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Müxtəlif dövrlərdə hər iki fe -
nomenə – mədəniyyət və

şəxsiyyətə fərqli yanaşmalar mövcud
olmuşdur. İstər mədəniyyət, istərsə
də şəxsiyyət tarixi təkamülün məhsulu
kimi meydana gələrək biri-birini şərt -
ləndirən və ayrılıqda mövcud olmayan
reallığa çevrilmişlər. Əlbəttə, insanın
təbii mühitdən tədricən özünü uzaq -
laş dıraraq yeni bir mühitin yaradıl -
masına cəhdi, demək olar ki, uğurla
nəticələndi. Bu uğur yeni mühit olan
və yalnız insan üçün mövcud ola biləcək,
onun inandığı bir gerçəklik-mədəniyyət
formasında təzahür edərək insanın bütün
həyatını dəyişdirmiş oldu. Əslində, bu,
insanın öz mahiy yətini dəyişməsi, özünü
yeni bir keyfiy yətdə görmək istəyi,
özü nün yeni məzmunda – şəxsiyyət
kimi təzahürü idi.

Mədəniyyət və şəxsiyyət ayrılıqda
mövcud olan fenomenlər deyil, yəni
biri digərini şərt ləndirən sabit və
dəyi şən amillər kimi nəzərdən keçirilə
bil məzlər. Mədəniyyət – fərdlərin tə -
biət vasitəsilə biri-birlərinin qarşılıqlı
əlaqəsi və yeni münasibətlər sistemi -
dir. Mədəniyyəti sxematik olaraq aşa -
ğıdakı kimi təsvir etmək olar: 

S (fərd) – O (təbiət) – S (fərd) =
M ( mədəniyyət).

Lakin burada şox vacib olan bir
sualı cavablandırmaq zəruridir. Fərdlər
arasındakı münasibətlər onların təbitə
birgə münasibətlərini, yoxsa onların
təbitə münasibətləri bir-birlərinə olan
münasibətləri şərtlən dirir? 
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MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİK VƏ 
BİRGƏYAŞAYIŞ

Hər bir mədəniyyət müəyyən də -
yərlər sisteminə malikdir. Bu dəyərlər
onun daşıyıcısına kimlik probleminin
həllində nə qədər zəruridirsə, başqa
mə dəniyyətin daşıyıcısı üçün bir o
qədər əhəmiyyət sizdir. Deməli, şəxsiy -
yətin kimlik indikatoru və determinantı
olan milli mədəniyyət digər mədəniy -
yətə şəxsiy yətin uyğunlaşmasını tam
təmin edə bilməz. Belə olan halda ya
şəxsiyyət daxili, ya da mədəniy yətlərarası
ziddiyyət qaçılmazdır. Bu ziddiyyət
həll edildikdə gərginlik aradan qalxır
və şəxsiyyətin uyğunlaşması təmin olu -
nur. Ziddiyyət həll edilmədikdə isə
“qarşıdurma” və ya “mədəniyyətlə rin
toq quşması” mexanizmi hərəkətə gəlir.
Düşünürük ki, burada nə “qarşı dur -
ma”, nə də “toqquşma” yoxdur. Mədə -
niyyətə daxilolma sadəcə olaraq tədricən
sosializasiya, enkulturasiya, inkul -
turasiya, assimilyasiya proses lərin də
baş verir. Fərqliliyi, müxtəlifliyi isə
bəzən “toqquşma” kimi başa düşürlər.
Halbuki “yeniliklə” “köhnəlik” arasın -
dakı ziddiyyət də “toqquşma” kimi ba -
şa düşülə bilər. Amma bu ziddiyyət
əksliklərin vəhdəti kimi çıxış edərək
inki şafa aparır. Həmin hadisələrin təd -
qiqinə çoxsaylı tədqi qatlar həsr edil -
mişdir. Bu məqalədə onların təhlilini
qarşıya ayrıca vəzifə olaraq qoyma dı -
ğı  mıza görə, o tədqi qatlara zərurət ya -
ran dıqca toxunacağıq.

Mədəniyyət cəmiyyətin mənəvi
həyatının əsası kimi onun inkişaf me -
yillərini müəyyənləşdirən inkişafetdi -
rici qüvvədir. Əsrlər boyu əldə edilmiş
təcrübə hər bir mədəniyyət çərçivə-
sin də müxtəlif adət-ənənələrin təşək -
külünü şərtləndirmiş və kəsilməz proses
olaraq davam etməkdədir. Mə dəni-
tarixi inkişaf prosesində adət-
ənənələrin bir qismi dayanıqlı inkişaf
amilinə çevrilərək şəxsiyyətin və
cəmiyyətin davamlı inkişaf meyil -
lərini tənzimləyir. Sosializasiya prose -
sində fərd adət-ənənələri, sosial
təcrübəni mənimsəyərək şəxsiyyət
kimi təşəkkül tapır. Şəxsiyyətin  mə -
dəniy yətdə sosial normalara çevril -
miş adət-ənənələrə uyğun olan düşüncə
və davranış tərzi formalaşır. 

Cəmiyyətdə baş verən proseslər,
onlara çevik və adekvat münasibət
isə ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi
olan siyasi mədəniyyətdən asılıdır.
Çünki siyasi mədəniyyət şəxsiyyətin
siyasi şürunun inkaşafının əsasında
da yanır. Şəxsiyyətin cəmiyyətdəki
fəal mövqeyi onun sosial-siyasi pro -
seslərə hansı səviyyədə daxil olma -
sın dan asılıdır ki, bu da onun siyasi
şüurunun inkişaf səviyyəsi ilə şərtlənir.
Siyasi şüur insanın başqalarına olan
münasibətlərinə, həmin münasibətlərin
tənzimlənməsinə ciddi təsir edir, bir
çox hallarda isə həlledici təsir göstərir.

Qloballaşma prosesi mədəniyyətlər
arasında dialoqun yeni reallıqlarını
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ortaya qoyur. Müasir şəraitdə ayrıca
bir fərdin və ya mədəniyyətin qarşılıqlı
anlaşma, dəyərlərin qarşılıqlı müba -
di ləsi, tolerantlıq olmadan inkişaf
etmə si mümkünsüz görünür. Mövcud
olan mədəni müxtəliflik vahid yeni
davranış mədəniyyətini, o cümlədən
siyasi davranış tərzini tələb edir. Şəx -
siyyətin davranışı, onun şüuru, o
cümlədən siyasi şüuru mövcud olan
və yeni yaradılan maddi və qeyri-
mad   di mədəniyyət dəyərlərindən əhə -
miyyətli dərəcədə asılıdır. Ayrı-ayrı
mədəniyyətlərin daşıyıcıları ara sında
əməkdaşlığı təmin etmək üçün onlar
bir-birlərinin mədəni dəyərlərini adek-
vat qavramalı və qiymətləndir mə -
lidirlər. 

Mədəniyyət problemini araşdırmaq
üçün ilk növbədə mədəniyyətin tarixi
inkişafının məzmununa diqqət yeti -
ril məli, müxtəlif tarixi dövrlərdə onun
inkişaf qanunauyğunluqları və səciy -
yəvi xüsusiyyətləri müəyyənləşdiril -
məli, mədəniyyətin insan fəaliyyətinin
inkişafı ilə əlaqəsi və qarşılıqlı təsiri
nəzərə alınmalıdır.

Qeorq Zimmelin mədəniyyət və
moda haqqındakı fəlsəfi fikirləri bu
gün də müəyyən əhəmiyyət kəsb edir.
Mədəniyyətin formasının tarixən
dəyişməsi, mədəniyyətdə münaqişə
və böhran, mədəniyyət tarixində mo -
danın sosial məna və əhəmiyyəti, ənə -
nələrin və yeniliyin qarşılıqlı nisbəti
kimi məsələlərin onun tərəfindən

dövriyyəyə gətirilməsi mədəniyətin
öyrənilməsində yeni istiqamətləri
müəyyənləşdirdi (2). 

Qeyd etmək lazımdır ki, mədəniy -
yət ləri səciyyələndirən, onların fərqli -
li yinə təsir edən ən əsas amillərdən
biri dindir. Orta əsrlərdə, XIX əsrin
sonlarına qədər dini, inancı dəyişmək
ən ağır cinayət idi və buna görə in-
sanlar öldürülür, yaxud da həmin
cəmiyyətdən qovuluraq düşmən elan
edilirdilər. Buna istər Qərbdə, istərsə
də Şərqdə kifayət qədər faktlar var.
Amma XXI əsrdə demokratiya, insan
haqları və qloballaşmanın dərinləşməsi
nəticəsində insanlar öz inanclarını
açıq şəkildə dəyişir və bunu ictimaiy -
yətə bəyan edirlər. Əksər hallarda bu
məsələyə münasibət dözümlü olur,
bəzi hallarda isə inanclı insanların
bir qismi və ya ruhanilər bunu sərt
şə kildə pisləyirlər, dözümsüzlük nüma -
yiş etdirirlər.

Qərbin fərdiyyətçiliyi və rasional -
lığı müəyyən dövrdə onun sürətli in -
kişafını təmin etsə də, XX əsrin ikin -
ci yarısından onun hərəkətverici
qüv vəsi səngimiş və Şərqin kollektiv -
çiliyinin fərdiyyətçiliklə birləşməsi
və irrasio nal lıqla rasionallığın vəh -
dətinə cəhd etməsi cəlbedici olmuşdur.
Bu gün Qərb Şərq mədəniyyətinin
təsirindən nəinki kənarda deyil, hətta
artıq bu təsirin altındadır. Şübhəsiz
ki, İraqa Qərbin müdaxiləsi genişlə -
nərək Şərqdə daha böyük coğrafiyanı
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əhatə etməklə Avropaya irimiqyaslı
miqrant axınına təkan verdi. Bu isə
artıq dünyanın mədəni xəritəsini sürətlə
dəyişdirməyə başladı. Hadisələr elə
sürətlə baş ver məyə başladı ki, artıq
hadisə baş ver dikdən sonra onun ra-
sional dərki başlayırdı. Belə bir
vəziyyətdə mədə niyyətlərin sərhəd -
lərində meydana gəlmiş “sürüşmələr”
əvvəllər mövcud olan dün ya mən zə -
rəsini adekvat inikas et dirə bilməzdi.
Yaranmış böhran mü na qişələr və
sivilizasiyaların toqquş maları kimi
nəzərdən keçirilsə də, əsl səbəb, əlbəttə,
bu, deyildi.

Bir mədəniyyətin daşıyıcılarının
kütləvi şəkildə digər mədəni məkana
transferi yeni qarşılıqlı münasibətləri
zəruri edirdi. Miqrantların mədəniyyəti
haqqındakı təsəvvürlər, daha doğrusu,
bir çox hallarda məqsədyönlü şəkildə
formalaşdırılmış stereotiplər yeni və
gözlənilmədən yaranmış sosial şəraitdə
adekvat davranış üçün qətiyyən işə
yaramırdı. Yerli əhali yeni şəraitdə
dav ranışa hazır olmadığı üçün təbii
ki, özünümüdafiə müxanizmləri işə
düşür, qarşılıqlı təsir prosesində yeni
biliklər əldə edilir və insanlarda yeni
baxış və düşüncə tərzi formalaşmağa
başlayırdı. Problem on dadır ki, Avropa
dövlətlərinin böyük əksəriyyətinin
“düşündüyü” multikulturalizm siyasə -
tinin yalnız sözdən ibarət olduğu aşkar
edildi. Bundan qorxuya düşən bəzi
siyasi liderlər tələm-tələsik bəyanatlar

verdilər ki, Avropada multikulturalizm
siyasəti iflasa uğrayıb. Əgər insanların
birgəyaşayışı dini, irqi, mədəni tole -
rant lıq prinsipi əsasında qurulmursa,
onda bu prinsip real həyat şəraitində
nəinki işləyə bilməz, hətta çox ciddi
qruplararası, şəx siyyətlərarası və şəx -
siy yətdaxili mü naqişələrə səbəb ola
bilər və biz bu gün onun şahidiyik.
Burada heç bir sivilizasiyalar toqquş -
ma sından söhbət gedə bilməz.

Bəs, görəsən, mədəniyyətlərarası
dialoq və mədəni müxtəliflik məsə -
lələrinin həlli siyasi proseslərin xarak -
terindən nə dərəcədə asılıdır? Burada
siyasi liderlərin, siyasi düşüncənin
rolu varmı? Bu kimi suallara cavab
tap maq olduqca vacibdir.

Hər bir xalqın özünəməxsus adət-
ənənələri mövcuddur və ölkənin siyasi
quruluşu, siyasi mədəniyyətin və siyasi
davranışın təşəkkülü məhz onların
üzərində qurulur. Keçid cəmiyyətlə-
rin də dəyərlər sistemi ciddi dəyişiklik -
lərə məruz qalır, yeni sosial normalar
formalaşır və nəticə etibarı ilə şəxsiy -
yətin identikliyi, mənlik şüuru, siyasi
düşüncə və davranış tərzi ön plana
keçir. Belə ki, şəxsiyyətin özünə müna -
sibəti, ümumiyyətlə, münasibətlər si-
steminin köklü şəkildə dəyişməsi,
onun özü və ətraf mühit haqqındakı
təsəvvürününün təşəkkülü, həmçinin,
bu münasibətlər sistemində öz yerini
müəyyənləş dirməsi xeyli dərəcədə
çətinləşir. Yeni münasibətlər sistemində
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şəxsiyyətin “Mən lik şüuru” tamamilə
yeni məz mun kəsb edir.

Bir mədəniyyətin digər mədəniy -
yət  dən üstünlüyü və ya bir fərdin di -
gər fərddən üstünlüyü “mən – o”,
“biz – onlar” dixotomiyalarını işə sa -
lır və bununla da insanın ikili müna -
sibət sistemində (qorxu–maraq)
balansı pozur, emosional gərginliyi
artırır, yaşa nan stress tənqidi və
müstəqil düşün cəni zəiflədir, destruk-
tiv davra nışa rəvac verir. Maraqlıdır
ki, kütləvi informasiya vasitələrində,
rəsmi bəya nat larda bu vəziyyətin düz -
gün qiymət ləndirilməməsi, əksinə,
onun təbliği getdikcə cəmiyyyətdəki
mövcud mü va  zinəti pozur, qütbləş -
məni antaqonist məcraya yönləndirir.
Burada əsas psixoloji mexanizmlərdən
biri konkret mədəniyyətdə əxlaq
normalarının xarak terindən və onun
uşağın tərbiyə sində tutduğu yerin
önəmindən asılıdır. Əsas əxlaq kate -
qoriyaları olan “abırlı-həyalı” və “gü -
nahkarlıq” fərdin xalqın mədəniyyəti -
nin adekvat daşıyıcısı olan şəxsiyyət
kimi təşəkkülünə təsir edir. Xüsusilə
də yeni tarixi məqam larda, qlobal -
laş manın dərinləşdiyi bir dövrdə şəx -
siyyətin böhranı mədəniy yətin böhranı
ilə eyni vaxta təsadüf edə bilər. Bunu
yalniz köhnə ilə yeninin mübarizəsi
kimi nəzərdən keçirmək heç də düz -
gün olmazdı. 

Azərbaycan Respublikasının I vit-
se-prezidenti, Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti, YUNESKO-nun və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri xanım
Mehriban Əliyeva 2011-ci il aprelin
7-dən 9-dək Bakıda keçirilmiş Ümum -
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumundakı çıxışında demişdir: “Bu
gün dünyada qarşıdurmaların və mü -
naqişələrin sayı azalmır, əfsuslar olsun
ki, artır. Əlbəttə, belə olan halda dialoq
mövzusuna qatılan insanların – siyasət -
çilərin, dini və ictimai xadim lərin,
alimlərin, sadə insanların, vətəndaşların
sayı ildən-ilə artır. Bu da öz növbəsində
gündəmə müxtəlif fərziyyələr, təkliflər,
ssenarilər gətirir”1.

Müxtəlif mədəniyyətlərin nüma -
yən dələri qarşılıqlı münasibətlər za -
manı müəyyən hərəkətlər edir, fikirlər
söyləyir, həyata baxışlarını ifadə
edirlər. Bu zaman onlar bir-birlərinin
hərəkətlərinin mənasını anlamağa
çalışırlar. Çünki əksər hallarda edilən
hərəkətlərin və ya ifadə edilən fikrin
mənası üzdə deyil, daha dərin qatlarda
olur, bəzən isə fəqli mədəniyyətlərdə
fərqli mənalar verir. Başqa sözlə desək,
onların düzgün qavranılması və başa
düşülməsi yalnız həmin mədəniyyətin
ənənəvi normaları, davranış və münasibət
tipləri, düşüncə tərzi kontekstində
mümkündür. Başqa mədəniyyətin və
ya “özgə” mədəniy yətin nümayən-
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də si nin davranışını başa düşmək üçün
bilmək lazımdır ki, onun davranışı
hə min mədəniyyət üçün nə qədər ənə -
nəvi xarakter daşıyır. Ona görə ki,
bir mədəniyyətin daşıyıcısı (etnofor)
tərəfindən digər mədəniyyət normaları
qavranılarkən və qiymət lən dirilərkən,
adətən, etnofor öz mə dəniyyət dəyər -
lərindən çıxış edir. Etnofor hesab edir
ki, onun mədəniy yətinin dəyərləri da -
ha mükəmməl və əhəmiyyətlidir.
Şübhəsiz ki, güzəran şüurunda belə
bir təsəvvürün olması təbiidir. Amma
belə təsəvvürlər bəzi hallarda yanlışlığa
yol açır, insanların bir-birini adekvat
qavramasına və anlamasına mənfi
təsir göstərir. Bunun əsasında təşəkkül
tapan təsəvvürlər və ya qiymətlər sis -
temi “onları”, yəni “yadları” qiymət -
lən dirmədə etnosent riz mə gətirib
çıxarır. Bu baxımdan hər bir mədə -
niy yət hadisəsi yalnız aid olduğu
mədəniyyət normaları çərçivəsində
düzgün başa düşülə bilər.

MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI 
DİALOQ VƏ TOLERANTLIQ 

Qarşıdurmaları önləmək, onları
aradan qaldırmaq üçün bir tərəfdən
davranışın daxili tənzimləyicisi olan
mədəni normaların ümumi davranış
qaydalarına çevrilməsinə, digər tərəf -
dən isə siyasi mədəniyyətin təşək kü -
lü nə şərait yaradılmalıdır. Siyasi mə -
dəniyyət şəxsiyyətin siyasi düşüncə

və davranış tərzini şərtləndirən əsas
amildir. Siyasi mədəniyyət insanların
cəmiyyətin siyasi həyatında iştirakı
prosesində təzahür edən münasibətlər
sistemidir. Şəxsiyyətin siyasi davranı -
şının formalaşmasına təsir göstərən
əsas amillər adət-ənənə lər, cəmiyyətdə
qəbul edilmiş davranış normaları,
kütləvi kommunikasiya vasitələri və
sosial şəbəkələr dir. Hər bir ictimai-
siyasi sistemə xas olan siyasi mədəniy -
yət və siyasi şüur tipi mövcuddur.
Azərbaycan özünün qədim dövlətçilik
ənənələrinə malikdir ki, bu ənənələr
də müəyyən siyasi şüur tipini və siyasi
davranış tərzini formalaşdırmışdır.
Bunu Azərbaycanın maddi və qeyri-
maddi mədəniyyət abidələri də sübut
edir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanla -
rın dan başlanğıc götürən, Şah İsmayıl
Xətai tərəfindən inkişaf etdirilən
dövlətçilik ənənələri milli dəyərlərə
söykənmiş, müəyyən siyasi düşüncə
və davranış tərzini formalaşdırmışdır. 

Məlumdur ki, şəxsiyyətin həyat
fəaliyyəti onun mənsub olduğu sosial
qrupun obyektiv xüsusiyyətlərindən,
həmin qrupun davranışından asılıdır.
Fərdin davranışının, o cümlədən siyasi
davranışının psixoloji tədqiqi uzun
müddət biheviorist yanaşmaya
əsaslanmışdır. Bihevioristlər digər
davranış növləri kimi siyasi davranışa
da orqanizmin mühitə “öyrəşməsi”
kimi baxırlar (Stimul – Reaksiya).
Bu zaman şəxsiyyət subyektivlikdən
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və ya immanent fəallıqdan kənarda
nə zərdən keçirilir. Şəxsiyyətin fəallığı
istisna edilir, bütün hərəkətlər “S-R”
formulu baxımdan araşdırılır.

Koqnitiv yanaşmada (A.Bandura,
Q.Lassuel, R.Uolter) əsas diqqəti siya -
si şüurun formalaşması mexaniz minə
yönəldirlər. Bu yanaşmya görə, siyasi
şüur psixi hadisə kimi insanlar ara -
sındakı qarşılıqlı təsir prosesində və
onun nəticəsi kimi meydana çıxır.
Ümu miyyətlə, siyasi davranış aktorun
siyasi gerçəkliyə uyğunlaşmaya və
ya onu dəyişməyə cəhd, yönəliş və
reaksiyalar kimi təzahür edir. 

Ona görə də əsas məsələlərdən
biri də fərdin davranışın mədəniyyət
nümunələrini necə mənimsəməsidir.
Burada enkultrasiya prosesi mühüm
rol oynayır. “Enkulturasiya” anlayışını
ilk dəfə amerika antropoloqu, etnoqrafı
Melvill Herskovits istifadə etmişdir.
O, “enkulturasiya” dedikdə, fərdin
mə dəniyyətin formasına daxil olma -
sını, fərd tərəfindən mədəniyyəti təşkil
edən təfəkkürün və hərəkətlərin,
davranış modellərinin mənimsənilmə -
sini başa düşürdü (14). Enkulturasiya
mədəni norma və hərəkətlərin formal
və qeyri-formal məcmusudur. Enkul-
turasiya zamanı müəyyən ideal
şəxsiyyət tipinə xas olan davranış
stereotiplərinin modelləş dirilməsi və
formalaşdırılması baş ve rir ki, bu
prosesdə mədəniyyət nor ma  ları
mənimsənilir. Burada ideal şəxsiyyət

konkret mədəniyyət dəyər lə rinin
daşıyıcısı kimi çıxış etdiyi üçün so-
sializasiya prosesindən fərqli olaraq,
enkulturasiya yalnız konkret-tarixi
mədəni mühitə xas olan mədəni
dəyərlərin mənimsənilməsi prosesidir.
Melvill Herskovitsin nəzəriyyəsinə
görə, bu proses erkən uşaq yaşlarından
başlayır və yetkinlik yaş dövrünə
qədər iki mərhələdən keçir: 1)uşaqlıq
dövrü, 2) yetkinlik dövrü. Beləliklə
də müəyyən mədəniyyətdə mövcud
olan davranış modelinin, nitq mədəniy -
yətinin, sosial normaların, vərdişlərin,
təfəkkür və düşüncə tərzinin mənimsə -
nil məsindən ibarət enkulturasiya
prosesində fərdin şəxsiyyət kimi təşək -
külü baş verir. C.F. Kottak isə hesab
edir ki, enkulturasiya “insana cəmiy -
yət dəki rolunu, cəmiyyətdə qəbul
edilənləri və həyat tərzini öyrədir”
(24). Elə ona görədir ki, əksər tədqi -
qatçılar şəxsiyyət və mədə niy yəti bu
baxımdan eyniləşdirirlər. Çünki en-
kulturasiya nəticəsində fərd müəyyən
tarixi-lokal şəraitdə mövcud olan
mədəniyyət nümu nələrini, təcrübəni
mənimsəyərək formalaşır. Enkultra-
siyadan fərqli olaraq “inkulturasiya”
isə daha uzunmüddətli proses kimi
insanın həyatfəaliyyətində mədəniyyə -
tə daxil olur. 

Mədəni irsdə kodlaşdırılmış infor -
masiyanın əldə edilməsi və mənimsə -
nil məsi konkret təfəkkür tərzinin, şəx -
siyyət tipinin formalaşmasına gətirib
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çıxarır. Ona görə də müxtəlif mədə -
niyyətlərdə müxtəlif şəxsiyyət tipləri
və düşüncə tərzləri təşəkkül tapır. Bu
baxımdan ümumi şəkildə Şərq və
Qərb mədəniyyət tipini, buna uyğun
ola raq isə şəxsiyyət və təfəkkür tip -
ləri ni ayırd edirlər. Mədəni müxtəliflik
mədəniyyətlərarası dialoq və mədə -
niy yətlərarası qarşılıqlı təsir zamanı
özünü daha qabarıq şəkildə biruzə
verir. Qərbdə bəzi müəlliflər mədəniy -
yətlərarası qarşılıqlı təsiri qloballaşma
şəraitində yeni formada-mədəniy yət -
lərin toqquşması kimi təqdim edirlər
(13). Samuel Hantiqtonun fikrincə,
yeni doğulan dünyada münaqişələrin
mənbəyi nə ideologiya, nə də iqtisa-
diyyat olacaqdır. Münaqişələr yalnız
mədəniyyətdən, onların fərqliliyindən
qaynaqlanaraq mədəniyyətlərin qarşı -
durması, toqquşması kimi təzahür
edə cəkdir. Nəzərə alsaq ki mədəniyyət
insanın ictimai varlıq kimi mövcud -
luğunu, identikliyini müəyyən edir,
onda milli kimliyin getdikcə geopoliti -
kada əsas amillərdən birinə çevriləcəyi
qətiyyən şübhə doğurmur. Milli kimlik
müasir insan üçün mahiyyətcə tama -
milə yeni məna kəsb edərək, şəxsiy -
yətin bitkin bir sistem kimi tamlığını
təmin edir. Bütöv, kamil şəxsiyyətin
insani mahiyyətini təşkil edən milli-
mənəvi dəyərlərdən imtina etməsi
onun tənəzzülü və ya bütövlükdə
mədəniyyətin tənəzzülü demək olardı.
Özünüdərk, özünəqayıdış və özünü

yenidən kəşfə yönəliklik əsas aparıcı
psixoloji hadisələrdir. 

Bunu yaxşı anlayan bəzi güc
mərkəz lərinin qarşıya qoyduğu əsas
vəzifə ondan ibarətdir ki, digər
mədəniy yət lərə “demokratik dəyərlər”
ixrac edərək, bəzən də bununla kifa -
yət lən məyərək güc yolu ilə mövcud
milli-mənəvi dəyərləri dəyişməklə,
milli dövlətləri əridərək vahid hökm -
ran “sivilizasiya” yaratmaqdır. Bunun
üçün isə ilk növbədə milli öz gürlüyü
təmin edən milli-mənəvi, milli-mədəni
dəyərlər dəyişdirilməli, ya da dağıdıl -
ma lıdır. Buna misal olaraq Şərq ölkə -
lərinə “süngüdə demokratiya” daşıyan -
ların həmin xalqların tarixi abidələrinin
dağıdılması və milyonlarla insanın
öz mədəni mühitini məcburən tərk
etdi rilməsi istiqamətində həyata keçir -
dikləri siyasəti göstərmək olar. Bununla
bağlı qeyd etməliyik ki, həmin güc
mərkəzləri üçün müasir dünyanın gün -
dəmində dayanan əsas məsələ milli
identikliyi təmin edən “milli dövlət”
əvəzinə “universal sivilizasiya” ide -
ya sının həyata keçirilməsidir.

Fikrimizcə, mədəniyyətlərin “toq -
quşması”, “münaqişəsi” mədəniyyətin
daxili inkişaf qanunauyğuluğu əsasında
nəzərdən keçirilməlidir. Mədəniyyət
nə qədər sabit, oturuşmuş, dəyişməz
konstant kimi görünsə də, onun dina-
mikliyi, tərəqqisi qaçılmaz gerçəklik -
dir. İnsan daima dərk etməyə can atır
və aktuallaşmış bu yeni tələbatın
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mövcud şəraitdə ödənilməsi bəzən
mümkün olmur. Şəraitlə daxili tələbat
arasındakı qarşılıqlı təsir güclü daxili
gərginliyə səbəb olur. Nəticədə ya
tələ bata, ya da şəraitə yenidən baxmaq,
onları tarazlaşdırmaq lazım gəlir. Bu-
rada münaqişə deyil, ziddiyyət özünü
biruzə verir. İnkişafı təmin edən də
məhz bu ziddiyət və onun həllidir.
Ger çəkləşdirilmiş tələbatlar mədəniy -
yət hadisəsi kimi təzahür edir. Ödənil -
miş tələbat insanın özünü gerçək ləş -
dirməsi, özünü dərkidir. Yeni bir sənət
əsərinin yaradılması yeni mədəniyyət
hadisəsidir və onu zənginləşdirir. Am -
ma dünyanın, insan aləmin yeni tərəf -
lərini açıb göstərən sənət əsəri təkcə
yeni mədəniyyət hadisəsi deyil, həm
də mədəniyyətin köklü surətdə dəyi -
şil məsini müəyyənləşdirən hadi sədir.
Yeni texnologiyaların meydana gəl -
mə si insanın gerçəkliyi dərkinin yeni
səviy yəsini təşkil etməklə yanaşı, həm
də mədəniyyətin yeni məzmun və
səviy yəsini müəyyənləşdirir. 

İnsan tərəfindən yaradılmış maşın
və mexa nizmlər fəaliyyət alətlərindən
onun subyektlərinə çevrilməkdədirlər.
İndiyə qədər mövcud olan mədəniyyət
öz mahiyyətini elə sürətlə dəyişir ki,
onun yaratdığı və min illər boyu sanki
dəyişməz hesab edilən, həyatı məna -
landıran, insanın varlığına hopmuş
dəyərlər bir andaca əriyib yox olurlar.
Müasir insan özü də hiss etmədən öz
yaratdığı dünyanı-mədəniyyəti dəyi -

şərək, sanki “mədəniyyətsizləşir”,
“şəxs siz ləşir”. Sosial və psixoloji yad -
laşma fenomeni gündəlik həyatın emo-
sional fonunu “tərəfsizləşdirir”. İnsani
hissləri yaşadan mədəniyyətin itməsi
baş verir və bu proses Qərbdən başla -
yır. Tən zülldümü bu? Əlbəttə, bu
suala müsbət cavab vermək mümkün
deyil. Amma bir şey tam aydındır ki,
Şərq bu pro sesdə Qərbdən hələ xeyli
“geri” qalır. 

Bu prosesin mahiyyətinə tam var-
madan onu qarşıdurma, toqquşma
kimi nəzərdən keçirənlər hadisələrin
düzgün axarını da görə bilmirlər. Bunu
yeniliklə (Qərblə) köhnəliyin (Şərqin)
mübarizəsi, toqquşması kimi təqdim
etməyə çalışanlar tarixin davamlı
inkişaf qanunauyğunluğunu diqqətdən
qaçırırlar, bəlkə də bilərəkdən. Çünki
yeni informasiya texnologiyaları
dünyamızı nəinki kiçiltməyib, fərqləri
aradan qaldırmayıb, əksinə, yeni bir
dünyanı-virtual dünyanı da yaratmaqla
onu dəyişmiş və hüdudsuz genişləndir -
mişdir. Virtual məkan, virtual zaman,
virtual hərəkət kimi meydana çıxan
gerçəklik öz növbəsində yeni mədə -
niyyəti və bu mədəniyyətin daşıyıcı -
la rını da yaradır. Yeni mədəniyyətin
yaradıcısı və daşıyıcısı yalnız insan
deyil, həm də onunla birlikdə bu
dünyanı təşkil edən müasir texnikadır.
Təsadüfi deyil ki, cəmiyyətin nüvəsi
hesab edilən ailə institutu qısa zaman
ərzində ciddi transformasiyaya uğra -
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mışdır. Burada baş verən dəyişikliklər
ilk dövrlərdə cəmiyyətdə “şok” yaratsa
da, XXI əsrin ikinci yarısına doğru
təsəvvürlər sürətlə və köklü şəkildə
dəyişməyə başlamışdır. Belə inqilabi
dəyişikliklər bütün sahələri əhatə
etmək dədir. Sivilizasiyaların toqquş -
ma sını real hadisə kimi qələmə veril -
məsi, milli müxtəlifliyin harmo niyası
olan multikulturalizmin tənəzzülə
uğradığının bəyan edilməsi bəşəriyyət
üçün naməlum görünən gələcək ha -
di sələrdən “qaçış” kimi səciyyə lən -
di rilə bilər.

Mədəniyyətlərin, dinlərin “toqquş -
ması ideyası” yeni sosial hadisə kimi
nəzərdən keçirilə bilməz ən azı ona
görə ki, yüzillik müharibələr bu siya -
sətdən qaynaqlanmışdır. Amma tarixin
acı ibrət dərsləri göstərir ki, yalnız
mədəni müxtəlifliyin harmoniyasının
mövcudluğu dünya nizamını, harmo -
niyasını, mədəniyyətlərin inkişafını,
onların zənginləşməsini, cəmiyyətin
humanistləşməsini təmin edə bilər.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – 
УПАДОК ЛИЧНОСТИ?

Абстракт

В статье рассматриваются вопросы феномена культуры и культурное
разнообразие. Отмечается, что в современных условиях, несмотря на
процессы глобализации, культурное различие и идентичность личности
являются очень важными факторами в диалоге культур и развитии лич-
ности. Подвергаются анализу различные подходы к проблеме мульти-
культурализма и национальной идентичности, формирования новой
модели социального поведения. 

REVIVAL OF CULTURE –
DECLINE OF PERSONALITY?

Abstact

The article discusses issues of the phenomenon of culture and cultural
diversity. It is noted that in modern conditions, despite the processes of
globalization, cultural difference and identity of an individual are very
important factors in the dialogue of cultures and personal development.
Different approaches to the problem of multiculturalism and national identity,
the formation of a new model of social behavior are analyzed.
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Məlumdur ki, ailə iki əsas xa-
rakterik xüsusiyyətinə-ailə -

daxili münasibətlərə və məişət birliyinə
görə digər insan qruplarından fərqlənir.
Ailənin məişət birliyi dedikdə, ailədə
uşaqların tərbiyəsi, böyüməsi, ailə
üzvlərinin qidaya, istirahətə, asudə
vax tın təşkilinə olan təlabatların təmin
edil məsi, sosial təminat, əmək fəaliy -
yəti, yaşayış tərzi ailə büdcəsi və
təsər rüfatı, məişət mədəniyyəti və
ekologiyası nəzərdə tutulur.

Ailədə dəyərlərə, qeyri-hüquqi dav -
ranış normaları kimi əxlaqa, adət və
ənənələrə əsaslanan qaydalar (məsələn,
qulluq, nikahaqədərki davranış, ərlə
arvad arasında hakimiyyət və vəzifə
bölgüsü, ailənin asudə vaxtının təşkili
və s.) kimi tənzimləyici normalar

mühüm rol oynayır. Normalar kimi
adət-ənənələr də zaman keçdikcə də -
yişir və onlar arasındakı fərqlər ailənin
həyat tsikli mərhələlərindən asılı ola-
raq, özünü daha aydın biruzə verir.
“Ailə dəki qarşılıqlı təsirin həmin
ailədə formalaşmış ənənələr, normalar
və ya qaydalarla bağlılığı vardır və
onlar məcburi əsaslara malikdir:
onların pozulması və ya gözlənil mə -
məsi ailənin özünün əsaslarının
dağılmasına gətirib çıxarır.” [ 8, s.275]
Ailə sosial-psixoloji baxımdan hər
şeydən əvvəl sosial qrup (qapalı kiçik
qrup – N.Ç.) olduğuna görə, digər
sosial qrup və kollektivlər üçün səciy -
yəvi olan bir çox psixoloji fenomenlər
ailə üçün də səciyyəvidir. Bunlara
psixoloji mahiyyət kəsb edən birgə
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fəaliyyətin məqsədləri və motivlərini,
ailənin bir qrup kimi qarşısında duran
funksiyaları yerinə yetirməyə hazırlıq
səviyyəsini, ailəni dağıda biləcək da -
xi li və xarici təsirlərə qarşı onun möh -
kəmlik dərəcəsini, ailənin məq sədləri
və ideya sərvətləri, dəyərləri ilə şərtlə -
nən ailədaxili münasibətlərin xarak-
terini və psixoloji iqlimini, emosional
idenktikliyi, yekdilliliyi, ailədaxili uyuş -
 manı və.s aid etmək olar. Ailə həyatının
dayanıqlı olmasının mühüm psixoloji
amillərdən biri birgə yaşamağa alışma
və qarşılıqlı adaptasiyadır.Ailədə ər-
arvad arasında qarşılıqlı münasibətin
formalaşmasında mühüm amil olan
adaptasiya öz mahiyyəti etibarı ilə
psixoloji fenomendir. “Adaptasiya
istisnasız olaraq ailə münasibətlərinin
bütün sahələrində özünü göstərir və
ər-arvadın həyat tərzinin bütün sahə -
lərinə aidliyi var” [9, s.181] Bu məsə -
lədən bəhs edən rus psixoloqu S.V.Ko -
valev ailədə ər-arvad arasında adap tasi-
yanın 3 əsas tipini fərqlən di rir. 1)
maddi-məişət; 2) mənəvi-psixo loji;
və 3) şəxsi – intim. Onun fik rin  cə.
maddi-məişət səviyyəsində adap tasiya
ər-arvadın ev işlərini yerinə yetirmələ -
rində hüquq və öhdəliklərini razılaş -
dırmalarını, ailə büdcəsini hər ikisini
qane edən səviyyədə planlaşdırılmasını
və bölünməsini əks etdirir. Mənəvi-
psixoloji səviyyədə adaptasiya dünya -
gö rüşlərinin, idealların, maraqların,
sərvət meyllərinin, ustanovkaların,

habelə, ər-arvadın şəxsi və xarakterik
xüsusiyyətlərinin uyğunluğuna əsas -
lanır. Şəxsi-intim səviyyədə adaptasiya
ər-arvadınn seksual tələbatlarında
uyğunluğu, intim münasibətlərdən
yalnız fizioloji deyil, həm də mənəvi-
psixoloji baxımdan hər ikisinin məm -
nunluğunu ifadə edir. [9, s.182] Ailədə
ər-arvadın bir-birinə uyuşmasının
başlıca şərtini onların ideya-mənəvi
sərvətləri və maraqları, zövqləri, tem -
peramentləri, ümumiyyətlə xarakteri
ilə bağlı olduğunu xüsusi vurğulayan
Ə.Ə.Əlizadə və A.N.Abbasov yazır:
“Bu məsələlər (sosial-psixoloji uyuş -
ma, psixoloji uyuşma, psixofizioloji
uyuşma – N.Ç.) psixologiyada hələ
kifayət qədər öyrənilməmişdir, lakin
əldə edilmiş materiallar əsasında uyuş -
ma üçün səciyyəvi olan bir ma raqlı
xüsusiyyət müəyyən olunmuşdur: in -
sanların ideya-mənəvi sərvətləri, ma -
raqları və zövqləri bir-birinə oxşar
olduqca, onlar bir-birinə daha tez uyu -
şurlar.” [ 2, s.161]

Ailə üzvləri arasında mənəvi-psi-
xoloji yaxınlıq, doğmalıq hissləri
bərqərar olmayıbsa, ər və ya arvaddan
hər biri öz xarakter üstünlüyünü nüma -
yiş etdirməyə cəhd göstərirsə, ailədaxili
münasibətlərdə təhqir, hədə, ürək
sındıran sözlərə əsaslanan ünsiyyət
tipi üstünlük təşkil edirsə, dərinləşən
ziddiyyətlərin sonda qohumluq mü -
na sibətlərinin və ailənin dağılmasına
gətirib çıxaracağı qaçılmazdır. Dis-
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sertasiya mövzusu üzrə apardığımız
emprik tədqiqatların nəticələrinə əsas -
lanaraq qeyd edə bilərik ki, ailədə ni-
kah tərəfdaşları arasındakı münasi -
bət lərdə yaranan bir çox problemlərin
ümumi sosial və psixoloji kökləri
mövcuddur. Hər bir fərdin cəmiyyətdə
yaşamaq qabiliyyəti onda simpatiya,
özünü başqası ilə eyniləşdirmək his-
sinin olması ilə dəyərləndirilir. Bu
keyfiyyətlər eynilə birgə həyat tərzində
yaşayan, tale ümumiliyi hissinin dərk
olunmasının zəruri olduğu ailə üçün
də zəruridir. Hər bir xalqın etnik xa-
rakterinin cəmiyyətdə, xüsusilə ailə
həyatında daha aşkar təzahür etməsi
faktını “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu
əsasında təhlil edən Ə.S.Bayramov
yazır: “Çünki etnik (milli) xarakter
hər hansı etnik ümumiliyin ayrı-ayrı
nümayəndələrinə nisbətən etnik birlikdə
daha güclü şəkildə təzahür edir. Yəni
etnik xarakter hər bir şəxsiyyət üçün
tipik davranış tərzini şərtləndirən,
fəaliyyət və ünsiyyətdə təşəkkül və
təzahür edən davamlı fərdi xüsusiyyət -
lə rin məcmusuna çevrilən etnik-psi-
xoloji xassə olur.” [ 1, s.44-57] 

Yaşadığımız gerçək zəmanədə
çoxsaylı müşahidə faktlarına istinad
etməklə qeyd edə bilərik ki, yetkin
insanların özlərinin əksəriyyəti belə,
başqa adamlarla birgə həyat yaşamaq
üçün tələb olunan zəruri keyfiyyətlərə
sahib deyillər. Çünki, fizioloji yetkinlik
nikah ücün zəruri olsa da, kafi

deyil.Ailənin möhkəm və dayanıqlı
olma ğı üçün nikaha daxil olan şəxslə -
rin sosial-psixoloji və mənəvi yetkinliyi
daha vacib amildir. “Oğlan-qız (kişi-
qadın, ər-arvad) tipli qarşılıqlı münasi-
bətlərin məzmunu və forması, o cüm -
lədən, cinsi çalarları məhz onların
şəx  siyyəti ilə şərtlənir.” [ 2, s.31]
Əgər hər bir insan ictimai-faydalı
əməklə məşğul olaraq, özünü cəmiy -
yətdə reallaşdırmağı bacarır və özü
də buna inanırsa, həyatda yaranan
prob lemləri normal qarşılayır və
onların rasional həlli yollarını səbrlə
axtarırsa, dostları, ailə üzvləri və qon -
şuları ilə normal münasibətləri varsa,
deməli o. həm də şəxsi həyatında
uğurlar əldə etməyə qadirdir. “Ailə
həyatının ilk illəri gənc ər-arvadın
bir-birinə uyğunlaşması, isinişməsi
dövrü dür. Ərin, arvadın maraqlarına,
mənafelərinə, əyləncələrinə xüsusiy -
yət lərinə və hətta qəribəliklərinə
uyğunlaşmaq bəzən hövsələ, dözüm
istəyir. Axı, onların hərəsi bir ailədə
böyüyüb tərbiyə almışlar, hərəsinin
öz xarakteri, zövqü, adəti vardır.”
[s.122]

Müasir qloballaşma və bazar
iqtisadiyyatı şəraitində ailə bir çox
ciddi problemlərlə qarşılaşır. Statistika
göstərir ki, boşanmaların, ailə-məişət
zorakılıqlarının sayı artır və bu
prosesdə qısqanclıq,xəyanət şübhəsi
və ya xəyanət amilinin rolu get-gedə
çoxalır. “Dünyamız iqtisadi inteqrasiya,
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texnoloji və kommunikasiya üstünlük -
ləri, siyasi transformasiya ilə getdikcə
daha çox əlaqələndiyinə görə. ailə
sferası qloballaşma proseslərinin dərk
olunduğu arenaya çevrilir” [1, pg.
181] .Məhəbbət ali əxlaqi-estetik
hisslərdən biri kimi insanı yeni mənəvi
yüksəlişə yönəltsə də, insan özünün
bu təbii hisslərini cilovlamağı bacar -
malı, həyat yoldaşını yerli-yersiz izlə -
məklə, ona şübhəli yanaşmaqla onun
heysiyyatını təhqir etmək səviyyəsinə
gəlib çatmamalıdır. “Ər ailədəki
nüfuzundan özünü məmnun etmək
üçün deyil, yalnız xanımının maraq -
larına xidmət etmək üçün istifadə
etməlidir.” [2, pg 278 ]

Ər və arvadın bir-birinə yönəlmiş
aqressiv və frustrusiyalı reaksiyaları
ne qativ enerjinin, “acığın tökülməsi”
formasında təzahür edən olduqca
təhlükəli üsuludur. Belə hallar nəinki
ər və arvadın, bütün ailə üzvlərinin,
xüsusilə uşaqların psixi sağlamlığına
ciddi zərər vurur. Qarşılıqlı münasi -
bətlərdə belə davranışların zərərindən
bəhs edənABŞ tədqiqatçısı Deyl Kar-
negi yazır: “İnsanları ittiham etmək
əvəzinə onları anlamağa çalışaq. On -
ların nə üçün başqa cür deyil, məhz
belə hərəkət etdiklərini başa düşməyə
çalışaq. Bu, hədsiz dərəcədə sərfəli
və maraqlıdır. Bu, qarşılıqlı anlaşma,
səbr və alicənablıq doğurur.” [9, s.34] 

Qadın və kişi cinslərinin hər birinin
fərqli psixologiyalara malik olmaları

onların arasında baş verən ziddiyyət -
lərın əsas mənbəyidir. Çox vaxt real
həyatda cinslər arasındakı münasibət -
lərin təbii fərqliliklərdən qaynaqlandığı
nəzərə alınmır. Halbuki, “cinslərin
psixoloji xarakteristikaları üçün inkişaf
etdirilmiş əsas müddəalardan alınan
nəticələr elə radikaldır ki, hətta bu
vaxta qədər bizim nəticələrlə razılaşmış
insanı da hürküdüb qaçıra bilər.” [ 5 ,
s.246] “Təbiidir ki, ailə ən azı iki in -
sa nın birliyi olduğundan burada fərqli
baxışların mövcudluğu labüddür,
çünki, həyatın və birgəyaşayışın bütün
sahələrinin məcmusunda tam eyni
yanaşma və baxışlar praktiki mümkün
deyildir.” [ 4, s.12]

Psixoloji olaraq, kişi tipi üçün
məx susi hesab edilən başlıca əlamətləri
aşağıdakı standarlar əsasında qiymət -
ləndirmək olar: qətiyyətlilik, müstəqil -
lik kişilərin güclü tərəfidir. Kişi başqa
adam üçün (məsələn, qadın və uşaqlar
üçün) istinadgah, güvən yeridir.
Onların həyat prinsipləri müsbət məna -
da kişilərə hörmət və nüfuz gətirir,
başqa insanların onlara hörmətlə
yanaşmasını motivləşdirir. Belə kişilər
bir çox qadınların həyat idealıdır.
Klas sik qadın xarakterinə məxsus
əlamətlər ev işləri ilə məşğul olmaq,
uşaq dünyaya gətirib tərbiyə etmək,
ailəsinə bağ lılıq, ərinə sədaqətli olmaq,
nəza kətlilik, mülayimlik, xoşxasiy yət -
lik, səliqəlilik, işgüzarlıq  kimi əlamət -
lərdə əks olunur. “Bəzən ər-arvad öz
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xarakterlərinə görə bir-birlərinə oxşa -
dıqda, hər ikisi mehriban olduqda,
psixoloji cəhətdən bir-birinə asanlıqla
uyuşur, birlikdə fərəhli həyat görürlər.
Lakin onların hər ikisi eyni dərəcədə
tənbəldir, kobuddur, dikbaşdırsa...”
[2, s.162]

Çox qədim zamanlardan formalaş -
mış təfəkkürün cinslər haqqında bəzi
yanlış stereotipləri indi də yaşamaq -
dadır. Kişi xarakteri də, qadın xarakteri
də ailələrin sağlam mənəvi-psixoloq
iqlimi baxımından eyni dərəcədə
əhəmiyyətlidir. Lakin burada min bir
görünməz incə tellərlə əri özünə bağla -
yan, onun psixi sağlamlığın şərtləndi -
rən qadın mehribanlığı mehr və ülfətin
rolunu ayrıca qeyd etməliyik. Kobud -
luq, sərtlik tarixən olduğu kimi, indi
də ər-arvad münasibətlərinin normal
inkişafına mənfi təsir göstərir: Qadınla
nəzakətli rəftar etmək, ona diqqət və
qayğı ilə yanaşmaq, kədər və sevincinə
şərik olmaq müasir ailədə kişi üçün
ən qiymətli keyfiyyətlər sayılır.

“Kişilər adətən xolerik tempera-
ment tipinə aid edilən xüsusiyyətlərə
sahibdirlər. Məhz buna görə də, on-
larda iradi reaksiyalar, səbrsizlik, coş -
qunluq, enerjililik kimi xüsusiyyətlər
daha qabarıq nəzərə çarpır. Ona görə
də, xolerik temperamentə “kişi tem-
peramenti” kimi baxmaq lazımdır.”
[13 ,s.9]

Ailə birgəyaşayışında ər-arvad mü -
nasibətlərində uyğunluğu tədqiq edən

psixoloqlar sonda belə qənaətə gəlmiş -
lər ki, ər-arvadın fərdi-psixoloji və
şəxsiy yət xüsusiyyətləri heç də ailənin
sabitliyi və cütlüklərin uyğunluğunu
müəyyənləşdirən başlıca amil yox,
bu amillərdən yalnız biridir. Burada
nikah ittifaqının məqsədi, ailə rollarının
xarakteri, ər-arvadın hüquq və vəzifə -
ləri haqqında təsəvvürlərin də güclü
təsiri vardır. Öz təbiəti etibarı ilə yara -
dıcı fərd olan qadın üçün həyatda
baş lıca mənəvi yaşam şərti sevgi və
diqqətdir. Onlar özlərini daim
təhlükəsizlikdə hiss etmək və dəyərə
layiq olduqlarını hiss etmək istəyirlər.
Ailədə qadın-ananın rolunu yüksək
qiymətləndirən Ə.Ə.Əlizadə yazırdı:
“Ana uşaqların hisslər aləmini öz son-
suz, dözümlü mehr-məhəbbəti ilə
damla-damla, zərrə-zərrə nurlandırır.
Dünyanın böyük rəssamları madonna
portretlərində insan həyatının möcüzə -
sini ananın məhəbbətli baxışlarında
axtarıblar.” [ 3, s.11] Törədici bioloji
cins olan kişilər təbiətən kobud və
aqressivdirlər. Kişi obrazı özünün
kompi  tensiyasına, rasional xüsusiyyət -
lərinə, fəaliyyətinə və onun səmərəlili -
yinə görə də fərqlənir. “İnsanların, o
cümlədən kişilərin və qadınların qar -
şılıqlı təsiri prinsipial şəkildə bir-
birindən fərqlənir! Yer və göy qədər,
nə az, nə də çox! İstənilən münasibət -
lərdə – söhbət, yaradıcılıq prosesi,
fəa liyyət və s. belə qarşılıqlı təsirin
səmərəliliyi yüz dəfə, min dəfə artır!
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Hər şey kişi və qadınlara məxsus
keyfiyyətlərin dərinliyindən asılıdır.”
[ 11, s.42] 

Cəmiyyətdə bir çox sahələrdə
olduğu kimi, ailədə də ər-arvad müna -
sibətləri nadir hallarda harmonik müna -
sibətlərə çevrilir, əksər hallar isə prob -
lemsiz və böhransız keçmir. Psi xo loq-
ların qənaətinə görə, ailələrin 80–85%-də
bu və ya digər formada ailə konfilikt -
lə rinə təsadüf olunur. “Uğurla həll
edil miş konfliktlər (həm işdə, həm
də şəxsi həyatda) qarşılıqlı hörmətin
səviyyəsini yüksəldir və şəxsiy yət -
lər arası münasinbətlərin möhkəm lən -
məsini təmin edir.” [ 8, s.47] Ailəli
cütlüklərin həyatında boşanmaların
40%-i ilk 4 ildə, təxminən 66%-i isə
ər-arvadlıq həyatının ilk 9 ilində baş
verir. [ 13,s.591]

Ailə psixologiyası problemlərinə
aid son tədqiqatların nəticələrinə
əsaslanmaqla qeyd edə bilərik ki,
ailədaxili münasibətlərin pisləşməsində
və böhranlı həddə çatmasında ər-
arvadın nikahdan gözləntiləri ilə real
ailə həyatında yaranan uyğunsuzluq
və ziddiyyətlər münasibətlərdə uğur -
suzluğun başlıca səbəbidir.Bütün bun -
ların kökündə isə şəxsiyyətin fərdiy -
yətinə bağlı xüsusiyyətləri, xarakteri
durur.

Məşhur rus psixiatrı S.S.Korsakov
vaxtilə qeyd edirdi ki, şəxsiyyəti təşkil
edən bütün xüsusiyyətlər nə qədər
sabit, davamlı və əks təsirlərə qarşı

müvazinətlidirsə, onda şəxsiyyətin
bütövlüyünu pozmaq mümkün de -
yildir. Bu mənada qeyd etmək olar
ki, psixi cəhətdən sağlamlıq şəxsiyyəti
dəyərləndirən, onun başqa adamlarla
sosial münasibətlərinin və şəxsi
ünsiyyətinin qurulmasının əsas ami-
lidir.Ailə həyatı dövründə ər-arvadın
neqativ xarakter əlamətləri,əxlaqi
sahədə qüsurlar, sərvət yönəlişliyindəki
yanlışlıqlar onların şəxsiyyət kimi
nəinki dəyərini aşağı salır, həm də
qarşılıqlı münasibətlərin korlanmasına
səbəb olur. “Kişi ilə qadın arasında
münasibətlər dəyişdikcə, cismani
yaxınlığın formaları da dəyişir və
başqa məna daşıyır. Lakin bununla
belə, insanlar bir həqiqəti çoxdan kəşf
etmişlər: insan münasibətləri təkcə
cismani yaxınlıq əsasında inkişaf edə
bilməz. Onlar zəruri surətdə mənəvi
yaxınlığa əsaslanmalıdır”. [ 2, s.34]

Xarakter çoxkomponentli feno-
mendir. Onun strukturunu təşkil edən
münsibətlər sistemi üçün bir tərəfdən
məqsədyönlülük, digər tərəfdən zid -
diyyətlilik xarakterdir. Məsələn,
həyatda tez-tez elə adamlarla qarşıla -
şırıq ki, onların xarakterinin münasi -
bətlər sistemində mənəvi normalar
aparıcı mövqedə durur.Bu, onların
xarakterinin mühüm komponentlərin -
dən biri olan onun gücüdür.İnsanın
tələbatlar sistemində bir-biri ilə sıx
əlaqədə olan bir neçə tələbat olduqda,
dominant, daha çox əhəmiyyətli tələbat
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özünü göstərir, motivlər mübarizəsi
güclənir, xarakterin gücü öz ifadəlik
dərəcəsi ilə diqqəti cəlb edir.

Məşhur Avstriya psixoloqu Otto
Vayninger “Cins və xarakter” əsərində
yazır: Xarakterologiya psixologiyaya
elə aiddir ki, məhz burada təkcə bir
psixoloji “aktuallıq nəzəriyyəsi”
anatomiyanın fiziologiya üçün daşıdığı
əhəmiyyətə bərabər əhəmiyyətə malik
ola bilər. Lakin o, həmişə həm nəzəri,
həm də praktiki təlabat olaraq qalacağı
üçün idrak nəzəriyyəsinin əsas müd -
dəa  larından və onun ümumi psixo lo -
giyanın predmetindən ayrılmasın dan
asılı olmadan, fərdi fərqlər psixolo -
giyasının tətbiq olunması zəruridir.”
[5 , s.75]

Nəzəri və tətbiqi baxımdan fərdi
fərqlər psixologiyasında ən mürəkkəb,
çətin, və vacib problemlərdən biri xa-
rakterin tipologiyasının işlənilib
hazırlanmasıdır. Bu problemin həlli
ilə əlaqədar psixologiya elmində çox -
saylı cəhdlər olmuş, bir sıra təsni -
fatlar irəli sürülsə də, onların heç biri
problemi qaneedici səviyyədə həll
etmək üçün etibarlı olmamışdır.

V.Ceyms, A.Bine, K.Yunq, K.Hor-
ni, F.Polan, F.Qordon, U.Şeldon,
E.Kreşmer, H.Sallivan, K.Leonqrad,
P.Qannuşkin, O.Vayninger, M.Mid,
R.Kettel, H.Kelli, A.Liçko, A.Leon-
tyev, N.D.Levitov, A.Q.Kovalev,
A.Petrovski, R.Nemov, V.A.Sisenko,
T.M.Afanasyeva, V.N.Drujinin,

A.Q.Xarçiyev, M.Məhərrəmov, Ə.Bay-
ramov, Ə.Əlizadə, R.Əliyev və b. xa-
rakter probleminə aid bir çox tədqi -
qatlar aparmış, xarakter əlamətlərini
sistemləşdirməyə, tipik və fərdi
cəhətləri ayırd etməyə çalışmış, tipo-
logiyaya aid çoxsaylı empik materiallar
toplamış, xarakterdə idraki, emosional
və iradi komponentləri fərqləndirməyə
təşəbbüs göstərmişlər. 

İnsan xarakterinin tipologiyasının
işlənilməsində onların psixikası və
davranışının çoxcəhətli fenomenlərini
nəzərə almaq olduqca vacibdir. Xa-
rakter insan psixikasının bütün sahələri
ilə xüsusilə digər fərdi-psixoloji xüsu -
siyyətləri ilə sıx bağlıdır.Ona görə
də, xarakter insanın möhürü kimi hə -
mişə onun idraki, emosional və iradi
xüsusiyyətlərinin əsasında durur. İnsa -
nın ağlı intellekti, iradi və emosional
xüsusiyyətləri, motivlər sahəsi və ya
şəxsiyyətinin istiqaməti onun rəftar
və davranışında əks olunur.Bir çox
psixoloqlar iradəni insan xarakterinin
onurğası, bel sütunu adlandırırlar.
Məq sədəyönəlmişlik, qətiyyətlilik,
dözümlülük, müstəqillilik, təkidlilik,
təşəbbüskarlıq, məsuliyyətlilik, inti -
zamlılıq və s. kimi əsas və törəmə
müsbət iradi keyfiyyətlər əhəmiyyətli
dərəcədə konkret situasiyada insanın
davranışında adekvat şəkildə özünü
göstərir.

Qədim atalar sözlərinin birində
deyilir: “Adət əkərsən, xarakter bişər -
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sən, xarakter əkərsən, tale biçərsən”.
Deməli, insanın xarakteri həyatda
həm də onun taleyini müəyyənləşdirən
mühüm xüsusiyyətdir. İnsanların
hərəkətləri və əməlləri iradənin parlaq
təzahürüdür. İnsan yüksək əxlaqın
tələblərinə cavab verən hərəkətləri
də fələrlə təkrar etdikdə, onlar bu əxla -
qın tələblərinə cavab verən iradi key -
fiyyətləri formalaşdırır ki, bu da insa -
nın xarakterinin əlamətlərinə çevrilir.

İnsanın xarakteri onun dünya gö -
rüşü, qabiliyyətləri və temperamenti
ilə də sıx qarşılıqlı əlaqədədir.İnsanın
xarakterinin dünyagörüşü ilə əlaqəsi
onun təbiətə, cəmiyyətə, o cümlədən
ailəyə, əməyə, başqa adamlara, özünə
maddi və mənəvi sərvətlərə münasibə -
tində təzahür edir və xarakterin vacib
komponenti kimi çıxış edir. Əgər
insanın dünyagörüşü ziddiyyətli deyil -
sə, gerçəklik haqqında elmi biliklə -
rində, hətta məişət həyatı ilə bağlı
təsəvvürlərində xəyalpərəstlik mövcud
deyilsə, onda insanın xarakteri müəy -
yən liyə malik olmaqla davranış və
rəftarda aydın təzahürləri ilə əks olu-
nur.İnsan xarakterində hər hansı
fəaliyyətin uğurla yerinə yetirilməsinin
təminatçısı kimi qabiliyyətlərin də
özünəməxsus yeri vardır.Belə ki,
şəxsiyyətin motivasiya-tələbat siste -
min də dominantlıq təşkil edən tələ -
batların təmin edilməsində qabiliy -
yət lər vacib komponent kimi çıxış
edir. Bu və ya digər qabiliyyətin daşı -

yıcısı olan insan öz qabiliyyətləri
sayəsində qarşıya qoyduğu məqsədlərə
daha tez və uğurla nail ola bilir.Xa-
rakterin temperamentlə əlaqəsi öz ma -
hiyyəti etibarı ilə metodoloji əhəmiyyət
kəsb edir. Psixologiya tarixində tem-
peramenti xarakterlə eyniləşdirmək
təşəbbüsləri heç də az olmamışdır.
Bu sahədə tədqiqatlar aparmış məşhur
alimlər temperamenti genotip, xarakteri
isə fenotip kimi mənalandırmışlar.
Əslində isə temperament xarakterin
fizioloji şərti kimi onun yalnız təbii
əsasını təşkil edir. Sinir sisteminin
ümumi tipi ilə xarakter arasında əla -
qənin mövcudluğu artıq elm tərəfindən
çoxdan sübut olunmuşdur. İnsanın
xarakteri ilə onun münasibətlər sistemi
arasında sıx qarşılıqlı əlaqə vardır və
tipik şəraitdə xarakterin spesifik
xüsusiyyətləri nisbətən davamlı və
sabit xüsusiyyətlər kimi özünü göstərir.
Digər tərəfdən isə tipik şəraitdə şəx -
siyyətin rəfdar və davranışında tə za -
hür edən fərdi özünəməxsus xüsusiy -
yət ləri onun hadisələrə münasibətindən
asılıdır. İnsan xarakteri onun qarşıya
qoyduğu məqsədlər uğrunda mübari -
zədə sınaqdan keçirir və möhkəmlənir.
İnsanın xarakterini “şəxsiyyət və onun
əhatəsi “adlandırılan xassələr sistemi
kimi nəzərdən keçirdikdə, xarakterin
bütün təzahürlərini müşahidə etmək
heç də çətin deyil. Çünki burada
insanın kollektivə, başqa adamlara və
özünə münasibəti üzə çıxır. Bəzi
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adam larda müşahidə edilən təkəbbür -
lülük yalançılıq, xəyanət, şübhəmeyil -
lik və ya bunların əksi olan sadəlik,
doğruçuluq, sədaqət, inam və etibar
kimi müsbət keyfiyyətləri məhz bu
konteksdə müəyyənləşdirmək müm -
kün dür. “Qadınları və kişilərin düşüncə
kodları, ünsiyyət formaları, bu günə
və gələcəyə baxışları, qərar qəbul
etmə strategiyalara, iş həyatı, şəxsi
və sosial həyata baxış və davranışları
bir-birindən fərqlənir.” [ 3, s.14]

Ailədə rol gözləmələri ilə yaranan
fikir ayrılıqlarının bir qismi ailə cütlük -
lərinin ehtiyaclarının təmin edilməsi
ilə bağlı yaranan təlabatlarla şərtlənir.
Ailə yaratmağın motivlərini müzakirə
edərkən, görürük ki, onlar kişi və qa -
dın üçün fərqli xarakterlidir. Bunlardan
asılı olaraq, onların tələbatları da bir-
birindən fərqlənir. Bunlara sevgi, daimi
seksual tərəfdaşın olması arzusu, uşaq -
lara sahib olma istəyi, məişət problem -
lərinin həlli, valideynlərin arzusu,
tənha lıqdan qaçma motivi, yaranmış
vəziyyət və psixoloji səbəblər (kişilərdə
özünü təsdiq tələbatı, qadın larda özünə
arxa tapmaq motivi) və s. aid edilə
bilər. Ər-arvadın ailə yaratmaq motivi
ilə bağlı iddialarını bir qədər də geniş -
ləndirmək olar. Nikah yaşına çatmış
gənc qızlar oğlanın sevgi etiraflarına
qeyri-tənqidi münasibət bəsləyərək,
yalançı vədlərin təsiri altında tələsik
qərar verir, lakin çox çəkmədən yanıl -
dıq larını anlayırlar. Bu isə onlarda son -

rakı peşmançılığa və xəyal qırıq lığına
səbəb olur. Məsələn, ərinin onu aldat -
dı ğına görə gənc qadında xəyal qırıq -
lı ğın yaranır: “Mən elə bilirdim ki, o,
işləyib yaxşı qazanc gətirəcək, o isə...”
“O, söz vermişdi ki, özünə yaxşı karyera
quracaq, illər keçdi, bəs hanı?” və s.
Bu motivləri Azərbay can xalq şairi Sə -
məd Vurğun “Vaqif” dramında Xurama -
nın dilindən bədii tərzdə gözəl ifadə
et mişdir:

...Buna da bir “böyük vəzir” dedilər,
Başımı, beynimi ovub yedilər.
İnandım, dedim ki, nə xəyalı var.
Yəqin ki, bunun da öz cəlalı var.
Bu ki ,qoltuqlarda gəzib-dolanır,
Çox vaxt da su kimi rəngi bulanır,
Elə dərd tökülür qaş-qabağından. 

[4,s.32]

“Xəyal qırıqlığı” kişilərin dilindən
az hallarda olsa da, daha kəskin
səslənir: “Adam güzgü qarşısında nə
qədər vaxt keçirər?”, “Bir dəfə gör -
mədim ki, hara isə gedəndə, evdən
vaxtında çıxasan!”,“Bu evdə bir dəfə
normal yemək yeyə biləcəyəmmi?”,
“Alıb gətirdiyim ərzaqları niyə xarab
edirsən?”, “Anan sənə yemək bişir -
məyi öyrətməyib?” və s. Bir çox ailəli
cütlüklər arasında qırılmış ümidlərin
ifadəsi olan qarşılıqlı iradları tez-tez
eşitmək olar. Burada əsas məsələ ər
və ya arvadın qüsurlarında deyil, su -
baylıqda onlarda nikah haqqında
formalaşmış yanlış təsəvvürlərdədir. 
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Əksər hallarda boşanmaya üz tutan
cütlüklər səbəb kimi “xasiyyətimiz
uyğun gəlmir” – arqumentinə istinad
edirlər. Əslində isə fərdi-psixloloji
xüsusiyyətlərdə, xüsusən temperament
və xarakterdə uyğunluq dedikdə, heç
də tərəflərin hər ikisinin eyni tempe-
rament tipinə aid olması nəzərdə tutula
bilməz. Həyatda psixoloji uyuşma
üçün müvafiq olan temperament tipləri
ilə bağlı aparılan tədqiqatlar sübut
edir ki, temperament insanın vacib
anadangəlmə xarakteristikasından bi-
ridir. Uzun illərdir ki,psixoloqlar sev -
gidə, dostluqda və ər-arvadlıq həyatın -
da insanların uyğunluğu problemini
araşdırırlar. Nəticədə məlum olmuşdur
ki, ailədənkənar cütlüklərin mütləq
əksəriyyətində və əlverişli ailə cütlük -
lə rində sevgi münasibətlərində daya -
nıqlı münasibətlər temperament tipləri
bir-birinə zidd olanlar arasında daha
yaxşı qurulur, birinin temperament
tipi digərinin əks xüsusiyyətlərini,
məsələn, xolerikin “partlayış” xüsusiy -
yəti fleqmatikin sakitliyi ilə, melan-
xolikin emosional kasıblığı və
qəmginliyi sanqvinikin həyatsevərliyi
ilə yaxşı tamamlanır. Əksinə, iki
xolerikdən ibarət ailə cütlüyü arasında
cütlüklərin qəzəblənməsinə görə,
yüksək və tez-tez təkrarlanan konflikt -
lər daha çox müşahidə olunur. “Ər-
arvadın bir-birinə psixoloji cəhətdən
uyuşması üçün onların xarakter
əlamətlərinin bir-birinə mütləq mənada

oxşaması zəruri şərt deyildir”. [ 2,
s.164]

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, ailə
həyatı stabil olan cütlüklər heç də
temperament tiplərinin eyni olmasına
görə deyil, bir-birlərini tamamlayan
temperament tiplərinin kontrastlığına
görə fərqlənirlər. Lakin bu qənaət
temperament baxımından bir-birini
tamamlamayan gənc ər-arvad cütlüyü
üçün final kimi qəbul edilməlidir. Bir-
birini sevən cütlüklər ər-arvadlıq
həyatının ilk 3-5 ilində münasibətlərini
bir-birinə alışmaq yolu ilə korrektə
et məyə, özlərini ələ almağa, qarşı tə -
rəfi necə varsa, olduğu kimi qavra -
mağa, ailəni qoruyub saxlamağa mü -
na sibətləri dramatikləşdirməkdən
yayınmağa çalışırlar. Psixoloqlar
müəy yən etmişlər ki, fleqmatik tem-
perament tipinə aid edilən adamlar
özlərindən başqa, digər bütün tempe-
ramentli adamlarla ailə həyatında
davamlı və dayanıqlı münasibətlər
ya rada bilirlər və onların nikahı daha
stabil olur. Hər ikisi fleqmatik olan
cütlüklər arasında isə adətən, qarşılıqlı
münasibətlərdə uyğunsuzluq müşahidə
edilir. Bunun əsas səbəbi fleqmatiklərin
ətalətli olmaları, emosional həssaslıqla -
rı nın zəifliyi, tərəfdaşı emosional baxı -
mından dəstəkləyə bilməmələridir.
Çünki fleqmatiklərin özlərinin daim
güc lü emosional dəstəyə ehtiyacları olur.

Psixoloji tədqiqatlar təsdiq edir
ki, “sanqvinik - xolerik”, “fleqmatik-
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melanxolik” tipli cütlüklər ailə həyatına
daha yaxşı uyğunlaşır və bu cütlüklər -
dən ibarət ailələr özlərinin davam lı -
lı ğına görə fərqlənirlər. Psixoloqlar
uzunmüddətli tədqiqatları ilə artıq
çoxdan sübut etmişlər ki, temperament
tipləri və onların uyğunluğu uğurlu
nikahın əsas şərtidir. Xolerik tipli iki
insanın ailə həyatının konfliktsiz
keçməsi praktik olaraq mümkünsüz -
lükdür. Onların coşğun temperamentli,
müvazinətsiz, səbrsiz və tündməcaz
olması bir-birini dinləmələrinə, məslə -
hətləşmələrinə mane olur. 

Xolerik və fleqmatik temperament
tipinə aid edilən adamlar ailə həyatında
bir-birlərinə yaxşı uyğunlaşır və yola
gedə bilirlər. Coşğun olan xolerik tez
özündən çıxsa da, dayanıqlı tempe-
ramentli fleqmatik belə situasiyalarda
özünü sakit aparır. Onlar öz davranış -
larını ölçülü-biçili idarə edir, münasi -
bətləri sabit olur.Xolerik və fleqmatiklə
müqayisədə xolerik və sanqvinikin
ailədaxili münasibətlərdə problemləri
daha çox olur. Xolerik özünün tündmə -
cazlığı, kobudluğu, hövsələsizliyi və
kəskin hərəkətləri ilə çox keçmədən
sanqviniki özündən çıxara bilir. Xü -
susilə, karyerada sanqviniki üstə ləyən
xolerik daim onu məzəmmət edir,
uğursuzluqda günah landırır. Sanqvinik
zirək və diribaş olsa da, əhvalı tez-
tezdəyişdiyinə və tez təsirləndiyinə
görə, xolerikin adi sərt sözü onda
incikliyə səbəb olur. 

İki sanqvinik isə adətən yola gedə
bi lirlər. Belə ki, onların hər ikisi lider -
lik mövqeyinə sahib olmağı xoşladıqla -
rına görə, növbə ilə birinciliyi əvəz -
lə  məyi bacarırlar. Sanqvinik və
me lan xolik bir-birinə uyğunlaşa bilir -
lər, lakin sanqvinik daim zəif tip olan
melanxolikə təzyiq etdiyindən me-
lanxolik daim özünü bədbəxt və talesiz
hiss edir. Fleqmatik və melanxolik
bir-birlərinə yaxşı uyğunlaşırlar. Fleq-
matik müvazinətli və sakit olduğuna
görə, melanxolikin astagəl, ləng
hərəkətlərinə o qədər də əhəmiyyət
vermir. Qapalı, adamayovuşmaz olan
melanxolik çox şeyə reaksiya vermir
və öz işi ilə məşğul olur. Melanxolik
və xolerik temperamentli cütlüklərin
ailədə yola getmələri praktik olaraq
mümkünsüzlükdür. Səbrsiz və coşğun
olan xolerik tez-tez qışqırır, melanxolik
isə buna dərhal ağlamaqla və küskün -
lüklə qarşılıq verir. İki fleqmatik yaxşı
uyğunlaşırlar, lakin onlarda təşəbbüs -
karlıq olmadığına görə, xolerik və ya
sanqvinik tipli yaxınlarının məsləhət -
lə rinə ehtiyacı olur. 

Fleqmatik və sanqvinik o qədər
də münaqişəli həyat yaşamasalar da,
münaqişəsiz də keçinə bilmirlər. Bu-
rada problem sanqvinikdədir. Çətin
həyat situasiyalarında fleqmatikin
sakit və laqeyid davranışı sanqvinikdə
qibtə hissi yaradır və natamamlıq
kompleksini inkişaf etdirir. Belə və -
ziyyət davamlı xarakter aldıqda onların
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ayrılmaqdan başqa çıxış yolları qalmır.
İki melanxolikin həyatı emosional
cəhətdən çox kasıb olur. Onlar birgə
həyat sürsələr də daim sızıldayır və
şikayət etməyi sevirlər. Belə hallarda
sanqvinik və xoleriklər onlara yardımçı
olduqda onların həyatı qaydasına düşə
bilər. Onlarda ozünüqiymətləndirmə
qeyri-adekvat aşağı səviyyədə olur.
Onlar pessimist, introvert, qapalı və
qaraqabaq olduqlarına görə, onlar
arasında şiddətli konfliktlərə demək
olar ki, rast gəlmək mümkün deyil.

Adamlarla nəzakətlə, hörmət və
ehtiramla davranmaq, onlara mədəni
münasibət göstərmək əxlaqının başlıca
tələblərindəndir. Nəzakətli adam davra -
nışı ilə şəxsiyyətə onun şərəf və
ləyaqətinə hörmət və ehtiram etdiyini,
bir insan kimi onun mənliyini yüksək
qiymətləndirdiyini, ona qarşı diqqətli
və həssas olduğunu təsdiqləyir. Xoşrəf -
tarlı, səmimi insan həmişə təmkinli
və mülayim, zəif şəxsiyyət isə kobud,
soyüşkən, çığır-bağır salan tez özündən
çıxan olur.Belə adamlar dava, qışqırıq,
hay-küy salıb başqa adamların sakit-
liyini pozurlar. Ailədə, ictimai yerlərdə,
xüsusən, işdə qayğıkeş olmaq, hal-
əhval tutmaq, yaşlılara, əlillərə, xəstə -
lərə, ailə başçılarına dərin hörmətlə
yanaşmaq, ürək sındırmamaq nəzakət -
li li yin başlıca xüsusiyyətləridir. Çox
təssüflər olsun ki, həm yaşlılar, həm
də uşaqlar arasında ürəyə ciddi mənfi
təsir göstərən, qəlb sındıran, mənliyi

təhqir edən, əsəbi şərait yaradan qaba -
lıq kimi mənfi hallara son dövrlərdə
daha çox təsadüf edilir. Düşünmədən
deyilən acı söz, qeyri-adi hərəkət
nəin ki ətraf adamlara pis təsir edir,
eyni zamanda həmin şəxsin öz nüfu -
zuna da ciddi xələl gətirir. 

Ailə üzvləri arasında, xüsusən, ata
ilə ana arasında qeyri-adi münasibət
və konfliktli davranışlar da uşaq xarak -
terində kobudluğun yaranmasına təsir
göstərən mühüm amillərdəndir. Buna
görə də ailədə yaşlılar arasında söz-
söh bət, əsəbi vəziyyət yarandıqda
uşaq lar bunu hiss etməməlidirlər. Ailə
həyatı qurmaq, nikaha daxil olmaq
üçün tərəfdaş seçimində “xarakterdə
pis keyfiyyətlərin güclü təcəssüm
olun duğu namizəddən qaçmaq, xarak -
terində yaxşı keyfiyyətlərin güclü
təcəssüm olunduğu namizədə üstünlük
vermək lazımdır”. [ 4, s.325] 

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə
ailə quran cütlüklər arasında ər-arvad
münasibətlərinin və qarşılıqlı adaptasi -
ya nın formalaşmasında nikah tərəfdaş -
larının fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin
rolu təhlil olunmuş, bu sahədə aparıl -
mış tədqiqatlar sistemləşdirilmiş, qadın
və kişi xarakterinin tipik xüsusiy yət -
ləri və temperament tipləri arasındakı
psixoloji uyuşmanın dayanıqlı ailə
münasibətlərinin formalaşmasına təsiri
araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və
tətbiqi: Məqalədə göstərilən müddəa
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və nəticələrdən ailə quran gənclər,
habelə ailəli cütlüklər faydalana bilər.
Hansı temperament tipinin digər hansı
tiplə nikahının psixoloji baxımdan
daha uğurlu olması barədə irəli sürülən
müddəalar və onların nəzərə alınması
praktik baxımdan yeni yaranan ailə -
lərdə psixoloji iqlimin əlverişli olma -
sına və qarşılıqlı adaptasiyanın uğurla
baş verə biləcəyinə təminat yaradır. 
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Роль индивидуально-психологических особенностей 
в формировании супружеских отношений и взаимной 

адаптации в семье

Абстракт

Статья посвящена роли индивидуально-психологических особен-
ностей, являющиеся одним из важных факторов в формировании и вза-
имной адаптации внутрисемейных отношений, особенно супружеских
отношений. Автор ссылался на такой аргумент, что поведения в семье
особенно регулируются не правовыми нормами, национальной моралью,
обычаями и традициями и семейными правилами. Члены семьи, особенно
индивидуально-психологические особенности во взаимной адаптации
между супругами, тип темперамента, черты характера, система ценностей
и область мотивов являются влиятельными факторами.

Здоровый морально-психологический климат, родственные чувства,
взаимное уважение и формирование заботы между членами семьи об-
уславливаются характеристикой личности каждого из них. Если в семье
муж или жена показывают превосходство характера, проявляют доми-
нантство и стараются подчинить других членов семьи, оскорбляют,
угрожают, допускают насилие, то противоречия превращаются в кон-
фликты и в конце происходит распад семьи.

Автор, ссылаясь на разные научные источники и результаты своего
исследования, и отметив 3 основные типы (материально-бытовой, мо-
рально-психологический и лично-интимный) взаимных адаптаций между
супругами в семье, объясняет психологическую сущность каждого из
них, представляет этот фактор как необходимое условие в создании
благоприятного внутрисемейного отношения. Автор, рассматривающий
психологическое здоровье личности, имеющий положительные черты
характера, как основу внутрисемейных отношений, проанализировав
специфические особенности характера мужчины и женщины, приходит
к такому выводу, что позитивность внутрисемейных отношений зависит
от типа темперамента брачных партнеров, мужа и жены. Взаимная
адаптация лиц с разными темпераментами, дополняющих друг друга, в
отличие от лиц со сходными темпераментами, происходит более удачно,
и, они хорошо ладят и решают проблемы друг с другом.
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The role of individual and psychological features in the formation
of husband and wife relationships and mutual 

adaptation in the family

Abstract

The article has been dedicated to the role of individual and psychological
features which is one of the important factor in the formation of intra-family
relations, specially husband and wife relationships and mutual adaptation.
The author based such an argument, that behaviors in the family are mainly
regulated by non-legal norms, national ethics, customs and traditions and
family rules. Individual and psychological features, type of temperament,
character traits, system of values and motives sphere are effective factors for
mutual adaptation among family members, specially between husband and wife.
The formation of durable moral and psychological climate, kinship feelings,
mutual respect and care among family members are conditioned by the
personality and characterization of each of them. If an husband or a wife
makes great effort to show their character superiority, tries to be dominant or
attempts to make obedient other family members, insults, threatens, uses
force in the family, then these contradictions will turn into a conflict and
after all the family will collapse. By referring to various scientific sources
and results of his research, the author shows 3 main types of mutual
adaptation (material and household, moral and psychological, personal
intimate) between husband and wife, explains psychological concept of each
of them and introduces this factor as an important condition in establishing
affordable intra-family relations. Psychological wellbeing of the person,
having positive character traits are looked over by the author as the base of
intra-family relations and by analyzing specific features of women and men
character, he came to such a conclusion that positive intra-family relations
depend on marriage partners, temperament types of genders, husband and
wife. Mutual adaptation of the persons having different, complementary
temperaments can be more successful than persons having same temperaments
and they can be in good agreement with each other and solve the problems.

Məqalə ADPU-nun Şəki filialının Elmi şurasının iclasında müzakirə edi -
lə rək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №05)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 09 yanvar 2018-ci ildə daxil olmuşdur



Yeniyetməlik yaş dövrü üçün
xarakterik olan başlıca xüsu -

siy yət koqnitiv inkişafla yanaşı şəxsiy -
yətin yeni aspektdə formalaşması və
yaradıcı fəaliyyətlə bağlıdır. D.İ.Feldş -
teynə görə yeniyetməlik yaşına yaş
dövrlərinin sadəcə növbəti mərhələsi
kimi yox, psixi inkişafın xüsusi mər -
hələsi kimi yanaşmaq lazımdır. Kiçik
məktəbli və ilk gənclik yaşı arasındakı
dövrü əhatə edən yeniyetməlik yaş
döv rü həm onlardan fərqlənir, həm
də onlara aid olan bir çox xüsusiy -
yətləri özündə cəmləşdirir. “Əgər kiçik
məktəbli “özündə varlıqdırsa”, ilk
gənc lik yaşında “özü üçün varlıq”
xarakterikdir. Yeniyetmə “özündə
varlıq” mərhələsini keçmiş, lakin hələ
“özü üçün varlıq” olmamışdır” (6,
s.3). Yəni “özündə” və “özü üçün”
yeni yetmələrdə fərqli səciyyə daşıyır.

Yeniyetməlik yaş dövrünün özünəməx -
sus xüsusiyyətləri buradan irəli gəlir.
Yeniyetmə ətrafdakı insanlarla ünsiyyət
və münasibətə can atır. Eyni dərəcədə
də özünün daxilinə nüfuz etməyə, öz
“Mən”ini dərk etməyə çalışır. Bu da
yeniyetmənin bir çox hallarda ünsiy -
yətdən qaçmasına səbəb olur. Yeniyet -
mənin mənlik şüurunun formalaşması
onun öz davranışını, mənəvi keyfiyyət -
lərini, xarakter və qabiliyyətlərini dərk
etməsi ilə başlayır. İlk dövrlərdə
yeniyetmənin mənlik şüurunun əsasını
başqa adamların mülahizələri təşkil
edir. Yaş artdıqca yeniyetmə özünün
şəxsiyyətini müstəqil təhlil etməyə
və qiymətləndirməyə başlayır. 

“Bu dövrdə yeniyetmələr öz müs -
təqilliklərini qoruyub saxlamağa çalış -
maqla refleksiya əsasında mənlik
şüurlarını, “Mən” obrazını, “real Mən”
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və “ideal Mən”in əlaqəsini formalaş -
dı rır və inkişaf etdirirlər” (3, s.497). 

Cinsi yetişkənlik və fiziki inkişaf da
yeniyetməlik yaşının xarakterik xü -
 susiyyəti hesab olunur. Bununla ya -
naşı, psixoloqlar (L.S.Vıqotski, L.İ.Bo -
jo viç, M.Ə.Həmzəyev və b.) xü susilə
bu yaş dövrü üçün intellektual və
emo sional proseslərin dinamik şə kil -
də inkişaf etdiyini və koqnitiv me xa -
nizm lərin yeni kommunikativ strate -
giyanın yaranmasına şərait yaratdığını
göstərirlər. Onlar şəxsiyyətin motiva -
siya-tələbat sferasının yeni məzmun
kəsb etdiyini bildirsələr də, daha çox
motivasiyanın üzərində dayanırlar. Bu
da yeniyetməlik yaş dövrü üçün sə ciy -
yəvi olan aqressiya, idraki moti va si -
ya, affilyasiya ilə əlaqələndirilir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, yeni yetmənin
pubertat dövrə daxil olması ilə ilk növ -
bədə fiziki və psixi gərginlik də artır. 

Affilyasiya ingilis sözü olub dili -
miz də qoşulmaq mənası daşıyır. Yəni
bir şəxsin başqa insanların qrupuna
daxil olmasına cəhd etməsi kimi qəbul
olunur. Affilyasiya eyni zamanda sub-
yektin stress yarada biləcək situasiyaya
daxil olmasını şərtləndirir. Bu zaman
qrup üzvləri həmin subyektin davranış
və xarakterinin mürəkkəb situasiyaya
uyğun olub-olmamasını öyrənir. Bu
proses subyektin psixi gərginliyinin
azalmasına səbəb olur. Affilyasiyanın
qarşısı alındıqda insanda tənhalığa
meyl etmə, frustrasiya baş verir. 

Psixi gərginlik problemini ilk dəfə
Ziqmund Freyd irəli sürmüşdür. Z.Freyd
libidonu, instinktiv tələbatların ödənil -
məsini araşdıraraq göstərir ki, bu ba -
xımdan insan həyatı mərhələlərə ayrılır.
Freyd bu baxımdan üç mərhələ müəy -
yənləşdirir. O, bunları “Libido obyekt”,
“Libido subyekt” adlandırır. Libido
obyektdə uşaq öz libidosunun reallaş -
ması üçün başqa obyektə ehtiyac du -
yur. Bu mərhələ bir yaşın sonuna
qədər davam edir və “oral” mərhələ
adlanır. Bu mərhələdə libido reallaş -
madıqda uşaqda infantillik, asılılıq
yaranır və bu, sonralar konformist və
ya neqativ davranış formasında özünü
göstərir. İkinci mərhələ cinsi yetiş kən -
liyin baş lanmasına qədər davam edir
və “libido subyekt” adlanır. Bu dövr
“narsizm” mərhələsi də adlanır və üç
yaşa qədər davam edir. Bu dövr onunla
seçilir ki, uşaq öz instinktiv tələbatını
ödəmək üçün heç bir xarici obyektə eh-
tiyac hiss etmir. Freyd bu dövrü “nar-
sizm” mər hələsi adlandırır. Narsizm
özü də bir neçə mərhələdən ibarət dir:
Birinci mərhələ üç yaşa qədər davam
edir. Bu mərhələ “anal” mərhələsi
adlanır. Uşaqda tərslik, bir çox hallarda
qəd darlıq, səliqəlilik və qənaətcillik
təşəkkül tapır. Üç yaşdan başlayaraq
son rakı dövr “fallos” mərhələsidir. Bu
mərhələdə uşaq özünün seksual fərq -
lərini anlamağa başlayır. Bu mərhələdə
valideynlərlə gərginlik ya ranır. Gər -
gin lik altı yaşda azalır və latent mər -
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hə ləyə keçir. Üçüncü mər hələ yeni -
yetməlik dövründə başlayır və bi rinci
mərhələdə olduğu kimi libido-obyekt
adlanır. Yeniyetməyə özü nün libidoz
istəyini ödəmək üçün ye nə də tərəfdaş
lazım gəlir. Psixi gər  gin liyi azaltmaq
üçün onda cinsi həyata meyl yaranır. 

“Freyd göstərir ki, uşaq şəxsiyyə -
tinin formalaşmasında onun bu mər -
hələləri necə keçməsi və valideynlərin
onlara təsiri mühüm rol oynayır. Bu
yaşına qədər valideynin uşaqla ünsiy -
yəti düzgün qurulmazsa, onların sosial
və psixi inkişafında fəsadlar yaranır
və bu özünü xeyli sonralar da təzahür
etdirə bilər” (1, s.288).

Z.Freyddən sonra onun davamçıları
(K.Yunq, A.Adler, K.Xorni, E.Fromm
və b.) psixoanalizi inkişaf etdirərək
ye ni nəzəriyyələr, ideyalar irəli sür -
dülər. K.Yunqa görə libido ümumi -
ləşdirilmiş psixi enerji olmaqla müx -
təlif formada təzahür edə bilər. K.Yunq
hesab edir ki, şəxsiyyətin strukturu
üç hissədən ibarətdir – kollektiv şüur -
suzluq, fərdi şüursuzluq və şüur. O,
belə bir fikir irəli sürür ki, şüur və
fər di şüursuzluq şəxsi məna daşıyırsa
və həyatı boyu formalaşırsa, kollektiv
şüursuzluq “nəsillərin yaddaşı”ndan
mey dana gəlir.

A.Adler Freyddən fərqli olaraq
hesab edirdi ki, insanın həyat və dav -
ranışını anadangəlmə instinktlər deyil,
başqaları ilə ümumilik hissi, sosial
əlaqələr və oriyentasiya müəyyən ləş -

dirir. Z.Freyd, K.Yunq və A.Adler bir
məsələdə həmfikir idilər ki, şəxsiyyətin
formalaşmasında təbiətin insana bəxş
etdiyi daxili amillər mühüm rol oyna -
yır. Bu amillər barədə isə fikir ayrılığı
vardı. Z.Freydə görə bu prosesdə sek-
sual, Yunqa görə təfəkkür tipləri,
Adlerə görə isə ictimai maraqlar
həlledici rol oynayır.

Geştaltpsixologiyanın tanınmış
nümayəndələrindən olan K.Levin he-
sab edirdi ki, psixikanın əsasında şüu -
run ayrı-ayrı elementləri deyil, tam,
bütov geştaltlar durur. Geştal tpsi xolo -
giya bir neçə yanaşmaya-psixi sahə,
izomorfizm və fenomenologiyaya is-
tinad edirdi. Onlara görə psixi struktur
müxtəlif sxem və psixi sahədən iba -
rət dir. Bu zaman geştaltlar dəyişir,
xa rici sahənin predmetinə adekvat olur.
Sahənin yenidən qurulması nəticə -
sin də əvvəlki struktur yeniləşir və
sub yekt problemin həllinə yeni ya -
naşma tətbiq edir. Psixi geştaltlar fiziki
və psixofizikidə olduğu kimi izomorf-
dur (oxşardır). Başqa sözlə, beyin
qabı ğında gedən proseslər xarici
mühitdə baş verən və inikas olunan-
larla oxşardır. Buna görə də, tapşırığın
sxemindən asılı olaraq onun həlli ya
çətinləşir, yaxud da asanlaşır. Subyekt
öz həyəcanlarını, məsələ həlli prosesini
keçmiş təcrübəyə, mədəni amillərə
istinad etmədikdə daha asan dərk edir. 

K.Levin sahə nəzəriyyəsini işləyər -
kən gərginlik, gərginliyin gücü anlayış -
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la rından istifadə etmişdir. Onun fikrin -
cə gərginliyin şiddəti fiziki, psixi, iq-
tisadi faktorlarla bağlıdır. Bir sıra
gərginlik sistemləri isə tələbatdan irəli
gəlir. “Öz növbəsində tələbatın, istəyin
ödənilməməsi və ya qismən ödənilməsi
gərginlik yaradır. Bu gərginlik sistemi
motorikaya hakimlik edir” (5, s.113).

Davranışın hər iki modelinə - həm
psixoanalizə, həm də geştaltpsixolo -
giyaya görə gərginliyin mənbəyi
tələbatla bağlıdır və onun nəticəsi
özünü psixi vəziyyətdə əks etdirir.
Z.Freydə görə qarşıya qoyulmuş məq -
sədin ödənilməsi gərginliyi aradan
götürür. 

Daha sonralar psixoanalitik tədqi -
qatlar göstərdi ki, heç də həmişə gər -
ginlik vəziyyəti azalmır. O, yatmış
meyllərin aktivləşdirilməsi məqsədilə
süni surətdə gücləndirilə də bilər.

Müasir dövrdə psixoloji ədəbiyyat -
da “gərginlik” anlayışı müstəqillik
statusu qazanmışdır və “tələbat”,
“meyl” anlayışları ilə paralel işlədilmir.
Bununla yanaşı onların təsirini nəzər -
dən qaçırmaq olmaz. Tələbat və meyl -
lərsiz gərginlik anlayışı öz mənasını
itirmiş olur.

Gərginlik anlayışı daha çox daxili
diskomfort mahiyyəti daşıyır. Ümu -
milikdə daxili tarazlığın pozulması
və onun nəticəsində davranışın dəyiş -
məsi kimi başa düşülür. Gərginlik
emosional, iradi, intellektual vəziyyəti
müəyyənləşdirir. Bunlara uyğun olaraq,

gərginliyin üç növü: somatik, emo-
sional və tələbatdan irəli gələn növləri
ayrılır.

Gərginliyin daha sadə forması so-
matika ilə bağlıdır. Məlumdur ki,
nitqin travma nəticəsində hələ uşaqlıq -
dan pozulması somatika ilə bağlıdır.
Uşağın nitqinin tədricən inkişaf etməsi
ona öz vəziyyətini emosiyaların “dili”
ilə ifadə etməyə imkan verir. Belədə
psixi gərginlik yalnız somatik deyil,
həm də emosional mahiyyət daşıyır.
Bura daha çox stress vəziyyətini
nümunə göstərmək olar. Psixoloji ədə -
biyyatda stress gərgin şəraitdə təzahür
edən psixi halət kimi təqdim edilir.
O, emosional gərginlik, həyəcan for -
masında meydana çıxır. Lakin “gər -
ginlik” və “stress” anlayışlarını eyniləş -
dirmək olmaz. Stress sadəcə gərginlik
deyil. O, biokimyəvi, psixoloji, sosial
amillərin təsirilə baş verən, fizioloji
reaksiya kimi təzahür edən mürəkkəb
hadisədir. 

Psixoloji gərginlik subyekt üçün
xoşagəlməz şəraitin təsiri ilə yaranan
diskomfort, həyəcan, qorxudur. Psixi
gərginliyin son həddində fəaliyyət
po zulur, neqativ münasibət yaranır və
işin nəticəsinə təsir edir. Stress vəziy -
yə tinə fərqli yanaşmalar da var. Mə -
sələn R.Kan hesab edir ki, stress ob -
yektiv çətinliyə verilən subyektiv
reak  siyadır. İstənilən yanaşmadan asılı
olmayaraq stress insanın reallığa, onun
təsirinə emosiyalarla verdiyi reaksiyadır.
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Emosional gərginlik eyni zamanda
insanı səfərbər etməklə fəaliyyətin
səmərəliliyini artıra bilər. Gərginliyin
bir növü də tələbatlardan irəli gəlir.
Tələbatın ödənilməsi üçün insan gər -
ginlik keçirir. Lakin tələbatın ödə nil -
məsi üçün keçirilən gərginlik heç də
daxili komforta səbəb olmur. Yəni
onlar stenik və astenik olmaqla iki
qrupa ayrılır.

Beləliklə, təqdim olunan psixi gər -
ginlik modeli dinamik xarakter daşıyır
və ayrı-ayrı yaş dövrlərində qeyri-sa -
bit vəziyyətin yaranmasının səbəblə -
rinin başa düşülməsinə imkan verir.
Bu modelin mahiyyəti ondan ibarətdir
ki, əvvəlki yaş dövrləri üçün xarakterik
olan somatik və emosional gərginliyin
sonrakı yaş dövründə (yeniyetməlik
yaş dövründən başlayaraq) psixi gər -
ginliyə keçməsinin qarşısının alınma -
sına imkan verir.

Yeniyetməlik yaş dövrü üçün xa-
rakterik xüsusiyyətlərdən biri də ondan
ibarətdir ki, tələbatlar sistemli şəkildə
formalaşır. Məhz bu yaş dövründə
gər ginlik artır, daxili narahatlıq dav -
ranışda da öz əksini tapır.

Yeniyetməlik yaş dövründə psixi
gərginlik müxtəlif səbəblərdən baş
verir. İlk növbədə cinsi yetişkənlik,
fiziki inkişaf öz təsirini göstərir. Daxili
gərginliyin artması fiziki inkişafla
psi xi inkişaf və status arasındakı fərq -
lərdən də yaranır. Kurt Levin yeniyet -
məlik yaşını obrazlı şəkildə belə təsvir

edir. Bir şəxs onun üçün yad olan şə -
hə rə düşür. O, burada özü yerini müəy -
yənləşdirə bilmir, hara doğru getməli
olduğunu təyin edə bilmir (5).

Bununla yanaşı, qeyd etmək lazım -
dır ki, yeniyetmələr onlar üçün yeni
olan şəraitə tədricən uyğunlaşmağa
başlayırlar. Nəticədə emosional gər -
ginlik tədricən azalır.

Yeniyetməlik yaş dövrü üçün xa-
rakterik olan xüsusiyyətlərdən biri də
ondan ibarətdir ki, o, sanki onun üçün
yeni olan bir mühitə düşür və onu
dərk etməyə çalışır. Bu zaman onun
gər ginliyi sanki dərk olunmayan tələ -
batların səviyyəsindən asılı olur, frus -
t rasiyanın səviyyəsi də ona uyğunlaşır. 

Psixoloji ədəbiyyatda (Ə.Ə.Əli -
zadə, M.Ə.Həmzəyev, Ə.Ə.Qədirov,
A.V.Petrovski, K.Levin və b.) ümu -
miyyətlə yeniyetməlik yaş dövründə
digər yaş dövrləri ilə müqayisədə
gərginliyin daha yüksək olduğu
göstərilir. 

Yeniyetmə oğlan və qızlarda gər -
gin liyin səviyyəsini müəyyənləşdir -
mək üçün proyektiv metod olan “İnsan
rəsmi” testindən istifadə etdik. Test
Bakı şəhəri 151 nömrəli və Gədəbəy
rayonu Arısu kənd tam orta məktə -
bin də keçirildi. Tədqiqata 125 nəfər
yeniyetmə cəlb olunmuşdu.

“İnsan rəsmi” testində oğlanların
çəkdiyi kişi, qızların isə qadın rəsmləri
təhlil olunurdu. Psixosomatik gərgin -
li yin müəyyənləşdirilməsi üçün
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aşağıdakı diaqnostik göstəricilərə
diqqət yetirilirdi:

1. Qələmin kağıza çox bərk basıl -
ması, kağızı cırması.

2. Qələmin kağıza bərk basılması.
3. Qələmin kağıza dəyişkən şəkildə

basılması.
4. Xəttin pozulması və düzəlişlər

edilməsi.
5. Pozuntular edilməsi və düzəlişlər

edilməməsi.
6. Xəttin nazik çəkilməsi.
7. Xətlərin və cizgilərin birləşdiril -

məsi, iti ucun olması.
8. Şəklin tam və ya bir hissəsinin

qaralanması.
9. Şəklə dəxli olmayan xətlərin

və cizgilərin çəkilməsi.
10. Şəkil vərəqin sol kənarından çıxır.
11. Şəkil vərəqin sol tərəfində çəkilib.
12. Oxşar detalların çoxluğu.
13. Gözün boş olması (bəbək yox-

dur, kənarlar boşdur).
14. Sifət qaralanıb.
15. Baş çox böyük çəkilib.
16. Gözlər çox xırdadır, elə bil ki,

yoxdur.
17. Ayaqlar çox kiçik çəkilib.
18. Ağız çox kiçikdir və ya yox

kimidir.
19. Bədən çox uzun çəkilib.
20. Bədən sanki sıxılıb, onun bir

hissəsi yoxdur.
İnsan rəsminin cizgilərinin hər biri

bir balla qiymətləndirilir və onların
cəminə əsasən qiymətləndirmə aparılır.

Normal halda şəkil vərəqin ortasın -
da çəkilir, şəklin vərəqin yuxarısında
və küncdə çəkilməsi özünüqiy mət -
ləndirmənin yuxarı səviyyəsini və
möv qeyindən narazılığı ifadə edir.
Vərəqin aşağı küncündə çəkilmiş şəkil
özünüqiymətləndirmənin aşağı
səviyyəsini və mövqeyinə laqeyd
yanaşıldığını göstərir.

Şəkildə başın sağa doğru çevrilməsi
inadkarlığı, məqsədyönlülüyü, sola
doğru çevrilməsi tərəddüdü ifadə edir.
Gözlər ətraf-aləmə və özünə diqqəti,
qulaqlar hər şeylə maraqlandığını,
mə lumat əldə etməyi əks etirir.Yarı
açılmış ağız və dilin görsənməsi boş -
boğazlığı, geniş açılmış ağız inam -
sızlığı, özünümüdafiəni göstərir. Dişlər
və ağızın sıxılmış forması aqressivliyi,
dözümsüzlüyü ifadə edir. Yeniyetmə -
lərdə bu həm də qorxu və həyəcanı
göstərir. Böyük ölçülü ayaqlar özünə -
ina mın, kiçik ayaq dəmdəməkiliyin,
tez-tez fikrini dəyişməyin ifadəsidir.
Şəklə çox əlavələrin edilməsi, bəzədil -
məsi enerjinin, özünəinamın, kobud -
luğun ifadəsidir. Şəkildə iti ucların
çoxluğu aqressivliyi, çıxıntıların rəng -
lənməsi qorxu və həyəcanı ifadə edir.
Şəklin kasadlığı passivliyi bildirir.
Karandaşın bərk basılması əsəbiliyin,
həyəcanın göstəricisidir. 

Qeyd etmək istərdik ki, yeniyet -
mələrdə psixi gərginliyin səviyyəsinin
yüksək olması təsdiq edildi. Onların
psixoemosional gərginliyi də norma-
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dan artıq olmuşdur. Yalnız 14 yaşlı
qızlarda yeniyetməlik yaş dövrünün
digər yaşıdları və oğlanlarla müqayisə -
də nisbətən aşağı olmuşdur. Bunun
səbəblərindən biri də emosional gərgin -
liyin digər sferaya keçməsi ilə bağlıdır.
Məlum olmuşdur ki, yeniyetmələrdə
psixoemosional gərginlik psixosomatik
gərginlik və frustrasiyaya nisbətən
daha yüksəkdir.

Qeyd etmək istərdik ki, göstərilən
bu xüsusiyyətlər yeniyetmə şəxsiyyəti -
nin formalaşmasına və qarşılıqlı
münasibətlərə əsaslı şəkildə təsir edir.
Özünün fiziki göstəriciləri ilə oğlanları
xeyli qabaqlayan 12 yaşlı qızlarda
psixosomatik gərginlik nisbətən yüksək
olur. 13-14 yaşlı qızlarda isə psixo-
somatik gərginlik xeyli azalır. Qızlarda
13 yaşda psixoemosional gərginlik
yüksəlir. Bu da öz növbəsində şəxsiy -
yət daxili harmoniyanın pozulmasına
səbəb olur. 14 yaşlı yeniyetmələrdə
gərginlik tədricən azalmağa başlayır.
Eyni zamanda frustrasiyada güclənmə
özünü göstərmir.

Oğlanlarda psixi gərginlik iki il
gec başlayır. 14 yaşında psixosomatik
gərginlik pik həddinə çatır. Halbuki
14 yaşında qızlarda həm psixosomatik,
həm də psixoemosional gərginlik aşağı
düşür. Oğlanlarda isə bu vəziyyət 15-
16 yaşlara təsadüf edir.

Testin nəticələrinin təhlili göstərdi
ki, daxili gərginliyin dinamikası əsasən
iki amillə bağlıdır. Birincisi psixi

gərginliyin müxtəlif formaları ilə,
ikincisi oğlan və qızların cinsi yetiş -
kənliyi ilə.

Yeniyetməlik yaş dövrü üçün xa-
rakterik olan xüsusiyyətlərdən biri də
frustrasiya ilə bağlıdır.“Frustrasiya
insanın məqsədin əldə edilməsi yo-
lunda real surətdə qarşısıalınmaz olan
və ya belə qavranılan çətinliklərlə,
ma neə lərlə rastlaşdığı halda meydana
çıxır. Əmələ gələn frustrasiya şəxsiy -
yətin davranışında müxtəlif dəyişik -
lik lərə səbəb olur. Bu düşmənçilik
meyli kimi təzahür edə bilər” (4,
s.126).

Bəzən frustrasiya yalnız təxəyyüldə
baş verir. Bir sıra hallarda isə insanın
özünə qarşı yönəlir. Bəzən də frustra -
siya tez-tez baş verdiyindən xarakter
əlamətinə çevrilir.

Qeyd etmək istərdik ki, yeniyet -
məlik yaş dövrünün araşdırılması ilə
bağlı çoxsaylı nöqteyi-nəzər və ya -
naş malar mövcuddur. Məsələn,
D.B.Elkonin diqqəti orqanizmin fiziki
və pubertat inkişafa yönəldir. Z.Freyd
libido ilə əlaqələndirir. A.N.Leontyev
aparıcı fəaliyyəti önə çəkir və sairə.

Məlumdur ki, inkişafla bağlı iki
mühüm mövqe mövcuddur– mərhələli
inkişaf və inkişafın fasiləsizliyi. Onu
da qeyd etmək istərdik ki, son dövr -
lərdə inkişafın fasiləsizliyinə daha
çox diqqət yetirilir. Bu mövqeni
A.V.Petrovski, D.İ. Feldşteyn və
başqaları daha çox müdafiə edirlər.
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Bu mövqedən yeniyetmə oğlan və
qızların psixi gərginliyini araşdırdıqda
motivasiya-tələbat, psixoemosional
sahədə kəskin fərq özünü göstərmir.
Oğlan və qızlarda frustrasiyanın təza -
hürü fərqlidir. Yəni tədqiqatdan da
mə lum oldu ki, frustrasiya qızlarda
25%, oğlanlarda 18% nisbətindədir. 

Yeniyetmələrdə psixi gərginliyin
səviyyəsi bir sıra amillərin kompleks
tə siri ilə bağlıdır. Onların içərisində
fiziki, psixoloji və sosial statusun üst-
üstə düşməməsi mühüm rol oynayır.
İntensiv psixi gərginlik 12-14 yaşlarda
daha yüksək səviyyədə olur.

Burada cinslərarası fərqi də nəzər -
dən qaçırmaq olmaz. Tədqiqat nəti cə -
 sində məlum oldu ki, psixi gərgin liyin
yüksək həddi qızlarda 12–13, oğlan -
larda 13–14 yaşlarda baş verir. Bununla
yanaşı o da məlum oldu ki, psixi gər gin -
lik baxımından yaş fərqi meydana çıxsa
da, təsir gücü baxımın dan fərq özünü
göstərmədi. Yəni orqa nizmə təsir sə -
viyyəsi eynidir. Müəyyən yaşda gərgin -
li yin azalması yeniyetmə nin sosial mü -
hitə adaptasiyası, həyat şəraiti, müdafiə
mexanizmləri və sairə ilə əlaqədardır.
Psi xi gərginliyin dina mikası yeniyet -
mə nin cinsi mənsubiy yəti və yaşdan
başqa yeni formada təza hür edən daxili
amillərlə də bağlı dır. Onların somatik
və emosional gər ginliyi daha erkən
tə zahür edir. Psixosomatik gərginlik
özü nü yeni yetmənin ləng hərəkət lə rin -
də, süstlüyündə və sairədə əks etdirir.

Somatik konfliktin ağır forması
za manı hərəkətlər süst olur, hətta xro-
niki xəstəliyə çevrilir. O da məlumdur
ki, pubertat dövrdə orqanizmdə so-
matik və qarmonal dəyişiklik baş ve -
rir. Bu səbəbdən yeniyetmə özünün
saç düzümünü dəyişdirir, parlaq ge -
yimlər geyinir və sairə.

Somatik gərginliyə nisbətən emo-
sional gərginlik bir qədər gec başlayır.
Bunun bir səbəbi də nitqin inkişafı
ilə bağlıdır. Yeniyetmə situasiyaya
uyğun olaraq öz emosiyalarını ifadə
edir. Emosional gərginlik yeniyetməlik
yaşlarının hamısında demək olar ki,
sabit qalır. Yalnız 14 yaşlı qızlarda
onun səviyyəsi bir qədər azalır. Müşa -
hidələr göstərir ki, emosional gərginlik
həyati çətinliklər zamanı artır. Adətən
qızların daha emosional olduğu fikri
səslənir. Lakin tədqiqat zamanı məlum
oldu ki, burada oğlan və qızlar arasında
kəskin fərq yoxdur.

Adətən yeniyetməlik yaş dövründə
valideynlərlə yeniyetmələr arasında
fikir ayrılığı başlayır. Bunun başlıca
səbəbi yeniyetmənin özü barədə
fikirləri ilə bağlıdır. Başqa sözlə, yeni -
yetmə artıq böyük olduğunu fikirləşir,
valideyn isə ona hələ də uşaq kimi
yanaşır. Bunu yeniyetmələrlə aparılan
söhbətlər də təsdiq edir. Yeniyetmələrlə
aparılan söhbətlərdə soruşulurdu: “Sən
özünü artıq yaşlı adam hesab edir -
sənmi?”. “Sən yaşlı adam dedikdə nə
fikirləşirsən?”.
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Alınan cavabların təhlili göstərir
ki, onlar yaşlılara məxsus xüsusiyyət -
lər lə bağlı düzgün təsəvvürə malik -
dir lər, lakin davranışlarında bunu
reallaşdıra bilmirlər. Onların təsəv -
vüründə böyüklər məsuliyyəti öz
üzərinə götürür, məqsədə çatmaq üçün
səy göstərir, problemləri həll etməyə
çalışır və sairə. Yalnız 22% yeniyetmə
öz istəyini reallaşdırmağa cəhd edir,
nə istədiyini düzgün müəyyənləşdirir.
Məhz bu yeniyetmələrdə frustrasiya
zəif formada təzahür edir. 

Müəyyənləşdirildi ki, yeniyetmələr -
də frustrasiya daha çox dərk olunmuş
məqsədin qarşısının alınmasından baş
vermir. Daha çox utancaqlıqdan,
çəkincəlikdən baş verir. Onlarda yaşlı -
lıq hissi vacib amillərdən sayılır və
şəxsiyyətin formalaşmasına ciddi təsir
edir. Ə.Ə.Qədirov yazır: “Yaşlılaşma
öz mahiyyəti etibarilə bir çox
şərtlərdən asılı olduğundan və müxtəlif
vaxtlarda həyata keçirildiyindən o,
eyni yaşlı yeniyetmələrdə heç də
həmişə eyni anda baş vermir. Onların
bəziləri tez, digərləri yavaş-yavaş,
başqaları bir neçə istiqamətdə, bəziləri
isə birtərəfli yaşlılaşmağa başlayır”
(2, s.300).

Ə.Ə.Qədirov Marqaret Midin şəx -
siyyətin formalaşmasına mühitin və
ictimai-tarixi şəraitin təsiri ilə bağlı
apardığı tədqiqatlara istinad edərək
yazır: “Yeniyetməlik dövrünün müd -
dəti, sonra bu vaxt müəyyən böhran,

ziddiyyət və ya konfliktlərin möv -
cudluğu, yaxud olmaması, daha sonra
uşaqlıqdan yaşlılığa keçidin özü belə
uşaq həyatının konkret şərtləri ilə
müəyyənləşir”.

Biz yeniyetmələrdə psixi gərginli -
yin təzahürü və formalarının sosial
mühitdən asılılığını müəyyənləşdirmək
məqsədilə Bakı şəhəri 151 saylı,
Gədəbəy rayonu Arısu və Əlinağılar
kənd məktəblərində araşdırma apardıq.
Tədqiqata 151 saylı məktəbin 43 nəfər
V sinif, 51 nəfər VIII sinif şagirdi cəlb
olunmuşdu. Əlinağılar və Arısu
məktəb lərindən isə 32 nəfər V sinif,
29 nəfər VIII sinif şagirdi cəlb
olunmuşdu. Tədqiqatda müşahidə və
anket sorğusu metodlarından istifadə
olundu. Hər üç metodla alınan nəticələr
ümumiləşdirildi. Tədqiqata cəlb
olunmuş 151 saylı məktəbin V sinif
şagirdlərindən 25 nəfəri qız, 18 nəfəri
oğlandır. VIII sinif şagirdlərinin isə
28 nəfəri qız, 23 nəfəri oğlandır. Arısu
və Əlinağılar kənd orta məktəbinin
32 nəfər V sinif şagirdlərindən 17-si
qız, 15 nəfəri oğlandır. VIII sinif
şagirdlərinin isə 13 nəfəri oğlan, 16
nəfəri qızdır.

Biz yeniyetmə oğlan və qızların
psixosomatik, psixoemosional gərginli -
yinin, frustrasiyanın sosial mühitlə
bağlılığını öyrənmək üçün onlarla an-
ket sorğusu keçirdik. “Kiminlə ünsiy-
yətdə olmaq sizə daha xoş gəlir?”,
“Kiminlə ünsiyyətlə olarkən gərginlik
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keçirirsiniz?”, “Ən çox sizi nə və kim
narahat edir?”.

Birinci sualla bağlı 151 №-li mək -
təbin V sinif şagirdlərinin 21%-i yaşıd -
ları ilə, 39%-i valideynləri ilə, 28%-i
müəllimlərlə ünsiyyətdə olmağın on-
lara daha xoş olduğunu bildirmişlər.
12%-i isə qohumlarının, qonşularının
və başqalarının adlarını göstərmişlər.
VIII sinif şagirdlərinin isə 49%-i ya -
şıdlarını, 26%-i valideynlərini, 18%-i
müəllimləri, 7%-i isə digər insanların
adlarını çəkmişlər. Kənd məktəblərinin
V sinif şagirdlərindən 26%-i yaşıdları -
nı, 44%-i valideynlərini, 21%-i
müəllimlərini, 9%-i isə digər insanları
göstərmişlər.

VIII sinif şagirdlərinin 43%-i yaşıd -
larını, 29%-i valideynlərini, 18%-i
müəl limlərini,10%-i isə digər insanları
göstərirlər.

İkinci suala Gədəbəy rayonu mək -
təb lərinin V sinif şagirdlərinin 38%-i
müəllimlərini, 34%-i valideynlərini,
12%-i yaşıdlarını, 16%-i digər insanları
göstərirlər.

151 №-li məktəbin V sinif şagird -
lə rinin 43%-i müəllimlərini, 27%-i
va lideynlərini, 17%-i yaşıdlarını, 13%-i
başqa adamları göstərmişlər. VIII sinif
şagirdlərinin isə 32%-i müəllimlərini,
38%-i valideynlərini, 24%-i yaşıdlarını,
6%-i isə digərlərini göstərmişlər.

Həm kənd, həm də şəhər məktəbli -
lərinin daha çoxu “Sizi kim və nə na-
rahat edir?” sualı ilə bağlı müəllim -

lərini göstərmişlər. Bu rəqəm şəhər
məktəblərində 42%, kənd məktəblərin -
də isə 38% təşkil edir. 

Kənd məktəblərində 36%, şəhər
mək təblərində 39% məktəbli müəl -
lim ləri, müvafiq olaraq kənd məktəbli -
lərinin 38%-i, şəhər məktəblərinin
33%-i valideynləri, 12% kənd, 18%
şə hər məktəbliləri yaşıdlarını qeyd edir -
lər. Kənd məktəblilərinin 8%-i, şəhər
məktəblilərinin isə 10%-i digər in -
sanları qeyd edirlər.

Təbii ki, həm kənd, həm də şəhər
məktəblilərinin narazılıq motivlərinin
oxşar və fərqli tərəfləri vardır. Müəl -
limlərlə narazılığın əsas motivi təlim
fəaliyyəti, nizam-intizam qaydaları ilə
bağlıdır. Valideynlərlə bağlı narazılıq
onları başa düşməmələri, hələ də onlara
uşaq kimi baxmaları göstə rilir.
Yaşıdlarla bağlı narazılıq isə fərdi-
psixoloji xü susiyyətlərdən irəli gəlir.
“Yekə  xa nadır”, “başqaları ilə hesab -
laş mır”, “hiy ləgərdir” və sairə.

Biz müəllim və valideynlərə də
eyni sualla müraciət etdik. “Övladınızla
(şagirdinizlə) bağlı sizi nə narahat
edir?”. Həm müəllimlər, həm də
valideynlər yeniyetmələrin daha çox
müstəqil olduqlarını, sözə baxma -
dıqlarını, tələbkarlıqlarını və sairə
qeyd etdilər. Şagirdlər (övladlar)
böyüklər tərəfindən onlara hələ də
uşaq kimi baxıldığını bildirdilər. “Bizə
hələ də inanmırlar. Elə hesab edirlər
ki, hələ də uşağıq”.
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Göründüyü kimi, yeniyetməlik yaş
dövründə psixoemosional, psixoso-
matik gərginliyin və frustrasiyanın
səbəbləri müxtəlifdir. Bu, həm yaş
xüsusiyyətlərindən, həm qarşılıqlı
münasibətlərə fərqli yanaşmadan, həm
də sosial mühitin təsirindən irəli gəlir.
Kənd yerlərində yeniyetmələr daha
çox iş görür, əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olurlar. Valideynlərin nəzarəti də
onların üzərində nisbətən azdır. 

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdi -
rərək belə nəticəyə gəlmək olar ki,
psixoloji gərginlik hətta yeniyetməlik
yaşının müxtəlif mərhələlərində
fərqlidir. Daxili gərginlik onların dav -
ranışına və təlim fəaliyyətinin səmə -
rəliliyinə təsir edir. Müəllim və vali -
deynlər ilk növbədə nəzərə almalı dırlar
ki, bu xüsusiyyət keçicidir. Eyni za-
manda onlarla qarşıdurma, təzyiq
vasitəsinə əl atmaq doğru deyil. Vali-

deyn və müəllimlər yeniyetmələri
başa düşdüklərini, onlara inandıqlarını
səmimi şəkildə bildirməlidirlər.
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Влияние психического напряжение на формирование 
личности подростка

Абстракт

В статье раскрываются возрастные особенности подросткового
возраста и факторы влияющие на формирование личности. Показаночтов
формировании личности важную роль играют возрастные особенностии
взаимоотношения. В то же время есть множество различий исходящих
отполовых особенностей. Игнорирование вышесказанных приводов к
психическому напряжению у подростков, проявляется в формах агрессии
и фрустрации. 

Встатье проанализированы теоретические положения психического
напряжения связанных с психоаналитической и гештальтной психологией,
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которые исследуются различными методами. Уровень психического на-
пряжения определяются на различных этапах подросткового возраста.
Указаны пути устранения психического напряжения.

Mental tension and its influence to the
formation of adolescent personality

Abstract

The article researches the facts influencing formation of personality and
the pecularities of adolescence age. It shows that age features and mutual re-
lationships take a special part in the formation of personality. Similarly one
can see some differences regarding to sexual pecularities. If the above
written were ignored, mental tension would occur and turn out as frustration
and aggression.

By means of various methods the article explores theoretical clauses of
psychoanalytic and gestalt psychology schools. We define the levels of
mental tension in the different terms of adolescent age. Likewise we show
the ways how to eliminate this mental tension.

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitunun Psixo -
logiya və yaş fiziologiyası şöbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa məs -
lə hət görülmüşdür (protokol №02)

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 07 aprel 2018-ci ildə daxil olmuşdur
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Uşağın göz açdığı ocaq – ailə
ins titutu olur və ailənin nə

dərəcədə sağlam olması gələcəkdə
sağlam şəxsiyyətin formalaşması
deməkdir. V.A.Suxomlinski qeyd edir-
di ki, “Uşaqların əsas tərbiyə məktəbi
ər və arvad, ata və ana arasındakı
qar şılıqlı münasibətdir”. Odur ki,
ailədə tərəflərin əsas başlıca rolu bir-
birini qavramaq və anlamaqdır.
Azərbaycan ailəsində həm ata, həm
də ana uşaqlar üçün yaşayır.
Deyimlərimizdəki “Dörd göz uşaq
üçündür”, “Anasız uşaq evdə xar olar,
atasız uşaq çöldə” bu kimi kəlmələrin
psixoloji kökləri aydındır.

Cəmiyyətin kiçik sosial qrupu olan
ailə bir çox vacib funksiyaları yerinə

yetirir. Ailənin yerinə yetirdiyi funk-
siyalar daxildir: reproduktiv, tərbiyə -
edici, kommunikativ, ekonomik, istira -
hət vaxtının birgə keçirilməsi və s.
Bu funksiyalar arasında əlaqə cox
güclüdür.Ailədə həm böyüklər, həm
də kiçiklər tərbiyə olunur. Ailənin
tərbiyələndirici funksiyası iki aspektə
bölünür:

1-ci – uşaq şəxsiyyətinin normal
formalaşmasını, maraq və qabiliyyətlə -
ri nin inkişafını, yaşlı nəsil tərəfindən
(ana, ata, nənə, baba və s.) sosial təc -
rü bənin verilməsi, onlarda dünyagörü -
şü nün formalaşması, əməyə xüsusi
münasibətin yaradılması, kollektiv
hissinin onlara aşılanması və s. təmin
etməkdən ibarətdir. 

Психолоэийа jурналы 2018, №1

Babayeva A.D.

42

NATAMAM AİLƏLƏRDƏ TƏRBİYƏ ALMIŞ UŞAQLARIN 
PSİXOLOJI XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Alvina Babayeva 

Gəncə Dövlət Universiteti Psixologiya kafedrası
E-mail: babayeva.1955@inbox.ru

Açar sözlər: natamam ailə, şəxsiyyət, qarşılıqlı münasibət, deyimlərimiz,
psixoloji köklər, bütöv ailə, zorakılıq, psixoloji problem, qorxu nevrozu, ailə
münaqişələri, tərbiyə

Ключевые слова: неполноценная семья, личность, взаимные отно-
шения, пословицы, психологические корни, насилие, психологические
проб лемы, невроз страха, семейные конфликты , воспитание

Key words: incomplete family, personality, mutual relation, sayings,
psychological roots, whole family, violence, psychological problem, fear
neurosis, family conflicts, upbringing



2-ci aspekt isə hər bir ailə üzvünə
təsir edən sistematik tərbiyələndirmə
üsuludur. Burada bir ailə üzvü digər
ailə üzvünə təsir edərək onu tərbiyə -
ləndirir. Hər bir uşağın həyatında ailə
mühüm rol oynayır. Ailənin bir üzvü
olaraq uşaq valideynləri ilə münasi -
bətə girir, onlar da öz növbəsində
uşa ğa müxtəlif cür (həm pozitiv, həm
də neqativ) təsir edə bilər. Bu iki
halın da nəticəsində uşaq ya həyat -
sevər, ünsiyyətcil, xoşbəxt va ya əksinə
narahat, kobud, ikiüzlü, yalançı və s.
kimi böyüyə bilir. Valideyin müna -
sibətləri uşağa olan müxtəlif hisslər,
davranış stereotipləri, uşağı başa düşmə
və anlama münasibətlərin cəmidir.
Uşaqla pozitiv münasibətlərin yaradıl -
ması ücün valideynlər uşağın tərbiyəsi
və onunla yaxşı münasibətlərin yara -
dılması ilə bağlı müəyyən informa-
siyaya, biliyə malik olmalıdırlar. Yəni
ailə tərbiyəsi məqsədyönlü bir proses
olmalıdır. Ailənin quruluşundan asılı
olmayaraq ailə tərbiyəsinin əsasını
uşaqda şəxsiyyətin və əxlaqi dəyərlərin
inkişafı durmalıdır. (1)

Ailədə kişi ilə qadın arasında bütöv -
lüyün olması mütləq vacibdir. Əgər
münasibətdə tamlıq, bir-birinə hörmət,
qarşılıqlı sevgi, dayaq, anlama eyni
zamanda da dostluq varsa, o ailə artıq
“bütöv ailə” hesab olunur.

Ailə ər-arvadlıq – valideynlik –
qohumluq əlaqələri ilə bağlanmış və
bu nunla əhali artımını və ailə ənənə -

lərini, vacibliyini, həmcinin uşaqların
sosiallaşdırılmasını və ailə üzvlərinin
mövcudluğunu təmin edən, vahid
ümumailə fəaliyyətinə əsaslanan insan
toplumudur.

Ailə uşaq üçün çox əhəmiyyətli rol
oynayan bir strukturdur. Məşhur psixia -
tor E.A.Licko ailənin ətrafli ana lizini
belə vermişdir: 1. Struktur tər kibi: tam
ailə (həm ana, həm də ata var); Nata-
mam ailə (ya ata, ya da anadan ibarət
ailə); Deformasiya olunmuş ailə (ögey
ana və ya atanın olması);

2. Funksional xüsusiyyətləri: Ailədə
tam hormoniya şəraiti, və ya əksinə -
dishormoniya. Ailədə dishormoniya
müxtəlif cür ola bilər. Dishormoni -
yanın yaranmasına aşağıdakı misalı
gətirmək olar:

- Ailədə ata və ana arasında port-
nyorluq yoxdur (valideynlərdən biri
dominant, diqəri isə anadan asılı olan); 

-Destruktiv ailə (ailə üzvləri ara -
sında demək olar ki, münasibət yox dur,
həyati çətinliklərin həll edilməsində
bir-birinə dayaq və ailə üzvləri arasında
emosional bağlantı yoxdur); 

- Dağılan ailə ailədə dominant
möv qedə dayananın digər ailə üzvlərini
bir növ istismar etməsi, münasibətlərin
dağılması, ailədə mənfi psixoloji iqli-
min olması və sonra boşanma ilə
nəticələnmə ehtimalı);

Ailə çox mürəkkəb struktura malik,
müxtəlif qarşılıqlı münasibətlər – va-
lideyn – övladlar, valideyn – valideyn,
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valideyn və onların valideyn ləri, böyük
və kiçik uşaqlar arasında
münasibətlərdən təşkil olunur. Eqoizm
insanların vaxtı ilə ailədə uşaqların
tərbiyəsində yol verilən qüsurlardır.
Ailədə övlada qarşı hədsiz sevgi olanda
bu uşaqlarda eqoizm, şöhrətpərəslik
kimi müsbət olmayan keyfiyyətlərin
əmələ gəlməsinə səbəb olur. Əksinə
olduqda isə uşaqlarda patoloji, inam -
sızlıq, həyəcanlılıq, natamamlıq hissi
yarana bilər. Psixoloqlar qeyd edirlər
ki, əqər uşaqlar bir necə ay sevgidən
məhrum edilsə onların bütün sonrakı
həyatında iz qoyacaq fəsadlar yarana
bilər. Şəxsiyyətdə əxlaqi və emosional
sahənin yaradılması məhz elə ailə
tərbiyəsinin əsasını təşkil edir. Sevgisiz
böyüyən uşaq hər iki valideynləri
olduğu təqdirdə də yetim sayılır. Bu-
nunla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki,
valideynlər arasındakı münasibətlər
də uşağın inkişafında öz təsirini gös -
tərir. İ.Koçetkovun fikrincə vali deyn -
lər arasında olan sevgi uşağın tərbi -
yəsinə təsir edən ən əsas faktor ola
bilər. Ana və ata bir – birini sev dikdə
onların sevgisinin uşaqda bir növ özü -
nə pay götürur. Onsuz isə uşa ğın bü -
tün həyatı qaranlığa qərq olur və heç
bir pedaqoji tədbirlər ailə nin bu sev-
gisini əvəz edə bilməz. (2)

Ailənin formalaşması bir sıra mər -
hələdən kecir: 

1 – nigahın bağlanması – ailənin
ya ranması;

2 – uşaq doğumunun başlanması
– ilk uşağın doğulması; 

3 – uşaq doğumunun sona çatması
– sonuncu uşağın doğulması;

4 – ailənin mövcudluğunun sona
çatması – ərin və ya arvadın vəfat
etməsi. 

Hər bir mərhələdə ailə ancaq özünə
xas olan sosial və iqtisadi xüsüsiy -
yət lərə malik olur. Bu mərhələrdən
biri pozularsa ailədə problem yaranır.
Muasir dövrdə geniş yayılmış prob -
lem lərdən biri ailə daxilində olan
konfliktlərdir. Konflikt latin sözü olub,
mənası “mübahisə” deməkdir. Yəni
insanların fikirlərinin, maraqlarının,
dünyagörüşünün bir-birindən fərqli
olmasıdır. Ailə münaqişələri ən çox
yayılmış formadır. Mütəxəsislərin
rəyinə görə ailələrin 80–85%-ində
münaqişələr, 15–20 %-ində isə müx -
təlif səbəblərdən hərc-mərclik baş
verir. Ailədə daxili münasibətlərin sə -
bəbləri ən çox işsizlik, maddiyatın
zəif olması, qadın ilə kişi arasında
möv cud olan problemlərdir. (2)

Ailədə baş verən zorakılıq müasir
dövrdə geniş yayılmış psixoloji pro-
blemdir. Ailədə baş verən zorakılığın
səbəbləri ailənin natamam olması,
qadın ilə kişi arasında olan problemlər,
valideynlərin psixoloji cəhətdən sağ -
lam olmamasını göstərmək olar. Kişi -
nin qadına qarşı göstərdiyi fiziki zo -
rakılıq həm qadina, həm də ən çox
uşa ğa təsir edərək, birbaşa psixikada
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iz salır, nəticədə psixoloji problemlərə
yol açır. Əgər buna baxmayaraq son -
ralar ailədə hər şey düzəlirsə,
münaqişələr də qaydasına düşür.
Amma uşaqda ciddi prodlemlər
yaranır. Ümumiyyətlə insan psixikası
elə bir məkandır ki, bizi idarə edir.
Bu zaman uşaqlarda fobiyalar, nev-
rozlar, aqressiya yaranır. İnsana
kənardan təsir edən hər şey psixikada
cəmləşir və bunun nəticəsində
problemlər yaranır, yəni uşaqda qorxu
hissi baş qaldırır. Qorxu bilavasitə
beyinə təsir edərək qorxu nevrozuna,
panikalara, hallunasiyalara, autizm,
daun sindromuna, uşaqin ünsiyyətdə
olma problemlərə səbəb ola bilər.
Ailədə belə situasiyala rın qarşısının
alınması üçün valideynlər hər situa-
siyada özlərini ələ almaq, daxili iradə
yaxud situasiyada özlərini hər şeyin
yaxşı olacağına ümid etməsi cox va-
cibdir.(4)

Natamam ailə tam olmayan bir
valideynli ailə olub, son illərdə sayı
artmaqdadır. Belə ailə boşanma nəti -
cəsində yaranır. Boşanma səbəbləri -
nin nə olmasından asılı olmayaraq
boşanmadan bütün ailə üzvləri əziyyət
çəkir. Məsələ: boşanmadan sonra vali -
deyn lərin bir-biri ilə normal münasibət
saxlamadıqda vəziyyət daha da pisləşir,
bu da öz növbəsində uşağın normal
inkişafına mane olur. Əksər vaxtlar
ana boşanmadan sonra nəinki atanın
övladının həyatında müəyyən yer

tutmasına, hətta onunla görüşməyi
belə qadağan edir. Valideynlərindən
biri ilə görüşə bilməmək hissi, uşaqda
dərin psixoloji travmalar yaradır.
Uşağin psixikasına daha ağır travmanı
boşanmadan sonra valideynlərin bir-
birinə olan pis münasibətlərini heç
gizlətməyə çalışmamaları, bundan
baş qa uşağı aralarında yaşanan mənfi
münasibətlərin seyricisinə çevrilməsi
faktikidir. Bu cür şəraitdə böyüyən
uşağın xarakterində illər keçsə belə
düzəlməyən mənfi hallar özünü təzahür
etdirməyə başlayır. Ailənin dağılması
onun əvvəlki strukturunun dəyişməsinə
səbəb olur.Bu da uşağın tərbiyəsində
öz mənfi rolunu oynayır.(5)

Boşanmaya doğru gedən evlilik -
lərdə valideynlərin çoxu öz rahatlığını
düşünür, uşaqlarını düşünmür. Ana
və atası ayrılan uşaqların böyük bir
zədə ilə qarşı – qarşıya qaldıqları və
hə yatlarının bundan sonrakı əhəmiy -
yətli bir qismini əlavə çətinliklərlə
yaşa yacaqları bir gerçəkdir.

Edilən araşdırmalar uşaqların
xüsusilə boşanmadan dərhal sonrakı
zaman bundan çox ağır şəkildə təsir -
ləndiyini bildirmişlər. İllər sonra yaşa -
dıqları bu zədənin təsirini tamamilə
üzərlərindən atib karyer etməyi bacaran
uşaqlar tapıldığı kimi, həyatlarının
geri qalan hissəsində həmişə bu əzikliyi
birlikdə daşıyanlar da olmuşdur. Bu
çətinlikləri aşaraq normal həyata keçid
etməyi bacaranlarda diqqət çəkən bir
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nöqtə isə bunların ümumiyyətlə
həyacanlarına nəzarət etməyi və buna
oxşar hadisələrlə qarşılaşdıqda özlərini
başqa insanların yerinə qoymağı ol-
duqca yaxşı bacaran şəxsiyyət struk -
turlarıdır.

Bəzi uşaqların boşanma əvvəli
dövrdən başlayaraq, boşanma müddəti
və sonrasında qısa və uzun vəd edə
bir cox mənfi vəziyyətlə üz-üzə qala
bildiklərini göstərməkdədi, son rakı
ilk günlərdə deyil daha sonrakı
dövrlərdə ortaya çıxır. Uşaqların geriyə
dönüb baxdıqlarında mənfi olaraq
xatırladıqları, ana – ata arasında xəbər
daşıyıcısı olmaq, ana və atalarının
bir-birlərini günahlandırmalarını din -
ləmək, qarşı cinsdən biriylə səmimiy -
yəti irəli sürməklə necə təbii davrana
biləcəklərini bilməmək, iqtisadi
problemlər, ata və ya ana qohumlarla
bağların qıpması kimi vəziyyətdədir.(6)

Uşağın yaşı cox əhəmiyyətli bir
faktordur. Ana-ata ayrılığı – kiçik
yaşlarda olan uşaq, bu hadisəyə ilk
anda çox böyük reaksiya versədə, bu
vəziyyəti daha asan qəbul edir.
Məktəbəqədər və kiçik məktəbli dövr -
də uşaqlarla sədaqət problemləri və
ana-atanı yenidən bir araya gətirmə
səyləri müşahidə edilir. Lakin yeni -
yet mə yaşlı uşaqlar öz ictimai həyat -
larını qurmağa çalışarkən güvəndikləri
bir damın olması, onların qadın – kişi
əlaqələri mövzusunda tərəddüd etmə -
lərinə yol aça bilər. Uşağın cinsiyyəti

boşanmaya göstərdiyi reaksiyada çox
müəyyən bir rol oynamasa da, uşağın
boşanma sonrası birlikdə yaşamağa
davam edəcəyi valideynlərlə quracağı
əlaqə üzərində təsirli ola bilir. Qız
uşaq lar, analarıyla ümumiyyətlə yol -
daş kimi olarkən, oğlanlar anala rının
yanında özlərini evin kişisi kimi hiss
edirlər. Ana-atasının yanında başqa
kişi və ya qadın gördükdə uşaqı qıra
bilər və öz qadınlıq və kişilik mövqe -
yilə əladədar narahatlığa sürüyür. Bu
səbəbdən də hec bir zaman tərk
edilməmək ücün ilk tapdığı adama
nə bahasına olursa olsun həddindən
artıq bağlana bilər, ya da kimsəyə
çox bağlanmamaq üçün dayanmadan
yoldaş dəyişdirə bilər. Ana və atası
ayrılmış olan uşaqlar yaşıdlarına görə
daha tez yetkinləşirlər, həyatın
çətinlikləri qarşısında daha rahat prak-
tik qərar çıxara bilirlər. (7)
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Психологические особенности 
детей получившие воспитание 

в неполноценной семье

Абстракт

Здоровое формирование личности ребенка зависит от здорового се-
мейного очага, которая является для него семейным институтом.В.А.Су-
хомлинский отмечал: «Основа школы воспитание детей – это межлич-
ностные отношения между мужем и женой, отцом и матерью. Основная
роль семьи это обоюдное взаимоотношение сторон. В Азербайджанской
семье и отец, и мать живут ради детей. Формирование семьи проходит
ряд этапов. При нарушении одного из этих этапов появляется проблема
в семье, которая отражается в дальнейшем воспитании личности ре-
бенка.

Семья является малой социальной группой общества решающие не-
которые функции. К ним относятся такие функции как репродуктивные,
воспитательные, коммуникативные, совместное проведение свободного
времени и другие. Эти функции связаны друг с другом.

В настоящее время самой распространенной психологической про-
блемой является насилие в семье. Насилие в семье и есть причина не-
полноценной семьи - это проблемы между женщиной и мужчиной, от-
ношения психологически нездоровых родителей влияют на детей,
оставляя след в психике ребенка, в результате появляется психологическая
проблема. 
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Psychological Features of Children 
who grew up in the defective family

Abstract

Healthy formation of a child’s personality depends on a healthy family
center, which is a family institutionfor him. V.A.Sukhomlinsky noted: “The
basis of the school is the upbringing of children – this is interpersonal
relations between husband and wife, father and mother. The main role of the
family is a mutual relationship of the parties. In an Azerbaijani family, both
father and mother live for the sake of the children. Forming a family goes
through a series of stages. If one of these stages is violated, a problem
appears in the family, which is reflected in the further upbringing of the
child’s personality.

The family is a small social group of society with some functions. These
include such functions as reproductive, educational, communication, joint
spending of free time and others. These functions are related to each other.

Currently, the most common psychological problem is domestic violence.
Domestic violence is the cause of a defective family – these are problems
between a woman and a man, the relationship between psychologically
unhealthy parents affects children, leaving a trace in the child’s psyche, and
as a result a psychological problem appears.

Məqalə GDU-nun Psixo logiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məs lə hət görülmüşdür (protokol №02)

Rəyçi H.Ə.Əlizadə, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 07 aprel 2018-ci ildə daxil olmuşdur



G İ R İ Ş

Möasir dþvrdÿ aparûlan òÿä-
ãèãàòëàðûí òÿùëèëè ýþñòÿðèð êè,

ñàü ëàì èíñàí ëà  ðûí ïñèõè ùÿéàòûíûí ÿñà-
ñûíäà äóðàí ãàíóíà óéüóí ëóã ëàð åéíè
èëÿ õÿñòÿ èí ñà íûí ïñèõè ùÿ éà òû íà äà
àèääèð. Èíñàíûí ïñèõè ùÿ éàòûíûí äÿéèø-
ìÿñè î äåìÿê äåéèëäèð êè, õÿñòÿëèéèí
òÿ ñèðè àëòûí äà áàøãà ïñèõè ìåõàíèçìëÿð
éà ðà íûð, ÿksinÿ ya hÿmin ìåõàíèçìëÿð
õÿñòÿëèê íÿ òè úÿ ñèíäÿ éàðàíàí âÿ äÿ-
éèøÿí õö ñó ñè øÿðà èò äÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðir,
ya da psixi pozuntular baø verir (12,
13, 14 vÿ b.). Ona gþrÿ dÿ bu prosesÿ
vaxtûnda mödaxilÿ bir ÷ox problem-
lÿrin yaðanmasûnûn qarøûsûnû ala bilÿr.
×önki xÿñ òÿ ëèê øÿõ ñèé éÿòèí äÿ éèøìÿñè
ö÷öí àíúàã èëêèí áèîëîæè øÿðòäèð. 

Пси хо ло жи ядя бий йат да хяс тя нин
шяхсиййят хцсусиййялярини гиймятлян-
дирмяк цчцн яса сян аша ьы да кы ме -
йар лар дан истифадя едилир. Ясас, апарыъы

фяалиййят мотиви дяйишир вя йени мотив
фор ма ла шыр; апарыъы мотивин мащийй-
яти даща ашаьы мотивля явяз олунур;
фяалиййятин ва си тя ли ифадясинин сявиййяси
азалыр, фяалиййят садяляшдирилир; ин-
санын ят  раф алямля мц на сибят даиряси
даралыр, мотивляр касадлашыр; юзц ня -
тян ги дин, юзц ня нязарятин ся вий йяси
ашаьы дцшцр. Хястя инсанларда ясас
мотiвлярдян би ри дя «йа шамаг», «щя-
йатыны сахламаг» мо тиви олур (4).
Хяс тя лийин башланьыъ мяр щя лясиндя
бу мотив ясас олмур, хяс тя  ли й ин кяс-
кинляшмяси мяр щялясиндя ися ак туал -
лашыр. Бу дюврдя хяс тя мца й и ня олун -
ма ьа башлайыр, щя йат фяалиййятини
мящ дуд лаш ды рыр, юзц цчцн йени тя-
лябляр, мц наси бят ляр, ряфтар тярзи
мцяййянляшдирир. Артыг хястялийин
да хили мянзярясинин струк  ту  ру н  да
емосионал сявиййя цстцнлцк тяш кил
едир. Мцалиъяйя гаршы гор  ху, нара-
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HEMOFİLİYALI XƏSTƏLƏRİN İDRAK FƏALLIĞININ 
PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yusifova N.Y., 
tibb e.n., Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin 

hematologiya kafedrasının dosenti

Açar sözlər: hemofiliya, şəxsiyyət, idrak prosesləri, xəstəliyə münasibət
tipi, motivasiya sahəsi

Ключевые слова: гемофилия, личность, познавательные процессы,
тип отношения к болезни, мотивационная сфера
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щатлыг щисси йараныр, хяс тя ляр клини-
кадан тез чыхмаьа, яввял ки щяйат
тярзиня гайытмаьа ча лы шыр лар. Даща
ящямиййятли мяг сяд ляря наил олмаг
йо лун да хястялик ъидди вя ян ясас ма -
 нея ки ми гавранылыр вя сяъиййя лян ди -
рилир. Саьламлыгларынын гай ьы сы на гал -
маг бу дювр  дя апарыъы мотив дейил,
адяти фяалиййятлярини щя  йа  та ке чир-
мяк цчцн анъаг васитя ролуну ой-
найыр. Бу мярщялядя щяйаты сахламаг
моти ви щя ля шяхси мяна кясб етмир
вя мотивляр иерархийасында апарыъы
йер тутмур.

Хястялийин мцалиъясиня башладыгда
артыг емосионал вязиййя тин дя йиш-
мяси мцшащидя олунур. Хястядя мца-
лиъянин эюзлянилян нятиъя ля ри ня гей-
ри-адек ват мц  насибят йараныр. Ящвал,
давраныш кяскин дяйи шир, мараг даи-
ряси даралыр, хяс тя ляр щяддян зийадя
щяссас, тез гыъыгланан, конфликтя ме-
йил ли олурлар, ис тя ни лян мца йиня цсул-
ларына мянфи мцнасибят бясляйир,
шцб щя иля йанашырлар. Хястя апа рылан
мцалиъя цсулларына она кюмяк едиб
етмямяси бахымындан гиймят ве-
рир.

Хястялийин мцнасибятляр системин-
дя мцшащидя едилян беля бир вязиййят,
шях сиййятин мотивасийа сащясиндя –
ясас мотивин – «щяйатыны сахламаг»
мо ти ви нин башланьыъыдыр. Бу, шях-
сиййятин структурунда, дахили аля-
миндя баш веря биля ъяк дяйишиклийин,
йенидянгурманын, тяшкилатланманын

илк сигналы, яламяти, кейфий йят ъя йени
емо сионал вязиййятин йаранмасыдыр.
Бу сигналлар эюстярир ки, инсанын
щя йат мягсядляри артыг хястяликдян
яввялки дювр дя ки кими ола билмяз.
Хястялик инсанын мягсядляринин эер -
чяк ляшдирилмясиндя манеяйя чеври-
лир.

Беляликля, емосийа мотивасион
сферада йенидян гурманын лабцдлц -
йцня бир иша ря олараг гаршыйа чыхыр.
Щяйатыны сахламаг мотивинин ящя-
миййятлилийи даща га ба рыг нязяря
чарпараг диэяр башга мотивляри озцня
табе етдирир.

Сонракы мярщялядя мцнасибятляр
системи дяйишир: хястя цчцн бу мотивя
уй ьун щадисяляр ящямиййятли олур,
галанлары ися щеч бир мяна кясб
етмир. О, ятра фын дакы инсанлары, тибб
персоналыны вя, цмумиййятля мцалиъя
просесиндя иштирак едян бцтцн шяхсляри
башга мейарлардан гиймятляндирир.
Ня гядяр ки, щяйатыны сах  ламаг мо-
тиви апарыъы мотив дейилди, персонала
шяхси кейфиййятиня эюря гий мят вери-
лирди. Бу мотив доминант олдугда
артыг тибб персоналы вя щякимляр пе -
шя кар лыг кейфиййятляри бахымындан
гиймятляндирилир.

Щяйатыны сахламаг мотивинин до-
минантлыьы хястя инсанын дахили дцн -
йа сы ны, мц насибятляр, дяйярляр сис -
темини дяйишдирир. Хястяляр юз йа хын   ла-
ры  на, ятра ф да ъя ряйан едян щадисяляря
гаршы лагейид олур лар. Щяйати активлик
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зяифляйир вя мцх тялиф «хястялийя мцбтя-
ла олмаг» типляри йараныр. Мцалиъя
мярщялясиндя ола би ляр ки, йени мо-
тивляр йаран сын. Анъаг щяйатыны сах -
ламаг мотиви йени саьлам лыьы сах   -
ламаг, она нязарят етмяк кими
фяалиййят нювлярини йарада биляр. Ола
биляр ки. хяс тя лийин башланьыъ дюврцн-
дя беля нязарят систематик олмасын
вя ямяк фяа лий йятиня гайытмаг мяг-
сядиня хидмят етсин (8).

Лакин нятиъядя юз вязиййятиня
нязарят хястя цчцн щяйати мяна кясб
едир. Яэяр хястяликдян яввял хястянин
щяйатынын мянасыны мяшьул олдуьу
сяняти, иши тяшкил едирдися, сонралар
о, мянасыны итирир. Мараг даиряси
даралыр, хястя узун мцд   дят йатаг
режиминдя олур, пассивляшир, фикри йал-
ныз юз дурумуна йюнялыр.

Мotivasiya сащясынын дяйишмяси
иля йанашы хястянин преспектив планлары
да дяйишир. О, буэцнкц эцнля йашайыр,
сонракы щадисяляр ону мараглан-
дырмыр. Хяс тя лярдя сосиал адаптасийа
чятинляшир, аилядя, коллективдя мцхтялиф
характерли кон фликт ляр йараныр.

Тядриъян мотивляр иерархийасында
йенидянгурма баш верир. Ясас йердя
саьалма мо ти ви дурур. Хястялик
доврц психосоматик зянъир шяклиндя
инкишаф едир. Соматик по зун тулар
сосиал адаптасийада чятинлик йарадыр,
бунунла ялагядар йа ра нан йашан ты-
лар ися соматик вязиййятин аьырлаш-
масына сябяб олур. Хястялик ня ти ъя -

син дя йа ран мыш чятинликляри, хоша -
эялмяз щаллары, йашантылары арадан
галдырмаг, ха риъи де фект ляри азалтмаг
цчцн хястялярдя компенсатор васи-
тяляр, мцдафия ме ха  низм ляри фяа-
лиййят эюстярмяйя башлайыр. Хястялик
йенийетмяляр тяряфиндян даща кяскин
йа шаны лыр. Чцнки онлар цчцн хариъи
эюрцнцш даща ящямиййятлидир. Ла-
кин тядриъян хястялийя, хариъи дефект -
ляря адаптасийа йараныр.

Təhlil və müzakirə:
Sоматик хястянин психи фяалийй-

ятини анализ етсяк эюрярик ки, ин са-
нын инкишафында, хцсуси иля хястя ин-
санын психи щяйатында эениш спектрдя
зид дий йят ляр мювъуддур (1). Бу зид-
диййятлярин юйрянилмяси психодиаг-
ностик вя психо те ра певтик иш ля рин щя -
йа та кечирилмяси цчцн хястялийин дахили
мянзярясинин (ХДМ) мо де ли ни гур -
маг да кюмяк едир.

Тибб вя психолоэийа тарихиндя
хястялийин дахили мянзярясинин юй ря -
нил мя си ХХ ясрин яввялляриня тясадцф
едир. Мцщарибя вахты алимляр мцша-
щидя етмишляр ки, инсанлар хроники
хястя лик ляр дян шикайят етмирляр, амма
йаралыларда саьалма онларын щяйат
ешгиндян, йашамаг истяйиндян асылы
олараг мцхтялиф темпдя эедир. Лакин
мцщарибядян сонра дюйцшчцлярдя
узун мцддят мцщарибя синдрому
мц ша щи дя едилирди. Йяни мцщарибянин
дящшятлярини эюрмцш ин сан лар бир
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мцддятдян сон ра о эцнляри йенидян
йашамаьа башлайыр, кечирдикляри чя -
тин лик ляр тез-тез йу ху ла рына эирир вя с.
Мцщарибя синдромларыны мцалиъя ет-
мяк цчцн пси хо те ра пи йа дан, аьыр
щалларда ся эцълц психотроп маддя-
лярдян истифадя едилир. Сонралар А.Р.
Лу ри йа вя А. Голдшейдер тяряфиндян
хястялийин дахили мян зя ря си нин тядгигi
мяг ся ди ля елми арашдырмалар баш-
ланды. Хястялийин дахили мянзяряси
термини илк дяфя олараг А.Р.Лурийа
тяряфиндян елмя дахил едилди (3).

Хястялийин дахили мянзяряси хяс -
тялийин юзцнцн эедишатындан асылы ол-
мур. Бязян о, фантом аьрыла р кими
тязащцр едир, бязян дя обйектив тибби
симптомларын мцшащидя едилмядийи
щал да йарана биляр. Саьламлыьын да-
хили мянзяряси хяс тя ли йин  дахили мян-
зярясини якс ет ди рир. Беляки, эцъ мян-
бяйини юз дахилиндя щисс едян  ляр буну
башгасында эюрян инсанлара нис бя-
тян даща аз хястялянирляр.

Хястялийин дахили мянзярясинин
юйрянилмяси тарихиндя хястялийин суб -
йектив характеристикасынын баша дц -
шцл мя си ня мцхтялиф йанашмалар ол-
мушдур. Тяд ги гат чы лар мцхтялиф
терминлярдян истифадя етсяляр дя ейни
бир щадисяни тясвир етмяйя ъящд ет-
мишляр. 

Хястялийин инсан психикасында якс
олунмасыны хястялийин дахили мян -
зяряси кими баша дцшмяк олар. Бу,
Голдшейдер тяряфиндян (1926) «хястя -

ли йин ауто клас сик мянзяряси» адлан-
дырылыб. О, хяс   тя лийин мянзярясинин
ики мярщяляйя бюлцб: 1) сенситив-щис-
сиййата ясасланан, 2) интел лек туал-
физики вязиййят щаггында дцшцн ъя ля-
ря ясасланан. 

А.Р. Лурийа тяряфиндян (1944,
1977) ися хястялийин инсан пси хи ка -
сын да ини ка сы «хястялийин дахили мян-
зяряси» адландырылыб. Бура хяс тя нин
цмуми ящвал-ру щий йя си, юзцнцмцша-
щидяси, хястялик щаггында тясяввцрляри,
гаврама вя щиссийатын вящ дя ти, емо-
сийалар, аффектляр, конфликтляр, психи
травма вя йашантылар вя с. аид дир.

В.В.Ковалйев тяряфиндян (1972)
бу термин «хястялийин йашантысы» ад-
лан ды ры лыб. Бура хястяликля ялагядар
фикирляр, цмуми дуйьу вя емосионал
фонда йаранан тясяввцр вя щиссийатлар
аиддир. В.Ковалйев клиник психо-
лоэийада хястялийин йашантысынын ал ты
типини мц яй йян ляшдириб; депрессив,
дистилистик, ипо хон дрик, фобик, истероид,
ей фо рик, ано зог но зик.

Е.А.Шевалйев тяряфиндян (1936)
хястялийин инсан психикасында ини ка-
сы «адап   та  си йа реаксийасы» адланды-
рылыб вя бу реаксийа компенсатор
типлидир. Бу ися псев до аутик вя псев -
до ком пенсатор характерли олмагла
ики йеря бюлцнцр.

Л.П.Фрумкин вя И.А.Мизрухин
тяряфиндян (1970) хястялийин инсан
психи ка сын да  иникасы «хястялийя мюв-
ге» кими адландырылмышдыр.
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Л.Л.Рахлин (1971) тяряфиндян хяс -
тялийин дахили мянзяряси « хястялийи
ан ла маг, дярк етмяк» кими баша
дцшцлцр.

В.В. Николайевайа эюря, хястя-
лийин хястя инсан психикасында иникасы
бир не ъя ся вий йя дя олур:

1) дуйьуларын щисси сявиййяси, 2)
айры-айры симптом вя хястяликляря,
еляъя дя онларын нятиъясиня мцхтялиф
реаксийаларла баьлы емосионал ся-
виййя, 3) ког ни тив сявиййя, 4) моти -
ва сион сявиййя (хястянин юз хястяли-
йиня мцнасибяти, хяс тя лик шяраитиндя
давраныш вя щяйат тярзинин дяйишмя-
силя баьлы мотивляр).

Хястялийин дахили мянзярясини
тяшкил едян бу структур компонент-
ляри ара сын да ялагяляр нисбяти мцхтялиф
ола биляр. Мцасир тядгигатларда хяс -
тялийин дахили мянзяряси формалашан
заман мейдана чыхан «йашантылар»
хцсуси фяаллыг нювц кими эениш тящлил
едилир (3). Мялумдур ки, хястялик
щям инсанын организминдя, щям дя
онун психикасында диссонанс йарадыр.
Бу диссонансы арадан галдырмаг
цчцн хястя юз «йашантылары» васитясиля
фяаллыьа ъан атыр. Фяаллыьын мащиййяти
он дан ибарятдир ки, хястя позулмуш
дахили мцвазиняти бярпа етмяйя, йа-
ранмыш чы хыл маз, екстремал шяраитдян
чыхыш йолу арамаьа ъящд едир. «Хяс -
тялийин дахили мянзяряси» хястянин
«йа  шан тысы» васитясиля ялдя едилян
мцгавимяти якс етдирир.

Сон вахтлар А.Лурийанын вя
Голдшейдерин фикирляриня ясасланараг
хястялийин дахили мянзярясинин йени
модели ишляниб. Йени модел тяряф-
дарлары хяс тя ли йин дахили мянзярясини
шях сий йятин мянлик шцу ру нун бир еле-
менти кими нязярдян кечирирляр.

Хястялийин дахили мянзяряси щаг-
гында мялумат цчцн хястянин ши -
кайятляриня гулаг асмаг, щяртяряфли
анамнез топламаг лазымдыр. Ла-
кин йадда сахламаг ла зым дыр ки,
чох заман хястянин шикайятляри иля
клиники симптомлар бир-бириня уй -
 ьун эялмир. Бцтцн щалларда щя  ким
деонтолоэийасынын шяртляриня ямял
олун ма лы дыр.

Хястялийин дахили мянзярясини юй-
рянмяк цчцн онун елементляринин
дярк едилмясини, фор ма лаш ма мян-
бяйини айдынлашдырмаг, онтоэенетик
аспектдян ди на ми  ка сы ны йяни ушаг -
лыг дан щал-щазырки дювря гядяр юй-
рянмяк лазымдыр.

Хястяляр цчцн симптомлар клиники
дейил, шяхси характер да шы йыр. Она
эюря дя хястялийин дахили мянзяряси
хястялийин кли ни ка сын дан фярглянир.
Психотерапевтик иш цчцн бу фяргляри
айырд ет мяк чох бюйцк ящямиййят
кясб едир.

Хястялийин дахили мянзярясинин
юйрянилмясиндя инсанын юз хяс тя ли-
йиня, юзц ня емосионал мцнасибят
типини айырд едилмяси чох ва ъиб дир.
Интеллект сявиййяси хястялийин дахили
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мянзярясинин струк тур ларынын гурул-
масында чох бюйцк рол ой на йыр.

Хястялийин дахили мянзяряси щаг-
гында олан билик хястяйя имкан верир
ки, хястялийя олан мцна си бя тини
дцзэцн анализ едяряк хястяликля
мцбаризя цсулларыны тяйин едя билсин.
Хястялийин дахили мянзярясини щяртя-
ряфли юйрянмяк цчцн онун форма-
лашма мянбяйини айырд етмяк ла -
зым дыр. Йяни хястянин юз хястялийи
щаг гын да олан мялуматларын ня дя-
ряъядя дцзэцн олуб-олмамасыны ай-
дын лаш дыр маг лазымдыр.

Клиник тяърцбя цчцн мараглы мя-
сялялярдян бири дя гейд етдийимиз
кими саь ламлыьын дахили мянзяряси
(СДМ) проблемидир. Мювъуд ядя-
биййатын тящлили яса сын да мцяййян
едилмишдир ки, шярти олараг клинисистляр
тяряфиндян саьламлыьын цч формасы
эюстярирляр: 1) физики, 2) психоложи, 3)
мяняви.

Саьламлыьын дахили мянзярясиндя
инсанын когнитив биликляри ясас йер
тутур ки, бунун сайясындя дя о юз
фярди щяйатыны гура билир. Бу биликлярин
кюмяйи иля инсан шяхси щяйатынын мо-
тивасийа сферасынын тяшкил едир. Саьлам
щяйат тярзи цчцн мотивасийа сащясинин
олмамасы саьламлыьын дахили мян-
зярясини реализя етмяйин мцмкцн -
сцз лцйцнц эюстярир. 

Ейни бир щал мцхтялиф хястяляр тя-
ряфиндян мцхтялиф шякилдя изащ олунур.
Бу ися йашантыларын полиморфозлуьуна

дялалят едир. К.А.Сквортсов бу йа-
шантылары шярщ едяркян билдирир ки, хяс -
тя хяс  тя лик дян йцксякдя дурур, онун -
ла мцбаризя апарыр, хястялийя фикир
вермир, ону юзц цчцн айыб щесаб
едир вя йа хястялийя табе олур, онун
гулу олур, горхур, хястялийя адят
едир, фаъияви шякилдя ону йашайыр. Бу
щалда «хястялийя мцнасибят типи» тер-
мини даща чох ишлянир.

Л.Л.Рохлин шях сий йя тин хцсусийй-
ятляриндян асылы олараг хястялийя мц -
на си бя тя эюря беш тип айырд ет миш-
дир: 1) астено-депрессив, 2) пси ха  сте ник,
3) ипохондрик, 4) истерик, 5) ейфо-
рик-ано  зогнозик. 

Хяс тя ли йя мцнасибят типинин диэяр
вя даща эениш тяснифаты А.Е. Личко
вя Н.Й.Иванов тяряфиндян верилмишдир:
1) щормоник, 2) ергопатик, 3) ано -
зогнозик, 4) щя йаъанлы, 5) ипохонд-
рик, 6) неврастеник, 7) меланхолик,
8) апатик, 9) сенситив, 10) егосентрик,
11) паранойал, 12) дисфорик.

Р.Конечный вя М. Соухал тяря-
финдян ися «хястялийя мцнасибят ти -
пи»нин тяснифаты башга шякилдя верил-
мишдир:

– нормал (хястялийин обйектив
аьырлыьына ясасланыр)

– лагейид (хястялийин аьырлыьыны гий -
мятляндирмямяк)

– инкаредиъи (хястялик фактыны рядд
етмяк)

– нозофоб (хястялийин аьырлыьыны дярк
едир, лакин мцбаризя апара билмир)
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– ипохондрик («хястялийя мцбтяла
олмаг»)

– нозофил (хястяликля ялагядар ола-
раг юзцнц вязифя вя мясулиййят щис-
синдян азад щесаб едир)

– утилитар (хястядикдян мадди вя
мяняви хейир эцдмяк)

Беляликля мювъуд ядябиййатын
тящлилиндян беля бир нятиъяйя эялмяк
олар ки, хяс тя лийин дахили мянзяряси
щяр бир шяхсин фярди-психоложи хцсу-
сиййятляриндян, йа шадыьы сосиал мцщит-
дян асылы олараг мцхтялиф шякилдя
форма лашыр. Чох заман бу реал
вязий йятя, хястялийин симптомларына
уйьун олмур. Хястялик хястя тя ря -
фин дян  фярди шякилдя гавранылдыьына
эюря хястялийин дахили мянзярясинин
юй ря нил мя си дя фяр  ди шякилдя апарыл-
малыдыр. Хястялийин дахили мянзяря-
синин тядгиги хяс тя инсанын шяхсий -
йятинин юйрянилмяси, онун мцалиъя,
диагностика вя реаби лита си йа сында
нязяря алынмасы бахымындан бюйцк
ящямиййят кясб едир.

Шяхсиййяtин щяйаt фяалиййяtиндя
онун идрак фяалиййяtи хцсуси ящя-
mиййяtя mаликдир. Mящз идрак про-
сесляринин норmал инкишафы шяхсиййяtля
mцщиt ара сын да кы tаразлыьын tянзиm-
лянmясини tяmин едир. Исtяр яtраф
эерчяклик, исtярся дя юзц щаг  гында
инсан mялуmаtы илкин олараг идракын
щисси пилляси васиtяси иля ялдя едир вя
бу на уйьун олараг юз давранышыны
tянзиmляйир. Шцбщясиз ки, идракын би-

лавасиtя фор mа сы васиtяси иля ялдя едил-
mиш mялуmаtлара сюйкянян вя психи
инкишафын кей фий йяt ъя йени mярщялясини
tяшкил едян mянtиги пилля инсан фяр-
динин бир шяхсиййяt киmи tяшяккцлцндя
ясас рол ойнайыр. С.Л.Рубинштейн
йазыр ки, иснсанын гаврайышы щямишя
цмумиляшмиш характер дашыйыр вя
шяхсиййятин истигамятляриндян асылыдыр
(9). Она эюря дя гаврайыш цмуми-
ляшдирилмиш вя мотивляшмиш персептив
фяа лий йят кими нязярдян кечирилмяли-
дир. Бязи диэяр хариъи психологлар да
гейд едирляр ки, гав райыш просесинин
нятиъяси инсанын емосионал вя шяхси
хцсусиййятляриндян асы лы  дыр (11; 12).
Демяли, гаврайыш фяалиййятин цму-
миляшдирмя, шяхсиййят бахымындан
шярт  лян мяси кими характеристикала-
рында позула биляр. Сенсор-пер сеп -
tив про сес ляр дя баш ве рян по зун tу-
лар щям диэяр али психи функсийаларын,
щям дя шяхсиййяtин, о ъцm ля дян
онун психи хас сяляринин дяйишилmясиня
ъидди tясир эюс tя ря биляр. 

Беля бир mцщцm ъящяtи нязяря
алmаг лазыmдыр ки, яtраф mцщиtдя,
щабеля ин сан организmиндя баш верян
дяйишикликляр психи фяалиййяtя ъидди
tялябляр верир. Щяmин tялябляря ъаваб
олараг йа адекваt реаксийа эюсtя-
рилmяли, йа да психиканын юзц ъидди
дяйишикликляря mяруз галmалыдыр. Ин-
санын mяишяtдя расtлашдыьы бир чох
mц нагишяляр, проблеmляр онларда
эцълц ясяби-психи сарсынtыларын яmяля
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эял mя си ня сябяб олур ки, бу да онун
йаранmыш вязиййяtдян адекваt чыхыш
йолу tап mа сы на mянфи tясир эюсtярир.
Чцнки беля психи вязиййяtдя инсанын
шцуру гисmян да ра лыр, tяфяккцрцн
tянгидилийи, mцсtягиллийи вя чевиклийи
киmи кейфиййяtляри зяифлядир, 

Ихtийари, иради просесляр mягсяд -
йюнлц харакtер дашыmыр, иmпулсив,
сtереоtип дав  ра ныш цсtцнлцк tяшкил
едир. Инсан узун mцддяt беля бир
вя зиййяtдя галдыгда вя йа екс tреmал
шяраитля tез-tез цзляшдикдя исtяр онун
идрак просесляриндя, ис tяр ся дя психи
хассяляриндя mцяййян дяйишикликляр
баш верир. Беля щаллар ара дан гал  ды -
рыл mа дыгда щяmин инсанлары дцш -
дцкляри вязиййяtдян чыхарmаг цчцн
пси хо про фи лак tик вя психоtерапевtик
tядбирляр эюрцлmядикдя онларын ин-
tеллекtуал вя mоtивасийа сащяляриндя
психи позунtулар баш верир. 

Бцтцн дуйьуларда баш верян
цмуми дяйишикликляри кямиййят вя
кейфиййят дяйишикликляриня айырд едир-
ляр. Кямиййят дяйишикликляриня аиддир:
анестезийа – мцх       тялиф нюв гыъыглан-
дырыъылары дуйма габилиййятинин ити-
рилмяси, эипоестизийа – мцх    тялиф нюв
гыъыгландырыъылары дуйма габилиййя -
тинин зяифлямяси, эиперестезийа –
мцхтялиф нюв гыъыгландырыъылары дуйма
габилиййятинин артмасы. Ялбяття, бу-
рада мяг сяд дуйьулар сащясиндя
баш верян позунтуларын ща мы сыны вя
онларын ямяля эялмя сябяблярини араш-

дырмаг дейил. Ясас мягсяд кли ник
психолоэийа цчцн прак ти ки ящямиййятя
малик олан, хцсусиля щемофилийалы
хяс  тя   лярдя хястялийя вя йа аь ры йа мц -
на сибятин типлярини мйяййянляшдир-
мякдян иба рят дир. Мювъуд ядябий -
йатын тящлили аьрыйа мцнасибятин дюрд
ясас типини мцяййян ет мяйя бизя
ясас верир:

Биринъи тип - аьры щядди ашаьыдыр,
йяни аьрыйа цмуми щяссаслыг йцксяк-
дир. Бу типя малик хястяляр аьры мей-
дана чыхан кими она щяссаслыг эюс -
тяриciляр вя аьрыйа дюзцмлцлцк зяифдир.

Икинъи тип - аьры щядди ашаьыдыр,
йяни аьрыйа цмуми щяссаслыг йцксяк-
дир. Аь ры йа дюзцмлцлцк щядди
йцксякдир. Она эюря дя аьры щисси
асанлыгла йашаныр.

Цчцнъц тип - аьры щядди йцксякдир,
йяни аьрыйа щяссаслыг йцксяк дейил.
Аьрыйа дюзцмлцлцк интервалы чох ки-
чикдир.

Дюрдцнъц тип - аьры щядди йцксяк-
дир, йяни цмуми щяссаслыг йцксяк
дейил. Дюзцмлцлцк интервалы кифайят
гядяр йцксякдир. Аьры щиссиня дюзцм
йахшыдыр. 

Дуй ьuларда баш верян дяйишик -
ликляр диэяр психи просесляря, о ъцмля-
дян гав ра йы ша да ъидди тясир эюстярир.
Гаврайыш сащясиндя баш верян дяйи-
шикликлярин ян ящя мий йят ли си депер-
сонализасийадыр. Гаврайышын беля по-
зунтусу инсанын юз шях сий йятини,
айры-айры хассялярини вя йа бядянинин
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щиссялярини тящриф едилмиш фор мада
гав ра ныл масына эятириб чыхарыр. Бу-
нунла йанашы диггят вя щафизя сащя-
синдя баш верян дяйишикликляр шяхсий -
йятин юз фяалиййятини тян зим лямясиндя,
ямяк фяалийятинин ся мярялилийиндя
юзцнц бирузя верир. 

Шяхсиййятин, о ъцмлядян хястя ин-
санын щяйат вя фяалиййятиндя гавра-
йышла йа нашы сосиал персепсийанын да
бюйцк ящямиййяти вар. Инсанын юзцнц
вя баш га ла ры ны гаврамасы бцтювлцкдя
онун давранышынын тянзимлянмясинин
ясасында да йа ныр. Инсанын юзц щаг-
гында тясяввцрляри ятрафдакыларын она
вердийи гиймятляр яса сын да форма-
лашыр. Юзцнц дцзэцн дярк едиб
дцзэцн гиймятляндирмяйи ба ъар ма -
йан инсанлар башгаларыны да дцзэцн
дярк едя билмирляр. Еля бу сябябдян
дя баш га ла ры нын давранышыны изащ ет-
мяк, бу инсанын ня цчцн беля щярякят
етдийинин ся бяб ля ри ни ачмагда чя-
тинлик чякирляр. Инсанларын бир-бирлярини
гаврамасынын вя дярк ет мя си нин бир
сыра психоложи механизм вя гануна -
уйьuнлугларыnы соисал-пси хо ло жи тяд -
ги гатлар нятиъясиндя мцяййян едил-
мишдир. Мялум олмушдур ки,
ин санларын бир-би ри ни гаврамасы вя
дярк етмяси заманы стереотипляр, ета-
лонлар, соиал йю ня лиш ляр кими психоложи
ганунауйьунлуглар, щямчинин иден-
тификасийа, емпатийа, компенсасийа,
илкинлик, ореол вя с. бу кими психоложи
механизмляр ишя дцшцр. 

Идентификасийа дедикдя шяхсин
юзцндя эюрдцйц кейфиййятляря эюря
юзцнц башга бири иля ейниляшдирмяси
баша дцшцлцр. Башга сюзля, щяр бир
инсан юзцнцн ма лик олдуьу мцсбят
вя мянфи кейфиййятлярини даима тящлил
едир вя онлары дя гиг ляш дирир. Бир груп
инсанлар башгалары иля мцнасибятлярини
гураркян юзляриня бян зяр инсанлары,
йяни юзляринин малик олдуглары хцсу-
сиййятляря малик инсанлары дост се -
чирляр. Эцман едирляр ки, сечдикляри
инсанлар онларын малик олдуглары
кей фий йят ля ря маликдирляр. Диэяр груп
исанлар ися шяхсиййятлярарасы мцна-
сибятляри гураркян еля инсанлары се-
чирляр ки, щямин инсанлар онун ар-
зуладыьы, лакин малик олмадыьы
кейфиййятляря малик олсунлар. Бу за-
ман компенсасийа щадисяси баш ве-
рир. Бун дан ялавя щяр бир шяхс баш-
гасынын давранышыны йозмаьа, юзц
цчцн шярщ етмяйя мейиллидир. Чцнки
башгасынын етдийи щярякятлярин сябя-
biни юзцмцз цчцн ай дын лаш дыр мадан
щямин шяхсля дцзэцн мцнасибятляр
гура билмярик. Бу щадися каузал ат-
рибусийа адланыр. Эюрясян щямишями
биз башгаларынын щярякятляринин мя-
насыны дцзэцн гаврайыб дярк едирик?
Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки,
бу щеч дя беля дейил. Бунун ясас
сябябляриндян бири сосиал обйект щаг-
гында кифайят гядяр дол ьун мялу-
матын олмамасы, сосиализасийа просеси
заманы кортябии шякилдя сосиал об -
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йектляр щаггында мялуматларын сте-
реотипляр кими мянимсянилмясиндя-
дир. 

Мя лум дур ки, дишляри сейряк, эюз-
ляри эюй адамлары биъ, няфси пис адам
щесаб едирляр. Са чы ъод адамларын
хасиййяти тцнд щесаб едилир. Ел ара-
сында дейирляр ки, узунун аь лы топу-
ьунда олар. Бойу балаъа адамлар
иддиалы олурлар. Балаъа бой, арыг ин -
са н лар гятиййятсиз, горхаг, орта бой-
лу, долу бядянли инсанлар хейирхащ
вя мещрибан олур лар. Бойу щцндцр
вя арыг адамлар ясяби, чыльын вя кинли
олурлар. Ялбяття, реал щяйатда бу
мялуматлар щеч дя щямишя юзцнц
доьрултмур. Лакин инсан таныш ол -
мадыьы шяраитдя сосиализасийа заманы
мянимсядийи бу мялуматлара сюй-
кяняряк мцнасибятляр системиня дахил
олур. Бу ися тябии ки, бир чох щалларда
шях сий йят лярарасы мцнасибятлярдя
мцнагишяляря эятириб чыхарыр. Танын-
мыш пси хиа тр лар Креч мер вя Шелдонун
бядян гурулушу (конститусийасы) иля
психика арасында мцяййян асылылыьын
мювъудлуьу щаггындакы нязярий -
йяляри бязи мягамларына эюря елми
ясаслара сюйкянир. Беля бир факты ня-
зярдян гачырмаг олмаз вя бунун
клиник пси хо лоэийа, психосоматик хя-
стяликлярин тядгигиндя, беля хястялярин
шях сий йятинин психолоэийасынын юй-
рянилмясиндя бюйцк ящямиййяти вар.

Нязяря алсаг ки, щемофилийалы хя-
стялярин ясас проблемляри шяхсиййят-

лярарасы мцнасибятляр системиндя
мювъуддур вя бир чох мясяляляр бу-
радан иряли эялир, он да щемофилийалы
хястялярин юзлярини вя башгаларыны га-
врамасы вя дярк етмяси проблеминин
юйрянилмясинин неъя ваъиб олдуьу
гянаятиня эяля билярик.

Танынмыш америка психологу Де-
вид Майерс щаглы олараг йазыр ки,
юз дав ра ны шымызла эюзлядийимиз, эюр-
мяк истядийимиз инсан типини йарадырыг
(8). Бязян ин сан юзцндян асылы ол-
майараг, юзц дя дярк етмядян сеч-
дийи инсанда еля кей фий йят ляри эюрцр
ки, яслиндя бу кейфиййятляр щямин
инсанда йохдур, амма еля дц шц нцр
ки, бу кейфиййятляр онда вар. Тябии
ки, беля олан щалда биз юз истяйимизя
уй ьун олараг йаратдыьымыз инсандан
бизя лазым олан давраныш тярзини эюз -
ля йя ъя йик. Щесаб едирик ки, яэяр сеч-
дийимиз инсан бизя мялум олан конк -
рет кей фий йят ляря маликдирся, онда
конкрет щяйат шяраитиндя о бизим
фярз етдийимиз кими щя ря кят етмялидир.
Бу заман рол эюзлямяси дейилян еф-
фектля дя растлашырыг. Лакин гар шы -
мызда олан шяхс щямин шяраитдя
дцзэцн олараг мящз малик олдуьу
кей фий йят ля ри тязащцр етдирир. Беля
вязиййятдя эюзлямя мювгейи иля реал
давраныш зид дий йят тяшкил едир. Бу
зиддиййят ися эцълц емосионал эярэин -
лийя сябяб олур. Йа ран мыш шяраити
тящлил етмяк, дцзэцн нятиъя чыхарыб
гярар гябул етмяк хейли чя тин ля шир.
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Шцбщясиз ки, щяр бир беля шяраит шях-
сиййятлярарасы мцна си бят лярин харак-
териня вя динамикасына ъидди мянфи
тясир эюстярир. Нятиъядя шях сий -
йятлярарасы мц  на ги шя ляр йараныр. Бир
сыра щалларда мцнасибятлярин ящямий -
йят лилийи вя йа йаранмыш мц нагиш я -
 нин сябябинин кифайят гядяр дярк
едилмямяси эцълц емосионал йашан -
ты ла ра сябяб олур. Беля йашантылар
дярк едилмядикдя шях сий йят ляр арасы
мцнагишя шях сиййятдахили мцна ги -
шя йя чеврилир вя бязи невроз вя пси -
хоз ларын йаранмасына сябяб олур.
Бундан ялавя бу вязиййят шяхсиййятин
харак те риндя ъидди дя йи шик лик ляря ся-
бяб олур. Бцтювлцкдя ися бцтцн бун-
лар идрак фяал лыьынын зяифлямясиня,
психи просесляря вя шяхсиййятин фяр-
ди-психоложи хцсу сий йят ля риня тясир
едир. Тян ги дилик, мцстягиллик, гятий -
йятлилик, тямкинлилик, чевиклик кими
психоложи хцсу сий йят  ляр зяифляйир. Она
эюря дя сосиал идракла сосиал нара-
щатлыг вя соматик хястялик арасындакы
ялагя вя асылылыгларын тядгиги хястя
шяхсиййятинин пси хо коррек си йа сын да
вя хястялийин профилактикасында хцсуси
ящямиййятя ма лик дир. Биз щамымыз
тя ъ рцбядян билирик ки, депрессийада
олан адамлар цчцн не га ти визм ся-
ъиййяви хц су сий йятдир. Онларын щяйата
бахышлары гара рянэя бойаныб. Аьыр
депрессийа фор ма сын да олан инсанлары,
о кясляри ки, юзляринин лазымсыз щисс
едирляр, апатийайа гапы лыб лар, достлара

вя аиляйя биэанядирляр… не гатив тя-
фяккцр юзцнц мящвя апа рыр. Ще мо -
фи ли йалы хястялярдя йашамаьа мейил
щисси чох эцълц олур. Ла  кин он лар истя -
дик ляриня наил ол мa дыгда, арзу ларынын
пуч олаъаьы щаггда дц шцн дцкъя,
баш га ла ры кими бир даща щеч вахт
ола билмяйяъяклярини тясяввцр етдикдя
гяфил вя гыса мцд  дятли депрес сийа вя-
зиййятиня дцшя билярляр. Бу он  ларын
бц тювлцкдя психи фяа лий йя тиня, о ъцмля-
дян тяфяккцрцня ъидди мянфи тясир эюс -
тя рир. Нятиъядя ягли кей  фий йят лярдя
щям кямиййят, щям дя кей фий йят
дяйишикляри баш верир. Бу ба хым дан
тяфяккцрцн хцсусиййятляринин психоложи
тящлили дя бюйцк ящя мий йят кясб едир. 

Фикримизъя, психосоматик хястя-
ликляр заманы, о ъцмлядян щемофи-
лийалы хяс  тя лярдя шяхсиййятин ягли кей-
фиййятлярин хцсуси ящямиййяти вар.
Проф. Я.С.Бай  ра мов йазыр: «Тя-
фяккцрцн вя йа аьлын фярди хцсусий -
йятляри дедикдя, цмумиййятля ейни
йашлы адамларын тяфяккцрцндя мцяй -
йян яламятляр цзря кейфиййятъя нязяря
чарпан, щямин шяхс цчцн нисбятян
давамлы вя мцщцм олан хцсусий -
йятляр ня зяр дя тутулур. Инсанын фикри
фяалиййятиндяки фярди хцсу сий йят ляр,
щяр шейдян яввял, щяйат просесиндя
онун аьлынын инкишафы, тярбийя вя
тялим просесиндя варлыьы дярк етмя-
синин нятиъясидир» (2).

Тяфяккцрцн вя йа аьлын кейфий -
йятляриня ашаьыдакылары аид едирляр:
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яглин эе  ниш лийи, яглин дяринлийи, яглин
мянтигилийи, яглин чевиклийи, яглин
мцстягиллийи, яг лин тянгидилийи. Тяд-
гигатын мягсядиндян асылы олараг
бурада яглин тянгидилийи, мц с   тягиллийи
вя чевиклийи цзяриндя бир гядяр эениш
дайанмаьы зярури щесаб еди рик.

Тяфяккцрцн тянгидилийи ясасян ин-
санын мцщакимясиндяки зиддиййятляри,
мян      тигсизлийи ачмаьа йюнялмиш олур
(2). Тяфяккцрцн тянгидилийи инсанын
дярк олу нан фикирляри, фактлары, фяр-
зиййяляри, еляъя дя юз фикир вя мцлащи -
зя лярини йох ла ма сын да, гиймятлян-
дирмясиндя; идрак обйектляриндяки,
мцщакимядяки уйьун суз луг лары, зид-
диййяти ахтарыб тапмасында, онларын
мейдана чыхмасынын сябяб вя шя раи-
 тини араш дырмагда, ашкар етмякдя,
сящвляри дцзялтмякдя ифадя олунур
(2). Та нынмыш пси  холог проф.Б.В.Зей -
гарник йазырды ки, «фикри фяалиййят
ятрафда баш ве рян щадисяляри дярк
етмяк баъарыьындан ибарят дейил, о
щям дя гаршыйа го йул муш мягсядя
уйьун, дцзэцн щярякят етмяк ба-
ъарыьындан ибарятдир» (4). Deyilяnlяri
цmumilяшdirdikdя belя nяticяyя gяl-
mяk olar ki, фикри просес шяхси мотивля
шяртлянян мясялянин щяллиня йюнялмиш
фяал вя мягсядйюнлц психи просесдир.
Инсан даима мцхтялиф проблемлярля,
суалларла раст ла шыр вя онларын щялли
гаршыйа гойулмуш мягсяддян асылы
олараг йаранмыш шя раит ля яла гядар
олараг тящлил едилир, дцзэцн чыхыш

йолу, мясялянин адекват щялли мцяй -
йян ляшдирилир. Гаршыйа гойулмуш вя-
зифянин вя йа проблемин уьурлу щялли
мяг ся дин даима диггят мяркязиндя
сахланмасыны вя мясялянин щяллиня
йю нял миш ямя лиййатларын, щярякятлярин
эюзлянилян нятиъяйя уйьунлуьу фярг -
лян ди рил мя ли дир. Бу фяргляндирмя яса-
сында мясялянин дцзэцн щялли заманы
йол верилян сящв ляря дцзялиш едилир,
давраныш мягсядйюнлц характер да-
шыйыр. Бу бахымдан клиник пси хо -
лоэийада тяфяккцр позунтусунун цч
ясас нювцнц мцяййянляшдирир ляр: 1)тя -
фяк кц рцн ямяли тяряфинин позунтусу,
2) тяфяккцрцн динамикасынын по -
зун тусу, 3)тя фяк кцрцн шяхсиййят
компонентинин позунтусу.

Апарылмыш тядгигатларын нятиъя-
ляринин тящлили эюстярир ки, тяфяккцр
по зун ту ла ры щеч дя айры-айрылыгда
тязащцр етмир. Адятян, цмумиляш-
дирмя вя йа тяснифатда баш верян
дяйишкянлик бир щалда тяфяккцрцн
мягсядйюнлцлцйцнцн pozuntusu иля,
диэяр щалда ися тяфяккцрцн динами-
касындакы дяйишкянликля мцшащидя
едилир. Ин сан  чох мцряккяб, тящлцкяли,
екстремал щяйат шяраити иля мцтамади
олараг раст лаш дыгда фярди-психоложи
хцсусиййятляриндян вя психи просес-
лярин характериндян асылы олараг онда
мцхтялиф дяйишикликляр баш веря биляр.
Чцнки бу заман инсанда йаранмыш
эцълц емосионал-психи эярэинлик идрак
просесляринин нормал, иради тян зим -
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лянмясини лянэидир вя инсан дцшдцйц
вязиййятдян адекват чыхыш йолу тапа
бил мир.

Саьлаm инсанын хясtяликля расt -
лашmасы да ексtреmал шяраиt киmи
ня зярдян кечириля биляр. «Хясtялик»
инсанын фяалиййяtини mящдудлашдыран,
она йени tяляб ляр верян вя ону йа-
ранmыш шяраиtдя дцзэцн вя конкреt
давраныш tярзи сечmяйя tящ рик едян
аmилдир. Бир чох щалларда инсанын
беля гейри-ади щяйаt шяраиtиня ща  зыр
ол mа mасы онун сосиал адапtасийа
вя mцгавиmяt эюсtярmяк иmкан ла -
ры ны зяиф лядир. Фяр ди-психоложи хцсу-
сиййяtляриндян вя еmосионал йашан-
tыларындан асылы олараг инсанын юзцня
вя башгаларына, щяmчинин дцшдцйц
вязиййяtя mцнасибяtи mцх tялиф олур.
Бу mцхtялифлик идрак фяаллыьындан
хейли дяряъядя асылыдыр. 

Mювъуд ядябиййаtын tящлили эю-
сtярир ки, бу вя йа диэяр хясtялийин
tясири ал tын да идрак фяаллыьында дя-
йишкянлийин баш верmяси бцtцн tяд-
гигаtчылар tяря фин дян гейд едилир. Бу
дяйишкянлийи ики група бюлmяк олар.
Биринъи груп дя йиш кян лийи бязи психи
хясtяликляр заmаны идрак просесляринин
позулmасы няtи ъя син дя mц ша  щи дя еt-
mяк олар. Икинъи груп дяйишкянлик
соmаtик хясtяликляр заmаны mцшащидя
едилян дяйишкянликдир. Яэяр биринъи
груп дяйишкянликля баьлы tяд ги гаt-
чылар ара сын дакы фикир айрылыьы психи
дяйишкянлийин диагносtикасы вя mца -

ли ъя си иля баьлыдырса, икинъи щалда фикир
айрылыьы баш верmиш дяйишкянлийин ха-
ракtери иля ялагядардыр. Бязи tядги-
гаtчылар беля щесаб едир ки, соmаtик
хясtяликляр за mа ны инtеллекtуал фяаллыьы
зяифляйир, бязи психи просеслярдя по-
зунtулар баш ве рир. T.Н.Mуладъ-
анова хроники бюйряк чаtышmаmазлыьы
олан хясtялярин шях сий йяtинин психоложи
хц су сий йяt лярини tяд гиг едяряк беля
бир няtиъяйя эялир ки, он ла рын идрак
фяалиййяtинин дина mи ка сын да ъидди
дяйишиклик вя позунtулар баш верир
(7). Беля ки, психи фяа лий йяtин инерt ли -
йи ня, фикри просеслярин лянэиmясиня
сябяб олур. Идрак фяалиййяtин mо -
tивасийа коm  по нен tи позулур, tя-
фяккцр конкреt ха рак tер дашыйыр,
онун цmу mи ляш дирmя ся виййяси аза-
лыр. Бцtцн бунларын няtи ъя синдя дав -
ранышын ва си tя ли йи вя mяна йа раt mа
просеси позулур. Хясtялярин идрак
фяалиййяtинин по зул mа сы нын бе йин дя
ган дюв ранынын позулmасы иля яла-
гяляндирян tядгигаtчылар да вар
(Е.M.Не кра сова 1987). Mа раг лыдыр
ки, хариъи юлкя tядгигаtчыларынын бюйцк
як ся риййяtи tяд гигаtлар няtиъясиндя
соmаtик хясtялярдя идрак фяалиййяtинин
зяиф ля mя сини вур ьу лайырлар. Лакин бир
нечя mцяллиф (Абдуллайев Щ.M.,
Яфяндийев З.И., Рйабов M.В. вя
б.) ще mо фи лийалы хяс tя ляр дя идрак фяал-
лыьынын йцксяк олmасыны, щяttа ще-
mофилийалы хяс tя ляр дя, даща доь ру-
су ще mо фи ли йалы ушагларда инtеллекtуал

Психолоэийа jурналы 2018, №1

Tibbi psixologiya

61



инкишаф сявиййясини нор mал щяm -
йашыдлары иля mц га йи сядя йцксяк ол-
дуьуну гейд едирляр. Hе mо филийалы
ушагларда инtеллекtуал сявиййя ейни
ми крососиал mцщиtя вя tящсил ся вий -
йя синя mалик ушаглардан фярглянmир. 

Nəticə

Фикри mиз  ъя, бязи ще mо филийалы
ушаг ларда ин tел  лек  tуал инкишаф ся-
виййясинин йцксяк олmасы пси холожи
ба хыmдан коm  пен са си йа mе -
ханизmляринин ишя дцшmяси иля ялагя-
дардыр. Фяал яmя ли фяа лий йяt ляриня
mяъ   бу  ри mящдудиййяt гойулmуш,
еля бу на эюря дя гис mян пассив щя-
йаt сцрян ушаг  лар зещни ишляря даща
mейилли олур вя буна чох вахt сярф
едирляр. Tя бии ки, беля олан щалда
онларын ин tел лек tуал фяалиййяt эюс tя -
ри ъиляри йцксяк ола ъаг дыр. Бу эюс tя -
ри ъи ляри ися ягли инкишаф (ИQ) яmсалы
иля ей ни ляш дирmяк олmаз. 

Апардыьымыз експериментал-пси-
холожи тядгигат заманы щемофилийалы
хяс тя ля рин интеллектуал инкишаф ся-
виййясинин дя арашдырылмасы хцсуси
диггят мяркязиндя ол мушдур. Чцнки
ядябиййатда бу мясяля иля баьлы тя-
задлы фикирлярин арашдырылмасы щя мин
хястялярин мцалиъя, реабилитасийа ишини
дцзэцн мцяййянляшдирмяйя, он ла-
рын пешя фяалиййятинин сямярялилийинин
артырылмасына имкан верир. 

Ədəbiyyat:

1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А.
Психология в медицине. М., Пико-
ры, 1998, 272 стр.

2. Байрамов Я.С. Шаэирдлярдя
ягли кейфиййятлярин инкишаф хцсусийй-
ятляри. Бакы, «Маариф», 1967, 167
сящ.

3. Губачев Ю.М., Каган В.Е. По-
ловой диморфизм переживания бо-
лезни при невротических кардиал-
гофобиях. Психологический
журнал, 1990, №5, стр.61-65.

4. Зейгарник Б.В. Патопсихоло-
гия. М., 2006.

5. Николаева В.В. Влияние хро-
нической болезни на психику. М.,
2007.

6. Лихачева Е. А., Плющ О. П.,
Соловьев Г. Я., Сурин В. Л., Семей -
ный медико-генетический анализ
и пренатальная диагностика гемо-
филии «А». Гематология и транс-
фузиология, 1996, том 41, стр. 15.

7. Муладжанова Т.Н. Психоло-
гический анализ изменений личнос -
ти у больных хронической почечной
недастаточностью, на хо дящихся на
лечении гемодиализом. Автореф.
дис. к. психол.н., М., 1983, 22 стр.

8. Майерс Дэвид Психология.
М., 2012. 

9. Исаев Д.Н., Палей А.И., Ка-
баков М.М., Личко А.Е., Резникова
Т.Н., Смирнов В.М., Мучник Л.С.

Психолоэийа jурналы 2018, №1

Yusifova N.Y.

62



Психодиагностика в клинической
медицине. Л., 1983.

10. Klein G.S. Pereeption, motives
and personality. N.Y. 1970.

11. Baldi P, Iannello P, Riva S,
Antonietti A. Cognitive reflection and
socially biased decisions. Stud Psychol.
2013;55:265–271. 

12. Risser J, Jacobson TA, Kri-
palani S. Development and psycho-
metric evaluation of the Self-efficacy
for Appropriate Medication Use Scale
(SEAMS) in low-literacy patients
with chronic disease. J Nurs Meas.
2007;15(3):203–219.

13. Silvia Riva,1 Alessandro Nobili,
2 Codjo D Djade,2 Maria Elisa Man-

cuso, 3 Elena Santagostino,3 Gabriella
Pravettoni Cognitive and psychological
profiles in treatment compliance: a
study in an elderly population with
hemophilia // https://www.dovepress.com/
cognitive-and-psychological-profiles-
in-treatment-compliance-a-study-
i-peer-reviewed-fulltext-article-CIA

14. https://www.hemophilia.org/
sites/default/files/document/files/Nurs-
es-Guide-Chapter-17-Aging.pdf

15. http://www.priory.com/fam/he-
mophil.htm

16. http://www.hemophiliafed.org/
understanding-bleeding-disorders/chal-
lenges/emotional-and-psychological/

Психологические особенности познавательной 
деятельности больных гемофилией

Абстракт

В статье рассматриваются вопросы лечения, психологической реа-
билитации и психокоррекции больных гемофилией. Раскрываются пси-
хологическое содержание таких феноменов как «внутренняя картина
болезни», «внутренняя картина здоровья». На основе исследования по-
знавательной деятельности больных гемофилией, выделены особенности
эмоциональной и познавательной сферы личности.
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Psychological features of cognitive activity 
of patients with hemophilia 

Abstract

The article deals with issues of treatment, psychological rehabilitation
and psycho-correction of patients with hemophilia. The psychological content
of such phenomena as the “inner picture of the disease”, “the inner picture of
health” is revealed. On the basis of the study of the cognitive activity of
patients with hemophilia, the features of the emotional and cognitive sphere
of the individual are highlighted.



Müasir dövrdə hüquq psixologi -
yası nın inkişafı və onun müxtəlif sa -
hələrdə, xüsusən də hüquq prakti ka -
sında psixoloji məzmunlu məsələlərin
düzgün həllində psixoloji biliklərin,

metod və metodikaların tətbiqinə
böyük ehtiyac var. Məhz psixoloji
me tod və metodikalar cinayətkarın
fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini, onun
davranışının psixoloji motiv və me -
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Xülasə

Məhkum olunan şəxslərin də -
yişmiş həyat şəraitinə uyğun -

laşması, hüquq psixologiyası və onun
müxtəlif sahələri üzrə aparılan tədqiqat
və metodikalarının təhlili, psixoloji
dəyişiklik texnologiyası qismində so-
sial-psixoloji adaptasiyasının məzmun

və strukturu üzrə aparılan tədqiqatın
nəticələri təqdim edilmişdir. Bu isti -
qamət üzrə aparılan elmi yanaşmalar
təhlil edilmiş, təsir amilləri qeyd edil -
miş, məhkumların dəyişmiş yaşayış
şəraitinə uğurlu adaptasiyasının əsas
sosial-psixoloji problemləri təhlil
edilmişdir.

Giriş



xanizmlərini müəyyən etməyə imkan
verir.

Hüquq psixologiyasının metodolo -
gi yası dedikdə, bura şəxsiyyət qanun
pozuntuları dinamikasında, istintaq
və məhkəmə materiallarının rekons -
truksiyası prosesində öyrənilməsi nə -
zərdə tutulur. Onun elmi prinsip lə -
rinə: psixikanın obyektiv tədqiqi
prinsipi; determinizm prinsipi; psixi -
kanın inkişafında, şüur və fəaliyyətin
vəhdəti prinsipi; psixi təzahürün
öyrənilməsinə sistemli yanaşma və
digər prinsiplər daxildir. 

Hüquq psixologiyasında psixikanın
obyektiv tədqiqi dedikdə, insanın
hüquqazidd fəaliyyət əsasında təzahür
edən psixi proseslərin obyektiv göstə -
ricilərinin tədqiqi yolla öyrənilməsi
nəzərdə tutulur. Bu yanaşma insan
əmə linin obyektiv qiymətləndiril mə -
si nə, onun psixi xüsusiyyət və halət -
lə rini aydınlaşdırmağa imkan verir.
Bu prinsiplər törədilmiş cinayətin
səbəb və şəraitini hərtərəfli təhlil et -
məyə, yaranan problemlərin səbəb lə -
rini araşdırmağa, onları aradan qaldır -
masının yol və vasitələrini müəyyən
etməyə kömək edir. Eyni zamanda
cinayətkarın psixoloji durumu,
davranış və fəaliyyətinin daxili psixo -
loji mexanizmlərini və onun psixi ka -
sının obyektiv qanunauyğunluqlarını
təhlil edir [1,s.33]. 

Hər bir sahənin tədqiqatı və onu
öy rənən konkret metodikası, metodo -

lo giyası olur. Bu metodikaları keçirər -
kən metodun validliyi, mötəbərliyi
və reprezentativliyi nəzərə alınmalıdır.
Cinayətkarın davranışını, psixoloji
vəziyyətini, şəxsi keyfiyyət və xüsusiy -
yətlərini, təhrik edən amilləri öyrənən
bir sıra metodlar var. Lakin cinayətka -
rın şəxsiyyətinin tədqiqində proyektiv
metodikalardan – Lüşerin rəng testin,
assosiativ şəkil testi, Kettel, Rorşahın
mürəkkəb ləkələr metodikası, TAT,
Bitməmiş cümlələrdən və s. istifadə
edərək cinayətkar və ona təhrik edən
amillər, onun psixoloji vəziyyət və
keyfiyyətləri haqqında bir sıra məlu -
matlar toplamaq olar. 

Keçmiş məhkumların dəyişmiş
həyat şəraitinə sosial-psixoloji uyğun -
laşması prosesi onun tipindən və qarşı -
laşdığı çətinliklərdən nə dərəcə müba riz
olmasından aslıdır. Burada uy ğun -
laşma prosesinin məzmununu və struk-
tur-fəaliyyət xüsusiyyətlərini hərtərəfli
öyrənmək lazımdır.

Hüquq pozuntusunu psixoloji
aspektlərinə nəzər keçirdikdə, onun
aktual istiqamətini - cəzasını çəkmiş
və dəyişmiş həyat şəraitində resosi -
alizasiyaya məruz qalan məhkumların
sosial-psixoloji adaptasiyasının xüsu -
siy yətlərinə diqqət yetirilməlidir.

Burada məhkumlar həyati dəyərləri
dəyişmiş və yalnız hüquq-mühafizə
orqanlarının deyil, həmçinin, cəmiy -
yətin (sosial işçilərin, psixoloqların,
sosioloqların) xüsusi diqqətini tələb
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edən qeyri-sosial yönümlü insanlardır,
çünki onlar bir çox hallarda azadlığa
çıxandan sonra belə əvvəlki tək qanuna
riayət etməyə və sosial baxımdan xoş
rəftara köklənməyiblər. 

Sosial-maddi çətinliklər, iş tapma
problemi, məhsuldar sosial əlaqələrin
bərpasındakı çətinliklər – azadlığa
çıx mış məhkumun əhatəsində müxtəlif
və çətin həll olunan problemlər forma -
laşdırır. Bu isə, öz növbəsində, onun
yenidən tam şəkildə resosializasiyasını
çətinləşdirərək, onu yenidən cinayət
törətməyə sövq edir. Məhkumlara
elmi cəhətdən əsaslanmış hərtərəfli
psixoloji müşayiət sisteminin (sosi-
al-psixoloji tyutorinq (ing. tutoring –
öyrətmək) tətbiq edilməməsi, onların
yenidən cinayət törətməsi ilə nəticə -
lənir [2]. 

Penitensiar sistemdəki iş təcrübəsi
göstərir ki, residiv cinayətlərdəki
(əvvəllər qəsdən törədilən cinayətə
görə məhkum edilən və ya məhkumlu -
ğun hüquqi nəticələri aradan qaldı -
rıl madan şəxsin yenidən cinayət törət -
məsinə deyilir) artım əvvəllər məhkum
olunmuş şəxslərin dəyişmiş həyat
şəraitinə sosial-psixoloji adaptasiyasın -
dan bilavasitə asılıdır [3]. Bu fakt
özlüyündə aktual problemlərdəndir.

Qeyd edək ki, məhkumların sosi-
al-psixoloji problemlərinin tədqiqi ilə
məşğul olan bir çox tədqiqatçılar
müxtəlif terminologiyadan istifadə
etsələr də, məzmun etibarilə, onlar

demək olar ki, eynidir. Belə ki, sosiali -
za siya, resosializasiya, reabilitasiya,
sosial adaptasiya eyni məna ifadə
edərək, azad edilmiş məhkuma azad -
lıqda öz davranışının yeni sosial dəyərli
motivasiya sistemini qurmağı, dəyi -
şil miş həyati münasibətlərin qəbul
edilə biləcək modelini müəyyənləş -
di rəcək yeni dəyərləri formalaşdırmağı
və itirilmiş sosial statusun bərpasına
yardımı nəzərdə tutur [4].

Nəzərə alsaq ki, “adaptasiya” ter-
mini (latın mənşəli adaptation sö zün -
dən götürələrək mənası “uyğun laşma“
deməkdir) psixologiyaya təbii elm -
lərdən keçib və ümumi şəkildə orqa-
nizmin quruluş və funksiyalarının
yaşayış mühitinə uyğunlaşması kimi
başa düşülür [5]. Azadlığa çıxmış
məhkumun sosial-psixoloji adaptasi -
yası deyildikdə isə, onun əsas vəzifə -
si nin sağ qalmaq və dəyişmiş həyat
şəraitində cəmiyyətin hüquqi sahəsinə
konstruktiv uyğunlaşmaqdan ibarət
olduğu nəzərdə tutulur. 

Buna görə, məhkumun yeni həyat
şəraitində sosial mühitə uğurlu adap -
tasiyasının psixoloji qanunauyğun luq -
 larının dərki, şəxsin sosiallaşmasının
mürəkkəb adaptasiya mexanizmi
kontekstində tədqiqini tələb edir. Bu,
bir sıra psixoloji məsələlərin həllini
nəzərdə tutur. İlk növbədə, bura yeni
rolların mənimsənilməsi və motivasiya
tələbatlı sosial dəyərli sahənin forma -
laşdırlıması, daha sonra Mən-kon sep -
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si yasının yenidən qurulması, həyati
mü nasibətlər modelinin transformasi -
yası və son olaraq, əmək motivasiya -
sı nın formalaşması və real işədüzəlmə
imkanlarının axtarışı daxildir [6,s.4-
11].

Qeyd edək ki, məhkumun dəyişmiş
həyat mühitinə sosial-psixoloji adap -
tasiyasının nə dərəcədə uğurlu olması,
əsasən, daxili subyektiv (mental)
aləmin məzmunu ilə sosial mühitin
də yişmiş mənasının müqayisəsi za -
manı meydana çıxan, özünütə yin et -
mə nin əsasında yaranan ictimai
ie arxiya sistemində məhkumun özü
tərəfindən müəyyən edilmiş ilkin
özünü identifikasiya mövqeyi ilə
müəyyən edilir [7]. Bu halda təbii
olaraq baş vermiş dəyərləndirici, mə -
nalandırıcı anomiya (parçalanma) ef-
fekti psixoloqlar tərəfindən destruktiv
sosiallaşma nəticəsində baş vermiş
cinayətkar residivin ikinci metafaktor
riski kimi qəbul edilir.

Məhz bu səbəbdən psixoloqlar
hüquqi sahədə həyata keçirilən, məh -
ku mun şəxsiyyətinin uğurlu resosia -
lisa ziyasının cəmiyyətin sosial, mənəvi
və əxlaqi-etik şərtlərilə inkultural ol -
malı olduğu fikrində yekdildirlər [8].

Humanitar elmlər üzrə professor,
sosioloq, polşalı alim Yan Şepanski
məhkumun azadlığa çıxandan sonra
sosiallaşmasının dörd mühüm dövrünü
müəyyən edir: uyğunlaşma, rollu,
hüquqi, assimilyasiya [9].

Sosiallaşmanın uğuru məhkumun
“yeni həyata” atdığı addımın bir növ
subyektiv hazırlığı ilə bağlıdır. Bu
ba  xımdan, məhkumun faktiki azad
olun masına xeyli müddət qalmış, o,
hələ azadlıqdan məhkum olunma ye -
rində olarkən, onunla həyati münasi -
bət lərin yeni modelinin formalaşdırıl -
ması istiqamətində psixoloji iş
aparılmalıdır (sosial-psixoloji tyuto-
rinq) [10]. Belə ki, psixoloji funda-
mentin əsası qoyulmadan məhkumun
azadlığa çıxandan sonra tam
resosializasiyası praktiki olaraq qey-
ri-mümkündür. Eyni zamanda, məh -
kumun sosial – psixoloji adaptasiyası
onun həyati münasibətlərinin keçmiş
modelinin modifikasiyası ilə bağlıdır.

Məhkumların sosial-psixoloji
adapta siya problemlərinin işlənilməsi -
nin me todoloji təhlili göstərir ki,
hüquqi psi xologiyada bu problemlərə
humanitar və təcrübi-pozitiv paradiqma
çər çivəsində bir sıra yanaşma mövcud -
dur: sistemli dinamik (şəxsiyyəti, alt
strukturları həyat şəraitinin təsiri
altında bir-birinə bağlı və daima trans-
formasiya edən mürəkkəb iyerarxik
formada təşkil olunmuş idrak sistemi
kimi təqdim edir); sistemli fəaliyyətli
(subyekti həyat fəaliyyətinə aktiv
qoşulmuş və onun təsiri altında dəyişən
şəxsiyyət kimi təqdim edir); ekzisten-
sial fəlsəfi (resosializasiya və adap-
tasiya prosesində insanın ezsitensial
dəyərinin, unikal həyati dəyərlər və
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mənalar daşıyıcısı qismində əsas
mövqe kimi qeyd edir); deskrip tiv
(təsvir edilən) bu zaman məhkumun
şəxsiyyəti xüsusi cizgilər və xüsu -
siyyətlərlə ayrılmış özünəməxsus psi-
xoloji portret-model qismində nəzərdən
keçirilir)[11].

D. A. Leontyevə görə, mənəvi psi-
xologiya kontekstində, sosial-psixoloji
adaptasiyanın emosionallığı şəxsdəki
etnik, dini, cinsi və sosial mentalitet
kontekstində özünü göstərən dəyərlən -
dirici-mənalandırıcı sahənin dərin
layları ilə izah olunur və böyük fəaliy -
yətsizliklə xarakterizə edilir. Məhku -
mun şəxsiyyətinin sosiallaşmasının
erkən dövründə (uşaqlıq, yeniyetməlik,
gənclik) formalaşan dərin dəyərli-
mənalı laylar (şüurun zehni struk -
turları) məhkumun vərdişlərində və
həyat tərzində dərin kök salmış, avto -
matlaşmış və qüsurlu dünya xəritəsinin
və Mən - konsepsiyasının formalaş -
ması üçün əsas olmuşdur [3].

Həmçinin qeyd edək ki, sosial
dəyərli idarəedici mənalar sistemini
yenidənqurmaq üçün insanın sabit və
ictimai dəyərli əmək fəaliyyətinə sü -
rətli inteqrasiyası tələb olunur. Bu isə
məhkumlar üçün ciddi sosial problem
yaradır. Nəticədə, məhsuldar həyatın
mənasını tez əldə edə bilməmək
məhkumun emosional-iradəsinə mənfi
təsir edir, qeyri-səmərəli davranış mo-
deli formalaşdırır (psixoloji müdafiə),
özgüvən hissini aşağı salır və Mən-

konsepsiyasını deformasiyaya uğradır
[6].

Məhkumun şəxsiyyətinin təkrar
sosiallaşması və adaptasiyası konteks -
tində, sosial-psixoloji adaptasiya pro -
sesinə xidmət edən psixoloji mexa -
nizm lərin daha yaxşı dərk edilməsində
«fəaliyyət», «tələbatlar», «maraqlar»,
«dəyərlər», «mənalar», «ünsiyyət»,
«dav ranış» kimi kateqoriyalar öz
əksini göstərir.

Fəaliyyətli yanaşmanın müəllifləri
S.L.Rubinşteyn və A.N.Leontyev müx -
təlif metodoloji mövqelərdən çıxış
ediblər (A.N.Leontyev xaricin daxilə
keçid etdiyi mövqeyin tərəfdarı idi,
S.L.Rubinşteyn isə fəaliyyəti daxilin
obyektivləşdirilməsi üsulu və forması
(yəni «daxil”dən keçən xaric») hesab
edirdi)[12]. Bununla belə, onlar şəx -
siyyət tərəfindən yeni həyati mənaların
yaradılmasının, yəni onun yeni həyat
şəraitinə sosial-psixoloji adaptasiyası -
nın yeganə aləti kimi bütün insan hə -
yatı kontekstində məqsədyönlü və
düşünülmüş fəaliyyətin istiqamətləndi -
rici və formalaşdırıcı rolunu yekdilliklə
qəbul edirdilər. 

Məhkumlar kollektivi kifayət qədər
böyük sosial cəmiyyət kimi bir sıra
əlamətlərlə xarakterizə olunur. Birin-
cisi, bağlı tipli icma olmasıdır: digər
qruplar, qeyri-hökumət və hökumət
təşkilatları ilə əlaqələrdə məhdud laş -
dırılmışdır, öz adından hərəkət etmək
səlahiyyəti yoxdur. İkincisi, məhkum -
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lar kollektivinə birgə əmək fəaliy yə -
tinin və asudə vaxtın tənzimləməsi
kimi əlamətlər məxsusdur. Məhkum -
ların kollektivizmin bacarıqlarının
inki şafı üçün, onların faydalı təşəb -
büsünün dəstəyi, həmçinin islahedici
və tərbiyəvi müəssisələrdə yenidən
tər  biyələndirilməsinə kollektivin təsi -
rindən istifadə məqsədilə bu müəssi -
sələrin administrasiyasının rəhbərliyi
altında həvəskar təşkilatlar yaradılır.
Üçüncüsü, məhkumlar kollektivi ona
daxil olan insanların böyük müxtəlifli -
yiylə səciyyələnir, yalnız milliyətinə,
yaş, peşəkar əlamətlərə görə deyil,
həm pedaqoji baxımsızlığ, kriminal
vərdişlərlə fərqlənir. 

Məhkumların islah edilməsi pro-
sesinin təşkilatının spesifik sosial-
psixoloji çətinlikləri şərti üç qrupa
ayrılır. Birinci qrupa subyektiv və ya
fərdi-psixoloji çətinliklər aiddir: parlaq
ifadəli fərdiyyətçiliyi (eqosentrizm);
cəmiyyətə zidd maraqları; mənfi məz -
munlu həyatı planları və ətraf gerçək -
liyə müvafiq münasibət; asosial ma-
raqlar, həyat mövqeyi; ikinci qrup
çətin liklər məhkumların çəzaçəkmə
müəs sisəsindən kənarda mikrososial
şəraiti ilə bağlıdır. Bura ailənin olma -
ması və ya onunla əlaqələrin pozul -
ması; azad olandan sonra yaşayış yeri-
nin qeyri-müəyyənliyi və işlə bağlı
də qiq qərarların olmaması, aşağı peşə -
kar ixtisaslaşdırma; ehtimal edilən
yaşayış və iş yeri üzrə mənfi sosial

mühitin olması; törədilmiş cinayət ilə
bağlı əvvəlki sosial ətrafı ilə münaqişəli
münasibətlər aiddir. Üçüncü qrup
çətinliklər islah olunma müəssisənin
sosial mühitinin xarakteristikası və
inkişaf səviyyəsi təşkil edir: cəzaçəkmə
müəssisəsində mənfi yönəldilmiş kiçik
qrupların mövcudluğu və onların məh -
kumların münasibətləri sisteminə təsiri;
məhkumların işlə təmin edilməməsi;
cəzaçəkmə müəssisəsinin ayrı-ayrı
əmək daşlarının aşağı hüquqi və psixo -
loji-pedaqoji peşəkarlığı; məhkum -
ların islah prosesinin təşkilində cəza -
çək mə müəssisəsinin xidmət bölmə  lə-
rinin qarşılıqlı fəaliyyətinin pozulması;
cəzaçəkmə müəssisəsinin əməkdaşları -
nın peşə hazırlığının təşkili səviyyə -
sinin aşağı olması [14].

Məhkumlar kollektivində mövcud
olan münasibətlər rəsmi və qeyri-rəs -
miyə bölünür, onların müxtəlif funksi -
yalarının icrası zamanı yaranan obyek -
tiv əlaqələr və münasibətlər rəsmi
münasibətlər sistemində əks edilir.
Bu münasibətlər hər bir məhkumun
vəziyyətini müəyyən edən qanuna və
vahid qaydalara uyğun olaraq, rəsmi
yerləşdirilməsinin nəticəsidir. Bəzi
məhkumlar liderlərdir (əlaqələndirici
şəxslər, bölmə üzvləri), başqaları isə
birbaşa tabe olanlardır. Aktivin seçil -
məsi, yerləşdirilməsi və təhsili, qruplar
(briqadalar) arasında effektiv əmək
rəqabətinin təşkili, idarəetmə funksi -
ya larının düzgün kombinasiyası və
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özünü idarə etmə, xüsusilə diqqət
mər kəzində saxlanılır.Həbsxanaların
kollektivinin qeyri-rəsmi strukturu
ümumi fikirlər, cəza çəkən insanların
maraqları, habelə xəyanət və antipa-
tiyalar, düşmənçilik və digər hisslər
ilə əlaqədar olaraq təbii surətdə yara-
nan şəxslərarası münasibətlər əsasında
formalaşır [15].

Cinayətkarı yenidən tərbiyələndir -
mək – onun şəxsiyyətinin strukturunun
yenidən qurulmasını həyata keçirmək,
onun şəxsi istiqamətini dəyişdirmək,
onun həyat fəaliyyətinin yeni ictimai
cəhətdən uyğunlaşdırılmış stilini for -
ma laşdırmaq deməkdir. Lakin bu
vəzifələrə yalnız cəza üsulu ilə nail
olmağın mümkün olduğu suallar doğu -
rur. Təqsirkar olmuş şəxsiyyətin islahı
və formalaşması yalnız xarici təsirlərlə
əldə edilə bilməz. Eyni cəza insanlar
üçün fərqlidir. Bunun üçün səmimi
özünü qınama, peşmanlıq hissinin
keçirilməsi vacibdir. Təqsirkar olmuş
şəxsiyyəti islah etmək – onun dəyərlər
sisteminin dəyişməsini həyata keçir -
mək, sosial dəyərini önə çəkmək
deməkdir.

Şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin və
keyfiyyətlərinin dəyişikliyi maneəsiz
keçmir, davranışın stereotiplərini
qırmaqla bağlıdır. Məhkumlar həyat
təcrübəsinə, formalaşmış düşüncə tər -
zinə, peşəkar bacarığa, təcrübə və
bilik lərə malik insanlardır. Bununla

belə, məhkumların bir hissəsi səhv
anlayışlara və inamlara malikdir,
xüsusilə hüquq, əxlaq sahəsində [13].

Nəticə

Beləliklə, məhkumlar sosial təcrid
etmə şərtlərinə adekvat və ya qeyri-
adekvat obrazla uyğunlaşırlar. Adekvat
reaksiyanın əsas əlaməti: azadlıqdan
məhrum edilmə yerlərində onun
olmasının perspektivləri haqqında real
informasiyaya məhkumun davranışının
uyğunluğu; cəza çəkmə rejiminə və
administrasiyanın tələblərinə riayət
etmək, öz davranışına və emosiyalara
nəzarət etmək qabiliyyəti. Qeyri-adek-
vat reaksiya üçün həbsə qədər sağlam
hesab edilmiş şəxsdə psixopatoloji
əlamətlərin təzahürü tipikdir. Normal
uyğunlaşmada məhkum şəxs öz sta-
tusunu obyektiv qiymətləndirir, daha
sonra islahedici müəssisədə qalma
proqnozunu qiymətləndirir; o aktiv
kollektiv həyata daxil edilir, çalışır,
özfəaliyyətdə iştirak edir. Onda
tərbiyəvi təsirlərə daxili müqavimət
müşaiyət olunmur. Bu ona görə olur
ki, yaranmış uyğunsuzluq kollektivin
başqa üzvləriylə ünsiyyətin hesabına
kompensasiya edilə bilməz. Bu halda
növbəti qanunauyğunluğu nəzərdə
tutmaq lazımdır: qrup nə qədər az
saylı olsa, o qədər onun ayrı üzvlərinin
arasında uyğunsuzluq daha güclü
halda özünü bildirir. 
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Cоциально-психологический анализ адаптации 
заключенных на измененный образ жизни

Абстракт

В статье представлены результаты социально-психологического
анализа адаптации заключенных на измененный образ жизни. Исследованы
различные области правовой психологии, а также содержание и структура
социально-психологической адаптации. Проанализированы научные
подходы, предпринятые в этом направлении, выявлены факторы воз-
действия, проанализированы основные социально-психологические
проблемы успешной адаптации заключенных к изменяющимся условиям
жизни.

Socio-psychological analysis of the adaptation
of the prisoner in a modified lifestyle

Abstract

The article presents the results of socio-psychological analysis of prisoners
‘adaptation to a changed lifestyle. Various areas of legal psychology, as well
as the content and structure of social and psychological adaptation are
investigated. The scientific approaches taken in this direction are analyzed,
the factors of influence are revealed, the main social and psychological
problems of successful adaptation of prisoners to the changing conditions of
life are analyzed.
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Xocalıda baş verən hadisələri
bütün dünya ictimaiyyəti

ermənilərin azər baycanlılara qarşı
törətdiyi soyqırımı kimi tanımalıdır.
Çünki soyqırımın bü tün obyektiv
cəhətlərinə Xocalıda rast gəlmək
mümkündür. Soyqırım hər hansı bir-
milli, etnik, irqi və ya dini qrupun
tam və qismən məhv edilməsi
məqsədilə hərəkətlərdə ifadə olunan
və aşağıdakı yollarla həyata keçirilib
beynəlxalq cinayətdir.

XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən
biri olan Xocalı faciəsi əsrin ən dəhşətli
və ən qəddarcasına törədilmiş faciələri
ilə eyni səviyyədə durur. Xankəndi
şəhərindən 14 km şimal-şərqdə
yerləşən Xocalı şəhəri 1992-ci ilin
qanlı faciəsinə kimi 7 min əhali
yaşayan bir şəhər olmuşdur. Məlum
hadisələr dövründə Ermənistandan,
qonşu Xankəndindən ermənilər
tərəfindən didərgin salınmış xeyli

azərbaycanlı və 1989-cu ildə
Fərqanədən qovulmuş məhsəti türkləri
də məskunlaşmışdılar. 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə
erməni silahlı dəstələri Xankəndi
şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSRİ-
nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının
köməyi ilə silahsız və köməksiz Xocalı
şəhərinə hücum etmişlər. Əvvəlcə
şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları
tərəfindən əhatə olunmuş, sonra isə
Xocalıya artilleriya və ağır hərbi tex-
nikadan güclü və amansız atəş açılmış,
az bir vaxt ərzində şəhərdə yanğın
baş vermiş, şəhər tamamilə alova
bürünmüşdür. Şəhərin müdafiəçiləri
və yerli əhali buranı tərk etməyə
məcbur olmuşlar. Fevralın 26-sı səhər
saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları
tərəfindən zəbt edilmişdir. Bir gecənin
içərisində qədim Xocalı yerlə-yeksan
edilmişdir. Şəhəri tərk etməyə məcbur
olan əhali dağlara, meşələrə qaçmışdır.
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Hərtərəfdə silahlı ermənilər dinc
əhalini güllələyir, onlara amansız
divan tutmuşdular. Beləliklə, soyuq,
qarlı fevral gecəsinə qədər qız-gəlinə
əsir düşdü, girov oldular. Nə qədər
insan erməni silahından yayınıb
meşələrə, dağlara qaçsalar da onların
çoxu soyuqdan, şaxtadan məhv oldu-
lar… Cinayətkar erməni qoşunlarının
vəhşiliyi nəticəsində Xocalı əhalisindən
613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şikəst
olmuş, 1275 nəfər dinc sakin — qo-
calar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək
ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqir
və həqarətlərinə məruz qalmışlar. 150
nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir.
Bu əsl soyqırım idi. Xocalıda öldü -
rülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın,
63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar
olmuşlar. Xocalı faciəsində 8 ailə
bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq
hər iki valideynini, 130 uşaq isə
valideynlərindən birini itirmişdir. Bu
cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla
və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
Onlar diri-diri yandırılmış, başları
kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş,
körpə uşaqların gözləri çıxarılmış,
süngü ilə hamilə qadınların qarınları
yarılmışdır. Ermənilər hətta meyitləri
də təhqiretmişlər… 

Xocalıda baş verən hadisələri bütün
dünya ictimaiyyəti ermənilərin azər -
baycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı
kimi tanımalıdır. Çünki soyqırımın
bütün obyektiv cəhətlərinə Xocalıda

rast gəlmək mümkündür. Soyqırım
hər hansı bir milli, etnik, irqi və ya
dini qrupun tam və qismən məhv
edilməsi məqsədilə hərəkətlərdə ifadə
olunan və aşağıdakı yollarla həyata
keçirilən beynəlxalq cinayətdir:

· Bu qrupların üzvlərinin öldürül -
məsi;

· Onların sağlamlığına ağır zərər
yetirilməsi;

· Uşaqların doğulmasına zorakı
əngəllər yaradılması;

· Bir qrupa mənsub olan uşaqların
zorla başqa qrupa keçirilməsi;

· Zorla köçürmə;
· Qrupun məhv edilməsinə yönələn

şəraitin yaradılması.
Tarixin bu səhifəsində beynəlxalq

hüququn ümumtanınmış normaları ilə
qorunan İnsan hüquq və azadlıqları
kobudcasına pozulmuşdur. Ermənilərin
Xocalıda azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri vəhşiliklər birbaşa olaraq
beynəlxalq hüquqa ziddir.

Xocalıda baş verən hadisələrdə
azər baycanlıların təbii hüquqları -
xüsu silə yaşamaq, azadlıq, şəxsi
toxunul maz lıq, mülkiyyət hüquqları
kəskin şəkildə pozulmuş və tapdanmış -
dır. Ermənilərin Azərbaycan xalqına
qarşı törətdiyi bu soyqırımda İnsan
hü quq və azadlıqlarını özündə əks et -
dirən Cenevrə konvensiyası, BMT-nin
Baş Məclisinin 10 dekabr 1948-ci
ildə elan olunan İnsan hüquqlarının
Ümumi Bəyannaməsinin, «İnsan
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hüquqlarının ümumi və əsas azadlıq -
larının müdafiəsi haqqında Avropa
Konvensiyasının, BMT-nin Mülki və
Siyasi hüquqlar haqqında Paktın
maddələri ermənilər tərərfindən ciddi
şəkildə pozulmuşdur.Bu hüquqları
özündə cəmləşdirən normativ aktların
maddələrində göstərilən hüquqlar
Xocalı soyqırımında ermənilər tərə -
findən ayaq altına salınıb tapdan -
mışdır. 

Əslində Xocali adlı faciədə 1948-ci
il 10 dekabrda elan olunan BMT-nin
Baş Məclisinin İnsan hüquqlarının
Ümumi Bəyannaməsinin 10 a yaxin
maddəsi pozulsa da bizim toxundu -
ğu muz tərəf faciənin bir başqa yönü -
dür, yəni Xocali faciəsinin sosial psi-
xoloji tərəfləri. Bu bəyannamənin 5-ci
maddəsinə əsasən: İnsan ləyaqətini
alçaldan, insaniyyətlikdən kənar və
qəddar hərəkətlər qadağandır prinsipi
tamamilə pozulmuşdur. Statistik fakt -
lara dayanaraq demək olar ki, Xocalıda
25-26 fevral tarixində 1275 nəfər dinc
sakin — qocalar, uşaqlar, qadınlar
əsir götürülərək ağla sığmaz erməni
zülmünə, təhqir və həqarətlərinə məruz
qalmışlar. Onu da vurğulayaq ki, Azər -
baycan xalqı 200 il ərzinde erməni
millətçi-şovi nistlerinin davamlı olaraq
etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə
məruz qal mışdır. Beləliklə də Azər -
baycan xalqı tarixi torpaqlarından
qovul muş, qaçqına, məcburi köçkünə
çevrilmiş və bütün bunlar ermənilər

tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət
olunmuş dur. Azərbaycan türklərinin
öz tarixi-etnik torpaqlarından qovul -
ması sovet dövründə də davam et -
miş dir. 1948-1953-cü illərdə Ermə -
nistandan 150 min azərbaycanlı
deportasiya olunmuş Azərbaycanın
Kür-Araz düzənliyində yerləşdiril -
mişdir. 1988-ci ildə isə öz tarixi
torpaqlarında yaşayan 250 min Azər -
baycan türkü bu ərazidən qovulmuşdur.
Bununla da, 1988-ci ildən Dağlıq
Qarabağ ətrafında başlayan hadisələr
kəndlərin, şəhərlərin dağılması, on
minlərə günahsız insanın ölümü, yüz
minlərlə Azərbaycan türkünün öz
tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi
ilə nəticələndi.

İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır
ki, bir ölkəyə olunan təcavüz, elan
olunmamış müharibə şəraiti o ölkə
üçün dərin iqtisadi böhran və eyni
zamanda sarsılmış psixoloji gərginliyin
da var olmasını şərtləndirir. Xocalı
şəhərinin işğal olunması, əhalisinin
yerlərindən didərgin düşürülməsi, sağ
qalanların soyuq hava şərtlərində do-
naraq ölməsi, qacib qurtulmaq istəyər -
kən erməni qəsbkarlarının əllərinə
düşməsi Azərbaycan xalqının gene-
fonduna birbaşa vurulan zərbə idi.
Bu faciədə əsir düşmüş insanalar bu
gün canlı tarixi faktlardır. Onların
şahid olduqları hadisələr onu sübut
edir ki, əsirlərin dəyişdirilməsi pro -
sesində uşaq və yaşlı insanların qay-
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tarilmasi təmin olunsa da gənclərin
əsirlikdən qaytarılması nadir hallarda
baş verib. Erməni qəbrləri üzərində
gənc insanların başlarının kəsilməsi,
diri diri yandırılması insanlıq adına
yaraşmayan hərəkətlər bəşəriyyətin
və sivil dünyanın gözü qarşısında baş
vermişdir. Hamilə qadınların xüsusi
qəddarlıqla öldürülməsi də xalqımızın
gələcəyinin məhvinə atılmış məqsəd -
yönlü siyasətlərdən biri idi. Uşaqların
gözləri qarşısında valideynlərinin şəx -
siyyətlərinin alçaldılması, təhqiramiz
hərəkətlər, təcavüz, işgəncəli ölüm
səhnələri o yaşda olan uşaqların
hafizələrindən ömür boyu silinə bilmə -
yəcək. Onların valideynləri və doğma -
ları cismən əzab və işgəncələr yaşayıb
öldürülsə də əslində həqiqi ölüllər
həmin insanlardır. Çünki onlar nəinki
doğmalarını və yaxud valideyn lərini
itirir onlar eyni zamanda öz mə nəvi
gələcəklərini itirmiş insan lardır. Bu
daxili sarsılma, alçaldılmış və təhqir
olunmuş şəxsiyyətləri ilə onlar insan
kimi sadəcə bioloji vəzifələrini həyata
keçirə bilirlər. Bu insanlar cəmiyyətin
ictimai işlərində fəal iştirak etməkdə
çətinlik çəkən, özgüvənini itirmiş, da-
xili bir şikəstlik yaşayan həmişə komp -
leksli insanlar olaraq yaşayırlar. Bu
da onu sübut edir ki, əslində ölkənin,
xalqın gələcəyi üçün bəlkə də hər
hansı bir kəşfin icadında, gələcəyimiz
üçün fayda verəcək nə qədər poten -
sia lımızı itirmiş sayılırıq. Məhv edilmiş

bir şəhərin yüzlərcə insani gələcək
nəs lin artımına vurulan ən böyük zər -
bə idi.

Xocalıdan qacqın düşmüş əhali
Azərbaycanın 48 rayonuna sığınmışdır.
Təbiidir ki,öz evlərindən məcburi və
faciəli şəkildə cıxarılmış insanları
digər bölgələrdə yerləşdirmək də asan
məsələ deyil. Onların ev, ərzaq təmi -
nat lari dövlətin qaçılmaz borcu olsa
da işin iqtisadi tərəfi təbii ki məlumdur.
Belə bir şəraitdə insanların maddi
tələ batlarını, geyim, ərzaq və sairə
ilə təmin olunmasi vacib şərtdir. Onu
da əlavə etmək lazimdir ki, bu hadisədə
dövlətin və əhalinin əmlakına
01.04.1992-ci il tarixinə olan qiy mət -
lərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan
vurulmuşdur: Bu rəqəmlər Ermənistan
SSR-nin dəstəyi və SSRİ rəhbərliyinin
səhlənkarlığı ilə 1998-ci ildə başlamış
və Azərbay can SSR-nin tərkib hissəsi
olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti -
nin Ermənis tana birləşdirilməsi iddia -
sı nın gerçək ləşdirilməsi əsasında
yaran mış Ermə nis tan–Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən
dəhşətli, qanlı facəsindən xəbər ve-
rir.

Məlumdur ki, dövlətin iki başlıca
funksiyasi vardir: Daxili və xarici
funksiyalar.Azərbaycan mövcud icti-
mai vəziyyətdə həm daxili həm də
xarici funksiyalarını yerinə yetirmək
üçün tarixin çətin şərtlərində bu çətin
vəzifə ilə üz üzə qaldı. Bir tərəfdə

Психолоэийа jурналы 2018, №1

Sosial psixologiya

77



əs rin ən böyük faciəsini təcavüzə mə -
ruz qalmış bir ölkənin adından bütün
dünyaya çatdırmaq, bir tərəfdə isə
paytaxta və əyalətlərə pənah gətirmiş
insanların tələbatlarınin qarşılanması.
Əha lisi nin sayı çox olan şəhərlərin
və rayonların işğal olunaraq digər ra -
yon lara köçürülməsi öz növbəsində
qıtlıq və yerləşdirmə məsələlərini də
çətinləşdirirdi. Əhalinin demoqrafik
strukturunda gedən dəyişikliklər qaçıl -
maz çətinlikləri də öz növbəsində
təbii ki, gətirməkdə idi.

Faciənin bir başqa tərəfi də Xocali
soyqırımı zamanı Azərbaycan xalqının
milli mənlik şüurunun da təhqir edil -
məsidir. Bildiyimiz kimi  Milli mənlik
şüuru Azərbaycanın varlığının, milli
özünüidarə və özünütəsdiqinin, milli
ləyaqətin və ümumbəşəri keyfiyyətlə -
rin məcmusudur. Milli mənlik şüu -
runun komponentlərinə: millətin adı,
varlığı, dili, xarakteri, adət və ənənələri,
psixolo giyası, mənəviyyatı, mədəniy -
yəti daxildir. Xocalıda əsir götürülmüş
insanların milli ləyaqəti, mənəviyyatı,
psixologiyası təhqir və alçaldılmalara
məruz qalmışdır. Hadisə şahidlərinin
gördükləri və o dəhşətli anları danışar -
kən belə insanlığa sığmayan o vəhşəti
xalqımızın içtimai psixologiyasından
silmək qətiyyən mümkün olmayacaq.
Xalqımızın mənəviyyatına vurulan
bu zərər əsrlər keçsə də unudula bil -
məyəcəyəcək.

Nəticə: Təəssüf ki XXI əsrdə də
tarixin səhifələrində soyqırım və etnik
təmizləmə hadisələri çox baş vermişdir.
Bu hadisələrin şahidləri ağır maddi
böhranla bərabər eyni zaman da ciddi
psixoloji böhran da keçirmişlər.
Hadisələrdən sağ qurtula bilən insanlar
cox ciddi mənəvi dəstəyə və himayəyə
möhtacdırlar. İstər dövlət istərdə də
insanlar onlara qarşı həssas davranışlar
sərgiləməlidirlər.Hətta dünyanın bir
çox yerlərində xüsusi psixoloji sarsın -
tılar keçirən insanlar üçün təşkil olunan
himayə tədbirləri, xüsusi reabilitasiya
mərkəzləri, disspanserlər yaradılmalı -
dır. Çünki bu qətliamın hadisə şahidləri
hadisələrin həddən artıq ağırlığı səbə -
bilə müəyyən müddət də keçmiş olsa
dasonralar beyinlərindən silinməz olan
gərginliklərinin ağırlığından özlərini
intihar edərək həyatdan köçürlər.məhz
bunlarin qarşısını almaq üçün mövcud
plan və tədbirlər hazırlanmalıdır.

Xocalı faciəsi dünya qətliam
faciələrinin sırasında ən dəhşətlilərinə
aiddir. Hal-hazırda bu hadisələrdə hər
hansı şəkildə iştirakı olmuş şəxslər
hələlik öz vicdanları qarşısında cavab -
dehdirlər, ancaq vaxt gələcək və onlar
tarixin məhkəməsi qarşısında cavab
verməli olacaqlar. Bugün bizim başı -
mıza gələn bu faciə sabah istənilən
bir xalqın başına gələ bilər. Çünki
Ermə nistan hələ də mövcuddur və öz
terrorçuluq ideyalarını yaymaqla
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məşğuldur. Xristian dövlətləri erməni
terrorunun törətdiyi dəhşətləri və bu
terrorun qurbanlarını unudub qondar-
ma “Erməni Soyqırımını” yavaş-yavaş
tanımağa başladılar. Hətta Fransa kimi
humanist ölkə qəti addımlar atdı. Bü -
tün bunlara baxmayaraq bəşəriyyət
bil məlidir: Ermənistan terrorçu döv -
lətdir və bütün dünya bunu gec və ya
qəbul edəcəkdir.

Ədəbiyyat:

1. Xocalı faciəsi erməni millət çi -
lərinin Azərbaycan xalqına qarşı apar -

dığı soyqırımı siyasətinin qanlı səhi -
fəsidir. Azərbaycan Respublikası Pre -
zidenti İlham Əliyev faciə qurban -
larının xatirəsini anım mərasimində
çıxışı. Vətəndaş Cəmiyyəti. - 2011.-
№2.- S.2-3; Azərbaycan.- 27 fevral.-
S.1; Respublika.- 27 fevral.- S.1.

2. Ə.Həsənov. “Xocalı soyqırımı:
Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq
aləmdə tanınması”Bakı, 2017.

3. Ə.Həsənov. “Azərbaycanlılara
qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı
siya sətinin mərhələləri”. Bakı, 2017.
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Соцально-психологические аспекты Ходжалинской трагедии
Абстракт

События в Ходжалы должны признавать мировое сообщество какге-
ноцид, совершенный армянами против азербайджанцев. Потому что
всеобъективные аспекты геноцида возможны в Ходжалы. Геноцид –
этомеждународное преступление, совершенное во имя полного или ча-
стичного истреблениялюбой национальной, этнической, расовой или
религиозной группы.

Socio-psychologinal up pents of the Khojaly tragedy
Abstract

The events in Khojaly should recognize the whole world community as
the genocide committed by the Armenians against the azerbaijanis. Because,
all the objective aspects of the genocide are possible in Khojaly. The genocide
is an international offense committed in the name of a full or partial
extermination of any national, ethnic, racial or religious group.

Məqalə BDU-nun Sosial iş kafedrasının iclasında müzakirə edilərək çapa
məsləhət görülmüşdür (protokol №1)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 13 fevral 2018-ci ildə daxil olmuşdur



Xülasə

“Sosiallaşmanın metodoloji
prob lem ləri və uyğunlaşma

prosesi” adlı məqalədə sosiallaşma
prosesi sosiologiyada formalaşan fe-
nomenoloji yanaşma prizmasından
təhlil olunur. Eyni zamanda, bu ya naş -
manın so sial-psixologiyada müx təlif
məktəb lərin baxışına təsiri öyrənilir.
Bu mənada, ictimailəşmə prosesində
uy ğunlaşma amili də fərdin özünüger -
çək ləşdirməsi və həyatı məna lan -
dırması prizmasından tədqiq olunur.

Giriş
Müasir dövrün əsas problemlərin -

dən biri insanın mövcud şəraitə adap -
tasiyası və sosiallaşması məsələsidir.
Hal-hazırda cəmiyyətdə baş verən
əhəmiyyətli dəyişikliklər insanın so -
sial laş masına mühüm təsir göstərir.
Bu dəyişikliklər və yeniliklər insanın
yaşam prosesində öz əksini tapır.
İnsan cəmiyyətdə yaşayır və o hər
hansı bir kollektiv fəaliyyətə qoşulmaq
məcburiyyətindədir. Çünki, hər bir
şəxs fiziki və psixoloji cəhətdən
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cəmiyyətdən asılı olduğundan onun
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilir. Eyni
zamanda o, enerjisinin bir hissəsini
cəmiyyət və onun qurumları ilə qar -
şılıqlı əlaqələrini saxlamağa sərf
etməyə məcburdur. Cəmiyyətin qanun -
larına, prinsiplərinə və əxlaq norma-
larına əməl olunmasında məqsəd
cəmiyyətdəki sabitliyi qorumaq və
fərdin şəxsi keyfiyyətlərinin formalaş-
masına şərait yaratmaqdan ibarətdir.
İnsani münasibətlərin cəmiyyətdə
təmin edilməsi, müəyyən tədbirlərin
həyata keçirilməsi fərdin həyat fəaliy -
yəti çərçivəsində yalnız onun şəxsi
ehtiyaclarına doğru deyil, digər nəticə -
lərə də yönəldilmişdir. Bu nəticə bir
insanın şəxsi ehtiyacını təmin etməklə
yanaşı, həm də bütövlükdə cəmiyyətin
özünün mövcudluğunu təmin edən
bir qoruyucu mexanizmin formalaş-
masını nəzərdə tutur.

Sosiallaşma sosial-psixoloji 
problem kimi

Sosial psixologiya şəxsiyyəti icti-
mai münasibətlər daxilində öyrəndiyin -
dən sosiallaşma prosesi bu elmin əsas
aktual problemlərindən biri kimi
təzahür edir. Şəxsiyyətin ictimai mühit -
dən kənarda formalalaşması mümkün -
süz olduğundan sosiallıq insanın ali
psixi xüsusiyyətlərinin şərtləndiricisi,
əsası kimi çıxış etmiş olur. Lakin, bu
yanaşma fərdin özündə mövcud olan
imkanların inkarı anlamına gəlmir.

Bu mənada, sosiallığın özü metodoloji
baxımdan fərqli yanaşmalardan çıxış
edərək təhlil edilir. Sosial psixolo-
giyada sosiallaşma prosesinin öyrənil -
məsi hadisəyə əsasən iki istiqamətdən
yanaşmanın formalaşması ilə diqqəti
çəkir. Bu anlamda, ictimailiyin bioge -
ne tik və sosiogenetik istiqamətlərdə
təh lili problemi meydana çıxır ki,
psixo logiyada mövcud koqnitiv, in-
teraksionist, psixoanalitik, biheviorist,
humanist və digər məktəblər sosial -
laş manı bu yanaşmalardan və ya bio-
sosial yanaşmadan çıxış edərək
əsaslandırmağa çalışırlar. 

Sosiallaşma prosesində sosioge-
netik konsepsiyalara əsaslanmanın
ya ratdığı çətinlik ictimai münasi bət -
lərin mexaniki mahiyyət daşımasından,
şəxsiyyətin sadəcə bu mexanizmin
tərkib hissəsi kimi baxılmasından
ibarətdir. Əslində isə sosiallaşmaya
verilən təriflərdən məlum olur ki, bu
proses özündə iki aspekti birləşdirir:
bir tərəfdən cəmiyyətdə toplanan təc -
rübəni və mədəniyyəti, digər tərəf -
dən isə fərdin yanaşmasını, yaradıcı
ruhunu. Q. M. Andreyevanın yanaşma -
sın da da sosiallıq bu baxımdan xarak -
terizə edilir: “Sosiallaşma, bir tərəfdən
sosial mühitə, ictimai əlaqələr siste -
minə daxil olması ilə sosial təcrübəni
mənimsəməsini, digər tərəfdən isə
fər din ictimai mühitə fəal şəkildə da -
xil olması, fəaliyyəti nəticəsində sosial
əlaqələr sisteminin aktiv olaraq
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yenidən istehsalını özündə birləşdirən
ikitərəfli prosesdir” [3, s.276]. Sosial -
laş manın özündə hansı anlamı ifadə
etməsi ilə bağlı fərqli nəzəriyyələr
mövcuddur. Funksionalist və struktur
funksionalist nəzəriyyələrə əsasən
sosiallaşma insanı eqoist, bioloji
mahiy yətindən uzaqlaşdıraraq onun
mənəvi həyatının formalaşmasında
ilkin şərt kimi çıxış edir [3, s.278].
Bu yanaşmaya əsasən fərd özü
özlüyündə mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı
hesab edilmir. İnsanın ali psixi funksi -
ya larının sosiallaşma nəticəsində
formalaşmasını iddia edən konsep-
siyalar təkamül nəzəriyyəsindən çıxış
edərək insanın ilkin təbiətini ibtidai
instinkt və tələbatlara əsaslanaraq xa -
rak terizə edirlər. Psixoanalitik məktə -
bin nümayəndəsi olan E.Fromm in-
sanda birgəyaşayışın əsaslarının fərqli
mahiyyətini, tələbatların aliləşməsi
prosesini onun təbiət aləmindən ayrı -
laraq bu aləmə yadlaşması və nəticədə
özünü təzədən yeni münasibətlər
əsasında yaratması ilə əlaqələndirir.
E.Fromm yazır: “İnsanın təkamülü
onun ilkin evinin – Təbiətin – itiril -
mə sinə və ona yenidən qayıdışın,
yenidən heyvan olmanın mümkünsüz -
lüyünə əsaslanmışdır. Onun yalnız
bir yolu vardır: öz evini – Təbiəti –
bir dəfəlik tərk etmək və dünyanı insa -
niləşdirərək, sözün əsl mənasında
insan olaraq yeni dayanacaq əldə
etmək” [9, s.293]. 

Psixoanalitik məktəbin yanaşma -
sın dan fərqli olaraq ekzistensial
yanaşma insanın ilkin təbiətinin bəsit
tələbatlardan qaynaqlanması fikrinə
qarşı çıxır. Humanist psixologiyanın
nümayəndəsi A. Maslou ekzistensial
fəlsəfənin prinsiplərindən çıxış edərək
ayrı-ayrı fərdlərin fərqli tələbatlardan
çıxış etməsini şəxsiyyətin özünüaktual -
laşdırma səviyyəsindən asılı olması
ilə əsaslandırır. Mövcud sosial norma -
ların özü-özlüyündə birmənalı şəkildə
qəbul edilməsinin şəxsiyyətin özünü -
ger çəkləşdirmə imkanları ilə ziddiyyət
təşkil etdiyini göstərir [7, s.173].
A.Maslonun yanaşmasına əsasən,
cəmiyyət, mədəniyyət hər zaman
şəxsiyyət üzərində mütləq hakimiyyətə
sahib olan obyektiv gerçəklik kimi
götürülə bilməz. Mədəniyyət həm də
subyektin qarşı durduğu, dəyişmə
imkanında olduğu gerçəklikdir. Bu
baxımdan, mədəniyyət yeni imkanlar
sferasıdır və o, obyektiv gerçəklik ki -
mi dəyişməz, statik mahiyyət kəsb
etmir, üfüqlərin genişlənməsinə xidmət
edir. A.Maslou göstərir ki, bu baxım -
dan, sosial psixolgiya mədəni relya-
tivizmin qalıqlarını öz üzərindən
atmalı, insanın əzilmişliyini, passiv-
liyini göylərə qaldırmamalıdır. Sosial
psixologiya daxili gücün yetişməsini,
şəxsiyyətin inkişafını öyrənərək insani
dəyərlərin empirik sistemini işləyib
hazırlamalıdır [7, s.241]. Bu mənada,
sosiallaşma mövcud sosial normalarla
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özünügerçəkləşdirən şəxsiyyətin di-
namik münasibətini tələb edir. 

Uyğunlaşma sosiallaşmanın
şərtləndirici ünsürü kimi

Müasir cəmiyyətin inkişafı göstərir
ki, insan yeni iqtisadi, siyasi şəraitə
uyğunlaşmağı çatdırmır. Bu şəraitdə
sosial mühitlə insanın münasibətlərinin
mexanizmlərini nizama salmağa
kömək edən sosial işçinin və əhaliyə
müxtəlif yardım xidmətlərinin rolu
artır. Uyğunlaşma prosesinin özü
şəxsiyyət və mühitin adekvatlığına
gətirən bu və ya digər orqanların,
me xanizmlərin, funksiyaların yenidən
qurulmasıyla, yenilənmiş bacarıqların,
vərdişlərin təkmilləşdirməsi ilə bağlı -
dır. Uyğunlaşma problemi həm pe-
daqoji, həm psixoloji, həm də sosial-
iqtisadi, tibbi və bioloji və digər
səviy yələrdə tədqiq olunan ən funda-
mental fənlərarası elmi problemlərdən
biridir. Uyğunlaşma prosesi ikiliklə
səciyyələnir. Onda yeni imkanlar əldə
edilir və eyni zamanda artıq olanlar
yenidən qurulur. Fəaliyyətin effektiv -
liyinin saxlanılması başqa vəziyyət -
lərdə vərdişə hazırlığın sayəsində olur.
Uyğunlaşma qabiliyyəti yalnız dəyişən
şəraitə uyğunlaşmada deyil, həm də
kəskin çətinlikləri dəf etməyə kömək
edən təkmilləşdirilmiş davranış üsulla -
rının hazırlanmasında ifadə olunur.
“Uyğunlaşma” anlayışı sosial və ya
bioloji aspektlərin tədqiqindən asılı

olaraq müxtəlif mənalara malik ola
bilər. Təbii səviyyədə insanın uyğun -
laş masının müzakirəsi bioloji, fizioloji
və psixoloji uyğunlaşmanın ayrılmasını
güman edir. Sosioloji yanaşmada adap-
tasiya şəxsiyyət və sosial mühitin qar -
şılıqlı fəaliyyəti kimi qiymətlən dirir.
Yəni cəmiyyətin əsas dəyər və norma -
larının, sosial rollarının mənimsə nil -
məsidir. Ekzistensional yanaşma
insanın cəmiyyətdə adaptasiyasını in-
kar edir. Bu yanaşmanın konsepsi ya -
sına görə insan azad varlıq olaraq
cəmiyyət və onun qanunlarından asılı
deyil. Uyğunlaşmanı qəbul edən digər
yanaşmalarda adaptasiyaya cəmiyyətin
tələblərinə qoruyucu mexanizm, stres -
dən çıxış və gərginliyi dəf etmək pro-
sesi kimi baxılır. Uyğunlaşma prose -
sin də şəxsiyyət mühitə uyğunlaşır,
bununla o, öz xüsusiyyətlərini, dəyər
meyarlarını, özünü idenfikasiyasını
və rol davranışını dəyişir. [8, s.113].

Uyğunlaşma sosial-psixoloji-fərdi
və qrupun qarşılıqlı fəaliyyəti prosesi,
insan məqsədlərinin, dəyər və normala -
rının mənimsənilməsi ilə bağlı, müəy -
yən bir təfəkkür tələb edir. Təcrübəli
əlaqələr sistemində ehtiyaclara uyğun
olaraq yer və statusu müəyyənləşdir -
mək qrupda muhum rol oynayır. Bir
şəxs bir qrupa müxtəlif yollarla uyğun -
laşa bilər: a) qrupun əsas xüsusiyyətlə -
rinə, tələblərinə və gözləntilərinə
uyğun olaraq özünü dəyişmək yolu
ilə; b) şəxsi niyyətlərə (məqsədlərə,
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ehtiyaclara və motivasiyaya) uyğun
olaraq qrupun müəyyən xüsusiyyətlə -
rində dəyişiklik etmək; c) şəxsiyyət
mexanizmlərinin istifadə əsasında
(təzyiq və repressiya, reqressiya və s.)
və qrupa qoşulma prosesində yaranan
problemlərin rasional həlli. Sosial psi-
xologiyada kiçik bir qrupda şəxsiyyətin
öyrənilməsinə üç yanaşmadan - “şəx -
siy yət xüsusiyyətlərinin bir funksiyası
kimi uyğunlaşma”, “qrup xüsusiyyət -
lə rinin funksiyası kimi uyğunlaşma”,
“fərdlərin və qrupun qarşılıqlı fəaliy -
yə tinin bir funksiyası kimi uyğunlaş -
ma” dan ibarətdir. Birincisi, diqqəti
şəxsiyyətin müəyyən keyfiyyətlərinə
yönəldir və bu, onun uyğunlaşma
səviyyəsini müəyyənləşdirir. Belə
keyfiyyətlərin aspektləri genişdir: fi-
zioloji (məsələn, sinir sisteminin
xüsusiyyətləri, yüksək sinir aktivliyinin
növü), psixoloji (xüsusiyyətlər və
temperament növü), sosial-psixoloji
(xarakter xüsusiyyətləri, dəyərlər,
özünü tanıma).

Sosial uyğunlaşamaya fasiləsiz
ünsiyyət proses kimi baxmaq olar,
han sında ki, insanlar, bir-birinə
uyğunlaşaraq, sosial mühitin müxtəlif
struktur elementləriylə qarşılıqlı təsirin
yeni üsullarını müəyyən edir. Bu halda
şəxsiyyətin yaranmış sosial münasibət -
lər sisteminə inteqrasiyası sosial
uyğunlaşmanın hədəfi olur. Bu dəyərlər
və normalar sistemini əks etdirən,
qrupda davranışı müəyyən edən

davranış stereotiplərinin hazırlanmasını
güman edir, həmçinin şəxslərarası
ünsiyyətin bacarıq və vərdişlərin əldə
edilməsini müəyyən edir. Sosial-psi-
xoloji uyğunlaşma probleminə bütov -
lük də insanın davranışının sosial
tənzimləməsinin təsadüfi hadisəsi kimi
baxmaq olar. Sosial uyğunlaşma insan
həyatında olan dəyişikliklərə münasi -
bət göstərmənin fasiləsiz prosesidir.
İnsan hər gün həyatın dəyişən şəraitiylə
rastlaşır, bu da ondan yalnız uyğunlaş -
manı deyil, həm də şəxsiyyətin inki -
şafını, onun mənəvi zənginləşmə sini
tələb edir. Sosial adaptasiya prosesinin
xarakterik xüsusiyyəti fəaliyyətin
xarici və daxili şəraitin dəyişilməsi
nəticəsində şəxsiyyətin hazır davranış
üsulunun olmamasıdır. Bunun nəticə -
sində onun fəaliyyəti üçün sosial stan-
dartlar, stereotiplər, etalonların hazır -
lanması zərurəti yaranır. 

Uyğunlaşma vəziyyətin dəyişik -
likliyi, transformasiyası nəticəsində
şəx siyyətin daha çox məruz qaldığı
dəyişikliklərdir. Dəyişikliklər insan
həyatını daim müşayiət edir. Buna
gö rə hər bir individ üçün kritik dövr -
lərə, dönüş anlarına hazır olmaq, yeni
şəraitdə öz həyat mövqeyinə şüurlu
şəkildə yenidən baxması əhəmiy yətli -
dir. Bu dəyərli, aktiv uyğunlaşmaya
hazırlığın real ilkin şərtlərini yaradır.
Bir halda ki, həyatın ictimai-iqtisadi
şəraiti, siyasi və mənəvi-etik oriyenta -
siyalar, ekoloji vəziyyət və s. daim
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dəyişir, insanın psixoloji uyğunlaşması
prosesi fasiləsiz olur.

Nəticə

Beləliklə, sosiallaşma və uyğunlaş -
ma prosesini sosiologiyada və eləcə
də sosial psixologiyada fenomenoloji
yanaşmadan çıxış edərək müəyyən -
ləş dirdiyimizdən birgəyaşayış və bu
birgəyaşayışın davamlılığı fərdin ic-
timai normalara, qaydalara sadəcə
uyğunlaşmasını deyil, onun şəxsiyyət
kimi özünügerçəkləşdirmə imkanları -
nın mövcudluğunu tələb edir. Uyğun -
laşma fenomeninin sosial-psixoloji
təhlilini də bu aspektdən nəzərdən
keçirtdik. Fenomenoloji yanaşmadan
çıxış edən sosial-psixoloji baxış
cəmiyyətin mütləq və yaxud da ki,
mexaniki mahiyyətinə əsaslanmır. Bu
yanaşmaya əsasən ictimailəşmə pro-
sesinin qanunauyğunluqları mexaniki
mahiyyət kəsb etmir, o, hər zaman
özündə müəyyən bir anlamı daşıyır.
İctimailiyin əsasında insanın intersub -
yektiv xüsusiyyəti dayanır və digər
reallıqlarla müqayisədə bu reallıq ilkin
və ali mahiyyət daşıyır. Fenomenoloji
yanaşmadan çıxış edərək deyə bilərik
ki, ictimailəşmə prosesi zamanı
uyğunlaşmanın öyrənilməsi fərdin
dünyanı mənalandıraraq öz imkanlarını
açması aspektindən təhlili müasir
fəlsəfi, sosioloji və psixoloji yanaş -
ma larda özünə geniş yer almışdır. 
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Mетодологические проблемы социализации и 
процесс адаптации

Абстракт

В статье под названием «Методологические проблемы социализации
и процесс адаптации» процесс социализации анализируется феномено-
логическим подходом, который формируется в социологии. В то же
время изучается влияние этого подхода на изучение различных школ
социальной психологии. В этом смысле фактор адаптации в процессе
социализации также исследуется самооценкой личности и понятием
жизненного смысла.

Methodological Problems of Socialization and 
Process Of Adaptation

Abstract

In the article titled “Methodological problems of socialization and process
of adaptation” the process of socialization is analyzed by the phenomenological
approach that is formed in sociology. At the same time, the influence of this
approach on the study of various schools of social psychology is being
studied. In this sense, the factor of adaptation in the process of socialization
is also investigated by self-esteem of the individual and the concept of the
vital meaning. 

Məqalə AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun “Sosial psixologiya” şöbəsinin
iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №13)

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 11 fevral 2018-ci ildə daxil olmuşdur



Məqalədə təlim prosesində
yaranmış pedaqoji konflikt -

lə rin həlli prosesində müəllimin kon-
kret vəziyyətə uyğun seçmiş olduğu
davranış strategiyalarından bəhs olu-
nur. Qeyd olunur ki, müəllim davranış
stategiyası seçərkən və tətbiq edərkən
təlimin və təhsilin əsas məqsəd və
prinsiplərini, qəbul edilən qərarların
uzunmüddətli perspektivlərini nəzərə
almalıdır.

Problemin qoyuluşu. Bəşəriyyətin
bütün inkişaf mərhələləri insan fak-
torunun formalaşması, inkişafı və ida -
rəçiliyi ilə tənzim olunur. Cəmiy yətin
“ağıllı”insana həmişə ehtiyacı var.
Güzəranımızı asanlaşdıran yüksək
texnologiyalar, “ağıllı” texnikalar
məhz bu insan təfəkkürünün məhsu -
ludur. Bu baxımdan insanların in -
tellek tual və yaradıcılıq qabiliy yət -
lərini inkişaf etdirmək, istedadlı insan
potensialını gücləndirmək üçün müasir

təhsilin üzərinə böyük vəzifələr
düşür[1]. 

Müasir məktəbdə istedadlı şagird -
lərin aşkarlanması, onların qabiliyyətlə -
rinin inkişafı, dəstəklənməsi və gerçək -
ləşməsi prioritet istiqamətlərdən sayılır
[2]. İstedad əlamətləri inkişaf xüsusiy -
yətindən asılı olaraq heç də həmişə
harmonik olmur. Bu səbəbdən belə
şagirdlərin bəzən düzgün qəbul olun -
maması təlimdə konflikləri qaçılmaz
edir. Təlim prosesində belə konfliklərin
mövcudluğu istedadlı şagirdlərin
itirilməsinə səbəb olur. Apardığımız
tədqiqatda belə konfliklərin yaranma
səbəbləri, gedişatı eləcə də mümkün
həll strategiyaları araşdırılıb, onların
səciyyəvi xüsusiyyətləri təhlil edilmiş -
dir.

Mövcud vəziyyətin nəzəri və prak-
tik təhlili. Təlim prosesi ilə bağlı çox -
saylı konfliktlərin təhlili göstərmişdir
ki, adətən konfliktdə tərəf kimi iştirak
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edənlər bir qayda olaraq konfliktin
əsl mahiyyətini dərk etmirlər və ya
mövcud vəziyyəti birtərəfli qiymətlən -
dirirlər [10]. Onların diqqətləri kon-
fliktin zahiri təzahür əlamətlərinə,
yəni onun nəticələrinə yönəlmiş olur.
Belə halda konfliktin həllinə yönəlik
tədbirlər az səmərəli olur və əslində
onun uzanmasına səbəb olur. Pedaqoji
konfliktlərin yaranma səbəbləri müx -
təlif təsnifatlara bölünür:

Pedaqoji konfliktlərin obyektiv
səbəbləri kimi şagirdlərin əsas təməl
tələbatlarının kifayət qədər ödənilmə -
məsi, şagirdlərin müəllimlər tərəfindən
qiymətləndirilməsinin zərurəti, formal -
laşmış təhsil sistemlərində şagirdlərin
şəxsi problemlərinə etinasızlıq, la-
qeydliyi misal göstərmək olar[6].
Digər tərəfdən təhsil müəssisələrində
müəllimlər, valideynlər, dostlar, müəy -
yən dəyərə malik digər şəxslərə nəzə -
rən şagirdlərin icra etməli olduqları
rolların müxtəlifliyi, onlara qarşı irəli
sürülən fərqli bəzən də ziddiyyətli
olan çoxsaylı tələblərdə konfliktli
situasiyaları qaçılmaz edir[14].

Pedaqoji konfliktlərin subyektiv
səbəblərini müəllim və şagirdlərin
psixoloji uyğunsuzluqları, təlim pro-
sesinin iştirakçılarında kommunika-
tivlik mədəniyyətinin aşağılığı və ya
olmaması, müəllim və ya şagirdlərdə
ciddi şəxsi problemlərin, güclü əsəbi
gərginliyin, stresin olması kimi qrup -
laşdırmaq olar. Şagirdlərin intellektual

və fiziki imkanlarının onlara qarşı irəli
sürülən tələblərə uyğun olmaması,
təlim prosesində müstəqil liyin, yaradıcı
başlanğıcın olmaması, şagirdlərin
özünəqiyməti ilə müəllimin onlara
verdiyi qiymətlər arasındakı uyğun -
suz luq müəllimin kifayət qədər səriş tə -
yə malik olmamasının göstəri cisidir[5].

Göründüyü kimi təlim prosesində
konflikt vəziyyətlərin yaranması
labüddür və onların baş verməsini
şərt ləndirən çoxsaylı obyektiv və sub-
yektiv səbəblər mövcuddur. 

Konfliktlərin yaranma səbəbi
müxtəlif olduğundan, onların profilak -
ti kası zamanı yol verilən səhvlərdə
müxtəlifdir. Fikrimizcə, konfliktin
genişlənməsinə səbəb məhz onun
həllində buraxılan səhvlərdir. 

Təəccüblü hal budur ki, konfliktin
uzanmasında şagirdlərlə müqayisədə
müəllimlərin fəaliyyətləri daha çox
üstünlük təşkil edirlər[11]. 

Bunun qarşısını almaq üçün uşaqlar
arasında münaqişə halını müşahidə
edən müəllimlərin zərurət olmadıqda
uşaqlar arasında olan hər bir müna qi -
şəyə müdaxilə etməyi məqsədəuyğun
deyil. Uşaqlara gələcək həyatlarında
konfliktlərdən baş açmaq, onları
müstəqil həll etmək təcrübəsi də lazım
olacaq. Belə hallarda mümkün riskləri
düzgün dəyərləndirmək və vəziyyəti
nəzarətdə saxlamaq lazımdır[7]. 

Konfliktə müdaxilə zamanı müəl -
lim tərəflərin heç birinə tərəfkeşlik
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etməyə çalışmamalıdır. Uşaqlara izah
edilməlidir ki, münaqişəni kimin baş -
ladığından asılı olmayaraq, hadisə -
lərin sonrakı gedişi üçün tərəflərin
hər ikisi məsuliyyət daşıyır. Uşaqlara
münaqişəli vəziyyətdən çıxmağa, top -
lanmış kin və qəzəbdən azad olma ğa
cəhdlər edərkən elə etmək lazımdır
ki, problem şəxsiyyətlər üzərinə keçid
almasın. Baş verənləri şərh edərkən
tərəflər digərlərinin şəxsiyyət çatışmaz -
lıqlarını və fiziki göstəricilərini mü -
zakirə etməməlidirlər[9].

Pedaqoji konfliktlərin həlli prose -
sin də davranış strategiyalarını seçərkən
və tətbiq edərkən təlimin və təhsilin
əsas məqsəd və prinsiplərini, qəbul edi -
lən qərarların uzunmüddətli pers pek -
tivlərini nəzərdən qaçırmaq olmaz.

Təlim prosesində yaranmış kon -
fliktlərin həlli zamanı müəllim konkret
vəziyyətə uyğun olaraq aşağıda sa-
dalanan davranışlardan birini seçə
bilər[13]:

1. Konfliktli davranış. Şagird şəx -
siyyətinin neqativ qiymətləndirilməsi,
onun təhqir edilməsi mövqeyinə və
ya davranışına qarşı istehza, hiddət -
lənmək, əsəbilik, cəza tətbiqi və s. 

2. Konfliktədavamlı davranış.
Problemdən yayınma, həllin ləngidi -
lərək daha münasib vaxta təxirə salın -
ması, kompromis variantlara meyllilik
və s.

3. Konstruktiv davranışlar. Vəziy -
yə tin əlverişsiz yöndə inkişafını əngəl -

ləmək, onu konstruktiv məcraya
yönəlt mək, barışıq addımı atmaq, göz -
lənilməz jestlər etmək və s..

1-ci davranış variantı gərginliyin
artmasına, konfliktin şiddətlənməsinə
səbəb olur, müəllimin əsas vəzifələrin -
dən olan şagirdlər üçün səmərəli
inkişafetdirici mühitin yaradılmasına
ziddir. 

2-ci davranış variantı yaranmış
olan pedaqoji problemi həll etmir,
konflikt vəziyyətinin davam etməsinə,
zaman keçdikcə onun səmərəli şəkildə
həllinin tapılmasını ləngitməyə səbəb
olur. 

3-cü davranış variantı vəziyyətin
düzgün dəyərləndirilməsi, qeyd edilən -
lərin səriştəli şəkildə, yüksək peşəkar -
lıqla icra edilməsi zəminində təlim
qru punda yaranmış olan psixoloji gər -
ginliyin azalmasına səbəb olacaq, təli -
min məqsədlərinin gerçəkləş məsinə,
müəyyən zaman ərzində konflikt
vəziyyətin həll olunmasına səbəb
olacaqdır. 

Konflikt özlüyündə prosesdə baş
verən və ya mövcud olan problem -
lərdən xəbər verir. Mühüm olan bu
problemin mahiyyətinin düzgün dərk
edilməsi və bundan sonra onun daha
səmərəli və konstruktiv hesab edilən
üsulların biri ilə həll edilməsidir. Belə
olduqda, konfliktlər şiddətlənməyəcək
və yığılıb qalmayacaqlar. Konflikt
və ziyyətlərin vaxtında və konstruktiv
həlli qrupdakı şəxsiyyətlərarası
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münasibətlərə müsbət təsir göstərəcək,
pedaqoji fəaliyyətin səmərəliliyini
artı racaqdır[12].

Konflikt iştirakçılarının “qazancla -
rın dan” biri də onların psixi və fiziki
sağlamlıq larının durumunun pisləş -
məsidir. Buna səbəb baş verən güclü
emosiyalar nəticəsində təfəkkür proses -
lərinin “yavaşıması” və “daralması”
və psixikanın daha primitiv laylarının
işə düşməsidir[8].

Beləliklə, konfliktliliyin zəifləməsi
üçün birinci növbədə edilməli olan,
empatiyanın ifadə edilməsidir.Bundan
ötrü başqasının vəziyyətinə “girmək”,
onun hisslərini başa düşməyə çalışmaq
la zımdır.

Konfliktin yumşaldılmasının ikinci
vasitəsi – validləşdirmədir, yəni digər
insanın həya canlarını təsdiq etmək,
onların ciddiliyinə inamı və razılığı
ifadə etmək. Digər adama anlatmaq
lazımdır ki, onun hissləri real, həqiqi
və dərin hisslər kimi qəbul edilir. 

Konfliktin gedişində edilməli olan
üçüncü fəaliyyət – dərk edilmə və ya
vəziyyətin, mü nasibətlərin və s.-nin
aydınlaşdırılmasıdır. Dərk edilmə
adətən, konfliktin predmeti, qarşıdur -
manın faktiki tərəfi barədə informasi -
yaların əldə edilməsi üçün sualların
veril məsi yolu ilə baş tutur. Bir çox
hallarda konfliktin dərk edilməsi yalnız
faktları deyil, həm də emosiyaları,
kon flik tin tərəfləri arasındakı münasi -
bətləri də ehtiva edir. Bu zaman

müəllimin açıq suallardan istifadə
etməsi zəruri hal hesab olunur[3,4].

Konfliktdə zəruri olan dördüncü
bacarıq – ümumiləşdirmədir, yəni
problemin və ya onun əsas məqamla -
rının təkrar edilməsi, başqa sözlə ifadə
edilməsidir. Ona görə ki, bütün tərəflər
konfliktin və ünsiyyətin gedişində
nəyin necə başa düşüldüyünə əmin
olmalıdırlar. Ümumiləşdirmə - konflikt
və ya ünsiyyət bir mərhələdən digərinə
keçərkən, həmçinin, çoxmərhələli qar -
şılıqlı mü nasibətlər yekunlaşarkən
xüsusilə zəruridir[15].

Pedaqoji prosesin keyfiyyəti təkcə
tədrisin düzgün təşkil ilə deyil, eyni
zamanda tədris iştirakçıları arasındakı
düzgün qurulan münasibətdən asılıdır.
Bu xüsusda istedadlı uşaqların qar -
şılaşdığı problemlər daha qabarıqdır. 

Problemin aktuallığı. 
Pedaqoji konfliktlərdə müxtəlif

davranış strategiyalarının əsaslandırıl -
ması və hər bir konkret konflikt hadi -
səsi üçün optimal strategiyanın seçil -
məsi imkanı və bu səriştələrə
yiyələn mək, onları başqalarına öyrədə
bilmək imkanı və zərurəti konfliktlərə
pedaqoji təzahürlər kimi baxılması
fikrini əsaslandırır. Konfliktlərin bütün
fəaliyyət sahələrində yaranması müm -
kündür. Təlim mühitinin öz ziddiyyətli
təbiətindən yaranan və iştirakçı tərəfləri
müxtəlif fərdi xüsusiyyətlər, yaş,
təcrübə, məqsəd və keyfiyyətlərə malik
insanlar olan pedaqoji konfliktlər
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səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə özünə -
məx susluğu ilə fərqlənirlər. 

Problemin elmi yeniliyi.
Məqalədə istedadlı uşaqların təli -

min də baş verən konfliktlərdə müəllim
üçün düzgün davranış strategiyasının
seçilməyinin psixoloji-pedaqoji əsasları
müəyyən edilmişdir.

Problemin praktik əhəmiyyəti.
Məqalədən təlim prosesinin daha

səmərəli təşkili, şagird kollektivində
sağlam mənəvi, psixoloji mühitin
yaradılması üçün müəllimlər, praktik
psixoloqlar, tədqiqatçılar istifadə edə
bilərlər.
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Поведенческий стереотип учителя 
в решении педагогического конфликта

Абстракт

В статье рассматриваются стратегии поведения, которые учитель
выбирает в определенном контексте в процессе обучения педагогическим
конфликтам в процессе обучения. Следует отметить, что при выборе и
применении поведенческого слоя учитель должен учитывать основные
цели и принципы обучения и образования и долгосрочные перспективы
принимаемых решений

Teacher’s behavioral stereotype in the solution 
of pedagogical conflict

Abstract

The article deals with the behavioral strategies that the teacher chooses in
a specific context in the process of educating the pedagogical conflicts in the
learning process. It should be noted that when selecting and applying the be-
havioral stratum, the teacher should take into account the main objectives
and principles of training and education and the long-term perspectives of
the decisions taken.

Məqalə Azərbaycan Respublikasinin Təhsil Problemləri İnstitunun Psixo -
logiya və yas fiziologiyası söbəsinin iclasında müzakirə edilərək çapa məs -
lə hət görülmüşdür (protokol №04)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 14 yanvar 2018-ci ildə daxil olmuşdur



Əvvəlki illərlə müqayisədə
müasir şərtlərdə yeniyetmələ -

rin peşəseçimi prob lemi çox aktualdır.
Bu problemi aktuallaşdıran bir neçə
istiqamət xüsusi olaraq özünü göstərir.

Əvvəla, son onilliklər ərzində in -
sanın fərdi bacarı qlarını və qabi liy -
yətlərini həyata keçirməyə imkan
verən peşələrin sayı xeyli art mışdır.
Bu danılmaz faktdır. 

İkincisi, şəxsiyyətin əmək fəaliy -
yətinə tələblər artmışdır. İşəgötürənlər
texn ikada və texnologiyada dəyişiklik -
lərə operativ şəkildə reaksiya verməyə,
əməyin təşkilində müxtəlif yeniliklərə
uğurla adaptasiya olmağa qadir olan
mütəxəssislərin işə götürülməsində
maraqlıdır. Belə səyyarlıq yalnız dəbin,
nüfuzlu olmasının, yüksək əmək
haqqının və s. təsiri altında deyil, öz
təbii meyllərinə müvafiq olaraq peşə
seçildiyi təqdirdə mümkündür. 

Peşə seçimi münasibətlər sistemi-
nin bir tərəfdən sosial tələblərə digər
tərəfdən isə fərdi tələblərə və maraqlara
tamamilə uyğun olduğu fəaliyyət
növlərini axtarış ının ümumi prosesinin
bir hissəsidir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, peşə seçimi özünütəyin prosesi ilə
sıx bağlıdır və bir çox hallarda onları
eyniləşdirirlər. Özünütəyinin psixoloji
məzmununu müəyyən etmək üçün
psixoloji ədəbiyyatlarda aparılmış
təhlillər [1;2;5;6;10] göstərir ki, bu
anlayış termin kimi müxtəlif mənalarda
istifadə edilir. Belə ki, şəxsiyyətin
özünütəyini, sosial, həyat, peşə,
mənəvi, ailə özünü təyini haqqında
danışırlar. Bundan başqa, bu fenomen
bir çox fənlər çərçivəsində tədqiq
edilir. Bu anlayışın hüquqi, fəlsəfi,
psixoloji, pedaqoji, sosioloji izahını
ayırmaq olar. Buna görə özünütəyin
fənlərarası kateqoriya statusu almışdır. 
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Multidisplinar yanaşmalardan hər
biri şəxsiyyətin özünütəyini fenome-
ninin özünəməxsus aydınlıq gətirir
ki, bu da müəyyən konseptual sxem
hazırlamağa imkan verir. 

İstər peşə seçiminin, istərsə də
özünütəyinin fəlsəfi izahı onların
sərhədlərini fəqləndirmir və göstərir
ki, insanın şəxsi həyat yolu ilə bağlı
həqiqəti dərk etməsi (antik fəlsəfə),
həyatda öz yerini tapması, öz daxili
aləminin şəxsi həyəcanlarına münasi -
bət (fəlsəfi ekzistensializm), öz
təbiətinin dərk edilməsi və onun qəbul
edilməsi özünütəyin prosesi kimi qəbul
edilə bilər. Bu prosesin fəlsəfi məz -
mu nu da əsas qayə prinsipal olaraq
insa nın özünüdərki prosesi, özünü
yaratması prosesidir.

Psixoloji baxımdan özünütəyinin
mənası insanın özü-özünə fasiləsiz
olaraq “o kimdir, o nə bilir və nəyi
ba carır” suallarını verməsidir. Əgər
belə bir prosedura başlanıbsa, deməli
yeniyetmə özünütəyinin istiqamətlərini
müəyyən etməyə çalışır. 

Özünütəyin insanın həyat dünyası
ilə, həyatın mənasını axtarması ilə
sıx bağlıdır, yaradıcı proses kimi
təsəvvür edilir – özünüdərk, özünüqiy -
mətləndirmə, özünü tərbiyə, özünü -
təhsil, özünütəsdiq, özünügerçəkləş -
dir mə və özünüakt ual laş dır ma vasi  təsilə
özü-özünü yaratmaq [5;6]. Bu
proseslərdə daxili özünütəyin və xarici
özünütəyin əlaqələndirilir. Özünü tə -

yinin yaradıcılıq kimi başa düşülməsi
zaman həyat alternativləri arasında
seçim zərurəti yarandıqda, hər şeydən
əvvəl, özünütəyinə ağıl qarşı durur.
Özünüyaradıcılıqda intuisiya böyük
əhəmiy yət kəsb edir. 

Fəlsəfi yanaşma bizə özünütəyin
prosesində insanın özünün daxili qüv -
v ələri nin, onun ətraf aləmi təhlil etmək,
özü-özünü hiss etmək (özürefleksiya)
qabiliy yə ti nin vacib rol oynadığını
göstərir. İnsanın xarici özünütəyini
(so sial özünü təyin) aza dlıq və özünü -
məhdudlaşdırma, fərdilik və özünü ey -
niləşdirmə anlayı şları ilə əlaqələn di -
rilir. Bu kontekstdə peşədə özünü tə yin
şəxsi özünütəyinə daxil edilmiş -
dir:insanın özü – özünü dərk etməsi,
müəyyən fəaliyyət qabiliyyəti, bu
fəaliyyətin mə nasının özü və başqaları
üçün başa düşülməsi, öz peşə vər -
dişlərinin inkişafı və s. 

Xalis psixoloji yanaşmada özünü -
təyinin psixoloji məzmununun başa
düşü lmə si diqqəti bu sosial – mədəni
hadisənin digər aspektlərinə cəmləş -
dirir. Qatı deter min izm (məsələn, frey-
dizm, neobixeviorizm) nəzəriyyələrinə
əsasən, insan hər hansı özünütəyinə
qadir deyil. İnsanın bütün hərəkətləri
onun şüursuz və ya keç miş təcrübəsi
ilə təyin edilir [5,s.17]. 

Ortodoksal psixoanalizdə özünü -
təyin identifikasiya ilə eyniləşdirilir.
Xü su  silə E. Eriksonnun nəzəriyyəsində
identifikassiya və ya eyniləşdirmə
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özünü təyi nin şəxsiyyətin özünü müəy -
yən şəkildə, onun həm özü – özünə,
həm də ətraf mühitə münasibəti kimi
xarakterizə edən eyniləşdirmə kimi
təqdim olunmuşdur. Fəlsəfi yanaşma -
dan fərqli olaraq psixoloji yanaşmada
özünütəyinin müəyyən sərhədləri
olması faktına daha çox diqqət yetirilir.
Onlar insanın təbiətinin (anadangəlmə
fiziki, psixi xüsusiyyətlərlə) öz inkişa -
fın da nail olmağa can atdığı məqsəd -
ləri, təl ə b ləri şərtləndirən sosial vəziy -
yət lərə müvafiq olaraq yenidən
qurul ması imkanları ilə təyin edilir.
Başqa sözlə desək, zahiri səbəblər
daxili şərt ləri sındıraraq hərəkət edir
[4,s. 359]. 

Aparlımış tədqiqatlar [6;10] gös -
tərir ki, özünütəyinin prosessual və
mərhələli xara k teri var. İnsanın bu
və ya digər həyat sahəsində bu prosesin
öz fərqli cəhət ləri var (Y.A.Klimov,
S.Pryajnikov və b.). Yeniyetmə lərlə
yuxarı sinif şagir dləri nin özü nütəyini
müqayisəsi göstərir ki, yeni -
yetmələrdən fərqli olaraq yuxarı sinif
şagirdlərinin psixoloji xüsusiy yətləri
(zamanın xüsusi şəkildə hiss edilməsi,
müstəqilliyin, iradənin, məq səd yön -
lülüyün formalaşması) ilə və sosial
mühitin təsiri ilə (yeniyetmə hələ
valideynlərindən asılıdır, lakin ar tıq
müstəqilliyə, yaşıdları ilə ünsiyyətə
can atır) səciyyələnən xüsusiyyətlərə
malikdir. Həmçinin habelə yaxınlaşan
məktəbi bitirmə məqamının obyektiv

amili, həyat strategiyasının seçilməsi
zərurəti də onların fərqləndirilməsində
mühüm rol oynayır. Yeni yet mə lər
yuxarı sinif şagirlərinə nisbətən peşə
seçimində sabit xüsusiyyətlərə malik
deyildirlər.

Psixoloji baxımdan özünütəyin in-
san fəaliyyətinin determinasiya siste -
minə aid edilir və şəxsiyyətin motivləri,
məqsədləri, tələbatları, maraqları və
dəyərləri ilə əlaqələndirilir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, insan özünüdərklə
məhdudlaşmamalıdır, o həm də ətraf
aləmi öyrənməli, ona bələd olmalıdır.
Əks halda bu birtətəfli qaydada
özünütəyindir. 

Tədqiqatlar [9, s.195] göstirir ki,
peşə seçimində özünütəyin psixoloji
proses kimi təkcə öz peşə meyllərini
dərk etməsi deyil, həm də məktəb
mə  zu nunun gələcəkdə iş lə mək niy yə -
tində olduğu əmək fəaliyyəti sahəsinin
və ona tələbatının öyrənil məs idir. 

Pedaqoji nöqteyi-nəzərindən özü -
nütəyin şəxsiyyətin uşaq yaşların dan
başlayaraq xüsusi olaraq öyrənməli
olduğu vərdiş kimi başa düşülür [4,
5, 6]. Yəni o bir öyrənmə prosesidir
və onun nəticəsində bacarıqlar,
vərdişlər və biliklər formalaşır. 

Qeyd olunmalıdır ki, özünütəyin
qabiliyyəti özünün bütöv “Mən”
obrazının yarandığı şəxsiyyətin inkişafı
səviyyətində yaranır. Peşə seçimi
özünütəyinin bir növü kimi insanın
qabiliyyətlərinə, meyllərinə, maraqla -

Психолоэийа jурналы 2018, №1

Pedaqoji psixologiya

95



rına uyğun olmalıdır. Yalnız bu halda
fərdin həm şəxsiyyət, həm də peşə
özünügerçəkləşdirməsi müm kün ola-
caq. Buna görə də özünütəyini sosial
fəaliyyətin bu və ya digər növlərinə
öz fiziki, psixi imkanlarının, meyl lə -
rinin dərk edilməsinə başlayaraq
öyrənmək lazımdır. 

Peşə seçiminin pedaqoji metodika -
larına psixoloji testlər (özünü dərk
etmə), özünütəşkil (öz vaxtını idarə
etmək bacarığı, işlərini planlaşdırmaq,
məqsəd qoymaq), özünüinkişaf, özü -
nü təsdiq vərdişlərinin yaranması daxil -
dir. Bunun üçün artıq formalaşmış
şəx  siyyətin (pedaqoqun) köməyi, ha -
be lə şəxsi fəallıq və daxili enerji zəru -
ridir. 

Beləliklə, psixoloji-pedaqoji yanaş -
ma özünütəyinin çox vacib bir aspek-
tini açır. Bu aspekt ondan ibarətdir
ki, özünütəyin erkən uşaqlıqdan
şəxsiyyətin bütün böyümə prosesində
yaranan vərdişdir. Ona sadəcə
özü üçün uyğun olan variantları
seçmək bacarığı daxil deyil, o həm
də özünü dərketmə, özünüinkişaf,
özünütəşkil, habelə özünütərbiyə və
özünütəhsil kimi həyati vacib
təcrübələr sistemidir. Bu anlayışlarda
“özünü” sözü təkcə müstəqilliyi bil-
dirmir, həm də şəx siyyətin şüurlu
şəkildə, hər şeydən əvvəl, öz meylləri -
nin və qabiliy yətlərinin aşkar edilmə -
sinə və həyata keçirilməsinə yönlən -
məsini bildirir.

Tədqiqatlar [1;2;5;6] göstərir ki,
istənilən özünütəyin, xüsusən peşə
özünü təyi ni in san ın yaşadığı konkret
həyat situasiyasından, sosial-iqtisadi
və sosial-mədəni şər  tl ərdən təcrid
edilmiş şəkildə həyata keçirilə bilməz.
Şəxsiyyətin özünütəyin an layışının
mahiyyətinin və məzmunun başa
dü şülməsinə sosioloji yanaşmanın
spesi fikası bununla şərtləndirilmişdir.
Bu hadisə fərdin (onun meyllərinin,
ma raqlarının, tələbatlarının) və
cəmiyyətin (ictimai tələbatlar,
nor malar, mədəni dəyərlər, sosial
şərtlərin, mexanizm lərin uçotu)
şəxsiyyətin maksimum özünüger -
çəkləşdirməsinə yönəlmiş xüsusi
qarşılıqlı təsiri kimi nəzərdən keçirilir.
Özünütəyində xarici amil lər də, yəni
ictimai tələbatlar, normalar, dəyərlər
və müvafiq olaraq onların ötürücüləri,
ifadəediciləri və s. olan amillər az
əhəmiyyət kəsb etmir. Özünütəyin
sayəsində şəxsiyyət bu və ya digər
kiçik birliyin bir hissəsi olmaqla
sosial struktu rda müəyyən yer tutur
[11, s. 47].

Beləliklə, deyə bilərik ki, özünü -
təyin təkcə özünü “təyin” deyil (hərfi
mə nada), həm də eyni zamanda bir
neçə səviyyədə baş verən xüsusi sosial
qarşılıqlı təsir üsuludur. Bu sosial
təsir üsullarını aşağıdakı kimi qrup -
laşdırmaq olar:

1) Özü-özü ilə (burada özünüdərk,
özünüinkişaf – öz fərdi meyllərinin
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başa dü şülməsi vərdişləri vacibdir)
qarşılıqlı təsir;

2) Xarici vəziyyətlərlə (bunlar
sosial status, maddi imkanlar, hər
hansı hadi sə lər, məsələn, məktəbin
bi tirilməsi və ətrafdakıların–valideyn -
lə rin, yaşı d ları  nın, özünütəyin vərdiş -
lə rinin formalaşmasında kömək göstə -
rən pedaqoqların təsiri kimi hallardır)
qarşılıqlı təsir; 

3) Bütünlükdə cəmiyyətlə (fərdi
tələbatların ictimai tələbatlarla uyğun -
laş dırılması əsasında sosial sistemə
daxil olma üsulları sistemi) qarşılıqlı
təsir [9, s.192].

Peşədə özünütəyin müəyyən
peşə cəmiyyətinə daxilolma  prose-
sidir. Burada təkcə konkret əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
şəxsi qabiliy yətlərin deyil, həm də
bu və ya digər peşə sahəsində dəyərlər,
normalar, tələblər və imkanlar haq -
qında adekvat təsəvvürün nəzərə alın -
ması zəruridir. Buna görə də sosioloji
yanaşmada peşə özünütəyini təkcə
fəal şəxsiyyətlə əlaqələndirilmir,
həmçinin bu və ya digər peşənin
seçil məsini əsaslandıran təsirlər sis -
temini təşkil edən xarici amillərin
rolu da vacibdir.

Apardığımız tədqiqat müasir
yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçimi -
nin müəy yən ətalətini də göstərir
(cədvəl 1).

Cədvəl 1
Yuxarı sinif şagirdlərinin 

seçdiyi peşələr

Ekspressiv sorğu göstərdi ki,
yeniyetmə və gənclər arasında daha
geniş yayılmış peşə iqtisadçı və
hüquqşünas peşələridir. Cəmiyyətin
real vəziyyəti ilə tutuşdurduqda əmək
bazarında belə mütəxəssislərin
həddindən artıq çox olması statistik
göstəricilərlə sübut olunur. Bəs nədən
yeniyetmə və gənclər bu sahələrə
üstünlük veririlər? 

Apardığımız təhlillər göstərdi ki,
belə vəziyyətin yaran mas ın ın səbəblə -
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Peşələr Göstərici, %-lə 

Rəhbər, idarəçi
Tibb işçisi, həkim 
İqtisadçı, bank işçisi  
Hüquqşünas, hakim,
prokuror  
Jurnalist 
(piar, reklam) 
Mühəndis  
Memar, dizayner
Proqramçı  
Yaradıcı peşələr
Psixoloq, sosioloq
Filoloq, linqvist,
tərcüməçi 
Bioloq, ekoloq,

kimyaçı 
Servis və turizm
Hərbiçi  
İdmançı 

15 
25
22

27

8 
7
10
5
5
7
8

5

8
2
4



rindən biri yuxarı sinif şagirdləri
tərəfindən konkret peşənin seçiminin
əsaslarında gizlənir. Onların yarısından
çoxu öz seçiminin səbəbi kimi yüksək
əmək haqqını, nüfuzlu olmasını və
qa biliyyətlərinə uyğun olmasını gös -
tərir. Peşənin nüfuzlu olmasına isti -
qa mətlənmək onu bildirir ki, yeniyetmə
daha çox dəbə, bəzi zahiri, “gözəl,
uğurlu həyat” nümunələrinə yönəlir. 

Peşənin nüfuzlu olması mövzusu -
nun özü keçən əsrdə sosioloqları
tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. O
vaxtdan bəri müxtəlif peşələrin nüfuzlu
olmasının məzmunu dəyişmişdir. Bu
gün peşənin nüfuzlu olması təkcə
cəmiyyət üçün faydalılıqla (XX əsrin
ortaları) və yüksək əmək haqqı ilə
(XX əsrin 90-cı illəri – 2000-ci illərin
əvvəlləri) assosiasiya edilmir, həm
də müəyyən şəkildə, həyat tərzi ilə
əlaqəlidir [11, s.45].

Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır
ki, bu gün gənclər bəlkə də onların
ötən əsrin ortalarında və sonunda
yaşayan yaşıdlarından daha mürəkkəb
vəziyyət də dir lər. Müasir cəmiyyət üçün
səciyyəvi olan informasiya məkanının
bolluğu, bir tərəfdən, əlbəttə, seçim
im ka nını genişləndirir, lakin digər
tərəfdən, hələ tam böyüməyən, asanlıqla
təsir altına düşən gənclərin şüuruna
uğurlu, gözəl, yüngül və buna görə də
arzu edilən həyatın süni nümunələrini
təlqin edir. Bütünlükdə yeniyetmələrin
gələcək haqqında təsəvvürləri çox vaxt

onların peşə seçimləri kimi yayğındır.
Gənc lərin çoxunun öz gələcək peşəsi
kimi rəhbər, idarəedici peşələrə üstünlük
verməsi onların özünütəsdiq tələbatı
və ya sıxışdırılmış güc hissinin təzahürü
kimi təqdim etmək olar.

Nəzərə almaq lazımdır ki, kütləvi
informasiya vasitələri və sosial şəbə -
kələr bu gün gənclərin peşə seçiminə
çox güclü təsir edən sahələrdən biridir
və bu təsiri hələ ki, müsbət adlan dır maq
olmaz. KİV-dən başqa, digər amil lər
də mövcuddur ki, peşə seçimi onların
təsiri altında baş verir və onları sxem
şəklində vermək olar Bütün bunlarla
yanaşı yeniyetmələrin peşə seçiminə
əmək bazarının təsirini xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Tədqiqat lar göstərir
ki, yeniyetmələr praktik olaraq isteh -
salatın müxtəlif peşə mü təxəssislərinə
real tələbatları haqqında aydın təsəv -
vürə malik deyillər. Çünki onların
əksəriyyəti işəgötürənlərin tələb etdiyi
peşələri seçməkdə davam edirlər. 

Tədqiqatlar göstərir ki, əmək
bazarının tələbatları ilə əsaslanmayan
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peşə özünütəyini bir sıra hallarda
yeniyetmələrdə peşə sahəsinin seçimi
kommersiya ilə məhdudlaşır. Onlar
hesab edirlər ki, yalnız malları və ya
xidmətləri satmaqla pul qazanmaq
olar (bu zaman söhbət mağazada satıcı
peşəsindən deyil, onun sahibi və ya
iri şöbənin rəhbəri haqqında gedir). 

Yeniyetmələrin əmək bazarı haq -
qında adekvat informasiyanın olma -
ması da əhəmiyyətli dərəcədə müasir
məktəbin mövqeyi ilə müəyyən edilir.
Məktəb praktik olaraq şagirdlərin peşə
özünütəyininin qayğısına qalmır.

Cədvəl 1
Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə

seçiminin səbəbləri 

Q e y d: Cavabların cəmi 100%
artıq dır, çünki respondent bir neçə
cavab variantı seçə bilmişdir. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi peşə
seçimi səbəbləri arasında müəllimin
tövsiyəsini yeniyetmələrin cəmi 12%
seçmişdir. Profil siniflərində təlim
yu xarı sinif şagirdlərinin peşə özünü-
tə yininə böyük təsir etmir, çünki on -
ların fikrincə, təlim əsasən profil fən -
lərin dərindən tədrisi ilə məhdudlaşır
(15 %). Sorğuda iştirak edən yeniyet -
mələrin çox az hissəsi hesab edir ki,
profil təlimi müəyyən dərəcədə onların
peşə seçiminə təsir etmişdir. Bu
qiymətləndirmə onunla izah edilir ki,
tədris prosesində kompleks peşəyönü -
mü işi həyata keçirilmir.

Müəllimlərlə aparılmış soğular
göstərdi ki, müəlimlərin bir çoxu öz
işini dərinləşdirilmiş proqram və
müvafiq ixtisas profilli ali məktəblərə
daxil olmasına hazırlıq üzrə bir sıra
məktəb fənlərinin tədrisinə yönəldir,
bu zaman biliklərin alınmasında yuxarı
sinif şagirdlərinin əksəriyyətinin və
onların valideynlərinin real tələbatı
nəzərə alınmır (müəllif). 

Məktəb peşə özünütəyini vərdişlə -
ri nin yaranması vəzifəsinin həllini
ailənin üzərinə qoyur. Sorğu göstərdi
ki, yuxarı sinif şagirdlərinin 35%
valideynlərin onların peşə seçiminə
böyük təsirini qəbul edir. 

Görünür ki, qalan şagirdlər ailənin,
kütləvi informasiya vasitələrinin, tanış -
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Peşələr Hissə, %

Bu peşə ilə məşğul
olmaq üçün mənim

qabiliyyətim var 
Bu yüksək maaşlı

peşədir 
Nüfuzlu peşədir
Peşə profil təlimi

üzrə alınan
biliklərlə bağlıdır  

İş tapmaq asan 
olacaq  

Bu peşə
nümayəndələrinin

fikri təsir etdi
Valideynlərim 

belə istədi 
Müəllimlər tövsiyə

etdilər  
Bilmirəm  

39

20

16
15

7

7

35

12

2



larının öz seçimlərinə təsirini dəqiq
izləməyərək hesab edirlər ki, onlar
müstəqil şəkildə onların qabiliyyət -
lərinə, habelə nüfuzlu olması və yüksək
əmək haqqı haqqında təsəvvürlərinə
daha çox uyğun olan peşəni tapırlar.
Onlar mahiyyət etibarilə bu iki zid -
diyyətli amili (daxili və zahiri) birləş -
dirməyə necə nail olurlar – bu sual
hələ ki, açıq qalır.

Yeniyetmələrin peşə seçiminin öz
qabiliyyətlərinə uyğun olması barədə
danışarkən çox vaxt az məlumatlı
olduqları konkret peşəni deyil, təhsilin
istiqamətini, məsələn, humanitar, tex-
niki, riyazi və s. nəzərdə tuturlar. Belə
çıxır ki, bir çoxları üçün daha vacib
daxili amil (seçimin fərdi qabiliy yət -
lərinə uyğunluğu) peşə seçimi ilə
bağlı deyil [9, s.191]. Bu onunla izah
edilir ki, yeniyetmələrin peşə seçiminin
motivləri gələcəkdə konkret iş axtarışı
ilə bağlı deyil. Peşə özünütəyini yeni -
yet mənin öz həyatının bu anında oldu -
ğu sahədə, yəni təhsil sistemində baş
verir. Yeniyetmələr məktəbi bitir məyə,
ali təhsil müəssisəsinə daxil olmağa
hazırlaşırlar, daha uzaq perspektiv
üçün isə onların planları qeyri- müəy -
yən qalır. Ali təhsil müəssisəsinə daxil
ol maq, məktəblilərin inkişafının bu
dövründə ali təhsilə münasibət onların
peşə özünü təyinin əsas indikatorlarıdır.

Tədqiqat göstərdi ki, yeniyetmənin
ali təhsilin dəyərini arzu olunan peşə -
nin alınması və karyeranın qurulması

ilə bağlayırlar (65 %). Lakin peşənin
özü əsasən əmək fəaliyyətində özünü -
ger çəkləşdirmək imkanı kimi deyil,
karyera pilləsi ilə irəliləmək üçün
vasitə kimi nəzərdən keçirilir. 

Bir faktı da diqqət mərkəzinə gətir -
mək lazımdır ki, bir çox yeniyetmələrin
təhsil alması və peşə seçimi sanki
paralel gedir. Belə vəziyyət tədqi qat -
çı lar tərəfindən hələ ötən əsrin 90-cı
illərində proqnozlaşdırılmışdı [17].
Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədqi -
qatlar dan 30 ildən çox vaxt keçmişdir
və ölkəmizdə aparılan təhsil islahat -
larına baxmayaraq dəyişikliklər cüzidir. 

Yeniyetmələr əvvəlki kimi nə
ailədən, nə məktəbdən, nə də yaxın -
la rından heç bir dəstək hiss etmədən
öz peşə seçimləri ilə təkbətək qalırlar.
Bu vəziyyətdə belə bir təhlükə möv -
cuddur ki, seçim yanlış ola bilər.
Gələcək mütəxəssisin təliminə dövlətin
vəsaitləri əbəs yerə sərf ediləcək, çün -
ki belə “peşəkar” çox güman ki, öz
ixtisası üzrə işləməyəcək, əgər işləsə
belə, o öz peşə vəzifələrini qeyri-ef-
fektiv yerinə yetirəcək.

Məlum olduğu kimi, dövlət artıq
təhsil sisteminin və əmək bazarının
qarşılıqlı fəaliyyətinin tənzimlənməsi
üzrə bir sıra tədbirlər proqramı həyata
keçirir və təhsil sahəsində dövlət
islahatları, o cümlədən Təhsilin İnkişafı
haqqında Dövlət strategiyası bilabasitə
peşə təhsili sahələrinin genişlən diril -
məsinə ciddi vəzifə kimi qarşıya qoyur.
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Bu baxımdan nəzərə almaq lazımdır
ki, məktəblilərin özünütəyini, hər
şeydən əvvəl, öz qabiliyyətlərinə
müvafiq olaraq seçimdir. Buna görə
də yeniyetmələrə təkcə bu gün cəmiy -
yətdə əmək bazarına münasibətdə ya-
ranan vəziyyəti izah etmək deyil, on-
lara həm də onların fərdi meyllərini
nəzərə almaqla uyğun peşəni seçməyə
kömək etmək lazımdır.

Məktəbdə əvvəlki peşəyönümü sis -
te mini yeni əsasda yaratmaq və əhə -
miy  yətli dərəcədə təkmilləşdirmək la -
zımdır, peşəyönümü sisteminə müəs -
 si sələrin nüma yəndələri ilə görüşlər,
psixoloji testlər, konkret peşənin şəxsiy -
yətin psixi-fizi ki və sosial-mə dəni xarak -
teristikalarına tələbləri ilə mək təblilərin
tanış edil məsi daxildir. Həm çinin mək -
təblilərdə öz meyllərinin və cə miy yə -
tin müxtəlif işçi lərə tələba tı nın daimi
olaraq öyrənilməsi əsasında peşə özü -
nütəyini vərdiş lərin in forma laş dırıl ma -
sının effektiv sisteminin təşkilində
dövlətin, məktəbin, biznesin, ailənin
qüvvələrini birləşdirmək la zımdır.
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Психологические механизмы формирования профориентации 
и самоопределения подростков

Абстракт 

В статье рассматриваются психологические механизмы самоопреде-
ления и профориентации у подростков, определяются направления са-
моопределения этой категории лиц в противоположность ученикам
старших классов, а также фокусируется внимание на факторах, влияющих
на их профессию. Отмечается, что самосознание, самоуверенность,
представления о профессии, советы родителей, предложения учителей
оказывают существенное влияние на выбор направления самоопределения
подростков. Исследование показало, что формирование интереса к ка-
кой-либо профессии зависит от распространения представлений об
этой профессии в обществе. При самоопределении школьников, являю-
щемся их личным выбором в соответствии со своими способностями,
важно не только объяснять ситуацию на рынке труда в обществе, но и
помогать им выбирать профессию, соответствующую их индивидуальным
наклонностям. Данный подход имеет как научное, так и большое прак-
тическое значение в связи с конкретным видом деятельности. В
заключение даются рекомендации по достижению у подростков фор-
мирования правильного отношения к содержанию и социальной значи-
мости профессиональной деятельности.
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Psychological mechanisms of formation of career guidance and 
self-determination among teenagers

Abstract

The article deals with the psychological mechanisms of self-determination
and career guidance of teenagers, also are defined the differences of
self-determination of this person category from the senior classes, and main
attention is focused to the factors affecting on their professions. These
questions as self-conscious, self-confidence, the presentation about the
profession, the parent’s conventions, and the proposals of teachers importantly
influenced on the self-determination of teenagers. The research has showed
that the formation of interests to any profession is associated with the spread
of ideas about this profession in society. In the during of pupils’
self-determination, which appropriate for their own choice, is most important
not only to comment a labor market situation in society, but to choose a
profession that is related to their individual hobbies. There is a scientific
approach, as well as the practical value with a concrete kind of activity. At
the conclusion part of the article, it gave some recommendations for
teenager’s formation of the correct attitude towards content and the social
context of professional activities.

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

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 04 fevral 2018-ci ildə daxil olmuşdur
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