və pe -
daqoqların tərbiyə işində yol ver miş
olduqları səhvləri, qeyri-sağlam mü -
hi tin təsiri, müəyyən gənc və ye ni -
yetmələrin pedaqoji baxım dan nəza -
rətsiz qalmaları bəzi hallarda daimi
və anti-ictimai xarakter ala bilir. Bu
zaman yenidən tərbiyə psixoloji-pe -
daqoji vəzifə kimi meydana çıxır. Bu
vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün
xüsusi psixoloji-pedaqoji üsullar və
onların həyata keçirilməsi üçün xü -
susi şərtlərin yaradılması tələb edilir.
Beləliklə, şagirdlərin kollektivdəki
və digər yerlərdəki yaşlılar və həm -
ya  şıdları ilə münasibətləri elə təşkil
edilməlidir ki, ora əxlaqi keyfiy yət -
lə rin modeli daxil edilsin. Bu zaman
şagirdlər aşağıdakı əxlaqi keyfiy yət -
lərə malik olmalıdırlar:

– Vətəndaş məsuliyyəti, 
– Vətənpərvərlik, 
– Kollektivizm,
– Əməksevərlik, 
– İdeyalılıq, 
– Qarşılıqlı yardım və s. (3, s.158).
Eləcə də özünün hər bir hərə kə ti -

ni başqalarının gözü ilə görməyi ba -
ca rır, insanların hansı münasibət
gös tərəcəklərini dərk edir. Bu nöq te -
yi-nəzərdən, şagirdlərdə öz hərəkət -
lə rinin nəticələrini görmək qabiliy -
yə tini inkişaf etdirmək zəruridir.
Baş qaları ilə qarşılıqlı əlaqədə şa -
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girdlərin əxlaqi təsəvvürləri daha
bitkin və tam formaya düşür, onlarda
müsbət mənəvi-əxlaqi xüsusiyyət lə -
rin inkişafı müşahidə olunur. Ye ni -
yetmə yaşda əxlaqi inkişaf zəmi nin -
də ideallar olduqca böyük rola ma -
lik dir. Bu yaşda onların forma laş -
ması birbaşa olaraq insanların əxlaqi
keyfiyyətləti, davranışları, hərəkət lə ri,
bir-birləri ilə qarşılıqlı münasibətləri
ilə əlaqədədir. Belə hallar da göstəri -
lən yaş üçün xarakterik xüsusiyyət
sa yıla bilər. Əxlaqi idealların varlığı
qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çat maq
üçün zəruri, hətta həlledici əhə miy -
yətə malik olur. 

Geniş mənada əxlaqi-mənəvi tər -
bi yə cəmiyyətin və bütün dövlətin
in teqral, strateji, intellektual resursu
deməkdir. Mənəvi-əxlaqi tərbiyənin
əxlaqi tərkib hissəsi şüura təsir et -
məklə formalaşır və insanın ətraf
mü hitlə davranışlarına, onun dün ya -
ya və təbiətə, insanlara olan mü na si -
bətilə xarakterizə olunur. Eyni za -
man da müəyyən istiqamətdəki tərbi -
yə nin nəticəsi olaraq, şəxsiyyətin də -
yər oriyentasiyalarını da özündə əks
etdirir. Rasional faktorlardan isti   fadə
edərək mənəvi-əxlaqi poten sialın
inkişafı və yaranması bir neçə üsul
vasitəsilə həyata keçirilir:

1) Şagirdlərin incəsənətə, mə də -
niyyətə, musiqiyə, teatra, həmçinin
yaradıcılığın digər növlərinə cəlb
edilməsi ilə; 

2) Gündəlik həyatda şagirdlərin
emosional sferasının inkişaf elət di -
ril məsi ilə; 

3) Şagirdlərin elmi fənnləri mə -
nimsədiyi zaman əldə etdiyi bilik lə -
rin, vədrişlərin, bacarıqların qiymət -
lən dirilməsi, həmçinin onların özü -
nün bütün bunlara qiymət verməsi
vasitəsilə (4, s.53).

Xüsusi orta ixtisas məktəblərində
şagirdlərin vətəndaş mədəniyyətinin
formalaşdırılması üçün humanitar
dərs fənnlərinin tərbiyəvi potensialı
(vahid dünyagörüşü, aksioloji, mə -
nə vi, həmçinin bunlara uğyun olaraq
sinifdaxili və sinifxarici mənbələr)
ol duqca böyükdür. Ədəbiyyat, dil,
na tiqlik, tarix, psixologiya, fəlsəfə,
kül turologiya kimi nəhəng tərbiyəvi
potensiala malik olan fənnlər, belə
şa girdlərdə vətəndaş mədəniyyətini
formalaşdırır. Müasir vətəndaş cə miy -
 yətinə adaptasiya üçün zəruri olan
keyfiyyətləri şəxsiyyətdə for ma laş -
dır maq üçün bu fənnlərin əhəmiyyəti
böyükdür. Belə keyfiyyətlərə misal
olaraq, vətənpərvərlik, tolerantlıq,
və təndaş məsuliyyətini göstərə bi lə -
rik. Bundan başqa, humanitar fənn -
lə rin öyrənilməsi zamanı insan, onun
təbiətlə, cəmiyyətlə münasibətləri
barədə elmləri əldə edən şagirdlər
mə nəvi dəyərləri, dəyər oriyentasi -
ya larını, əxlaqi məsələləri mənim sə -
yir lər. Mənəvi-əxlaqi tərbiyənin
qiymətləndirmə və özünüqiymət lən -
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dirmə kriteriyaları aşağıdakılar ola
bi lər:

1. Gənc insanda elmi dün ya gö rü -
şün yaranması;

2. Şagirdlərdə daxili azadlıq hissi -
nin formalaşdırılması. Bu his-
sin sayəsində onlar özlərini ət -
raf aləm, təbiət və cəmiyyətlə
vəhdət halında görə bilirlər;

3. Özünütəsdiqə cəhd;
4. Aparıcı təhsil fəaliyyətində uğur;
5. Özünüqiymətləndirmənin adek -

vatlığı;
6. Yüksək əxlaqi prinsiplər əsa -

sında formalaşmış davranış me -
todları (5, s.57).

Ətrafdakı insanlarla müəyyən
münasibətlər quran şagirdlər müx tə -
lif həyati vəziyyətlərdə əxlaqi təc rü -
bə toplayır. Bu təcrübənin təşkili şa -
gird lərin müxtəlif yollarla müx tə lif
fəaliyyət növlərinə cəlb edilmə sin -
dən keçir. Bu zaman onlarda əxlaqi
təfəkkür oyanır, əxlaqi hisslər, vər -
dişlər, adətlər əxlaqi dəyərlər
çərçivəsində formalaşır.

Əxlaq tərbiyəsi tərbiyəçinin
rəhbərliyi ilə böyüyən nəsildə,
ümumiyyətlə insanlarda cəmiyyətin
müəyyən etdiyi əxlaq normaları və
davranış qaydaları formalaşdırmaqla
cəmiyyət üçün yaralı, öz hərəkət və
münasibətlərini şüurlu sürətdə idarə
edən şəxsiyyətlər formalaşdırma pro -
sesidir. Onun məqsədi cəmiyyətin
əxlaqi-ictimai tələblərinə cavab ve -

rən insanlar, vətəndaşlar yetiş dir -
mək dən ibarətdir. Əxlaq tərbiyəsi
düz gün əxlaqi anlayışlar yaratmaq,
bu anlayışlara müvafiq adətlər, rəf -
tar lar formalaşdırmaq kimi vəzifələri
yerinə yetirir. Əxlaq tərbiyəsinin
məzmununa vətənpərvərlik, dostluq
və yoldaşlıq, qarşılıqlı yardım, bey -
nəl miləlçilik, fəaliyyətə şüurlu mü -
na sibət, intizam, məsuliyyət, düzlük,
doğruçuluq, sadəlik tövazökarlıq in -
san lara humanist münasibət, onu
əha tə edən mühitə – təbiətə qayğılı
mü nasibət və s. daxildir.

Hal-hazırda şagirdlər arasında
rast gəlinən müxtəlif davranış po zun -
 tuları, onların dəyər istiqa mət lə rin -
də ki dəyişikliklər, milli-mənəvi də -
yərlərin aşınması, yad təsirlərə mə ruz
qalmaqallarının artması, cəmiyyətin
dəyər və normalarına qarşı laqeydlik
özünü göstərir. Bəzən isə açıq-aşkar
hörmətsizlik kimi hallara rast gəlinir.
Bütün bu halların artmasında, yu xa -
rıda da qeyd etdiyimiz kimi KİV mü -
hüm rol oynayır. Müasir dövrün ən
böyük fenomeni olan internetin və
informasiya texnologiyalarının qar -
şısı alınmaz sürətlə inkişafı, özü ilə
böyük imkanlar gətirdiyi kimi, mənfi
və xoşagəlməz halların artı mı na,
xüsusilə şagirdlər arasında belə
meyillərin kütləviləşməsinə də gəti -
rib çıxarmışdır (6, s.138).

Dəyər faktı üzərinə iş aparmaq
əl bəttə çətin bir işdir. Cəmiyyətdən
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cəmiyyətə, mədəniyyətdən mədəniy -
yətə müəyyən fərqli məqamlar mey-
dana çıxır. Zaman keçdikcə bir çox
faktorların təsri ilə dəyər istiqa mət -
ləri və dəyərlər sistemi də dəyişik lik -
lərə məruz qalır. Məhz bu səbəbdən
də dəyərlər barədə danışarkən bir
çox çətinliklərlə üzləşməyimiz təbii -
dir. Təsadüfi deyildir ki, dəyərlər və
onların insanlara təsiri ilə bağlı hal-
hazrda müxtəlif ziddiyyətli nəzə riy -
yə və fərziyyələr geniş yayılmışdır.
Dünya səviyyəsində gördüyü işlərlə
məşğul olan, 1970-ci illərdə 40 ölkə -
də dəyişən dəyərləri araşdırmış, indi
isə 100-dən çox ölkədə araşdırma la -
rını davam etdirən görkəmli alim
İnqel hart və yoldaşlarının (Miçiqan
Universitetinin mütəxəssislərinin)
gəldiyi nəticə bundan ibarətdir ki,
ölkələr iqtisadi olaraq böyüdükcə
rifah səviyyələri artır, bununla əlaqə -
dar olaraq isə fərdlərin hansı dəyər -
ləri qəbul etmələri və daşımaları da
iqtisadi rifaha görə formalaşır. Yəni
iqtisadi rifah səviyyəsinin dəyişmə -
silə bağlı olaraq dəyər anlayışları da
dəyişə bilir, müəyyən tərəddüdlərə
məruz qalır, obyektiv və subyektiv
amillərin nəticəsində adaptasiyaya
uğrayır (7, s.129).

Artıq bu gün respublikamızın
inkişafı ilk növbədə böyüyən nəslin
təlim-tərbiyə işinin düzgün təş ki lin -
dən, vətəndaşlıq hazırlığından asılı -
dır. Uşaqların bir vətəndaş kimi bö -

yü məsində ailənin, cəmiyyətin,
ümu milikdə mühitin rolu böyükdür.
Uşaqlar bir insan kimi, vətəndaş
kimi ilk tərbiyəni ailədən alır. Bura-
da onlar əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri,
fiziki möhkəmliyi, əmək vərdiş lə -
rini, davranış qaydalarını, bədii-este-
tik duyumu və s. kimi keyfiyyətləri
qazanır. 

Tərbiyənin əsas məqsədi kamil
şəx siyyət-insan-vətəndaş yetişdir mək -
dir. Vətəndaş tərbiyə etmək mənsub
olduğu dövlətin inkişafına çalışan,
mənafeyini gözləyən, onun təhlü kə -
siz liyi üçün məsuliyyət daşıyan,
döv lətin cari və perspektiv işlərində
iş tirak edən insan yetişdirmək de -
mək dir.

İnsan fərd kimi doğulub, vətən -
daş kimi fəaliyyət göstərərək tərbi -
yə-təhsil prosesində, əmək pro se sin -
də vətəndaş hazırlığı keçir. Əsl və -
təndaş dedikdə, bilavasitə vətənə,
dövlətə gərəkli fəaliyyəti ilə xidmət
edən, böyük mənəvi keyfiyyətlərə
ma lik olan insan nəzərdə tutulur. Və -
təndaşlıq tərbiyəsinin mənbəyi ailə -
dir. Təcrübə göstərir ki, ailədə və tən -
daşlıq tərbiyəsi yalnız özbaşına
axınla kor-koranə deyil, planlı, sis -
temli, məqsədli şəkildə təşkil olun -
ma lıdır. Uşaqların vətəndaşlıq tərbi -
yəsi dedikdə, yüksək əxlaqi-mənəvi
keyfiyyətlərə yiyələnmə və şəx siy -
yət kimi yetişmə nəzərdə tutulur.
Onlar davranış qaydalarını, nizam-
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intizamı, savadlı olmağı, vətəninin ta -
 rixini, coğrafiyasını, mədəniyyə ti ni,
milli adət-ənənələrini bilməli, vətəni
sevməlidirlər. Uşaqlar ideyaca sa -
vad lı olmalı, işə şüurlu yanaşmalı,
mə suliyyətli, vicdanlı, mübariz ol -
malı, pis niyyətlə, əliəyriliklərlə ba -
rış mamalıdır. Mənəviyyat tərbi yə si ni
qiymətləndirmək üçün uşaqlarda yax -
 şını pisdən ayırmaq, həqiqətə, əda lə tə,
insanlara-böyüklərə, ailə üzvlərinə
hörmət etmək kimi insani keyfiy yət -
lər aşılanmalıdır. Onların davranış
xüsusiyyətlərini uyğun qiymət lən dir -
məli, yaxşı davranış və qarşılıqlı əla -
qə təmin olunmalıdır.

Hazırkı şəraitdə yetişən nəslin
mə nəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi,
qo runması hər bir valideynin, ümum -
təhsil məktəbinin, cəmiyyətin və
döv lətin qarşısında duran çox mü hüm
problemdir. Müasir şəraitdə, qlobal -
laş ma dövründə gənc nəslin təlim-
tərbiyə işləri onlarda milli – mənəvi
dəyərlər, ləyaqət, milli mənlik şüuru
və iftixar hissi, yüksək humanizm
keyfiyyətləri, tolerantlıq xarakteri
for malaşdırmalı, yüksək mənəvi əqi -
də yə malik vətəndaşlar yetişdir mə li dir.

Məktəb təlim-tərbiyə ocağı hesab
edildiyindən, uşaqların gələcəkdə
intil ligent bir şəxs, layiqli vətəndaş,
mədəni və tərbiyəli bir şəxsiyyət ki -
mi formalaşmasında mühüm rol
oynayır. Etiraf edək ki, müasir tex -
nologiyanın sürətli inkişafı yeni lik -

lərə, insan əməyinin yüngülləşmə-
sinə, vaxta qənaət, distant təhsil və s.
kimi irəliləyişlərlə bərabər hələ
dünyagörüşü kifayət qədər for ma laş -
ma mış, yetkinləşməmiş gənclərin
mənəviyyatında bəzi mənfi təsirlərin
yaranmasına səbəb ola bilir. Təəssüf
hissi ilə qeyd etməliyik ki, zaman-
za man mütəxəssisləin təhsil ekspert -
lərinin, araşdırmaçı alimlərin hə yə -
can təbili çalmalarına baxmayaraq,
dini və mənəvi köklərə, dini dəyər lə rə
malik olan İran xalqı belə neqativ
amillərə qarşı tədbirlər planı işlənib
hazırlamışdır. Son dövrlərdə İran
dövlət ən yüksək səviyyədə islami
və mənəvi dəyərlərin qorunub sax la -
nıl masında, yad təsirlərin qarşısı nın
alınmasında iştirak edirlər. Hal-ha -
zırda şagirdlər arasında müşahidə
edi lən mənfi davranışların əsas
səbəb lərindən biri də milli-mənəvi
dəyərlərdən uzaq düşmək, çoxəsrlik
tarixi-mədəni kökləri unutmaq hesab
edilə bilər. Mənəvi dəyərlər hər bir
xalqın varlığını, fiziki mövcudiy yə -
tini və mənəvi zənginliyini qoruyub
saxlamaq, başqa millətlərdən yaxşı
mənada seçilmək imkanı yaradan
sosial fenomendir (5, s.91).

Təsadüfi deyildir ki, şagirdlərinin
də yər istiqamətlərini formalaşma sın -
da dini dəyərlər mühüm yer tutur. Bu
da İran İslam Respublikasının islam
mədəniyyətinin ən qədim təmsilçilə -
rin dən olması, uzun əsrlər boyunca
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formalaşmış islami adət və ənənələrə
dövlət səviyyəsində yüksək qiymət
ve rilməsindən qaynaqlanır. İran İs -
lam Respublikasında hakim olan dü -
şün cəyə görə, mənəvi dəyərlər insa -
nın fitrətindən gəlir, yəni insan ana-
dan mənəviyyatlı və əxlaqlı olaraq
do ğulur. Bu dəyərlər sistemi həm
cəmiyyət, həm də dövlət tərəfindən
təsdiq edilir, lakin ilk öncə bu də -
yərlər daha yüksək səviyyədə, Allah
qatında təsdiq edilmişdir. Bu baxım -
dan Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir
qadından (Adəm və Həvvadan) ya -
ratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyası nız
(kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalq -
 lara və qəbilələrə ayırdıq.” (Hücurat-
13). Allah-Təala tərəfin dən təsdiq edil miş
dəyərlər sisteminin qorunub sax la nıl -
ması və inkişaf etdirilməsi İran təhsil
sistemində mühüm yer tutur (8, s.66).

Bu istiqamətdə görülən tədbir lər -
də ilk növbədə ailənin və ali mək tə -
bin rolunu qabardılmalıdır. Ailə ba -
rədə danışarkən nəzərə almalıyıq ki,
gələcəyin sağlam vətəndaşını hazır -
la maqda ən böyük məsuliyyət məhz

ailənin üzərinə düşür. Ona görə də
ailə ona zərər verəcək neqativ faktor-
lardan xilas edilməlidir. Ailə həm cə -
miyyətin həm də dövlətin təməli ola-
raq çıxış edən mühüm sosioloji insti-
tutdur Ailə, müasir dövrdə, həm şəx -
siyyət, həm cəmiyyət, həm də cə -
miyyət daxilindəki müxtəlif qruplar
üçün ümumbəşəri dəyər, mədəni irs,
əxlaqi norma və qaydaların daşı yı cı -
sı rolunu oynayır. 

Belə bir həqiqəti nəzərə almaq
zəruridir ki, insan anadangəlmə ola-
raq heç də əxlaqi və mənəvi baxım -
dan zəngin olaraq doğulmur, əksinə,
onun xarakteri, şəxsiyyəti, daşıdığı
dəyərlər həyatı boyunca bir çox
faktorların təsiri altında formalaşır.
Ona görə də müəllimlərin, valideyn -
lə rin, bütün təhsil mühitinin vahid
mə nəvi-əxlaqi amillər olaraq tərbiyə
prosesində iştirakı zəruridir. 

Beləliklə, İran dövləti şagirdlərin
mənəvi sağlamlığının qorunması,
də yərlərinin düzgün formada tərbiyə
edilməsi, qorunması və gənc nəslə
aşılanması istiqamətində mühüm ad -
dımlar atmaqdadır. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ЦЕННОСТЕЙ И ИХ ПЕРЕДАЧИ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

AБСТРАКТ

В статье отмечается, что в современный период глобализации,
когда стремительное развитие научно-технического прогресса в реаль-
ной жизни открывает путь высоким достижениям и прогрессивным
изменениям, отчетливо проявляются определенные опасные тенденции
этого процесса по отношению к морально-нравственным ценностям и
историко-культурному наследию. Сегодня, когда проявляются инициа-
тивы и случаи выступления против национально-духовных ценностей,
возникла необходимость держать эту проблему в центре постоянного
внимания. Таким образом, Иранское государство предпринимает важ-
ные шаги в направлении защиты морального здоровья учащихся, раз-
витии, охраны и передаче в правильной форме духовных ценностей
молодому поколению.
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THE COST OF MAINTAINING AND PREVENTIVE 
MEASURES RELATED TO FUTURE GENERATIONS

ABSTRACT

The article notes that rapid development of scientific and technical
progress during modern globalization has led to high achievements and
progressive changes in real life, but the tendencies of this process to
historic-cultural heritage, moral and moral values, are also evident. Today,
there is an urgent need to keep this important issue in mind because there are
initiatives and circumstances to counter our national-moral values. In this
regard, the Iranian state takes important steps to protect the mental health of
pupils, to educate their children properly, to protect them and to vaccinate
them.

Məqalə AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Sosiologiya və sosial psixologiya şöbə -
si  nin iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №07)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 19 dekabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur



Məlumdur ki, insan cəmiy yə -
ti öz inkişaf tarixində fa si -

ləsiz şəkildə yeni-yeni maddi və mə -
nəvi sərvətlər yaradır. Bu sərvət lər -
siz bəşər cəmiyyətini təsəvvür et mək
çox çətindir. İnsanlar yarat dıq ları bu
sərvətləri ona görə yüksək qiy mət -
lən dirib müqqədəsləşdir mə yə, qoru -
yub saxlamağa və ya yeni lərini ya -
rat  mağa cəhd edirlər ki, bu sər vət lər -
siz onların həyatı mümkün ol mazdı.
Həm də qeyd etmək lazım dır ki, in -
sanlar bu sərvətləri öz ira də lərindən
asılı olmayaraq bütöv və də yişilmiş
halda yeni nəsillərə ötürürlər. Maddi
təlabatlar insanın ilkin təlabatı oldu -
ğu üçün maddi sərvətlərdə birinci
də rəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
yalnız maddi sərvətlərə malik olduq-
dan sonra mənəvi və mədəni nemət -
ləri arzulamaq və bunları əldə etmək

mümkündür. Mənəvi sərvətlər maddi
sərvətlərdən asılı və törəmə olsada
cə miyyət həyatında və tarixi tərəq -
qidə bunlarda çox mühüm əhəmiy -
yətə malikdir. Mənəvi sərvətlər ya -
ran dıqdan sonra gerçəklik və ideal
şəkildə tarixi tərəqqiyə xidmət edən
böyük qüvvəyə çevrilir. Müəyyən in -
ki şaf pilləsində müəyyən mənəvi
sər  vətlərə malik olmayan cəmiyyət
təsəvvür etmək çətindir. 

Müasir dövrdə baş verən sosial
iqtisadi, mədəni dəyişikliklər birinci
növbədə şəxsiyyətin fəaliyyət sahə -
lə rinin mahiyyətini, onların mənəvi
inkişaf səviyyəsini, təfəkkür tərzini,
bilik və maraq dairəsini müyyən ləş -
di rilməsini tələb edir. Çünki inkişa fı -
mızın müasir səviyyəsi şəxsiyyətdə
milli şüuru, milli əqidəni, ləyaqət his -
sini ön plana çəkir. Bu baxımdan
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müasir dövrdə şəxsiyyətin dəyərlər
sis teminin müsbət istiqamətə yönəl -
dil məsi zəruri tələbə çevrilir. Bir mə -
sə ləni də qeyd etmək lazımdır ki, res -
 publikamızın sosial-iqtisadi inki şa fı
yalnız elmi-texniki tərəqqi və iq ti sa di
amillərlə deyil, insanların mə  nə vi yet -
 kinliyi, yüksək ideyallığı, əqi dəsi, elmi
dünyagörüşü, intellektual səviy yəsi
və mənəvi nüfuzu və s. ilə şərt lənir. 

Mədəni dəyərlərin formalaş dırıl -
ma sının yol və vasitələrindən danı -
şarkən bir məsələyə də diqqət yetir -
mək lazımdır. Bu da şəxsiyyətlə mü -
hit arasında yaranan qarşılıqlı əla qə -
nin fərdin münasibətlər sisteminə,
münasibətlərinin məzmununa və hə -
min münasibətlərin fərdin dav ra nı -
şına etdiyi təsirdən ibarətdir 

Qeyd edək ki, mədəni və mənəvi
də yərlərin formalaşmasının əhəmiy -
yəti bəşəriyyətin inkişafı problemi
və ictimai həyatın bütün sahələrində
şəxsiyyətin aktiv rolunun artırılması
və yenidən qurulması ilə əlaqəlidir.
Bu isə müasir sosial-mədəni şəraitdə
özünəməxsus şəkildə özünü göstərir. 

Şəxsiyyətin mənəviyyatının inki -
şafı ilk növbədə onun mənəvi mədə -
niy yətinin formalaşmasının xüsusiy -
yət lərini özündə ehtiva edir. Onun
sər   hədində isə şəxsiyyətin hansı də -
yərləri seçməsi və baş verən hadi sə -
lə ri qiymət ləndirilməsi həyata keçi -
rilir. Bu aspektdə onun fəaliyyətinin
məqsəd və vəzifələri, yol və va si -

tələri işlənib hazırlanır. Eyni zaman-
da həyati planlar qurulur, həyat möv -
qeyi və strategiyaları müəyyən edilir.

Mədəni dəyərlərə malik şəxsiyyət
mədəniyyət incilərini, incəsənət məh -
 sullarını, əxlaqi təcrübəni mə nim sə -
yir və özündə bəşəriyyətin əsrlər boyu
topladığı zənginliyi əks etdirir. 

Məlumdur ki, müasir cəmiyyət
günü-gündən mədəniyyətlərarası ün -
siy yətdə daha böyük çətinliklərlə üz -
ləş məyə başlayır. Qloballaşan dün -
ya da milli mədəniyyətin çərçivəsin -
dən kənara çıxmaqla insan digər xalq -
 ların mədəniyyəti ilə əlaqələr qu rur.
Dünyanın dil, eyni zamanda mə də -
niy yətlərin müxtəlifliyinin qoru nub
saxlanması və onların bəşəriyyət ta -
ri xində əsrlər boyu toplanıb qorun -
ma sını özündə ehtiva edir. Bu ba xım -
 dan mədəniyyət bəzi dəyərlər sis te -
mi nin, şəxsiyyətin təcrübəsini, bilik -
lərini və mühakimələrinin ötü rül mə -
si nin fasiləsiz prosesidir. Mə də niy -
yət bütövlükdə cəmiyyətlə və hər bir
şəxsiyyətlə qırılmaz şəkildə qar -
şılıqlı şəkildə əlaqədədir (3, s.56).

İnsan anadangəlmə mənəvi və
əx  laqi dəyərlərlə doğulmur. Əxlaq
tər  biyənin məhsuludur və şəxsiy yə -
tin inkişafının əsasında dayanır. Onun
rolu şəxsiyyətin formalaşmasında
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu ba -
xımdanda insanın əxlaqi dəyərlərlə
daha erkən tanış edilməsi mühüm
əhə miyyət kəsb edir. Böyüməkdə
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olan nəslin əxlaqi-mənəvi tərbiyə -
sin də özünü göstərən neqativ cəhət -
lər bizim dövrün mühüm prob lem lə -
rindən biridir. Bununla əlaqədar mə -
dəni dəyərlərin, əxlaqi-mənəvi də -
yər lərin formalaşması və gənclərdə
tərbiyə edilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Qarşıya çıxan bu və ya di -
gər problemlərin həlli və bu böh ran -
dan çıxış üçün müxtəlif xalqların
ənə  nəvi mədəni dəyərlərinin yerli
mə  dəni dəyərlərə inteqrasiyasını hə -
yata keçirməkdən başqa digər yol
yoxdur. 

Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat -
la rın təhlilindən aydın olur ki, əx -
laqi-mənəvi və mədəni dəyərlərin
for malaşması və tənzimlənməsi aşa -
ğı dakı istiqamətlərdə həyata keçi ril -
məlidir:

– mədəni-tarixi (tarix və mədə -
niy yət nümunələri əsasında);

– əxlaqi-estetik;
– etnomədəni (xalqımızın milli

ənənələri əsasında).
Mədəni dəyərlərin formalaş ma sı -

nın bu yol və vasitələrinin hər bir as -
pek tinə daha ətraflı nəzər salaq (4,
s.40).

Mədəni-tarixi aspekt. Müasir
cəmiyyətimizdə keçmiş dövrlərdə
xalqımızın istinad etdiyi, dayaq nöq -
təsi olan tarixi əsaslar, mənəvi prin -
siplər və mədəni dəyərlər çatışmır.
Ən dəhşətlisi də odur ki, hazırda gənc
nəslin şüurundan öz tarixi və mədəni

irsinə görə qürur duymaq hissi get-
gedə azalır və mədəni dəyərlərimizin
təsir gücü yox olmaq səviyyəsinə enir.
Müasir dövrdə tarixi-mədəni dəyər -
lə ri mizi yenidən yazmaq, dəyiş dirmək
istəyənlərin sayı günü gündən art -
maqdadır. Ancaq nəzərə alınmalı dır
ki, xalqın mədəni dəyərləri onun əsas
zənginliyi, yeni nəsil gənclərin for -
ma laşdırılmasında qoruyucu qal xa -
nıdır.

Bizim görkəmli yazıçılarımızın
əsərlərində çox əvvəldən bizim qəh -
rəmanlar, mədəni irsimiz haqqında
təsəvvürlər vardır ki, bunlar da əx -
laq, mənəviyyat və həyatın mənası
haq qında düşünür, özünün və cə miy -
yətin həyatı haqqında məsuliyyəti
dərk edirlər.

Mədəni-tarixi aspektdən danışar -
kən KIV-in, xüsusəndə televiziyanın
da bu dəyərlərin formalaşmasında
ro lunu inkar etmək olmaz. Televi-
ziya hazırda mühüm tərbiyəedici və
ideoloji rola malik olmaqla ictimai
fikrə əhəmiyyətli dərəcədə təsir gös -
tərir. Bu situasiyada belə bir sual
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir ki, tele-
viziya proqramlarının məzmunu və
keyfiyyəti hansı dərəcədə həqiqəti
və bizim cəmiyyətimizin inkişaf sə -
viyyəsi və tələbatlarını əks etdirir. 

Xəbərlər, diskussiya meydanı ki -
mi bir sıra verlişlər hələ ki bəzi ka -
nal larda saxlanılmaqdadır. Ancaq te -
le viziyaların böyük hissəsinin KİV-ə
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heç bir aidiyyatı olmur. Bunlar ancaq
seriallar, xarici filmlər və bir sıra bi -
zim dəyərləri əks etdirməyən şou-
proqramlar yayımlamaqla məşğul -
dur lar ki, bütün bunlar da həqiqətən
son illərdə cəmiyyətimizdə köhnə
də yərlərin dağıdılmasını, yeni, bizə
xas olmayan mədəni dəyərlərin for -
ma laşdırılmasını sürətləndirmişdir.
Çox təəssüf ki, müasir televiziyalar
bizim mental dəyərlərə zidd ideo lo -
gi yanı təbliğ etməklə məşğuldur ki,
buradan da gənclər bir sıra səhv prin -
siplər əldə edirlər: “həyatdan hər şey
al”, “nəyin bahasına olursa olsun
zən ginlik əldə et” və s. 

Mədəni dəyərlər, əxlaq, mənəviy -
yat, patriotizm, cəmiyyətin maraq la-
rı və reklam problemi televi zi yalar da
ilk baxışda göründüyündən daha sıx
əlaqəlidir. Reklam istehsalçıları və
on lara reklam sifariş edənlər aşkar
şə kildə nəinki vətənpərvərlik duy ğu -
su, eyni zamanda adi rasional düşün -
cə belə çatışmır. Əgər onlar mədəni
sivil bir cəmiyyətdə yaşamaq istə yir -
lərsə, onlar öz xalqına, onun hisslə-
ri nə, mənəviyyatına, dəyərlərinə, tə -
lə batlarına hörmət etməlidirlər.
A.Mol “Mədəniyyətin sosiodina mi -
ka sı” kitabında bu hadisə üçün belə
bir termin təklif etmişdir: “mozaik
mədəniyyət”. Bu terminin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, insan üçün isteh-
lak cəmiyyəti dünya əhəmiyyətli el -
mi kəşf haqqında informasiya ilə

eyni dəyərə malikdir. Bütün bunların
nəticəsində isə şəxsiyyətin dəyərlər
sisteminin deformasiyası baş verir.

Müasir dövrdə insanların həya -
tın da internetin və sosial şəbəkələrin
rolu artır. Şübhəsiz ki, internet elmi
proqress üçün böyük nailiyyət de -
mək dir. Bu virtual reallıq, informa-
siya, təhsil, özünüinkişaf əldə etmək
üçün unikal imkan deməkdir. Bu elə
bir mütləq informasiyadır ki, prakti-
ki olaraq məhdudiyyəti yoxdur. 

Digər tərəfdən, bu virtual məkan
cəmiyyət, xüsusən də bizim gənc nə -
sil üçün çox ciddi risk və təh lü kə nin
mənbəyidir. Burada mövcud olan
neqativ hadisələrin siyahısı kifayət
qədər genişdir: terrorizm, pornoqra -
fi ya, pedofiliya, narkotiklərin təbli -
ğatı, zorakılıq və s. Bununla yanaşı,
bu məkanda informasiyanın yayıl ma sı
ani olaraq baş verir və tənzimlən mə -
si olduqca çətindir. Bu zaman inter-
net resusları yeni mədəni dəyərlərin
formalaşması üçün yeni bir vasitə
rolunda çıxış edir. Ancaq bu mədəni
dəyərlər təkcə müsbət yox, əksər
hal larda mənfi də olur(5). 

Mədəni dəyərlərin formalaşması
və tənzimlənməsi ilə bağlı ikinci isti -
qamət əxlaqi-estetik istiqamətdə gö -
rü lən işlərlə bağlıdır. Əxlaqi-mənəvi
tərbiyə anlayışı altında insanın əx -
laqi-mənəvi baxımdan formalaşması
prosesi başa düşülür. Bura aşağı da kı -
ları aid etmək mümkündür:
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– əxlaqi hisslər (vicdan, inam,
mə suliyyət, vətəndaşlıq);

– mənəvi aləm (səbr, xeyirxahlıq);
– əxlaqi mövqe (xeyir və şəri ayırd

etmə qabiliyyəti, həyati sı naq -
ları aradan qaldırmaq ba carığı);

– əxlaqi davranış (insanlara və
və tənə xidmət etməyə hazır ol -
maq, mənəvi şüurun təzahürü,
dinləmə, xeyirxah iradə).

Dəyərlərin formalaşması ailədən
baş layır. Artıq kiçik yaşlarından
uşaq  lar ailə vasitəsilə xalqına, etno-
suna malik dəyərləri öyrənməyə və
mənimsəməyə başlayır. Məktəbə qə -
dər təhsil isə tərbiyənin sosial məsə -
lə lərini həll etməklə insanda şüurlu
olana və mənəviyyata istinad edir.
Hər bir tərbiyə olunana öz həyat fəa -
liy yətinin əsas dəyərlərini müəyyən
etməyə, həyatın mənəvi əxlaqi əsa sı -
nın qorunması üçün məsuliyyət hissi
əldə etməyə kömək edir (6, s.101). 

Mədəni dəyərlərin formalaşması
və tənzimlənməsi ilə bağlı ikinci is ti -
qamət etnomədəni (xalqların milli ənə -
nələri əsasında) amillərlə bağlıdır. Ye -
ni formalaşmaqda olan cəmiyyə tin
daxilində, bütün etnik məkanda bö -
yü  məkdə olan insanın formalaş ma sı -
nın vacib şərtlərindən biri də etno mə -
 dəni tərbiyədir. Bəşəriyyətin möv cud
olduğu bütün illərdə hər bir xalqda
ana dili, ənənələri, adətləri, əxlaqi-

mə nəvi dəyərləri ən yaxşı insanı
key fiyyətləri formalaşdırmışdır. 

Etnomədəni tərbiyə şəxsin mən -
sub olduğu etnosun şəxsi mədəni də-
yər ləri, ənənələri, sosial davranış
nor malarının ötürülməsi prosesidir.
Böyüməkdə olan nəslin etnomədəni
tərbiyəsinin formalaş masın da adət
ənənələrin istifadə edilməsi onun
sosial, mənəvi, əxlaqi, psixi və fiziki
inkişafına təsir göstərir. 

Mədəni dəyərlərin və adət-ənə nə -
lərin qoruyucusu ailə hesab edilir.
Müasir şəraitdə uşaq və yeniyetmə -
lə rin etnomədəni tərbiyəsində adət -
lərin istifadə edilməsi üzrə ailənin
tərbiyəedici potensialının inkişafı
vacibdir. Adət-ənənələr özündə nə -
sil lərin əxlaqi təcrübəsini birləşdirir.
Bu ənənələrə yiyələnmək insanın
etno mədəni tərbiyəsinin göstəricisi
rolunda çıxış edir. 

Bugün cəmiyyətimizdə mədəni
dəyərlərin formalaşması müasir nə -
zəri əsaslandırmaya, metodoloji əsas -
lara, ona bütöv yanaşmanın olmasına
ehtiyac duyur. Məhz yuxarıda sada-
lanan problemlərin həllini həyata
keçirməklə biz cəmiyyətin sosial-
əxlaqi problemlərini aradan qaldıra
bilər, yeni mədəni dəyərlər forma laş -
dı ra bilərik. Bu problemləri həll et -
məklə isə biz digər bütün prob lem lə -
rin həllinə nail ola bilərik. 
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

АБСТРАКТ

В статье указаны способы и средства формирования культурных
ценностей личности в современный период, а также систематизирова-
ны исследования в данном направлении. В статье отмечается, что куль-
турные ценности народа, составляющие его основное богатство,
играют роль оберегающего щита в процессе формирования нового
поколения. В заключение подчеркивается, что процесс усвоения лич-
ностью культурных ценностей своего народа может быть реализован в
культурно-историческом, морально-эстетическом, этнокультурном
направлениях.
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WAYS AND MEANS OF FORMATION 
OF CULTURAL VALUES

ABSTRACT

In the article are specified ways and means of formation of cultural
values of the person in the modernity, and also researches in the given
direction are systematised. There is noticed, that the cultural values of the
people making its basic riches, play a role of a preserving board in the
course of formation of new generation. In the conclusion it is underlined,
that process of mastering by the person of cultural values of the people can
be realised in cultural-historical, morally-aesthetic, ethnocultural directions.
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Müasir dövrdə təhsil sa hə sin -
də özünüaktuallaşdırma apa -

rıcı motivə çevril məkdədir. Məhz
özünüaktuallaşdıran təhsil subyekt -
ləri sosial və şəxsi həyatda öz yer lə ri ni
tapır, peşə sahəsində nəaliyyətlər qa -
zana bilirlər. Yeniyetməlik yaş döv -
 rün də özünü müxtəlif sahələrdə ak -
tuallaşdırma xüsusi dominantlıq təş kil
edir. Başqa bir tərəfdən yeni yetməlik
yaş dövrü özünüaktual laş dır ma prose -
sinin başlanğıcı üçün daha əlverişlidir.

Müasir psixoloji tədqiqatlar gös -
tərir ki, yeniyetməlik yaş döv ründə
toplanan gücün reallaşmasına tələbat
daha aktualdır. Bu yaş dövrünü “özü -
 nü dərketmənin inteqrasiyası” (4),
“özünüeyniləşdirmə” (11), “Mən”in
kəşfi dövrü adlandırılar. 

D.İ.Feldşteyn (11) göstərir ki, özü -
nüaktuallaşdırma prosesi 14–15 yaş -

la rında mümkündür. Müəllifin fik -
rin cə [10], məhz bu yaş dövründə
böyüməkdə olan insanın böyüklərin
dünyasında fəaliyyət göstərməyə
hazırlığı inkişaf edir ki, bu da öz
növ bəsində öz imkanlarını tətbiq
etmək, özünü bu dünyada göstərmək
meylini yaradır, özünü müəyyən ləş -
dirməyə, özünügerçəkləşdirməyə tə -
ləbat güclənir.

Özünüaktuallaşdırma kon sepsi -
ya sının müəllifi A.Maslounun fik rin cə
(10), özünüaktuallaşdıran şəxsiyyət
eyni zamanda bu şəxsiyyətin psixoloji
xüsusiyyətləri olan müxtəlif tə za hür -
lərin geniş spektri ilə sə ciy yə lə nir.
Belə güman etmək olar ki, özü nüak -
tuallaşdırmaya can atan yeniyet -
mənin şəxsiyyəti müəyyən xüsusiy -
yət lərə malikdir. Onları bu yaş döv -
rünün xarakteristikasına əsaslanaraq
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aşkar etmək olar. Belə ki, yeniyet mə -
lik yaş dövrü üçün səciyyəvi olan ün -
 siyyətə tələbat, təxəyyülün inki şafı,
müstəqilliyə meyillilik, habelə də yər
istiqamətlərinin intensiv şə kil də for -
ma laşması belə güman et mə yə im kan
verir ki, özünüaktuallaşdıran yeni yet -
 mə nin şəxsiyyəti şəxsiyyət lərarası
münasibətlərdə demokratiklik, krea-
tivlik, müs tə qil lik, məsu liy  yət və də -
yər istiqamətlərinin for ma laş masına can
atmaq kimi xüsusiy  yət lərə malik dir. 

Yeniyetmənin özünüaktuallaş dır -
ma prosesini fəaliyyətdə öz imkan la -
rının da ha tam şəkildə açılmasına,
in kişafına və istifadə edilməsinə me -
yil kimi səciy yəl ən dirmək daha
məntiqə uyğundur. Başqa sözlə, bu
proses insanın psixoloji cəhətdən bö -
yüməsinə kömək edən tədricən yı ğı -
lan nailiyyətlər, imkanlar vəziyyə tin -
dən gerçəklik vəziyyətinə və sonra-
dan isə özünüaktuallaşdırmaya keçid
prosesidir. 

Yeniyetmələrdə özünüak tual laş -
dır maya tələbatın formalaşması prob -
lemi bir çox pedaqoqların, psixo loq -
ların və sosioloqların diqqət mər kə -
zin də olmuş və bu problemə san ballı
tədqiqatlar həsr olunmuşdur. Bu nun
başlıca səbəbi məhz yeniy et məlik
yaş dövrü şəxsiyyətin formalaşması
prosesində daha sensitiv səciyyə da -
şımasıdır. 

Məktəb təcrübəsində bu problemin
vəziyyətinin təhlili göstərir ki, müəl -

lim lər şagirdlərin şəxsiyyətinin özü -
nü inkişaf məsələlərinə lazımi diqqət
yetirmirlər. Bundan başqa, tədris
fəaliyyətində yeniyetmənin idrak sa -
həsinin öyrənilməsi, şəxsiyyətin ya -
ran ması prosesində onun maraq la rı -
nın və koqnitiv bacarıqlarının for ma -
laşması aktual mövzu olaraq qa lır.
Yeniyetmələr özlərini bilavasitə tə lim
prosesində və ya pedaqoji fəaliy yətdə
aktuallaşdırırlar. “Pedaqoji fəa liy -
yət – təhsil məqsədlərinin ger çəkləş -
məsinə yönəlmiş sosial fəaliyyətin
xüsusi növüdür” (4, s.110). Buna
görə də yeniyetmələrin özünaktual -
laş dırmasının istiqamətlərinin aşkar -
lan ması onalrın təlim fəaliyyətinin
optimal təşkili üçün zəruri şərtdir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni -
yet məlik yaş dövrü təlim-tərbiyə
pro sesində, habelə uşağın şəxsiy yə -
tinin inkişaf prosesində mühüm yer
tutur. Bu pedaqoji situ asiya da hər tə -
rəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin for ma -
laşmasına yönəlmiş tərbiyəvi təsir
sisteminin qurulmasının psixoloji
əsaslarının işlənib hazırlanması və -
zifələrini də ak tual laşır. Yeniyet mə -
lərin tərbiyəsi öz məqsədinə o zaman
nail olur ki, o, öz şəxsi idrak fəaliy -
yə  tini idarə etmək bacarığını for ma -
laşdırır. Bu özünüaktuallaşdırmaya
ge dən yoldur. Burada sadəcə yeni in -
sanın şəxsi keyfiyyətlərinin tərbiyəsi
deyil, birgə tədris fəaliyyətində fərdi
özünüifadə tələbatının, üsullarının,
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formalarının yeni strukturunun qu rul -
 ması şərtidir. Faktlar göstərir ki, bu
sistem düzgün qurulm a dıqda ye ni yet -
mə özünü neqativ yönümdə, anyisosial
davranışda aktuallaşdırır və cəmiy -
yə tə yaralı vətəndaşa çev rilə bilmir.

Aparılmış tədqiqatlar (2,5,7,13)
gös tərir ki, hal-hazırda özünüak tual -
laş dırma anla yış ına vahid baxış möv -
 cud deyil. Özünüaktuallaşdırma ide -
yasını Amerika psixoloqu A.Mas lou,
sonra isə humanist psixologi ya nın
bir çox nümayəndələri işləyib hazır -
lamış dır. A.Masloya görə, özünüak -
tual laşdırma tələbatı “insanların özü -
nü real laşdırmaq arzusunu, yəni
onlarda olan potensialı özündə üzə
çıxarmaq meylidir” (10, s.68). Məhz
buna görə özünüaktuallaşdırma tələ -
batı yeniyetmənin tədris-idrak fəa liy -
 yətinin effektivliyinə və keyfiyyə ti nə
hərtərəfli təsir edir.

Məlumdur ki, təlimin və tərbiyə -
nin uğuru təkcə şagirdin şəxsi key -
fiy  yət lərin dən deyil, həm də müəl li -
min pedaqoji fəaliyyətindən, təlimə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən, onun
uğurunu müəyyən edən və şəx siyyə -
tin formalaşmasına və inki şaf ı na
təsir edən tədris prosesinin effektiv
təş kil edilməsindən asılıdır. “Ye ni -
yet mə potensial olaraq idrak fəaliy -
yə tinin bütün növlərinə hazırdır. La -
kin tədris fəaliy yətin in yeni forma la -
rının yerinə yetirilməsi üsullarına
malik deyil” (5, s.186). Məktəb müəl -

li minin vacib vəzifəsi şagirdi korrek-
siya etmək, onun fəaliyyətini lazımi
istiqamətə yönəltmək, şəxsi poten -
sialı aktuallaşdırmaq imkanlarını və
üsullarını müəyyən etməkdir.Bütün
bunlar göstərir ki, təlimdə özünüak -
tuallaşdırma məsələləri təd ris pros e si
iştirakçılarının qarşılıqlı təsirini kor -
reksiya edən metodları üzə çıxar -
mağı tələb edir. 

Yeniyetmə şəxsiyyətinin forma -
laş ması prosesində özünüaktual laş -
dır manın psixoloji rolunun öyrənil -
mə sini aktivləşdirmək, habelə müa sir
yeniyetmənin şəxsi dəyərləri və me -
yil ləri sisteminə pedaqoji təsir imkan -
larını daha ətraflı öyrənmək lazımdır.

Aparılmış tədqiqatlar (7) göstərir
ki, yeniyetmələrdə özünüaktuallaş dır -
 ma daxili və xarici sinerjinin özünü -
tənzimlənməsinə və özünügüc lən dir -
məyə əsaslanan və öz həyatına və
hə  rəkələrinin nəticələrinə görə mə -
su liyyətin artan dərəcəsində qəbul
edilməsində meydana çıxan, öz hə -
yatının və fəaliyyətinin subyekti ki mi
yeniye tmə nin məqsədyönlü və dü -
şünülmüş davranışında əksini tapan
şəxsiyyət kimi inkişaf prosesidir.
Özü nüaktuallaşdırma tenden siyası nın
olması insanda bir qayda olaraq, ye -
ni yetməlik yaş dövründən başla ya raq
buna yönəlmiş metodlarla üzə çıxır. 

Yeniyetmələrin özünüaktual laş dır -
 ması tədris məkanında həyata keçiri -
lən təd ris fəaliyyətində baş verir və
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on ların davranışında deviasiya gös -
tər məsindən asılı olmayaraq müsbət
dinamikaya malikdir. Özünüaktual -
laş  dırma aktını həyata keçir məklə
ye niyetmə davranışda, ünsiyyətdə,
di gər şəxslərlə qarşılıqlı münasibət -
də ona həyat və cəmiyyət tərəfindən
irəli sürülən daha yüksək standartla-
ra və tələblərə müvafiq olan sosial və
fərdi səriştəsinin artma səviyyəsinə
nail olmaq olar. Ancaq aparılmış təd -
qiqatların bir qismi göstərir ki, ye -
niyetmənin özünüaktuallaşdırması
üçün digər yaş dövrlərindən fərqli
ma  neələr özünü göstərir ki, bu da ye -
niyetmənin özünüaktuallaşdırıb ger -
çək ləşdirməsinə imkan vermir.

Psixoloji tədqiqatlar (1,2,10) gös -
tərir ki, şəxsiyyətin özünüaktual laş dır ma
maneə ləri haqqında təlim özü nüreallaş -
dırmada yolunda hansı ma neələrin ol -
m ası və insan üçün çətin olan bu halda
hansı konkret olaraq dərk edilmiş cəhd -
ləri və hərəkətləri etməsi barədə kon-
septual model yaratmağ imkan verir.

Özünüaktuallaşdırmaya cəhd pro -
 sesində yeniyetmə müxtəlif çətinlik -
lər lə və sədlərlə qarşılaşır. Maneələr
dəf ediləcək ya yox – bütün bunlar
çox vaxt insandan, onun sonrakı in -
ki  şafa, öz potensial imkanlarının
açıl  masına və aktuallaşmasına doğru
getmək arzusundan asılıdır (3).

L.A.Korostılevanın tədqi qat la rın -
da özünügerçəkləşdirmə maeə ləri n in
üç tipini aşkar etmişdir: 

1) Birinci növ maeələr – dəyər
maneə ləridir. Onların təsiri həyatın
mənasına yönəl miş istiqamətlərdə,
tələbatların dəyərlər üzərində üstün -
lük təşkil etməsində üzə çıxır. Ma -
neələrin bu tipi özünüaktuallaş dı r -
ma nın aşağı səviyyələrində mey da na
çıxır. 

2) İkinci növ maneələr – məna
ma neələridir. Bu maneənin təsiri özü -
 nü aktual laşdırmanın primitiv-ic ra
səviyyəsində özünüreal laş dır ma nın
gedişinə man eə olan xüsusi ne qativ
çalar adlanan qeyri-adekvat dün ya
ob razı vasitəsilə ifadə edil miş dir. 

3) Üçüncü növ maneələr – dis po -
zisiyalardır. Bu maneə şəxsiyyətin
“yan lış”, heç  də həmişə dərk edilmə -
miş münasibəti ilə şərtləndirilən bir
sıra maneələr yara dan effektlər vasi -
tə silə təsir edir (7, s.166). 

Özünüaktuallaşdırmanın ən yük -
sək səviyyəsində özünügerçəkləşdir -
mənin ge di şi  ndə sabit maneələr ya -
ran mır. Müvəqqəti maneələr isə şəx -
siyyət tərəfindən adekvat olaraq dəf
edilir. Belə demək olar ki, insan öz
inkişaf prosesində həm daxilən, həm
də zahirən şərtləndirilən maneələr
(çətinliklər) qarşısında müdafiəsiz
deyil. Yaş artdıqca onların dəf edil -
mə si üçün kifayət qədər təcrübə əldə
edilir. Özünüaktuallaşdırma maneə -
lə rinin öhdəsindən gəlməyə və dəf
edilməsinə hazırlıq dərəcəsi bir çox
hallarda həmin anda özünüidrak,
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yeniyetmənin özünü tən zim lə məsi
pro seslərinin kifayət qədər formalaş -
ma sından asılıdır. Maneələrin (çətin -
lik lərin) dəf edilməsində hissi-emo-
sional vəziyyət, yeniyetmənin bu çə -
ti nl ik lərin on un həyat fəaliyyətinə
mümkün təsir dərəcəsi əhəmiyyətli
rol oynayır. 

Aparılan tədqiqatlar (1,2,5,7,8)
gösrtərir ki, əksər hallarda həm tə lə -
bə lər, həm də yeni yet mələr özünüak -
tual laşdırmanı şəxsi inkişaf prosesi
kimi başa düşürlər. Lakin onlarda
özünüaktuallaşdırma məzmunca bir-
birindən fərqlənir.Yeniyetmələr so -
sial fəaliyyətdə və qarşılıqlı fəaliy -
yətdə (fəaliyyətdə qoyulmuş məq -
səd lərə nail olmaq, hər hansı fəaliy -
yətdə inkişafın yüksək səviyyəsinə nail
olmaq) nailiyyətlərə və özünü ak  tual -
laşdırmaya meyil etmək haq qında
düşünürlər. Tələbələr isə özünü -
aktual  laşdırma üçün daxili ehtiyat la -
rın kifayət qədər inkişaf etməməsini
qeyd edirlər. Öz imkanlarının özü nü -
təkmilləşdirməsinin, öz şəxsiyyəti -
nin, öz “Mən”inin təkrarolunmaz,
di gərlərindən fərqli kimi gerçəkləş -
di rilməsini diqqət mərkəzinə gə ti rir -
lər və real olaraq həyatda tətbiq edil -
məsi haqqında düşünürlər.

Özünüaktuallaşdırmanın səciy -
yəvi xüsusiyyəti yeniyetmədə özünü
spesifik keyfiy yətləri ilə bir şəxsiy -
yət kimi dərketmə bacarığı və tələ ba -
tıdır. Bu da yeni yet mədə özü nü təs -

diqə, özünüifadəyə və özünüinkişafa
meyil yaradır.”Mən-kon sepsiyanın”
for malaşması yeniyetmənin diq qə -
tini bu prosesin məzmun tərəfininə
yönəldir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
yenyetmələrdə özünüaktual laşdır -
ma nın əsas prak tik təzahürlərindən
biri yaradıcı fəaliyyətdir.

Yeniyetmənin şəxsiyyətinin özü -
nü yaradıcı həyata keçirməsi genetik
olaraq pro qramlaşdırılan qabiliyyət -
lə rin aktuallaşdırılması, habelə sosial
fəaliyyət pros esi ndə formalaşmış
bacarıqların reallaşması asudə vax-
tda daha yaxşı baş verir, onun ma -
hiyyəti sərbəst yaradıcı fəaliyyətdir.
Yeniyetmələr üçün asudə vaxt mək -
təb və ailə rollarından fərqli olan
yeni rollarda çıxış etdiyi sahədir.
Onlar azadlıqda və mü s təqillikdə,
aktiv fəaliyyətdə və özünüifadədə öz
təbii tələbatlarını xüsusilə kəskin və
tam olaraq açırlar. Beləliklə, yeni -
yet mələrin asudə vaxtına özünü ak -
tual laş dırma funksiyası xasdır. 

Özünüaktuallaşdırma və ya özü -
nü həyata keçirmə, özünügerçək ləş -
dirmə ye ni yetmə şəxsiyyətinin for -
ma   laşması prosesinin məqsədi və
nə ticəsidir. Eyni zama nda onun uğur -
lu olması meyarıdır. Lakin burada da
şəxsiyyətin tərbiyə prosesinin uğurlu
olmasının müəyyən edilməsində in -
ter pretasiya məkanı heç də sonsuz
de yil. Belə ki, J.J.Russonun söz lə ri -
nə görə, “bu həyatın nemətlərini və
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bədbəxtliklərini kim daha yaxşı qə -
bul edirsə, həmin adam hamıdan yax -
şı tərbiyə edlmişdir”. Yəqin ki, tər bi -
yənin məqsədinin belə oxunmasının
xələfləri kimi müasir müəlliflərin
“ya şamaq qabiliyyətli nəslin tərbi yə si”
konsepsiyasını nəzərdən keçirmək olar
(dözümlülüyə, yaşamaq xətrinə özü -
nü müdafiə etməyə yönəlmək və s.). 

Yaradıcı özünüaktuallaşdırmaya
unikal şəxsi keyfiyyətlərin maksimal
dərəcə də üzə çıxmasına can atmağın
əsası insanda təbiət tərəfindən qo -
yulmuşdur. O istənilən fəaliyyətin
söv qedici motividir. 

Özünüaktuallaşdırmaya tələbat-
xoşbəxtliyə can atmaq; özünün bü -
tün poten sia lını, təbiətdən alınan və
təcrübədə əldə edilən bütün im kan -
larını öz məqsədlərinə tabe etdirmək,
nəyi qismətin hiss edirsənsə, etmək,
hansı peşə sahibi olmaq istəyirsənsə,
olmaq üçün istifadə etmək arzusu-
dur. Öz imkanlarını istifadə etməklə,
özünü, öz meyillərini gerçəkləşdir -
mək lə, öz həyatını qurmaqla yeni -
yet mə böyüyür, inkişaf edir, öz şəx -
siyyətini formalaşdırır.

Obyektiv səbəblərə görə (sərt
tədris planı) bu gün məktəblinin ya -
ra dıcı potensialının açılması və inki -
şafı üçün daha əlverişli şərtlər sinif -
dən xaric işin aparılması zaman yara-
nır. Müntəzəm sinifdənxaric işin
müx təlif formaları (məsələn, klublar,
studiyalar, dərnəklər) yeniyetmənin

müxtəlif imkanlarının “sına qdan ke -
çirilməsi üçün təlim meydanı”, özü -
nə məxsus sosial-psixoloji treninq,
dai mi, yeni təcrübə, özü və digər in -
sanlar haqqında təsəvvürlərin geniş -
lən diriləmsi, şəxsiyyətin yaradıcı
özü nüaktuallaşdırması üçün gözəl
imkandır. 

Yeniyetmələr hər cür “məcburi”
iş ləri sevməməsi məlumdur. Buna
görə də sinif dənxaric işin təşkili za -
manı yeniyetmənin seçim və “hərə -
kət də sərbəstlik” im kanı maksimal
surətdə istifadə edilməlidir. Könüllü -
lük prinsipi yaradıcı fəaliyyətdə ye -
ni yetmənin uğurla özünüaktuallaş -
dır ması üçün mühüm şərtdir. 

İkinci şərt yeniyetməni kluba,
stu diyaya və s. gətirən motivin peda-
qoq tərəf indən dərk edilməsidir.
Qru  pun bütün iştirakçılarının şəxsi
motivlərini öyrənməklə, pedaqoq
qrupun bütün iştirakçıları üçün ümu -
mi olan, əhəmiyyətli və emosinal cə -
hət dən zənginləşmiş məqsəd ya  radır.
Bu hər hansı ümumi “ya radıcı məh -
su lun” (tamaşanın, jurnalın, sərgi
üçün eksponatların və s.) yaradıl ma -
sıdır. Onun seçimi qrup iştirakçıları -
nın yaş və psixoloji xüsusiyyətlərin -
dən, maraqlarından asılıdır. Peda qoq
yadda saxlamalıdır ki, yaradıcılığın
son məhsulu barədə qərar “xoş mə -
ram” anıdır. Təklif yeniyetmənin
özün dən də, pedaqoqdan da gələ bi -
lər. Lakin o qru pun bütün işti rak -
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çıları tərəfindən müzakirə edilməli
və qəbul edilməlidir. 

Üçüncü şərt yeniyetmənin faydalı
və maraqlı fəaliyyət kimi qiymətlən -
dir diyi fəaliyyətin təşkil edilməsinə
daha yaxşı kömək edən təhsil mühi -
tinin yarad ıl ma sı dır. 

Aparılmış tədqiqatlar (2,8,10)
gös tərir ki, belə fəaliyyətin təşkili psi   -
 xo logi yanın və pedaqogikanın hu   -
manist prinsiplərinə əsaslanmalı dır.
Yeniyetmənin müxtəlif situasiyalar-
da təhlükəsizlik hiussi təmin olun -
ma  lıdır. Fiziki mühit (məkanın təşkil
edilməsi) çox vacibdir. Məş ğə lə lərin
bir çoxları üçün sərbəst şəkil də uzan-
maq, oturmaq və məkanda hə rəkət
et  mək imanı zəruridir. Mə kanın “abad -
 laşdırılması” üçün vaxta qənaət et mək
lazım deyil. Qrupun bütün iştirak çı -
la rının zövqünə mü va fiq olaraq mə -
ka nın abadlaşdırıl ma sına nə qədər
çox enerji sərf edilərsə, belə məkan da
yeniyetmələr bir o qə dər rahat ola -
caq. Mühit mütləq qey ri-formal, adi
sinif otağına bənzə mə yən olmalıdır. 

Kiçik yeniyetmələr ətrafdakıların
onların fəaliyyətinə verdiyi qiymətə
həddən artıq həssas yanaşırlar. Buna
görə də fəaliyyəti elə təşkil etmək la -
zımdır ki, hər bir iştirakçının bir tərəf -
dən, ayrılmaq, digər tərəfdən, arzu
et dikdə, “dəstədə” qalmaq imkanı
ol sun. Qrup daxilində ayrı-ayrı işti -
rakçıların açıq-aydın yarışı arzu edil -
məz dir. Lakin komanda şəklində ta -

 ma milə mümkündür. Məşğələlər dən
qabaq məhz bu qrupun iştirak çı ları tə -
rə findən ünsiyyət qaydaları, mə sə lən,
özünüifadə və özünüak tual laş dır ma
sərbəstliyi kimi ünsiyyət qay daları
hazırlanmalı və qəbul edil mə li dir. 

Yeniyetmələrin uğurlu yaradıcı
fəaliyyətinin əsas məqamı müəyyən
stimul lar ın olmasıdır. Yeniyetmə ya -
ra dıcı tapşırıqların yerinə yetir mə si
nəticəsində hansı yeni bacarığı əldə
edəcəyini yaxşı dərk etməlidir. İstə -
ni lən fəaliyyətdən qabaq şəxsiyyətin
intellektual-yaradıcı mexanizmlə ri -
nin fəallaşdırılmalıdır. Evristik tipli
qısa tapşırıqlar uşağın diqqətini və
təxəyyülünü işə salmağa kömək edir.
Bəzən yeniyetmələr özləri belə tipli
tapşırıqlar təklif edir. 

Yaradıcı özünüaktuallaşdırmaya
nail olma yeniyetmənin inkişafı va -
cib peda qoji vəzifədir. Biz hamı mız
istərdik ki, uşaqlarımız həyatda uğur -
lar qazansın, öz istedadlarını gös tər -
sinlər və onları təkmilləşdirsinlər.
Bunula belə, biz çox vaxt istedadlı,
bacarıqlı insanlarla rastlaşırıq ki, öz
imkanlarını axıra qədər istifadə edə
bilməmişdir və elə orta qabiliyyətli
insanlarla da rastlaşırıq ki, özlərinə
böyük inamları var və yüksək əmək
qabiliyyətləri ilə həyatda böyük nə ti -
cələrə nail olmuşlar. Bunlar öz lə rini
aktuallaşdıran insanlardır.

Müəllim və ya ətraf mədəniyyət
insanı yaratmır. Onlar insanda sev -

Психолоэийа jурналы 2016, №4

Sevinc Orucova

87



mək və ya hər şeylə maraqlanmaq,
filosofluq etmək və ya yaratmaq
qabiliyyəti doğurmur. Çox güman ki,
onlar rüşeymdə mövcud olan imkan-
lara real və aktual olmağa kömək
edir, əlverişli şərait yaradır, həvəs
oya dırlar. Bu imkanları real və ak -
tual etmək bizim qüvvəmiz daxilin -
dədir və biz böyüməkdə olan şəxsiy -
yə tə öz bacarıqlarını hərtərəfli açma -
ğa və inkişaf etdirməyə kömək edir. 

Maslounun nəzəriyyəsinə əsasən,
tələbatlarının müəyyən səviyyəsinin
təmin edilməsindən sonra insan
növbəti, daha yüksək səviyyəyə qal -
xır. Təmin edilməsə heç bir şeyin
müm kün olmadığı fizioloji tələbat -
lar dan sonra (içmək, yemək, yatmaq
və s.) müdafiə edilmə tələbatı gəlir
(sabahkı günü təmin etmək və s.);
onun təmin edilməsi yaxşı müna si -
bə tə tələbatın inkişafı üçün imkan
ya radır (müəyyən cəmiyyətdə sevim li
olmaq, qəbul edilmək, səninlə he sab -
laşan qrupa mənsub olmaq və s.) (10,
s.160). 

Əgər bu üç kateqoriyanın tələ -
batları ödənilirsə, insanda özünə hör -
mətin inkişafı və yaradıcı şəxsiyyət
kimi yaranmaq üçün əsas meydana
çıxır. Bu insan özünüaktuallaşdırma
mərhələsinə nail ola bilər. J. Qodfrua
hesab edir ki, bu yolla insanların çox
az hissəsi gedə bilər. Bəşəriyyətin
90% hissəsi, onun fikrincə, onların
bütün enerjisini udan müdafiə olun-

ma və yaxşı münasibət səviyyəsində
dayanırlar. J.Qodfrua yazır ki, «yal nız
hər kəsin bərabər olduğu və struk tu ru
hər kəsin tam inkişafı üçün əlverişli
şərait yaradan cəmiyyət onun daha
çox üzvünün tam özünüaktual laş dır -
ma imkanını təmin etməyə qadirdir».
(6, s.215)

Yeniyetmələrin özünüaktuallaş -
dır ması üçün zəruri olan keyfiyyət -
ləri kom p leks şəkilndə inkişaf etdir -
mək lazımdır. Bu keyfiyyətlər aşa ğı -
da kılardır: 1) yaradıcı təfəkkür; 2) tə -
şəbbüskarlıq; 3) əsaslandırılmış risk
qabiliyyəti; 4) özünə əminlik; 6) part -
nyorlarla əməkdaşlıq etmək baca rı ğı;
7) nailiyyət motivasiyası; 8) yüksək
öyrənmək qabiliyyəti (7, s.141). 

Yaradıcı fəaliyyətlə məşğulluq
ye niyetmənin özünüifadəsinin ən
yüksək səviyyəsidir və bu səviyyədə
yeniyetmənin özünün və digər insan-
larla qarşılıqlı əlaqələrinin yeni for -
ma ları yaranır. Yaradıcılıq fəaliy yə -
tin də yeniyetmədə öz şəxsiyyətinin
dəyişdirilməsi, onun zəngin ləş diril -
mə si və özünüinkişaf, özünə hörmət
və özünüqiymətləndirmənin səviy -
yə  si kəskin artır. Yaradıcı insan özü
özü üçün daha maraqlı olur ki, bu da
sürətlə dəyişən dünyada özünütəsdiq
üçün sub yektiv əsasdır. 

Yeniyetməlik yaş dövründə ya ra -
dıcı özünüreallaşdırmada əsas amil
maraqlar üzrə klublarda, ansambllar-
da iştirak etmək, dərnəklərə, kitab -
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xa  nalara, asudə vaxt mərkəzlərinə və
digər əlavə təhsil müəssisələrinə get -
məkdir. 

Yeniyetmənin yaradıcı özünüak -
tual laş dırması üçün vacib amillərə
böyüklərin mühitində xüsusilə, on la -
rın “yaradıcı qarşılıqlı fəaliyyətində”
təqlid nümunəsinin olması aid edilir.
Beləliklə, yeniyetmənin yaradıcı
özü nüaktuallaşdırmasının inkişafına
təkcə həyat xobbiləri deyil, həm də
yeniyetmənin böyüklərlə münasi -
bətdə yaxın ətrafı, təlim prosesi və
yaradıcı fəaliyyət qoşulma, kollektiv
tərbiyə kömək edir. 

Yeniyetmələrin özünüaktual laş -
dır ma dinamikası və psixoloji xüsu -
siyyətləri spesifik şəxsi-xarakteroloji
komplekslə müəyyən edilir. Onlar-
dan bəziləri tədris prosesinin intensi -
fikasiyası və əhəmiyyətli şəxslərlə
qarşılıqlı münasibətlərin konfl iktləri
ilə bağlı olan yüksək gərginlik şərai -
tində baş verə bilər və onların dav ra -
n ışda xətaların meydana çıxmasına

meylləri əvvəlcədən müəyyən edə
bilər. Belə vəziyyət psixoloji inki -
şafda böhranlar yarada və özünü ak -
tuallaşdırma prose sində çətinliklərə
səbəb ola bilər. Yeniyetmələrin özü -
nü aktuallaşdırma prosesinin dinami -
kasına şəxsi inkişafa (normal davra -
nışlı yeniyetmələr üçün) və psixolo-
ji-pedaqoji reabilitasiya üzrə təd bir -
lə rə (normadan kənar davranışlı
yeni yet mələr üçün) yönəlmiş tədris-
təlim məşğələlərinin köməyi ilə onun
psixoloji şərtlərini yaratmaqla pozi-
tiv istiqamətdə təsir etmək olar. 

Korreksiyaedici və inkişafetdirici
proqramlar yeniyetmədə özünü ak -
tual  laş dır  maya, yüksək motivasiya
sə viyyəsinə, idrak maraqlarının inki -
şa fına, özünü tən zimləməyə və şəxsi
yaradıcılıq fəallığına şüurlu surətdə
meylinin formalaşması və möh kəm -
ləndirilməsi məqsədilə yeniyetmənin
şəxsiyyətinə təsir metodları sis temi -
nin həyata keçirilməsini ehtimal
etməlidir. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
У ПОДРОСТКОВ

АБСТРАКТ

Статья посвящена изучению направлений развития самоактуализа-
ции у подростков. В статье анализируются особенности проявления
самоактуализации у подростков и группируются направления подхода
к проблеме. Здесь указывается, что субъекты самоактуализированного
образования находят своего места в социальной и в личной жизни и
завоевывают достижений в профессиональной сфере. Самоактуализация
в период подросткового возраста в различных областях составляет особый
доминанты. С другой стороны, период подросткового возраста слишком
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эффективен для начала процесса самоактуализации. Автор указывает,
что занятие с творческой деятельностью является самым высоким уров нем
самовыражения подростка и на этом уровне возникают новые формы
взаимосвязи подростка с самим собою и с другими людьми. В процессе
творческой деятельности повышается уровень изменения, обогащения,
саморазвития, самоуважения и самооценки личности подростка. Как самые
разные проявления самоактуализации у подростков рассматривают ся
такие интегральные системы, как самопознание, творческая деятельность,
самоидентификация. Автор в итоге приходит к такому заключению, что
с помощью корректируемых и развивающих программ у подростка воз-
никает вера к самоактуализации, высокому уровню мотивации, разви-
тию познавательных интересов, саморегулированию и повышению
личной творческой активности. Согласно чему создание методов воздей ст -
вия содействует развитию у подростков процесса самоактуализации. 

SELF-UPDATE DEVELOPMENT IN TEENAGERS
ABSTRACT

The article is dedicated to learning of self-update development issue in
teenagers. Self-update features in teenagers is analyzed in this article, problem
approach issues are grouped. However, self updating educational subjects
find their places in social and personal life, achieve success in their professional
life. Self-updating process is more common in teenagers on the other side. The
author mentioned that, creating teenager is in top high level of self updating
and new forms of mutual relations with other people and self are emerged in
teens. Changing personality for creation period of teenagers, its development
and self development, self-respect and self-assessment level are strictly increasing.
Self-awareness as features of self-updating, creativity, self-identification etc.
as integral systems is considered in teenagers. The author comes to conclusion
that, top motivation level, cognitive interests, self-regulation and development
of personal creativity can be settled in teenagers through correctional and deve-
lopment programs. Such methods allow developing self-update in teenagers. 

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

Rəyçi R.H. Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 08 dekabr 2016-cı ildə daxil olmuşdur
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Məqalə cinayətkar qadın şəxsiy yə -
tinin mühüm göstəricilərinin nə zə ri və
praktik olaraq əsas lan dı rıl ma sı na həsr
edilmişdir. Bu məqsədlə keçi ril miş
təd qiqat nəticəsində gender əsaslı zo -
ra kılığa məruz qalaraq özünü ger çək -
ləşdirə bilməmiş cinayətkar qa dın lar la
eyni psixososial göstə ri ci lərə malik qa -

 nuna riayət edən qa dın lar ara sın da kı psi -
xoloji fərq aşkar lan mışdır. Mə lum ol -
muşdur ki, qa nuna riayət edən qa dın -
larda şəfqət his si cinayətkar qa dınlara
nisbətən da ha yüksək şəkildə təzahür
edir. Belə ki, şəfqət hissindən məh rum
olmaq ci na yətkar qadın şəx siy yətinin
mühüm göstəricilərindən biridir.

Qadının həyatına mədəni mühit
xüsusi olaraq təsir edir. Qadınlar bir
qayda olaraq ənənəvi cəmiyyətlərdə
gender əsaslı zorakılığa məruz qalır,
məcburi olaraq qeyri-bərabər və xü -
su sən də qarşılıqsız münasibətlərə
da xil olurlar, şəxsi və ictimai həyata
aid olan mühüm hadisələrə təsir gös -
tər məyə qabil olmadıqlarından əzab
çəkirlər. Zorakılıq faktı yalnız şəx -

siy yətin potensial imkanlarının üzə
çıxmasına mane olmur, həm də onun
uğurla sosiallaşmasının, azadlığının,
müstəqilliyinin, dəyərlərinin forma -
laş masının, ümumilikdə özünü ger çək -
ləşdirməsinin qarşısını alır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, sosial islahatların
aparıldığı müasir dövrdə qadın şəx -
siy yətinin inkişafına, özünü ger çək -
ləş dirməsinə yönəlmiş tədbirlər nəinki

GENDER ƏSASLI ZORAKILIĞA MƏRUZ QALMIŞ
CİNAYƏTKAR VƏ QANUNA RİAYƏT EDƏN QADINLARIN

ŞƏFQƏT HİSLƏRİNİN MÜQAYISƏLI TƏDQİQİ
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qadının, həmçinin cəmiyyətdə ailə mo -
delinin təşəkkülünə, qadının hi ma yə -
sin də olan uşaqların psixi sağ lam lıq -
la rının təmin olunması ilə gə ləcək nəs -
lin, bütövlükdə cəmiy yə tin inkişa fı na
pozitiv təsir göstərə bilər. Hesab edirik

ki, müasir hüquq psi xo logiyası çər çi -
və sində cinayətkar qa dın şəx siy yə ti -
nin strukturunu təşək kül edən cə miy -
yətin üzvü olan qa nu na riayət edən qa -
dın şəxsiyyətinin strukturu ilə mü qa -
yi səli şəkildə təh lil etməyə ehtiyac var.

Cinayətkar şəxsiyyəti problemi
uzun müddət psixososial konsep-
siyaya müvafiq araşdırılmışdır. Bun-
lara misal olaraq Ceyms Q.Vilson və
Riçard Herrnsteinin “Mütləq üs tün -
lük”, Glen Uoltersin “Həyat tərzi”
nəzəriyyələrini qeyd etmək olar. La -
kin bu tədqiqatlarda məhz cina yət kar
şəxsiyyətinin formalaşmasında gen-
der amilinin rolu, ənənəvi patriarxal
cəmiyyətin cinayətkar şəxsiyyətinin
formalaşmasına olan təsiri yetərincə
araşdırılmamış, cinayətkar qadın
şəxsiyyətinin strukturu qanuna riayət
edən qadın şəxsiyyətinin strukturu
ilə müqayisəli şəkildə təhlil edil mə -
mişdir [5, s.47]. 

Qadının psixoloji inkişafı onun
digər insanlarla münasibəti vasitəsilə
baş verir. Qadının həyatında və psi-
xoloji inkişafında şəxsiyyətlərarası
münasibətlərin rolu mühümdür. Mü -
şahidə etdikdə görürük ki, qadınlar
çox zaman azadlıq və müstəqillik
uğ runda mübarizə aparmaq əvəzinə
qarşılıqlı münasibətlərdə iştiraka və
insanlarla ünsiyyətə can atırlar. Qa -
dının digərləri ilə qarşılqılı mü na si -

bət lərində təzahür edən xüsusi bir
hal da var. Bu qadının özünü digər lə -
ri nə həsr etmək istəyidir. Qadının
özü nü digərlərinə həsr etmək istəyi o
qədər qabarıq təzahür edir ki, bu is -
təyin təzahürünü və təmin olun ma sı nı
qadın şəxsiyyətinin inkişafı üçün
zəruri şərtlər sırasına daxil etmək
mümkündür. Olport özünü başqa la rı -
na həsr etmək istəyinin iki formasını
fərqləndirir: məhrəmlik və şəfqət.
Məh rəmlik hissi valideyn, uşaq, hə -
yat yoldaşı və ya yaxın dosta qarşı
du yula bilər. Sağlam şəxsiyyətin
sevgisi şərtsiz olur. İkinci forma olan
şəfqət isə insanlığı anlamağa əsas la -
nır və bütün insanların sevgiyə layiq
olduğunu nəzərdə tutur. Yəni, digər
insanları onları ittiham etmədən, mü -
hakimə etmədən, zəifliklərin hamıya
məxsus olmasını bilərək şərtsiz sev -
mək. Olport bu sevginin yalnız sağ -
lam, özünügerçəkləşdirmiş şəxsiy -
 yətə xas olması fikrini irəli sürür. Biz
bu anlayışı qadın şəxsiyyətinin hələ
özünügerçəkləşdirmədən öncə belə,
inkişafı üçün zəruri şərt hesab edirik.
Erik Fromm qeyd edir ki, qadın sev-

Психолоэийа jурналы 2016, №4

Günel Aslanova 

93

2. MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU



gisi (ana) daim şərtsiz olub bağış la -
yan dır. Kişi sevgisi (ata) isə müha ki -
mə edici, qiymətləndirici və cəzalan -
dı randır. Bu səbəbdən də özünü baş -
qalarına həsr etmək kişilər üçün
özünügerçəkləşdirmə zirvəsində nail
oluna bilən xüsusiyyət ola bilər,
lakin qadın təbiətən bu hissə malik-
dir. Qadının şəxsiyyəti özünü ger çək -
ləş dirmə zirvəsinə çatmadan belə bu
xüsusiyyətə malik olmuş ola bilir [3].

Qeyd etdiyimiz kimi məqalə gen-
der əsaslı zorakılığa məruz qalmış və
özünü gerçəkləşdirməmiş qanuna 

ria yət edən qadınların gender zorakı -
lı ğa məruz qalmış və özünü gerçək -
ləş dir məmiş cinayətkar qadınlardan
fər qi nin öyrənilməsinə həsr olun -
muş dur. Təbiətən qadına xas olan
şəfqət hissi onları bir-birindən
fərqləndirən xü su siyyət olaraq tədqiq
edilmişdir. 300 nəfər qanuna riayət
edən qa dın lar üzərində tətbiq etdiy-
imiz Şostro mun özünüger çəkləş -
dirmə testinin nə ticələri və onların
zorakılığa mə ruz qalma faktının
müəyyən edil mə si çarpaz cədvəl
şəklində təsvir edil mişdir (cədvəl 1).

169 nəfər cinayətkar qadınlar
üzə rində tətbiq etdiyimiz Şostromun
özünügerçəkləşdirmə testinin nəti cə -
ləri və onların zorakılığa məruz qal -

ma faktının müəyyən edilməsi çar -
paz cədvəl şəklində təsvir edilmişdir
(cədvəl 2).
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Ümumi

Özünügerçəkləşdirmə balı

40-dan
aşağı

40–45 45–55 55–70
70-dən
yüksək

55 43 102 67 33

Zorakılığa 
məruz
qalmış

Say 54 43 1 0 0

Faiz 98,2 100 0,98 0 0

Zorakılığa 
məruz

qalmamış

Say 1 0 101 67 33

Faiz 1,8 0 99,2 100 100

Qanuna riayət edən qadınların zorakılığa məruz qalma faktı ilə
özünügerçəkləşdirmələrinin çarpaz təsviri 

Cədvəl 1



Zorakılığa məruz qalmaq və özü -
nügerçəkləşdirmək arasında da qüv -
vətli neqativ korrelyasiya ol du ğu nu
aşkarlayırıq. Pearson əmsalı – 0,8729-a
bərabərdir.

Fikrimizcə, zorakılığa məruz qal -
ması nəticəsində özünügerçəkləşdirə
bilməmiş cinayətkar qadınlar, zora -

kı lığa məruz qalması nəticəsində
özü  nügerçəkləşdirə bilməmiş qanuna
riayət edən qadınlardan şəfqət his lə ri  nin
olmaması ilə fərqlənirlər. Bu sə  bəb dən
də tədqiqat zamanı həm ci na yət kar,
həm də cinayətkar olma yan qadın la -
rın şəfqət hislərinin möv cudluğunu
aşkarlamağa cəhd etdik (cədvəl 3).
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Ümumi

Özünügerçəkləşdirmə balı

40-dan
aşağı

40–45 45–55 55–70
70-dən
yüksək

24 144 1 0 0

Zorakılığa 
məruz
qalmış

Say 24 141 1 0 0

Faiz 100 97,9 100 0 0

Zorakılığa 
məruz

qalmamış

Say 0 3 0 0 0

Faiz 0 2,1 0 0 0

Cinayətkar qadınların zorakılığa məruz qalma faktı ilə 
özünü gerçəkləşdirmələrinin çarpaz təsviri 

Cədvəl 2 

Cinayətkar və qanuna riayət edən qadınların zorakılığa 
şəfqət his lə ri nin təsviri

Cədvəl 3 

Şəfqət hissi

Patoloji Normal Yüksək

Cinayət
törətmiş

Say 168 1 0

Faiz 99,4 0 0

Cinayət
törətməmiş

Say 0 256 34

Faiz 0 85,3 14,7



Beləliklə, qanuna riayət edən
qadınlarda şəfqət hissinin cinayətkar
qadınlara nisbətən daha yüksək şə -
kildə təzahür etdiyi, həmçinin, şəfqət
hissindən məhrum olmanın ci na yət -
kar qadın şəxsiyyətinin mü hüm gös -
tə ri cilərindən biri olduğu qənaə tinə
gəldik. Yəni cinayətkar qadın şəx -
siyyətinin strukturu xarici və daxili

şərtlər toplusuna əsasən müəy yən
edilir. Xarici şərtlərə: gender əsaslı
zorakılıq, daxili şərtlərə isə özü -
nügerçəkləşdirə bilməmək, eləcə də
şəfqət hissinin olmaması aiddir. İslah
prosesində cinayətkar qadın şəxsiy -
yə tini təşkil edən həmin xarici və
daxili şərtlər toplusuna yönəlik psi-
xoloji iş zəruridir. 
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Zorakılığa məruz qalmış cinayət -
kar qadınların 99,4%-i şəfqət hissin -
dən məhrum olmuşlar. Qanuna riayət
edən zorakılığa məruz qalmış qa dın -
lar isə şəfqət hissinə həm normal, həm
də yüksək səviyyədə nail ol muş lar.

Cinayət və şəfqət hisləri ara sında da
qüvvətli neqativ korrelyasiya oldu -
ğu nu aşkarlayırıq. Pearson əmsalı ci -
nayətkarlıq və şəfqət üzrə -0,8721-ə
bərabərdir.

3. HƏLL ÜSULLARI

Cinayətkar qadınlara özünüger -
çək  ləşdirməyə istiqamətlənmələri məq -
 sədilə xüsusi terapiya proqramı tət biq
edilə bilər. Xüsusi terapiya proq ramı
çərçivəsində aşağıdakı mə sələlərin
həll edilməsini zəruri hesab edirik: 

a) cinayətkar qadınların zorakı lı ğa
məruz qalma nəticəsində ya ra -
nan psixoloji travmaları ilə
törətdikləri ci nayət ara sın dakı
səbəb-nəticə əla qə sini anlama -
larını təmin etmək;

b) assertivlik xüsusiyyətlərini mə -
 nimsəmək, fərdi inkişaf, özü nü
tərbiyəyə, özü nü inki şafa və
özünüöyrətməyə isti qa mət lən -

mək; cinayətkar qa dı nın öz
daxili potensialını aş kar  lamaq,
öz potensialından tam istifadə
etmək; ümum bə şə ri dəyərlərə
qoşulmaq və bu də yər ləri dav ra -
nışında real laş dır maq qabiliy yə -
tini for ma laşdırmaq;

с) şəfqət hissinin formalaş dı rıl -
ması.

Cinayətkar qadınların azadlığa
çıx dıqdan sonra cəmiyyətə reinteqra-
siya və readaptasiya olunmaları üçün
azad və müstəqil həyat tərzlərinə aid
modellər yaratmağa yardımcı olmaq
məsələləri də mövcud proqram əsa -
sında həllini tapa bilər.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВА СОСТРАДАНИЯ 
ЖЕНЩИН-ПРЕСТУПНИЦ И ЖЕНЩИН СОБЛЮДАЮЩИХ

ЗАКОНЫ ПОДВЕРЖЕННЫХ К НАСИЛИЮ 
НА ГЕНДЕРНОЙ ОСНОВЕ

АБСТРАКТ

Статья посвящена теоретическому и практическому обоснованию
ключевых показателей личности женщины-преступницы. С этой целью
в результате проведенного исследования было обнаружено психологи-
ческое различие между женщинами-преступницами и женщинами
соблюдающими законы, обладающими одинаковыми психо-социаль-
ными показателями, не сумевшие самоактуализироваться, подвергнув-
шись к насилию на гендерной основе. Стало ясно, что чувство состра-
дания у женщин соблюдающих законы проявляется в наиболее высо-
кой форме по сравнению с женщинами-престуницами.Таким образом,
лишение чувства сострадания является одним из ключевых показате-
лей личности преступной женщины.

Ədəbiyyat:



COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEELING 
OF COMPASSION OF CRIMINAL AND KEEPING THE LAW 

WOMEN EXPOSED TO GENDER-BASED VIOLENCE

ABSTRACT

The article is devoted to the theoretical and practical substantiation of the
key indicators of the personality of the criminal woman. To this end, as a
result of the conducted study, a psychological distinction was found between
criminal women and women keeping the law that have the same psycho-
social indicators, who failed to self-realize, after being exposed to gender-
based violence. It became clear that the feeling of compassion in women
keeping the law is manifested in the highest form in comparison with crimi-
nal women.Thus, deprivation of the feeling of compassion is one of the key
indicators of the personality of the criminal woman.
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