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Yeniyetmələrin milli ruhda tər -
biyəsi, milli xüsusiyyət lər lə

dərindən tanışlığı, həmin xü su-
siyyətlərdən bol-bol bəhrələnməsi
müa sir dövrdə ən aktual məsələ lər -
dən biridir. Milli xüsusiyyətlərin ay dın
qavranılması və düzgün dərk edil mə -
si yeniyetmələrin mədəni sə viy yə sinin
daha da yüksəldilməsinə səbəb olur.
Tarix boyu formalaşmış milli xarak-
terimiz xalqın tanın ma sın da, insanların
bir-birini dərk etməsində, millətlərarası
münasibətlərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Xarakterin özü nəməxsus əlamət -
ləri vardır ki, onlar həmçinin kişilərdə
və qadınlarda müxtəlif çalarlarda
özünü göstərir. Təcrübələr göstərir
ki, yeniyet mə lərin təlim və tərbiyəsində
bu fərqli cəhətlərin nəzərə alınmaması
yəni ailədə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə
qız lara və oğlanlara bu istiqamətdə
fər di yanaşılmaması onların bir şəx -

siy yət kimi formalaşmasında əngəllər
törə dir. Yeniyetmə oğlan və qızlar
bil mə li dirlər ki, onlarda ümumi bir şəx -
siy yət olan bu xarakter əlamətləri
möv cud dur və inkişaf mərhələlərini
keçməli dir. Lakin onlar bunu da
bilməlidirlər ki, kişiyə, oğlana, qadın
və qızlara aid bəzi xarakter əlamətləri
vardır ki, onlar mütləq nəzərə alın -
ma lıdır. Xa rakter əlamətləri çoxdur.
Məlum ol du ğu kimi ayrı-ayrı xarakter
əlamətlərini ifadə edən 4 mindən çox
söz vardır. Onların çoxu olduqca
müxtəlif mənalarda işlənir, hətta bəzən
eyni bir xarakter əlamətini müxtəlif
çalarlarda səciyyələndirilir [3, səh
471]. Məsələn həm kişilərdə həm də
qadınlarda eyni xarakter əlamətləri
olsa da etnopsixoloji baxımdan onların
təzahür formaları, inkişafı və dəyər -
lən dirilməsi demək olar ki, fərqli olur.
Məsələn, övlada olan münasibət qa -
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dınlarda da kişilərdə də mövcuddur.
Lakin burada xarakter əlamətlərinin
fərqini görə bilirik. Qadın 9 ay uşağı
bətnində bəsləyir, qidalandırır, onun
gecə-gündüz əziyyətini çəkir. Ona gö rə
də uşaq ona canından daha əziz olur.
Məhz buna görə də övlada qarşı qadın
ürəyi daha yumşaq, güzəştə ge dən,
sə birli olur, kinli olmur. Qadınlar ki -
şi lərə nisbətən övladlarını daha tez
ba ğışlaya bilirlər. Onları özlərinə yaxın
buraxırlar. Qadınların emosionallığının
xarakter əlamətlərin dən biri də onun
göz yaşlarıdır. Sevi nəndə sevinc göz
yaşları, kədərlənəndə kədər göz yaşları
qan ağlayır. Kişilərdə də belə xarakter
əlamətləri özünü göstərir. Lakin onlar -
da bu əlamətlər nisbətən dözüm lü lük,
iradəlilik və milli-etnik xü su siyyətlərlə
tənzimlənir. Deməli burada da mütləq
milli xarakter öz rolunu oynayır. 

Təcrübələr göstərir ki, xaraker
keyfiyyətlərinin qadınlarda və kişilərdə
formalaşmasının özünəməxsusluğu
milli kökdən, qan yaddaşından, min
illərlə tarixin sınaqlarından çıxan et-
nogen keyfiyyətlərdən qaynaqlanır.
Yeniyetmələr, bütövlükdə Türkdilli
xalqlar bilməlidirlər ki, “Aslanın dişisi
erkəyi olmaz” atalar sözünü qəbul et -
sək də bu bir həqiqətdir ki, qadın
zərif  liyi, incəliyi, qəlbi nazikliyi, tez
incikliyi, küsəyənliyi və başqa əla -
mətləri gözlənilməlidir. 

“Milli xüsusiyyətlərin daşıyıcısı
obstrakt insanlar deyil, müxtəlif cins -

lərə məxsus qadın və kişilər, oğlan
və qızlar olduğundan və hər bir xalqın
müxtəlif cinslərin nümayəndələrinə,
müxtəlif tələblərlə yanaşdığından,
onları müxtəlif cür tərbiyə etdiklərin -
dən milli xüsusiyyətlərin öyrənilməsi,
onun təzahürü, real həyatda öz əksini
necə tapması məhz cinsi tərbiyə, qadın
və kişi münasibətində öz əksini tapır”
[4, s. 45]. Tarixən azərbaycanlıların
milli xüsusiyyətləri elə olub ki, onlar
milli xarakterdə daha çox qadınlarda
qadın, kişilərdə kişi keyfiyyətlərinin
formalaşmasına diqqət yetirmişlər. 

Azərbaycan etnopsixologiyasında
qadın və kişi obrazı dedikdə onların
xa rakter əlamətləri həddindən artıq
qabardılmış şəkildə təsvir olunur. Yəni
onlar qadın və kişi rollarını maksimum
dərəcədə həyata keçirirlər. Azərbaycan
kişi və qadın xarakteri digər xalqlar -
dakı kişi və qadın xarakterindən kəskin
şəkildə fərqlənir. Buradan belə bir
nəticə çıxarılmalıdır ki, kişi və qadın
xarakter əlamətləri bir-birindən kəskin
sürətdə fərqlənirlər. Xarakter əlamətləri
həm kişilərdə həm qadınlarda ümum -
dünya psixoloji fikir tarixində qəbul
edilmiş qanunauyğunluqla izah olunur.
Lakin, hər bir millətin etnik əlamət -
lə rinin təzahüründə, inkişaf və forma -
laş masında etnopsixoloji çalarlar
mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu hal eyni
za manda Azərbaycanlı kişi və qa -
dınlarda da özünü çox bariz şəkildə
göstərir. Müəllimlər, valideynlər, təc -
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rübəçilər və digər təlim-tərbiyə işçiləri
bunları nəzərə almalıdırlar. 

Azərbaycanlılar qızın, qadının əx -
laqi saflığına, mənəvi kamilliyinə tari -
xən kişi ləyaqətinin, namusunun, qey -
rətinin göstəricisi kimi baxmışlar. Öz
şərəfini, namusunu ucuz tutan qızlar
heç vaxt cəmiyyət tərəfindən qəbul
edil məmişdir. Azərbaycan qadını öz
qadınlıq öhdəliyindən başqa ailə həya -
tının memarıdır. O, ailənin sağlamlığı,
bütövlüyü, qorunması üçün hər şeyə
hazırdır və bu yolda bütün çətinliklərə
dö zür. Ailə həyatı qurduqdan sonra
o, ailə ilə bütünləşir, onunla nəfəs
alır. Qadın aktivliyini nümayiş etdirən
ən müxtəlif məqamlar var ki, bu da
yerli mentalitet, adət-ənənələr sarıdan
özünü ən rəngarəng şəkildə büruzə
verir. Azərbaycanda qadın ilk növbədə
ailə ocağının qoruyucusu adı ilə xa -
rak terizə olunur. Azərbaycan qadı -
nına milli mənliyimizdə dərin kök
salmış ənənələr məxsusdur ki, bu
amil özünü tarix boyu göstərib. Nə -
ciblik, xeyirxahlıq, fədakarlıq, mətin -
lik, insanpərvərlik, qayğıkeşlik, qürur,
namus, qadın ləyaqəti, qız isməti və
s. bu keyfiyyətlər Azər baycan qadınına
xas xüsusiyyətlərdir. Ermənistan-
Azər baycan Dağlıq Qarabağ mühari -
bəsində Azərbaycan qadınlarının, qız -
larının erməni vəhşilərinin əlinə keç -
mə sin deyə öznamusunu qorumaq
na minə özünü öldürməsi hamıya mə -
lumdur.

Azərbaycan qadını sadə, əxlaqlı,
öz yerini bilən, qayğıkeşdir. Ailədə
ki şi nüfuzunun təminatçısıdır. Azərbay -
can qadınlarının əsas xüsusiyyətləri
onların sədaqətliliyi, təmkinliliyi, na -
mus luluğu, mərdliyidir. Azərbaycan
xalq yaradıcılığı nümunələrində, qədim
dastanlarımızda yüksək mənəvi si fət -
lərlə səciyyələnən gözəl qadın ob raz -
 larının bədii təsviri verilmişdir. Mə -
nəviy yatımızın təməl kitabı olan “Ki-
tabi Dədə Qorqud” dastanının Salur
Qa zanın evinin yağmalanması boy-
unda Burla Xatun namusunu qorumaq
üçün oğlunun ətini belə yeməyə hazır -
dır. Bu səhnə qadınlarımızın necə dö -
zümlü iradəyə malik olduqlarını gör -
məyə kifayət edər. Duxa Qoca oğlu
Dəli Domrul boyunda Dəli Domrulun
qadını ərinin yerinə Əzrayıla öz canını
vermək istəməsi yüksək sədaqətin
göstəricisidir. 

Uşağın gələcək kişi və qadın kimi
for malaşmasının əsası ailədə qoyulur.
Oğlan və qızlar doğulduqları gündən
gələcək kişi və qadın rollarına hazırla -
nır, rollara uyğun onlara milli xarakter
keyfiyyətləri aşılanır. Oğlan uşaqlarına
kişi dəyanəti, qeyrəti, cəsurluq, mərd -
lik, alicənablıq, igidlik kimi milli xa-
rakter əlamətlərinin aşılanmasında
ata lar daha çox rol oynayırlar. Azərbay -
canlı ata ilk növbədə oğluna kişilik,
bü tövlük, namusluluq, Vətən təəssüb -
küş liyi, milli ləyaqət aşılamalıdır.
Azərbaycanlı oğul cəsur, mərd olmalı,
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anasının, bacısının namusunu qoru -
malı, Vətənin mübariz əsgəri kimi
yad ellilərdən qəhrəmanlıqla müdafiə
etməlidir [5, s.75-76]. 

Azərbaycan psixologiyasında qadı -
nın qonaqpərvərliyi ailə üçün, kişi
üçün, yaxın çevrə üçün hər zaman
əvəz  siz olmuşdur. Qonaqpərvər qadın
ailənin şərəfi, rifahı, xeyir-bərəkəti,
kişinin həyat uğuru sayılır. Yalnız Azər   -
baycan xalqının qonaqpərvər olduğunu
söyləsək, əlbətdə, bu düzgün olmaz.
Axı, başqa xalqlar da bu xü susiyyətdən
məhrum deyildir. Ancaq qonaqpər -
vər lik müxtəlif xalqlarda müxtəlif
for malarda təzahür edir. Q.Qa sım za -
dənin dediyi kimi, ukra niynalı ev
sahibi ilə azərbaycanlı ev sahibi bu
keyfiy yəti hərəsi özünəməx sus tərzdə,
öz ənənələri ilə, öz vər diş   lərinə, milli
mərasimlərinə uyğun bü ruzə vercəkdir
[6,s.147].Burada mütləq milli çalarlar
özünü göstərə cəkdir. Qonaqpərvərlikdə
də Azərbay can ça ları seçiləcəkdir. Əsl
azərbay canlı qo nağı heç zaman ac
yola salmaz. Öz evin də çörək olmadığı
halda, qon şu dan borc alar, bunu heç
qonağa bil dir məz. Evdə qalan qonaq
pis adam da olsa, ev sahibi ona əl qal -
dır maz. Bütün bun lar Azərbaycan
xarakterində kövrəklik dən, daxili mə -
də niyyətdən irəli gəlir. 

Qızlarda oğlanlarla bərabər forma -
laş dırılan mərdlik, cəsurluq kimi milli
xarakter əlamətləri azərbaycanlıların
so sial mühiti və psixologiyasının əksi -

dir. Bu etnos daxilindəki cinslər arası
mü nasibətləri göstərir. “Aslanın erkəyi
dişisi olmaz” ifadəsi Azərbaycan milli
şüu runun qadına verdiyi dəyərdir. Hə -
qi qətən də xalqımız qadına və qadın lı ğa
böyük hörmətlə yanaşmış, onun şərəf
və namusunu, ləyaqət və mən liyini uca
tutmuş, ölməz Hüseyin Cavidin yazdığı
kimi, “sürüklənən bəşə riyyət qadınla
yüksələcək” inam və etiqad göstərmişdir. 

Xalqımızın qadın haqqında min
illərin sınağından çıxmış təmiz duyğu
və düşüncələri, ədəbi-mənəvi, icti-
mai-fəlsəfi abidələrimizdə mühafizə
edilmiş mənəviyyatımızda, etnik baxış -
larımızda qiymətli bir miras kimi qo-
runub saxlanılmışdır. S.Rəhimovun
“Şamo” romanında Şamo yoldaşlarının
yanında bacısı Gülsənəmin cəsarət li -
liyi, canavarı öldürməyə özündə qüv -
 və tapması ilə fəxr edir. Ancaq bacı -
sı nın gözəlliyi haqqında o, danışa
bilməz. Kiçik bir misal: “Görün mənim
bacım necə də gözəldir” söyləməz.
Əgər romanda belə bir epizoda rast
gəl  səydik, təbii ki, bunun milli psixolo -
giyamıza yad olduğunu düşünərdik. 

Azərbaycan milli şüurunda kişi
mərd, ləyaqətli, zəhmətkeş, sözübütöv,
dürüst olmalıdır. Azərbaycan milli
kişi xarakterinə nəzər salmaq üçün
də oğuzlara müraciət edəcəyik. Burada
igidlər mərd, qorxmaz təsvir olunur.
Onlar üçün sədaqət, dostluq, yoldaşlıq
xarakterikdir. Dastanda Qazan xanın
Beyrəyə görə dayısı Aruzu öldürməsi

Психолоэийа jурналы 2019, №1

P.Z.Əliyeva

6



yoldaşlığa, dostluğa verilən yüksək
də yərin göstəricisidir. 

Dədə Qorqud dünyasının əxlaq
nor maları, mərdlik, ləyaqət, namus,
şərəf, nəciblik anlayışları azərbaycanlı
psixologiyasının, xarakterinin təməli -
dir. Zaman-zaman dəyişən, zənginlə -
şən, bəziləri itib batan bir çox keyfiy -
yət lər əsasən sabit qalmış, bu günü -
müzədək gəlib çıxa bilmişdir. 

Xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbi at
götürmək üçün dağlardan kəndə düşür.
Atın sahibi onun niyə gəldiyini bilmir
və ona bir Allah qonağı kimi yemək
təklif edir. Lakin Nəbi imtina edir.
Sə bəbini soruşanda deyir: Mən bura
sizdən bu atı aparmaq üçün gəlmişəm.
Çörək kəssəm gərək aparmayam. Bu
kiçik məqam əslində sədaqətliliyin,
kəsdiyi çörəyə, verdiyi vədə xilaf çıx -
ma maq kimi xarakterlərin üstünü açır.

İ.Şıxlı Cahandar ağa obrazı ilə
Azərbaycan kişisinin ailədə hökmünü
verməyə çalışmışdır. Cahandar ağa
bü tün ruhu, varlığı ilə milli adət-
ənənələrə, milli-əxlaqi dəyərlərə bağ -
lıdır. Onun əxlaqi meyarını səciyyələn -
dirən üç amil qabarıq əks olunub: pa-
paq, arvad və at. Lakin bu amillər
Ca  handar ağa üçün zahiri səciyyə da -
şımır, onun namus anlayışının mahiy -
yə tini təşkil edir. Milli xarakter kimi
Cahandar ağanın daxili-mənəvi dünya -
sını səciyyələndirən əsas keyfiyyətlər -
dən biri onun mərdliyi və kişiliyi ilə
bağlıdır. Cahandar ağa Azərbaycan

milli xarakterini ifadə edən rəmzi,
ümu miləşdirici bir obrazdır. Bu obrazın
davranış və xasiyyəti əsl azərbaycanlı
kişi sinin mentalitet keyfiyyətlərini
özündə cəmləşdirir: mərddir, qeyrət -
lidir, igiddir, sərt və sözübütövdür.
Şə rəf və heysiyyət hissi onda çox
güc lüdür. Bunlar azərbaycanlı kişisi
üçün bütün tarix boyunca səciyyəvi
cizgilərdir. 

M.İbrahimovun “Böyük dayaq”
romanındakı Rüstəm sürətinə diqqət
yetirək. Onun xarakterində həm ulu
babalarımızdan qalan gözəl və zəruri
keyfiyyətlərə həm də müəyyən mühafi -
zəkar cəhətlərə rast gəlirik. Bu sürət
tipik azərbaycanlı sürətidir. Rüstəm
kişinin təsəvvürüncə, qadın heç vaxt
kişiyə göstəriş verməməlidir. Ərindən
icazəsiz bir iş görməməlidir. Buna
görə də Rüstəm kişi Mayanın davranı -
şından narazı qalır. Mayanın kiminsə
atına və ya maşınına minməyi onun
heç xoşuna gəlmir. Qeyd etmək la -
zımdır ki, bu hərəkətlər Qaraşın da
xoşuna gəlmir. Rüstəm kişi hesab edir
ki, ailədə hamı kişiyə tabe olmalı,
onun bir sözünü iki etməməlidir. Bu
münasibət, sözsüz ki, milli psixolo -
giyamızdan irəli gəlir.

Milli xüsusiyyət-millətin xarakteri,
mədəniyyəti, məişəti üçün tipik
xüsusiyyətdir. Ancaq bu heç də o de -
mək deyildir ki, hər bir milli xüsusiyyət
milli kollektivin bütün nümayəndə -
lərinin xarakterində mütləq özünü
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göstərir. Milli xarakter hər bir fərdin
xarakterində tam ifadəsini tapa bilməz,
çünki insanın müəyyən etnik ümumi -
liyə mənsubluğu həmin ümumiliyin
bütün səciyyəvi cəhətlərini özündə əks
etdirməsi demək deyildir. 

S.Rəhimovun “Şamo” romanındakı
yasavul Kəlbalı sürətinə diqqət gətirək.
Yasavul arvadı Göyərçinin Maro ilə
olan əlaqəsindən şübhələnir. Ancaq
gördüyümüz kimi, ürəyində iztirab
çəkməklə kifayətlənir. Göyərçini və
Maronu qətlə yetirmək fikrinə düşmür.
Onun bu işi görməyə iradəsi çatmazdı.
Buna görə, el-oba ona pis münasibət
bəsləyir, onu biqeyrət hesab edirlər.
Çünki bu mühitin nəzərində aldadılmış
ər yalnız günahkarları qətlə yetirməklə
bu ləkəni yuya bilər. Ancaq gördüyü -
müz kimi bu mühitdə yasavul Kəlbalı
kimi adamlara da rast gəlmək olur. 

Azərbaycan Avropa və Asiyanın
qov şağında yerləşir və xalqımızın
milli xarakterində hər iki sivilizasiya -
nın təsirini görmək olur. Azərbaycanın
ailə həyatında, ictimai həyatında heç
vaxt qadına yuxarıdan aşağı baxıl -
ma mış, hər zaman hörmət edilmişdir.
Tədqiqatlar göstərir ki, azərbaycanlı
xarakteri sırf şərq yaxud qərb standart -
larına uyğun gəlmir. Azərbaycanda
qərb ölkələrindən əvvəl ilk dəfə qa -
dınlara seçki hüququnun verilməsi
buna nümunədir. Amma şərq psixolo -
giyasının əlamətləri daha çox sezilir.
Ümumiyyətlə, azərbaycanlı paternalist

cəmiyyətin tipik nümayəndəsidir. Pa-
ternalist cəmiyyətdə özünüdərkin “mən
kişiyəm” xüsusi tipi fəaliyyət göstərir.
Oğ lan uşağı bu özünüdərk tipi ilə dün -
 yaya gəlir və kiçik yaşlarından öz ətra -
fında qohum-əqrabanın münasi bə tinin
yaratdığı xüsusi auranı hiss edir və
ömür  lük bu auranın təsiri altında qalır.
Qadın paternalist həyat tərzinə baxma -
yaraq ənənəvi azərbay canlı ailəsində
spesifik mental missi yanı həyata ke -
çi rirlər. Azərbaycan lıların ailə mühiti
ar xaik matriarxatın qalıqlarına söykə -
nir. Qadının ailənin təşkilində və ənə -
nənin qorunub saxlanmasında rolunu
dərk etmək üçün qızın dünyaya gəlmə -
sindən anaya çevrilənə qədər keçdiyi
mərhələləri izləmək lazımdır. Ənənəvi
ailədə qız gəlin qismində dünyaya
gəlir və ona bu istiqamətdə xüsusiy-
yət lər tərbiyə edilir. Ona ailə həyatı
üçün lazım olan bütün xüsusiyyətlər
tərbiyə olunur və buna ətrafdakılar
tə rə findən daim nəzarət olunur. 

Azərbaycanlı xarakteri özünəməx -
sus xüsusiyyətləri ilə seçilir. Rus səy -
yahı və etnoqrafı V.L.Veliçkonun sözü
ilə desək: “ azərbaycanlıların damar -
larından nəciblik qanı axır, onlar tə -
biə tən xeyirxah, mərd, genişqəlbli və
alicənabdırlar” [1, s. 124]. 

Milli xarakterin yeniyetmələrin
for malaşmasındakı rolundan danışar -
kən xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
bu, eyni zamanda, milli ruhun, milli
şüurun, qan yaddaşın, soy kökün for -
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malaşması deməkdir. Yeniyetmə və
gəncləri milli adət-ənənlər ruhunda
tərbiyə etmək və bu yolda onlara Və -
tən məhəbbəti aşılamaq ən önəmli
missiyalardan biridir. Xalqın etnik
xüsusiyyətləri, onun minilliklər boyu
hansı yol keçməsindən, nə kimi adət-
ənənəsi olmasından, maddi və mənəvi
mədəniyyətindən, folklorundan, musi -
qisindən, tərbiyə ənənəsindən asılıdır.
Yeniyetmələrin formalaşmasında tər -
biyə ilə bağlı diqqətə layiq fikirlər dən
biri “xalqın tipik tərbiyə üsulları, etnik
ümumiliyi, etnosun psixologiya sını for -
malaşdırır” fikridir [5, s. 31-32]. 

Ulu öndərimiz də yeniyetmələrin
formalaşmasında milli xarakterin va-
cibliyini vurğulayaraq qeyd edir ki,
xalqımızda milli ləyaqəti, milli mənliyi
daha da gücləndirmək, ana dilimizi
inkişaf etdirmək, millətimizi şanlı
keçmişinə, soy-kökünə qaytararaq
dirçəltmək, eyni zamanda zəngin bədii
irsimizi, mədəniyyətimizi, incəsənəti -
mizi, tariximizi, adət-ənənlərimizi
yaşadaraq gələcək nəsillərə ötürmək
hər birimizin müqəddəs borcudur.
Milli-mənəvi dəyərlər bizi fomalaş -
dı ran, inkişafa yönəldən rəftar norma -
la rıdır. Azərbaycan xalqı yaşadığı,
qoruduğu və təbliğ etdiyi bəşəri ideya -
ları, adət-ənənləri, milli xüsusiyyət -
ləri, milli xarakteri ilə hər zaman di -
gər xalqlar arasında xüsusilə seçil -
miş dir. Yeniyetmələrin təlim-tərbiyəsi
zəngin milli irsimizə, xalqımızın soy-

kökünə, tarixinə, keçmişinə, adət-ənə -
nələrinə söykənərək aparılmalıdır. Bu
problemin vacibliyi onunla bağlıdır ki,
milli dəyərlərimiz bizim bir xalq kimi
formalaşmağımıza böyük təsir göstə -
rərək bizim bir millət kimi var olma-
ğı mızın əsas atributu rolunda çıxış edir. 

Azərbaycan cəmiyyətində kişi və
qadın xarakteri üçün müəyyən rol
göz ləmələri mövcuddur. Qadının səli -
qəliliyi, mehribanlılığı, ünsiyyətcilliyi,
namusluluğu, abırlılığı daim diqqət
mərkəzində olur. Onun tam sərbəstliyi
qəbul edilmir, müəyyən mənada o
hə mişə idarə olunur. Qadının ailədə
və cəmiyyətdə kişi nüfuzunu qeyd-
şərt siz qəbul etməsi onun müsbət cə -
həti kimi dəyərləndirilir. Müasir dövrdə
qadınların elm, təhsil alması və iş hə -
yatlarını qurması onların milli xarak -
te rində müəyyən dəyişikliklərin yaran -
masına səbəb olmuşdur. Onlarda sər -
bəstlik, özünəinam artmışdır. Karyera
qurmasına baxmayaraq Azərbay can
qadını milli dəyərlərdən imtina etməz,
lazım gələrsə bu dəyərlər üçün
karyerasından imtina edər. Onlar həm
karyerasını davam etdirir həm də ailə -
can lılığı, qonaqpərvərliyi və təvazö -
karlığı ilə seçilirlər. Azərbaycan qadını
bütün xüsusiyyətləri ilə bəşəriyyətin
qadın dəyərlərinin ən gözəl daşıyıcı -
larındandır. 

Qadın və kişi cəmiyyətin təbiətə
bəxş etdiyi ən ülvi varlıqlardır. İlahi
onları xəlq edəndə onlara ümumi mə -
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nəvi-psixoloji baxımdan fərqli xüsu-
siy yətlər də bəxş edib. Yəni kişiyə
ayrıca olaraq elə etnopsixoloji keyfiy -
yətlər verib ki, onlar qadınlarda olsa
da onlarda fərqli cəhətdə özünü gös -
tərir. Müasir dövrdə qadınlarla bərabər
kişi xarakterində də müəyyən dəyi -
şiklik baş verir. Azərbaycan kişi xa-
rakteri sərtliyindən bir az daha müla -
yimləşməyə doğru gedir. Bəzi məsə-
lələrdə bunu müsbət, bəzi məsələlərdə
isə mənfi hal kimi qeyd etmək olar.
İn diki dövrdə sözübütövlülüyün zəif -
ləməsini bunun mənfi nəticəsi kimi
götürmək olar. Gənc qızların isə son
zamanlar daha çox kişi xarakterində
böyüdülməsi və kişi kimi davranma
hallarına rast gəlinir. Çalışmaq lazımdır
ki, bu hallar aradan qaldırılsın. Azər -
bay can kişi və qadın xarakterlərinə
milli xarakterin əsası olaraq xüsusi
diqqət yetirilməlidir. Bu gün ailələ ri -
mizin ən ümdə vəzifəsi yeniyetmələri -
mizin Azərbaycan xalqına xas olan
milli-mənəvi ənənələr əsasında tərbiyə
edilməsi ilə bağlıdır. Bu gün təhsil,
təlim, onun məzmunu milli xarakte -
rimizə əsaslanmalıdır. Mənbə isə “Ki-
tabi Dədə Qorqud”da, Nizaminin

Xəmsəsində və digər bu kimi əsərlər -
dədir. Zamanın gərdişiylə təbiətimizə
kök atmış bir çox nöqsan, yaramaz-
lıqlardan bu yolla xilas ola bilərik. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВA ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИСУЩЕ МУЖЧИНАМ И 

ЖЕНЩИНАМ У ПОДРОСТКОВ

Парвин Алиева
Абстракт

Различие между эмоциональными формами социальных ролей, фор-
мами действий, поведенческими и гендерными особенностями, несо-
мненно, связано с восточной культурой, в том числе с азербайджанским
обществом. Мужские и женские роли являются относительными, что
означает, что эти роли различны в каждом обществе. Лица находятся
под влиянием гендерной системы с момента их рождения. Церемонии,
предметы, взятые у них в первый день, и способ их поведения, осу-
ществляются под влиянием таких сексуальных ролей, и учитывается
гендерная система. В семействе образовательного процесса система
образования (преподаватели и учителя в детских учреждениях), культура
(книги и средства массовой информации) – это место, где формируются
нормы детского мозга, формулируются определенные правила поведения
и подразумеваются, что они «благородны» мужчин "и что такое"
настоящая женщина". Из этого следует, что гендерная система оказывает
большое влияние на сохранение, формирование и укрепление нацио-
нальных характеристик, в частности национального характера.

PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF THE FORMATION OF SIGNS 
OF NATIONAL CHARACTER ARE INHERENT IN MEN AND 

WOMEN IN ADOLESCENTS

Parvin Alieva
Abstract 

The distinction between emotional forms of social roles, forms of action,
behavioral and gender is undoubtedly akin to the Eastern culture, including
the Azerbaijani society. Male and female roles are relative, meaning that
these roles are different in each society. Individuals are influenced by the
gender system since their birth. The ceremonies, items taken from them on
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the first day, and the manner in which they behave, are carried out under the
influence of such sexual roles, and the gender system is taken into account.
In the education process family, education system (educators and teachers in
child care institutions), culture (books and mass media) are the place where
the norms of the children’s brain are shaped, formulate certain behavioral
rules, and imply that they are «noble men» and what the «real woman» is. It
follows from this that the gender system has a great impact on the preservation,
shaping and strengthening of national characteristics, in particular the
national character.

Məqalə ADPU-nun yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının iclasında
mü zakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №07)

Rəyçi R.H.Qədirova, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Məqalə redaksiyaya 05 fevral 2019-cu ildə daxil olmuşdur
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Ailə, nigah münasibətləri bir
qadın və bir kişinin könüllü

ola  raq birgə yaşayışa razılıq verməsi
və vəfa, sədaqət andı içməsi ilə başlar.
Ailədə xəyanət cox ciddi psixoloji trav -
 ma yaradaraq ailənin dağılmasını şərt -
ləndirən bir problemdir. N.Z.Çə ləbiyevə
görə “Xəyanət istənilən insan, istənilən
ər-arvad ittifaqı üçün amansız sınaqdır.
Buna yüngül və əhə miyyətiz münasibət
bəsləyən istə nilən şəxs ya heç kim sev -
mir, ya da ümumiyyətlə, sevgi hisslə-
rin dən məh rumdur” [1, s.363]. Xəyanət
iki qütblü prosesdir; burada xəyanət
edən-aldadan və xəyanətə uğrayan-
alda dılan tərəflər vardır. Xəyanət al-
datma öncəsi və son rasında aldadan
və aldadılanın ya şantıları, psixologiyası
baxımından mürəkkəb keçən bir dö -

nəm dir. Xəyanət problemi bəşər cəmiy-
yətinin-insanlığın yaranması ilə mey-
dana çıxmışdır. Bü tün tarixi dövrlərdə
ailə-nigah mü na sibətlərində mənfi abu-
hava yaratmış olan xəyanət problemi
nəsillərcə davam edərək bugünümüzdə
də aktual olan bir məsələyə çevrilmişdir.
Məhz buna görədir ki, xəyanət mövzusu
ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif səpgidə
folklor nümunələri yaranmışdır. Xəya -
nət müasir dövrdə toplumu düşün dü -
rən, cəmiyyətin maraq obyektində olan
bir problemdir. Bugün sevgi, xə yanət
mövzularında filmlərin çəkilmə si, mə -
lu matların yazılması və ötürülən infor -
masiyanın cəmiyyətdə böyük maraq
doğurması bütün bu de yi lənləri təsdiq
edir. Lakin önəmli olan cəhət budur
ki, bugün artıq xəya nət probleminə
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cə miyyətin münasibəti, ictimai baxış
forması bir qədər də yişmişdir. 

Bugün müasir insanların şüuraltın -
da dəyisikliklər baş vermişdir. Müasir
cəmiyyət sanki duyarsızlaşaraq, hər
cür mənfi sitüasiyaya qarşı laqeyd
mü nasibət göstərən bir topluma çevril -
mişdir. Əvvəllər xəyanət, namussu-
zluq, şərəfsizlik deyə anlayışlara qarşı
insan ların şüuraltında kodlanmış,
sosial izolə edilmiş normalar – müna -
sibət var dı. Bu münasibət ictimai qı -
nağı yaradaraq ailələrdə neqativ halla -
rın qarşısını almağa yönəlmişdi. İc-
timai normalar qorunur və bu norma -
lara ciddi şəkildə əməl olunurdu. Ic-
timai qınaq çox güclü təsir qüv və -
sinə malik idi. İndi sanki hər sey adi-
ləşmiş, icti mai qınaq azalmışdır. Çünki
insanlar artıq hər gün xəyanət halları
ilə bağlı müxtəlif xəbərlər eşidirlər.
Sosial şəbəkələrdə müxtəlif xəbər
saytlarında yayılan bu cür neqativ
infor masiyalar insanların xəynətə
qarşı münasibətini adiləşdirmişdir.
Bu fikri “ Qulaq gündə bir söz eşit -
məsə kar olar” el misalı nü munəsində
fərqli formada “qulaq gündə bu möv -
zuda söz eşitməkdən artıq kar olmuş”
kimi də şərh etmək olar. Çox eşitmək -
dən kar və lal olan top lum bugün
hər cür neqativ hadisə lərə qarşı “nəyi -
mə lazım” düşüncəsi ilə cavab verir.
“Hami xəyanət edir, mən də etsəm
nə olacaq ki?” fikrini qəbul edən
müasir cəmiyyət bugün xə yanəti, ailə -

də sədaqətsizliyi dəstək ləmiş olur.
Bununla yanaşı bugün çəkilən serial -
ların əksəriyyətində aldatma – xəyanət
səhnəsi çoxdur, bu da dolayısı yola
topluma təsir göstərir. 

Müasir cəmiyyətin əsasını təşkil
edən tələbə gənclərin bu mövzu ilə
bağlı münasibəti xüsusilə önəmlidir.
Ailədə xəyanət və onun nəticələrinə
qarşı müasir tələbə gənclərin fikri,
dü şüncə tərzi on il əvvəlki gənclərin
düşüncə tərzi ilə nə dərəcədə uzlaşır?
Ailə-nigah münasibətlərini kökündən
sarsıdan, boşanma ilə nəticələnən xə -
ya nətə bugün müasir tələbə gənclərin-
qızlar və oğlanların münasibəti, yanaş -
ma tərzi fərqlidir. Təəssüfedici haldır
ki artıq ailə, ailədə kişi və qadın mü -
na sibətləri, gender rolu və s. ilə bağlı
ənənəvi dəyərlər bir qədər öz təsir
qüvvəsini itirmişdir. Bugün informa -
siya qloballaşmsının təsiri ilə dəyər -
lərin inteqrasiyası baş verir. Bugün
tələbə gənclərin Avropa ailə modeli,
ailədə gender bərabərliyi, xəyanət və
xəyanətə qarşı tərəflərin düşüncə və
davranış tərzi ilə bağlı çox geniş
məlumatı vardır. Saysız-hesabsız tele-
viziya kanallarının olması və müxtəlif
xalqların ailə dəyərlərini əks etdirən
filmlərin, verlişlərin nümayişi tələbə
gənclərin bu istiqamətdə çox asanlıqla
informasiya qəbul etməsini təmin edir.
Nəticədə isə inteqrasiyalaşmış düşüncə
tərzinə malik yeni gənc nəsil forma -
laşır. 

Психолоэийа jурналы 2019, №1

Z.F.Musayeva

14



Ənənəvi ailələrdə kişi və qadının
cəmiyyətdə statusu, vəzifə və öhdə -
lik ləri, gender rolu və s. ilə bağlı
dəyərlər tərəflərin xəyanətə qarşı mü -
na sibətinə təsir edirdi. Ənənəvi ailələr -
də kişi mövqecə qadından üstün, ailə -
də əsas söz sahibi olmaqla, ailənin
namus və şərəfinə görə daha çox mə -
suliyyət daşıyırdı. Əgər kişi xəyanət
edərdisə, bu onun kişilik xarakteri ilə
əlaqələndirilib toplum olaraq ona haqq
qazandırılırdı. Xəyanət kişiliyə yara -
şan, kişinin qüruruna, şərəfinə uyğun
bir hal kimi dəyərləndirilirdi. Dini-
nöq teyi nəzərdən bir kişinin dörd qa -
dınla evlənmək haqqının olması, siğə
etmək və s. kimi dini qaydaların hök-
mü də ailədə kişi xəyanətinə bəraət
qazandırırdı. Ənənəvi ailə modelində
qadına qarşı münasibət isə tamamilə
fərqli idi. Qadının əsas vəzifəsi ailə
qayğıları ilə məşğul olmaq hesab olu -
nur du. Cəmiyyətin kişi xəyanətinə
münasibəti, ictimai təzyiq forması qa -
dın ları buna göz yummağa, təmkinli
olmağa, xəyanəti qəbul etməyə vadar
edirdi. Qadın xəyanəti isə həmişə
mənfi qarşılanmış və bu qadın adına
yaraşmayan, əxlaqsız bir davranış ki -
mi dəyərləndirilmişdir. Qadın xəya -
nəti, hətta, onun ailəsinə, qohumlarına
yaxılan qara ləkə hesab olunurdu. Bu
səbəbdən də heç kim o qadının övlad -
ları, yaxınları ilə qohum olmaq istə -
məzdi. Atalarımızın söylədiyi “Ana
gə zən budağı bala budaq-budaq gəzər”

misalı məhz bu mənada işlənmişdir.
Kişi xəyanətinə nisbətən qadın xəya -
nəti toplum tərəfindən şiddətli şəkildə
pislənilmişdir. Bu bəzən isə xəyanətin
bədəli olaraq qadının həyatına sui-
qəsd edilməsi ilə nəticələnirdi. Gender
aspektində xəyanətə dair ictimai qınaq
və təzyiq formasını özündə əks etdirən
ümumiləşmiş normalar qorunaraq
nəsildən-nəsilə ötürülmüşdür. 

Qloballaşma ilə xarakterizə olunan
müasir dövrdə kişi və qadın xəyanəti,
bununla bağlı ənənəvi dəyərlər bir
qə dər deqradasiyaya məruz qalmışdır.
İnformasiya və kommunikasiya tex -
nologiyalarının sürətli inkişafı nəticə -
sində inteqrasiyalaşmış düşüncə tərzinə
malik yeni toplum formalaşdırmışdır.
İctimai həyatın bütün sahələrində
olduğu kimi bugün ailə instutunda da
müəyyən dəyişikliklər baş verir. Artıq
müasir tələbə gənclər ənənəvi ailə
modeli, ailə dəyərləri, ailədə gender
rolu və icrası ilə bağlı yeni təsəvvürlərə
malikdir. Formalaşan yeni təsəvvürlər
müasir ailə modelini, müasir ailə
dəyərlərini yaratmışdır. Bu dəyərlərin
təhlili göstərir ki, tələbə gənclərin
ailə  də xəyanət, xəyanət edənin cinsi,
xəyanətin ailə-nigah münasibətlərinə
təsiri və s. ilə bağlı yeni münasibəti
for malaşmışdır. 

Müasir tələbə gənclər bugün qadın
və kişi bərabərliyinə xüsusi önəm ve -
rirlər. Onlara görə cəmiyyət ailədə
xə yanət problemini gender aspektində
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bərabər dəyərləndirilməli, xəyanət
həm kişi həm də qadın adına yaraşma -
yan mənfi xarakter əlaməti kimi qəbul
edilməlidir. Ailədə kişi və qadının
öh dəlikləri, gender rolunun icrası bə -
ra bərlik şərtlərinə uyğunlaşmalıdır.
Bugün tələbə gənclər qadının vəzifə -
sinin yalnız ailə qayğılarından ibarət
olması fikri ilə razılaşmır. Onlar dü -
şünürlər ki, müasir qadın ailədə kişi
ilə eyni səviyyəli mövqeyə, söz haq-
qı na sahib olmalıdır. Ailədə bütün
mə  suliyyət və öhdəliklər yalnız qadının
çiyinlərinə düşməməli, qayğılar bə -
rabər şəkildə bölüşdürülməlidir. Bugün
tələbə gənclərin təsəvvüründəki müasir
ana modeli savadlı, kariyerasını qur -
muş, haqq və hüquqlarını bilən, güclü
xarakterə malik qadındır. Onların fik -
rincə, müasir qadın sərbəstdir, azad -
dır və ənənəvi ailələrdəki kimi basqı,
təzyiq altında əzilməyə, həd din dən
çox yüklənməyə qarşıdır. Ailə də müs -
bət psixoloji iqlimin, ailədaxili münasi -
bətlərin qorunmasında qadınla bərabər,
kişi də eyni dərəcədə cavabdehlik
daşıyır. Müasir tələbə gənclər ailədə
kişi xəyanətini, qadın xəyanəti qədər
pisləyir, ailənin dağıl masında hər iki
tərəfi eyni dərəcədə günahkar hesab
edirlər. Müasir tələbə gənclər ailənin
dağılmasında xəyanəti əsas təməl
problem olaraq görürlər. Tələbə qızlar
ailədə kişi xəyanətinə qarşı barışmaz
mövqedədirlər. Forma sın dan asılı ol-
mayaraq əgər ailədə xəyanət baş verib -

sə nigah münasibət lərini davam etdir -
mə yin mənasız oldu ğunu düşü nürlər.
Onlar ənənəvi ailələrdə olduğu kimi
qadının ailəsini qorumaq üçün kişi
xə yanətinə göz yummasını, buna görə
dözümlü olmasını qətiyyən qəbul
etmirlər. Tələbə qızlara görə bu cür
hal baş verərsə buna səbr et mək olmaz.
Bugün boşanmaların, na ta mam ailə -
lə rin sayının artması səbəb lərdən biri
də budur. Tələbə oğ lan lar da ailə də
xə ya nət məsələsinə ciddi önəm verir,
gender olaraq kişi və qa dın xəyanətini
eyni səviyyədə dəyər lən dirmirlər. On-
lara görə kişi xəyanə tini bağışlamaq
mümkündür, qadın xəyanəti isə əhv -
edil məzdir. 

Bugün xəyanət probleminin gender
aspektində analizi cins olaraq kişi xə -
ya nətinin qadın xəyanətindən üstün
ol  ması faktını təsdiq edir. Bugün qadın
xəyanətinə cəmiyyətin münasibətin -
dəki sərtlik, ictimai qınaq bir qədər
azal mışdır. Yəni ailədə qadın xəyanəti
baş veribsə, burada səbəbkar həm də
onun həyat yoldaşı, kişidir. Ailədə
xə  ya nət artıq qarşılıqlı öhdəliklər for -
ma sında dəyərləndirilir.

Xəyanətin ailə bağlarını sarsıtması,
ailəni böhran vəziyyətinə gətirərək
da ğılmasını şərtləndirməsi faktdır.
Gender aspektində tələbə gənclərdə
ailədə xəyanət, onun səbəbləri, forma -
la rı, xəyanətə uğrayan və xəyanət
edə nin psixoloji durumu, davranışları,
xəyanətin nəticəsi və həlli yolları
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haqqında düzgün təsəvvürlər formalaş -
dı rılmalıdır. Bu yolla gələcəkdə qu-
rulan ailələrin xəyanət səbəbindən
dağılmasının qarşısını almaq mümkün -
dür. İlk öncə tələbə gənclərə xəyanət
məvhumu, onun mahiyyəti izah edil -
məlidir. 

Xəyanət nigahda olan kişi və ya
qa dının əks cinsdən olan başqa biri
ilə hər cür yaxınlaşması, münasibət
qur  ması və təmasıdır. Bu yaxınlaşma
müxtəlif formalarda ola bilər:

– Qısamüddətli cismani – bədən
tə maslı xəyanət

– Qısamüddətli yalnız duyğuların
təması 

– Uzunmüddətli cismani – bədən
tə maslı xəyanət

– Uzunmüddətli yalnız duyğuların
təması

– Həm duyğuların, həm də bədənin
təması 

Göstərilən formalardan asılı olaraq
tərəflərin xəyanətə münasibəti dəyişir.
Xəyanətin nəticəsi tərəflərin münasi -
bət lərinin səviyyəsindən, onların şəxsi
keyfiyyətlərindən asılıdır. Gender
aspektində kişi və qadının xəyanət
etməsində mühüm olan fərq odur ki,
qadınlar daha çox duyğusal təmaslı
xəyanət edir. Kişilər isə qarşı tərəflə
cinsi yaxınlığa üstünlük verirlər. Cins
olaraq ən çox xəyanət edən tərəfin
ki şilər olması isə danılmaz faktdır.
Ki  şi lərin hegemonluğu ilə seçilən
toplumda xəyanət onların haqqı kimi

dəyərləndirilir. Artıq cəmiyyətdə belə
bir fikir formalaşıb; “Aldadılmayan
qa dın və aldatmayan kişi yoxdur”,
“Xəyanət kişiliyin göstəricisidir” və s.
Təəssüf ki, bu kimi fikirlər kişi xə ya -
nətini qəbul edilməli normal hal olma -
sını təbliğ edir. Bununla yanaşı həm -
çinin müəyyən təbəqə qadın xəya nə -
ti nin namus ləkəsi kimi dəyər lən-di -
ril məsi fikrinə dəstəkdir.

Tələbə gənclərə gender aspektində
xəyanət və tərəfləri xəyanətə vadar
edən səbəblərin izah edilməsi məq -
sə dəuyğundur. Kişiləri xəyanətə
sürükləyən təhriklər nələrdir? Burada
ilk öncə tələbələrə kişi və qadın orqa -
nizmi, fizioloji qurluşu və beyin mex-
anizminin funksiyaları, hormonal sis-
tem müqayisəli şəkildə izah edilmə -
lidir. Çünki tələbat, maraq və istəklər,
reallaşan davranışlar kişi və qadın
orqanizmində olan əsaslı fərqlərlə
əla qəlidir. Xəyanətin baş verməsində
biososial amillərin rolu tələbə gənclərin
diqqətinə çatdırılmalıdır. Müasir dövr -
də texnologiyanın inkişafı vasitəsilə
kişi və qadın beyninin analizi xəyanətin
genetik, irsi olaraq ötürülməsi fikrini
ortaya qoymuşdur.

Psixofizioloji baxımdan qadın və
kişinin xəyanətetmə səbəbləri fərqlidir.
Fizioloji fərqlər qadın və kişilərin
istək, arzu, tələblərinə, birbaşa təsir
edir. Psixoloji durum da eyni dərəcədə
önəmli rol oynayır. Beləki qadınlar
evləndikdən sonra həyat yoldaşlarının
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münasibətinin dəyişəcəyini, kişilər
isə dəyişməyəcəyini fərz edərək
evlənir. Gözləntilərdə olan bu ilkin
fərqlər getdikcə daha da dərinləşir və
xəyanətə gedən yolu açmış olur.

Ailədə kişi-qadın münasibətlərini
uğurlu edən 4 əsas təməl anlayış var -
dır. Bu sevgi, hörmət, güvən və cinsi
(intim) münasibətlərdə olan uyğun -
luqdur. Əgər ailədə göstərilən bu
4 amildən biri ilə bağlı problem yara-
narsa münasibətlərdə artıq mü na qişə
yaranmış deməkdir. Ailə-nigah müna -
sibətlərini daha möhkəm və uğurlu
edən ilkin əsas şərt cinsi mü nasibət -
lərdə olan uyğunluqdur. Psixo fizioloji
nöqteyi-nəzərdən yanaş dıqda burada
kişi və qadının münasibəti üst-üstə
düşmür. Qadınlar cinsəllikdə duyğusal
bağ və romantizmə, kişilər isə erotizmə
meyl edirlər. Qadınlar cinsəllikdən
öncə güvənli münasibət istərlər. Kişilər
asanlıqla erotizmin cazibə dalğasına
düşür və xəyanət edirlər. Təkamül
nəzəriyyəsi bu məna da kişilərə haqq
qazandırır, çünki kişi beyni genetik
olaraq bu cür kodlan mış dır. Burada
həmçinin sosial faktorlar da nəzərə
alınmalıdır. Beləki oğ lan uşaqları
qadınların onların cinsəl arzularının
təminçisi olması fikri ilə böyüyürlər.
Cəmiyyət arasında ümumi ləş miş belə
bir fikir vardır ; “kişilərin qəlbi oraya
bir çox qadınların ismi yazılacaq qədər
çox geniş olar”. Bu fik rin əsas mahiy -
yət ondan ibarətdir ki, kişilər eyni

zamanda iki və daha çox qadınla
münasibət qura bilər. Kişilər sevdiyi
qadın ilə şəhvət hisslərinə görə ehtiyac
duyduğu qadın arasında mütləq fərq
qoyar. Fərqli münasibətin olması
onların xəyanət etməsini şərtləndirir.
Elmi fakt olaraq təsdiq olunmuşdur
ki, kişilər eyni qa dınla həm duygusal
sevgi, həm də cin səl münasibət qur-
maqda çətinlik çəkirlər. Buna görədə
onlar qadınları evlənəcək və əylənəcək
qadın tiplərinə ayırırlar. Kişilərin
psixologiyasıda şəhvət hissi və sevgi
münasibətləri tam uzlaşmır. Kişilər
sevdiyi qadınla ailə qurduqda belə
müəyyən müddət dən sonra münasi -
bətlərdə əvvəlki həyəcan azaldığından,
onlar yenidən o hissləri yaşamaq üçün
macəra axtarşına çıxır və xəyanətə
edirlər. Qadınlarda isə sevgi və şəhvət
hissləri üst-üstə düşür. Qadın qəlbində
ancaq bir kişiyə yer var və bütün
düşüncələri, həyatı ona bağlıdır. Bu
mənada qadın xəyanətinin nəticəsi
onun nigahda olduğu həyat yoldaşına
qarşı duyğusal və cinsəl bağlılığının
tamamilə qırıl ması deməkdir. Ona
görə də xəyanət edən gec-tez qadın
qanuni nigahını sonlandırmaq məc -
buriyyəti hiss edər və ciddi bir maneə
olmazsa o, bunu müt ləq edər. Buna
görə də qadın xəya nəti ailənin da ğıl -
masını şərtləndirən ciddi bir təhlükədir.

Psixologiya üzrə elmlər doktoru,
prof. R.İ.Əliyev “Etnopsixologiya:
Qlo ballaşma və millilik” adlı kitabında

Психолоэийа jурналы 2019, №1

Z.F.Musayeva

18



söyləmişdir: “Bugün təhsil, təlim,
onun məəzmunu milli xarakterimizə
əsaslanmalıdır. Mənbə isə “Kitabi-
Dədə-Qorqud”da, Nizaminin “Xəm -
sə”sində və digər bu kimi əsərlərdədir.
Zamanın gərdişiylə təbiətimizdə kök
salmış bir çox nöqsan, yaramazlıqlar -
dan bu yola xilas ola bilərik.” (2,
s.175) Düşünürük ki, müasir dövrdə
tələbə gənclərin ailə həyatına hazırlan -
ma sında, onları ailəni süquta aparan
xəyanət və digər mənfi keyfiyyətlərdən
uzaq olmasında, uğurlu nigah qur -
ma sında bu ibrətamiz, hikmətli sözlər
faydalı və gərəklidir. Çünki uzunömür-
lü nigahın, xöşbəxt bir evliliyin açarı
ailə ilə bağlı müqədddəs dəyərləri
özündə birləşdirən bu əbədi irsimizdə,
folklor nümunələrimzdədir.

Problemin aktuallığı : İnformasiya
qloballaşması dövründə ailədə xəyanət
hallarının baş verməsi toplumu düşün -
dürən, cəmiyyətin maraq obyektində
olan aktual bir problemdir. Müasir
dövrdə xəyanət probleminə cəmiyyətin
münasibəti, ictimai baxış forması bir
qədər dəyişmişdir. Dəyərlərin inteqra -
si yası nəticəsində yeni ailə dəyərləri
formalaşmaqdadır. Artıq müasir cə -
miyyətdə ənənəvi ailə modelinə olan
münasibət yeni məna kəsb edir. Məqa -
lədə ailə-nigah münasibətlərini kökün -
dən sarsıdan, boşanma ilə nəticələnən
xəyanət problemi geniş şəkildə şərh
olunmuşdur.

Problemin elmi yeniliyi: Gender
aspektində ailədə xəyanət və xəyanətə
təhrik edən səbəblərin müqayisəli
təhlili aparılmışdır.

Problemin nəzəri əhəmiyyəti: Müa -
sir dövrdə tələbə gənclərə ailədə xəya -
nət və xəyanətə təhrik edən səbəblər
haqqında elmi biliklərin verilməsi,
onların ailə həyatına hazırlanması
pro sesində xüsusi nəzəri əhəmiyyət
kəsb edir.

Problemin praktik əhəmiyyəti :
Tələbə gənclərin ailə həyatına hazır -
lan ması məsələsində ali məktəb tələbə -
lərinə öz köməyini göstərəcəkdir. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ О ПРЕДАТЕЛЬСТВE В СЕМЬЕ И
О ПРИЧИНАХ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В ГЕНДЕРОМ АСПЕКТЕ

Зульфия Мусаева 
Абстракт

Предательство в семье является актуальной проблемой в современном
мире. В семье предательство создает серьезную психологическую трав -
му, а также обусловливает разделение семьи. В результате интеграции
ценностей формируются новые семейные ценности. Измененное отно -
шение студентов к проблеме предательства в современном мире, харак -
теризуется информационной глобализацией.

INFORMING STUDENTS ABOUT GENDER-SENSITIVE CAUSES 
OF BETRAYAL AND BETRAYAL IN THE FAMILY

Zulfiyya Musayeva 

Abstract

Betrayal in the family is an urgent problem in the modern world. In the
family, betrayal creates a very serious psychological trauma, as well as causing
the family to collapse. As a result of the integration of values, new family
values   are shaped. The attitude and approach style of the youth towards the
problem of betrayal in modern times characterized by information globalization
has slightly changed.

Məqalə ADPU-nun Ümumu psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə
edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №11)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 15 yanvar 2019-cu ildə daxil olmuşdur
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Введение. Для современной
пси хологии характерной

тенденцией является рассматривать
эмоциональ-ный интеллект как один
их важных факторов, опреде ляю щих
успешность адаптации. В этой связи,
развитие и формирование эмоцио -
наль ного интеллекта приобрело
важное значение. Само понятие
эмоциональный интеллект впервые
был разработан американскими
психологами Д.Майером и П.Са-
ловеем. Согласно авторам, эмоцио-
нальный интеллект помогает нам
контролировать свои и эмоции дру -
гих, различать и использовать эту
информацию для руководства своим
мышлением и действиями [7]. 

Один из наиболее известных
исследователей в этой области
Р.Бар-Он рассматривает эмоцио -

наль ный интеллект как совокуп -
ность эмоциональных и социальных
спо  собностей, компетенций и навы -
ков, которые влияют на способность
человека успешно справляться с
повседневными потребностями [3].
Автор утверждает, что социальные
способности (способность влиять
на эмоции и поведение других лю-
дей) отличаются от способностей
эмоционального интеллекта (спо-
соб ность распознавать и регули ро -
вать свои эмоции). Как уже было
ска зано модель представляет це -
лост ный подход, вместо того чтобы
определять конкретные компонен-
ты, он предлагает рассматривать
мо дель как способность человека
удовлетворять собственные потреб -
ности. В ряде других исследований
эмоциональный интеллект рассмат -
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ривается как способность распозна -
 вать собственные чувства и чувст ва
других, мотивировать себя и управ -
лять эмоциями в себе и в своих
отношениях [5]. Д.Гоулман в своей
книге «Эмоциональный интеллект»
убедительно доказывает, почему
EQ имеет большее значение, чем
IQ. Он считал, что причиной успеха
в различных аспектах жизни яв -
ляется эмоциональный интеллект. 

Иными словами, эмоциональный
интеллект состоит из эмоциональ -
ных, социальных и индивидуальных
способностей, который охватывает
такие компетенции человека как
управлять отношениями, регулиро -
вать эмоции и эффективно решать
свои проблемы.

В частности, данная проблема
может рассматриваться у подрост-
ков с наруением слуха, которые ис -
пы тывают трудности во взаимоот -
ношения с окружающей средой и
в осознании эмоциональных явле -
ний. В ряде исследований рассмат-
ривались многие аспекты развития
эмоциональной сферы детей с
нарушением слуха, однако некото-
рые аспекты остались мало изучен-
ными, в том числе и вопрос об осо -
бенностях эмоционального интел -
лекта глухих детей. Целью иссле-
дования является выявить уровень
эмоционального интеллекта у под-
ростков с нарушением слуха.

Потеря слуха сопровождается
осо бенностями психического разви -
тия, которые проявляются в фор -
ми  ровании психических процессов
и личности. Эти особенности отра -
жаются в трудности установлении
со циального взаимодействия и эмо -
ционального благополучия, так как
нарушение накладывает опре делен-
ные ограничения на повсед невную
жизнь и активность. Учиты вая тот
факт, что социальные и эмоциональ -
ные навыки, состовляю щие основу
эмоционального интеллекта, приоб -
ре таются через обще ние, в частности
во время общения с взрослыми и
сверстниками, они лишаются воз мож -
ности усваивать данный опыт. Поми -
мо этого, отставание в развитии ре -
чи отрицательно влияет на сознании
своих и чужих эмоциональных сос -
тояний и обус лавливает упрощен -
ность межлич ностных отношений. 

Но с другой стороны, осознание
эмо ции других людей происходит
более успешно, так как исполь зо -
ва ние мимики, выразительных дви -
жений и жестов, внимание к вы -
разительной стороне эмоций, спо -
соб ность к овладению разными
видами деятельности положительно
влияет на эмоциональное развитие.
Как отмечает Р.М.Боскис, если для
слышащих жестикуляторные и
мимические движения играют лишь
вспомогательную роль в общении,
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то для глухих являются основным
средством общения [1]. 

В своих исследованиях В. Пет -
шак отмечает, что дети с нару ше -
нием слуха имеют выраженные
проб лемы с опознанием и интер пре -
 тации эмоционального состоя ния
другого человека. При этом, как
установлено автором, четкие внеш -
ние проявления (мимика, жесты,
пантомимика), понятность и од но -
значность ситуации имеют большое
значение для адекватных опознаний
эмоций другого человека [2]. 

В ряде других исследований
выявлено, что дети с нарушением
слуха имеют низкий уровень эмо -
ционального интеллекта, и этому
способствует неумение выразить
свои эмоции и трудности с понима -
нием эмоции других людей [4;6],
так же проблемы в регуляции эмо-
ции[8]. 

Материалы и методы иссле -
дования. В исследовании приняли
участие 54 учащихся с нарушением
слуха (из них 32 девочки и 22 маль -
чика). Исследование проводилось
в школе-интернат 3 для детей с ог -
раниченными возможностями здо -
ровья в городе Баку. Возрастной
диапазон составляет от 15 до 18
лет. Для исследования эмоциональ-
ного интеллекта использовался оп -
росник эмоционального интеллекта
Люсина – психодиагностическая

ме то дика, основанная на самоот -
чё те, который состоит из 46 утверж -
дений, измеряющих 4 шкал (меж -
лич ностный ЭИ, внутриличностный
ЭИ, понимание эмоций и управ  ле -
ние эмоциями) и 5 субшкал
(МП-по ни мание чужих эмоций,
МУ-уп рав ле ние чужими эмоциями,
ВП- по ни мание своих эмоций,
ВУ-управ ление своими эмоциями,
ВЭ-кон троль экспрессии). Эле мен -
ты шкалы отображаются по четы-
рехбалльной шкале с форматом
ответа «совсем не согласен», «не -
согласен», «сог ла сен», «совсем сог-
ласен».

Результаты исследования и вы -
воды. В ходе исследований было
об наружено, что большинство уча -
щихся имеют «очень низкий»
(61,53%), «низкий» (34,61%) и лишь
средний (3,8%) уровень эмоцио -
наль ного интеллекта. Вместе с тем
следует подчеркнуть, что во всех
параметрах не выявлен «высокий»
и «очень высокий» уровень эмо-
ционального интеллекта. Результаты
исследования свидетельствуют о
том, склонность к изоляции и не -
достаточность развития эмо цио -
наль ной сферы глухих детей при -
во дит к возникновению многих
внутриличностных и межличност -
ных проблем. С другой стороны,
наи более значимым условием раз-
вития эмоционального интеллек та
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подростков является эмоциональ ные
и социальные способности, по -
скольку эти умения осно вы вают ся
на способности понимать и уп рав -
лять эмоциями.

Таблица 1

Во второй таблице представлены
средние значения шкал и субшкал
эмоционального интеллекта. Как
видно из таблицы среднее значение
шкал составляет: МЭИ – 35,96;
ВЭИ – 33,21; ПЭ–36,11; УЭ–32,71.
При анализе значимости эмпири -
чес кого значения было выявлено,
что наибольший высокий уровень
наб людается в выраженности шкал
понимание эмоций (ПЭ=36,11), а
наименьший уровень в выра жен -
ности шкал управление эмоциями
(УЭ=32,71). 

Таблица 2

Шкала ПЭ – понимание эмоций,
обладающий наивысшим средним
значением (35.68) свидетельствует
о том, у глухих детей в процессе
общения на первый план выступают
внимание к выразительной стороне
эмоций и способность к вырази -
тель ным движениям и жестам.
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Общий уровень
эмоционального

интеллекта

Подростки 
с наруше -

нием слуха
%

Очень низкий
(<71)

32
61,53

Низкий (72–78) 18 34,61

Средний (79–92) 2 3.8

Высокий
(93–104)

0 0

Очень высокий
(>105)

0 0

Шкалы
Среднее
значение

Уровень
развития

МЭИ (межлич-
ностный 

эмоциональный 
интеллект)

35,96
Низкий 

ВЭИ (внутри лич-
ностный 

эмоциональный
интеллект)

33,21
Очень 
низкий 

ПЭ (понимание
эмоции)

36,11 Низкий

УЭ (управление
эмоциями)

32,71
Очень 
низкий

МП (понимание
чужих эмоций)

20,8
Низкий

МУ (управление
чужими эмоциями)

15,19 Низкий

ВП (понимание
своих эмоций)

15,15 Низкий

ВУ (управление
своими эмоциями)

11,25 Низкий

ВЭ (контроль 
экспрессии)

6,26
Очень 
низкий 
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EŞITMƏ QÜSURLU YENIYETMƏLƏRDƏ EMOSIONAL 
İNTELLEKTİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nigar İsmayılova
Abstrakt

Tədqiqatın məqsədi eşitmə qüsurlu yeniyetmələrdə emosional və sosial
problemlərin, xüsusilə də emosional intellektin xüsusiyyətləri müəyyən
etməkdir. Tədqiqatda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3№-li Re-
spublika xüsusi internat məktəbinin 52 şagirdi (eşitmə qüsurlu) iştirak
etmişdir. Emosional intellektin qiymətləndirilməsi üçün Lyusinin “Emİn”
sorğusundan istifadə edilib. Sorğuya əsasən, uşaqların 61,53 % «çox aşağı»,
34,61% «aşağı», 3,8% isə «orta» nəticə göstərmişdir. 



FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENTS 
WITH HEARING IMPAIRMENT

Nigar Ismayilova
Abstract

The purpose of the study is to reveal the characteristics of emotional and
social problems, especially emotional intelligence, in adolescents with
hearing impairment. The study involved a student of Republican special
boarding school No. 52 for children with limited health. Lucy’s «Emin»
survey was used to assess emotional intelligence. According to the survey,
61,53% of children showed» very low», 34,61% «low», 3.8% «average»
results.

Məqalə AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun «Sosial psixologiya» şöbəsinin ic -
la sında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №13).

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
Məqalə redaksiyaya 08 fevral 2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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Respublikamızda aparılan so -
sial-iqtisadi islahatlar ümumi

təhsilin hal-hazırki və gələcək inkişafı -
nın vacibliyini şərtləndirir. Müasir
dövrdə informasiya axınının əhəmiy -
yətli dərəcədə artması bir tərəfdən,
tədris proqramlarının məzmununun
operativ şəkildə yenilənməsini aktual -
laşdırır, digər tərəfdən elmi biliklərin
mənimsənilməsinin münasib, dəqiq
tempinin müəyyənləşdirilməsində çə -
tinlik yaradır. Təhsil sistemində apa -
rılan islahatlarda əsas diqqət ibtidai
siniflərə yönəldilir. Çünki məhz ibtidai
siniflərdə L.V.Zankov, V.A.Krutetski,
D.B.Elkonin və başqalarının qeyd et-
diyi kimi, şagirdin intellektual poten -

sialı yığılır, idrak maraqları və təlim
fəallığı inkişaf edir. 

Kiçik məktəb yaşı dövrü şəxsiyyə -
tin inkişafı üçün əhəmiyyətli potensial
imkanların mövcud olduğu dövrdür.
Ona görə də L.İ.Bojoviç, A.A.Lyublin-
skaya, L.M.Fridman və başqalarının
göstərdiyi kimi, məktəbdə müsbət so -
sial-psixoloji mühitin yaradılması xü-
susi əhəmiyyət daşıyır. Belə şəraitdə
şagird ilkin məktəb tələbatlarını tez
mənimsəyir, bilik qazanma prosesinə
fəal qoşulur. 

N.F.Talızina, N.A.Mençinskaya,
M.İ.Max mutov və başqaları öyrənmə
bacarığının olmamasını təlimdə müvəf -
fəqiyyətsizliyi yaradan əsas səbəblər -
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dən biri hesab edirlər. Uşağa müstəqil
öyrənməyi öyrətmək, dərk olunan ob -
yekti tədqiq etməyi aşılamaq, başqa
sözlə desək, onu təhsilin subyektinə
çevirmək vacib şərtlərdəndir. Bu o za -
man mümkündür ki, ibtidai təhsil
mər hələsində şagirdlərdə müstəqil nə -
zəri idrak qabiliyyəti inkişaf etdirilsin. 

İbtidai siniflərdə təlim fəaliyyətinin
düzgün təşkil olunması, nəzəri anlayış -
lar sisteminin mənimsədilməsi və di -
gər vacib şərtlər nəzəri təfəkkürün
inki  şafına şərait yaradır. D.B.Boqoy-
avlinskaya, V.V.Davıdov, A.Z.Zak,
S.E.Kovalyov, L.K.Maksimov, M.A.Xo -
lodnaya və başqalarının tədqiqatlarında
göstərildiyi kimi, nəzəri təfəkkür yal -
nız məzmuna doğru istiqamətlənmir,
həmçinin “ideal məhsulların” qu rul ma -
sı formasına yönəlmiş olur. R.A.Ata -
xanov, V.V.Beliç, X.J.Taneyeva,
L.S.Ya kunova və başqalarının apardığı
tədqiqatlar empirik və nəzəri təfək -
kü rün funksionallığı, qanunauyğun -
luq ları probleminin öyrənilməsinə həsr
olunmuşdur. A.B.Vorontsov, V.A.Qu-
rujapov, O.S.Ostroverx, D.B.El  konin
və başqaları ümumtəhsil məktəblərinin
ibtidai təhsil mərhə lə sin də hər bir uşa -
ğın təhsilinin fərdi hərəkət trayek to -
ri yasının qurulmasının və psixoloji-
pedaqoji diaqnostikasının əhəmiyyətini
xüsusi vurğulayırlar. Şa girdin ümumi
inkişaf səviyyəsinin, o cümlədən nəzəri
təfəkkürün inkişafının sistematik müəy -
yənləşdirilməsi vacibdir. 

Fikri prosesdə sözün, obrazın və
ya hərəkətin əsas rol oynamasından,
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsindən asılı
olaraq təfəkkürün üç növü ayırd edilir:
1) əyani-əməli; 2)əyani-obrazlı; 3) söz -
lü-məntiqi. Bundan başqa, qarşıda du -
ran məsələnin xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq təfəkkürün iki növü ayırd edilir:
1)praktik təfəkkür; 2)nəzəri təfəkkür. 

Əyani-əməli (əşyavi, praktik) tə -
fək kür təşkilati, konsruktiv, istehsalat
və digər praktik fəaliyyətlə bağlı olan
konkret məsələlərin həllinə yönəlmiş
olur. Praktik təfəkkür, hər şeydən əv vəl,
texniki-quraşdırma işləri ilə bağlı olur.

Əyani-obrazlı (bədii) təfəkkür tə -
səv vür və obrazlara əsaslanır. Başqa
sözlə desək, bu zaman insan mücərrəd
fikirləri, ümumiləşdirməni konkret
obrazlara çevirir. 

Sözlü-məntiqi (mücərrəd) təfəkkür
məfhumlarla məntiqi əməliyyatların
aparılması nəticəsində həyata keçirilir.
Mü cərrəd təfəkkür təbiət və cəmiy yət -
də ümumi qanunauyğunluqların ta pıl -
masına yönəlir. Sözlü-məntiqi təfək kür
ümumi əlaqə və münasibətləri əks et-
dirir. Təfəkkürün bu növü əsas etibarilə
anlayışlara istinad edir, tə səv vür, obraz
ikinci dərəcəli rol oy nayır. 

Təfəkkürün bütün növləri bir-biri
ilə sıx əlaqədardır. Əksər insanlarda
təfəkkürün müxtəlif növləri eyni sə -
viyyədə inkişaf etmiş olur. Lakin cari
məsələnin xarakterindən asılı olaraq,
təfəkkürün bu və ya digər növü ön
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pla na keçir. Həmçinin, təfəkkürün in -
kişafı yaş xüsusiyyətlərinə malikdir.
Be lə ki, erkən uşaqlıq yaşı dövründə
əya ni-əməli, məktəbəqədər yaş döv -
ründə əyani-obrazlı, kiçik məktəb yaşı
dövründə sözlü-məntiqi təfəkkür tə -
zahür edir.

İctimai-tarixi inkişaf prosesində
insanın intellekti ilkin olaraq praktik
fəa liyyət əsnasında formalaşmışdır.
Mə  sələn, əvvəlcə insanlar təcrübi yol -
la torpaq sahələrini ölçməyi öyrənmiş -
dir, daha sonra tədricən xüsusi nəzəri
elm sahəsi – həndəsə yaranmışdır.

Genetik baxımdan təfəkkürün ən
er kən növü əyani-əməli təfəkkürdür.
Tə fəkkürün bu növünün əsas mahiyyə -
ti əşyalarla əməliyyat aparmasındadır.
İlkin formada təfəkkürün bu növü
heyvanlarda da özünü göstərir. Əyani-
əməli, manipulyativ təfəkkürün əsasın -
da əyani-obrazlı təfəkkür yaranır. Tə -
fək kürün bu növü üçün fikrən, əyani
ob razlarla iş əsas təşkil edir. Təfək kü -
 rün yüksək pilləsini təcridi, mücər rəd
təfəkkür təşkil edr. Təfəkkürün bu nö -
vü praktika ilə əlaqəni saxlayır. 

Əqli fəaliyyətin məzmunundan
asılı olaraq praktik, bədii və elmi təfək -
kür növləri ayırd edilir. Praktik (ope -
rativ) təfəkkürün struktur vahidi – əmə -
liyyat, bədii təfəkkürün struktur vahidi
– obraz, elmi təfəkkürün struktur vahi-
di – anlayışdır. 

Ümumiləşdirmənin dərinliyindən
asılı olaraq, empirik və nəzəri təfəkkür

növləri fərqləndirilir. Empirik (təcrübi)
təfəkkür təcrübə əsasında ilkin ümumi -
ləş dirmə verir. Empirik dərketmə –
id rakın aşağı, elementar pilləsidir.
Em pirik təfəkkürü praktik təfəkkürlə
qarışdırmaq olmaz.

Nəzəriyyəçinin əqli fəaliyyəti prak-
tikadan müvəqqəti uzaqlaşmaq üzə -
rində mərkəzləşir (idrakın birinci yo -
lu). Praktikin əqli fəaliyyəti abstrakt
təfəkkürdən praktikaya keçid üzərində
mərkəzləşir (idrakın ikinci yolu). Prak-
tik təfəkkürün xüsusiyyətləri incə mü -
şahidəçilik, diqqəti hadisənin müxtəlif
detalları üzərində mərkəzləşdirmək
qabiliyyəti, düşüncədən hərəkətə çevik
keçmək bacarığı və s.dir. İnsanın prak-
tik təfəkkürünə onun ağlı ilə iradəsinin
optimal qarşıllıqlı əlaqəsi, fərdin idrak,
nəzarət və enerji imkanları xasdır.
Praktik təfəkkür əsas məqsədin opera -
tiv qoyulması, çevik planların və proq -
ramların seçilməsi, gərgin fəaliyyət
şəraitində özünənəzarət bacarığının
olması ilə əlaqədardır.

Nəzəri təfəkkür dərk olunan obyek-
ti onun zəruri əlaqələr sistemində təd -
qiq edərək, ümumi münasibətləri aşkar
edir. Onun nəticəsi – konseptual mod-
elin qurulması, nəzəriyyənin ya ra dıl -
ma sı, təcrübənin ümumiləşdiril mə si,
müxtəlif hadisələrin inkişaf qa nuna -
uy ğunluqlarının açılması və s.dir. Nə -
zəri təfəkkür praktika ilə əlaqəlidir,
la kin özünün son nəticəsinə görə müs -
təqil xarakter daşıyır. O, keçmiş bi lik -
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lərə istinad edir və növbəti idrakın
əsa sına xidmət edir. 

Nəzəri təfəkkür aşağıdakı kompo -
nent ləri əhatə edir: mənalı təhlil, plan -
laşdırma, refleksiya. Sadalanan əqli
işlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər.
Təhlil etmək qabiliyyəti mürəkkəb
məsələləri araşdırmağa imkan yaradır.
Planlaşdırma icra olunacaq işlərin
ardı cıllığını müəyyən etməyə, üsul
və vasitələrin seçilməsinə kömək edir.
Refleksiya insanın öz hərəkətlərini
dərk etməsi olub, məsələnin həlli pro -
sesini tənzim edir, düzgün qiymətlən -
dirməni təmin edir.

Nəzəri təfəkkürün təməlində “məz -
munlu” və ya “nəzəri” ümumiləşdirmə
durur. Ümumiləşdirmənin bu tipi əş -
ya ların təhlil edilən sistemini təyin
edir, ümumi əsaslarını ayırd edir. Əş -
yalar arasındakı əlaqəni tamın, yəni,
bü tün sistemin daxilindən izləməyə
imkan verir. Empirik təfəkkür əşyaların
sistemləşdirilməsi, qruplaşdırılması
məqsədi daşıyır. Onun əsasında empi -
rik və ya formal ümumiləşdirmə da -
 yanır. Bu zaman əşyaların qarşı laş -
dırılması yolu ilə onlarda eyni, ümumi,
uyğun, oxşar olanlar aşkar edilir.
Bunun ardınca, bu ümumiləşdirmə
söz lə ifadə edilir, həmin əşya digər
əş ya lardan təcrid edilir, yəni mücərrəd -
ləş dirilir. Bununla da empirik anlayış
formalaşdırılır. Bu əlaqə nəzəri anla -
yışla möhkəmləndirilir. Empirik
anlayışdan fərqli olaraq, nəzəri anlayış

hansısa əşyalar sinfində eyniliyi aşkar
etmir, ayrı-ayrı əşyaların qarşılıqlı
əlaqəsini sistemin, tamın daxilindən
izləyir, aşkarlayır.

Nəzəri təfəkkürün tədqiqi müasir
dövr də psixologiya elminin qarşısında
duran aktual problemlərdən biridir.
Məsələ ona görə aktualdır ki, əvvəla
problem çətin olduğu üçün sonunadək
araşdırılmamışdır. İkincisi, problemin
nəzəri və praktik cəhətdən öyrənil-
mə sinə müxtəlif aspektdən yanaş ma -
ların olması nəzəri təfəkkürün ma -
hiy yətinin açılmasını mürəkkəbləşdirir. 

Təfəkkür psixologiyanın ən maraqlı
və maraqlı olduğu qədər də mürəkkəb
bölmələrindən biridir. İnsanların tə -
fək kürün qanunlarını öyrənməyə can
atması tarixi baxımdan psixologiyanın
müstəqil elm kimi formalaşmasından
çox əvvəllərə gedir. Təfəkkür yalnız
psixologiyanın deyil, həmçinin, fəlsəfə,
məntiq, pedaqogika, fiziologiya, kiber-
netika elmlərinin də predmetidir.
Nəzəri təfəkkür problemini öyrənərkən
filosofların, psixoloqların və pedaqoq -
ların nəzəri təfəkkürün mahiyyəti və
formalaşması xüsusiyyətlərinə həsr
olunmuş işlərinə istinad edirik. 

Təfəkkür haqqında ilk nəzəriyyə -
lərin yaradılması qədim filosoflara –
Aristotel, Sokrat, Demokrat, Heraklit
və başqalarına aiddir. Sonrakı dövr -
lərdə alimlər təfəkkürün çoxsaylı
tipləri içərisində nəzəri təfəkkürü ayır -
mışlar. Elmi, nəzəri biliklərin inkişafı

Психолоэийа jурналы 2019, №1

P.İ.Məmmədova

30



hələ qədim yunan filosoflarının diq -
qətini çəkmişdir. Aristotelin fikrincə,
nəzəri elmlər praktik elmlərə nisbətən
daha qiymətlidirlər. Elmi, fəlsəfi
biliklər isbat olunmazdır və bilavasitə
intellektual intuisiya ilə dərk olunur,
deməli, “bütün elmi biliklər ümumi
haqqında biliklərdir”. Aristotel tərəfin -
dən irəli sürülən “məsələnin tarixi”,
“problemin qoyuluşu”, “lehinə və
əley hinə arqumentlər”, “həll” və s.
anlayışlar alimlər tərəfindən bu gün
də geniş istifadə olunur. Sokrat həqiqət
axtarışını hər şeydən ali hesab edirdi.
O, dialoqu həqiqətin tapılmasının əsas
metodu hesab edirdi. Onun fikrincə,
məsələnin düzgün həllinin tapılması
prosesində bütün nöqteyi-nəzərləri
dinləmək və tənqidi müzakirə etmək
lazımdır. R.Dekart təəccüb və şübhə
hissini təfəkkürün bələdləşmə funksi -
yasını yerinə yetirdiyini qeyd edərək,
idrakın əsası hesab edirdi. 

İlk dəfə təfəkkürün empirik və
nəzəri tiplərinin fərqləndirilməsi alman
filosofu Hegelə məxsusdur. Hegel
hissi təcrübənin nəticələrinə əsaslanan
əqli fəaliyyəti empirik təfəkkür hesab
edirdi. Odyektlərin mahiyyəti və onla -
rın daxili inkişaf qanunlarının ağılla
açılmasını Hegel nəzəri təfəkkür adlan -
dırırdı. Duyğulara əsaslanan, daxili
refleksiya olmadan biliklərin müəyyən -
ləş dirilməsinə imkan yaradan empirik
təfəkkürü “sadəlövh təfəkkür” adlan -
dı rırdı [6].

Təfəkkür problemini tədqiq edən
psixoloqlar hesab edirlər ki, bu idrak
prosesi özündə yaradıcı inkasın fəal
formasını və gerçəkliyin insan tərəfin -
dən dəyişdirilməsini təcəssüm etdirir.
İnsanlar nəzəri və praktik nəticələri
hissi informasiyalar əsasında çıxarır.
Təfəkkür məişəti yalnız ayrı-ayrı əş -
ya lar, hadisələr və onların xüsusiyyət -
ləri şəklində əks etdirmir, həm də on -
ların arasında mövcud olan, bilavasitə
qavrayışla verilməyən əlaqə və müna -
si bətləri təyin edir. Praktikada təfəkkür
ayrıca psixi proses kimi mövcüd deyil,
o, digər idrak proseslərinin, yəni, qav -
rayış, diqqət, hafizə, təxəyyül və nitqin
işində iştirak edir. Bu idrak proseslə -
rinin ali forması mütləq şəkildə təfək -
kürlə əlaqədardır. Təfəkkürün bu idrak
proseslərində iştirak dərəcəsi onların
inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Təfək -
kürün digər psixi proseslərdən fərqi
onun məsələ həlli ilə, problemli situ-
asiya ilə bağlı olmasındadır. 

Təfəkkür mürəkkəb psixi prosesdir.
Psixoloji ədəbiyyatlarda təfəkkürün çox -
saylı təsnifatı mövcuddur. A.V.Bruş -
linski, V.Q.Krısko, P.S.Ne mov və
başqa psixoloqlar tərəfin dən bu idrak
prosesi müxtəlif cür təsnif olunmuşdur.
Mövcud təsnifatların çoxu dixotomik
prinsipə əsaslanır. Tədqiqatçılar nəzəri
təfəkkürün yaradıcı təfəkkürlə, sö-
zlü-məntiqi təfəkkürlə, praktik təfək -
kürlə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu xü-
susi olaraq qeyd edirlər. 
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Psixoloqlar sübut etmişlər ki, istər
ayrı-ayrı mədəniyyətlərdə, istərsə də
ayrı-ayrı subyektlərdə eyni zamanda
tə fəkkürün müxtəlif növləri özünü gös -
tərə bilər. Bu isə insan təfəkkürünün
heterogenlik xassəsinə malik olduğu
qə naətinə gəlmək üçün əsas verir. Eyni
fəaliyyət prosesində həm nəzəri, həm
praktik, həm yaradıcı və s. tə fək kür
növləri iştirak edə bilər. Fəa liy yətin
xarakterindən və yekun nəti cədən asılı
olaraq təfəkkürün bu və ya digər növü
üstünlük təşkil edir. Təlim pro sesində
təfəkkürün hər bir növünün inkişafı
üçün lazımi şərait yaratmaq lazımdır.

Jan Piaje uşaqlarda intellektin inki -
şafının dörd mərhələsini qeyd edir [8]:

– hissi-hərəki (sensomotor) təfək -
kür mərhələsi – uşaq doğulandan
2 yaşa qədər olan müddəti əhatə
edir;

– əyani-əməli təfəkkür mərhələsi
– 2 yaşdan 7 yaşadək olan müd -
dəti əhatə edir;

– əşyalarla konkret əməliyyat
mərhələsi – 7–8 yaşdan 11–12
ya şadək olan müddəti əhatə edir;

– sözlü-məntiqi təfəkkür (formal
əməlyyat) mərhələsi – 11–12
yaş dan 14-15 yaşadək olan dövrü
əhatə edir.

Bu tədqiqatlar öz dövrləri üçün
aktuallıq kəsb edərək böyük elmi
əhəmiyyət daşıyır.

Bir çox alimlərin, o cümlədən
L.S.Vıqotskinin apardığı tədqiqatlar

göstərir ki, nəzəri təfəkkürün inkişafı
kiçik məktəbli yaşının sonunda reflek -
siya, iradilik, özünütənzimə qabillik
kimi əsas yenitörəmələrin yaran masını
təmin edir [5].

Son dövrlərdə nəzəri təfəkkürün
eksperimental baxımdan çox sahəli
tədqiqi xeyli inkişaf etmişdir. Belə
ki, istər ümumi psixologiyada, istərsə
də psixologiyanın xüsusi sahələrində
nəzəri təfəkkürün tədqiqatı intensiv
xarakter daşıyır. D.B.Elkonin, V.V.Da -
vıdov, N.N.Poddyakov, L.V.Zankov
və başqalarının idrak fəaliyyətinin inki -
şafının öyrənilməsinə yönəlmiş tədqiqat -
ları uşaq psixologiyasının və pedaqoji
psixologiyanın inkişafında çox mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Bu alimlər elm
və texnikanın sürətlə inki şaf etdiyi,
informasiya axınının ço xal dığı yeni
ictimai-tarixi şəraitdə uşaq ların əqli
inkişafında baş verən köklü dəyişik -
likləri faktlarla göstərərək sübut etdilər
ki, hətta ibtidai sinif şa gird lərində
ümumiləşdirmə və mücər rəd ləşdirmə
qabiliyyətinin səviyyəsi kifayət qə -
dərdir. V.V.Davıdov təlim psixologiya -
sına dair tədqiqatlarında göstərir ki,
təhsilin təkmilləşdirilməsi təfəkkür
tiplərinin dəyişdirilməsini, dialektik-
nəzəri təfəkkür “modelinin” yaradıl -
masını tələb edir [7].

Azərbaycan psixoloqlarından
prof.Ə.Bayramovun [1], prof.Ə.Əli -
zadənin [2] və prof.Ə.Qədirovun da
[4] qeyd etdikləri kimi, müasir psixo -
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logiyada “xüsusidən ümumiyə”, “əya -
ni-obrazlıdan və ya hissidən mü cər -
rədə” keçid, yəni konkretdən mücərrə -
də yüksəlmə birtərəfli proses kimi
şərh olunur və indiyə qədərki təd qiqat -
larda əsasən bu istiqamətin üs tün
olduğu qeyd edilir. Ancaq keçi din ik-
inci, həm də əsas tərəfi – mücər rəd -
dən konkretə prosesini araşdırmaq
nəzərdən qaçırılmışdır. Ə.Qədirov
qeyd edirdi ki, kiçikyaşlı məktəblilərdə
mücərrədləşdirmənin inkişafı cəmiy -
yə tin mədəni səviyyəsi ilə əlaqədar,
onu əhatə edən aləmi dərketmə pro -
sesində, bilavasitə praktik fəaliyyətdə
baş verir [4]. 

Bu məsələ nəzəri cəhətdən gör -
kəmli psixoloq S.L.Rubinşteynin təd -
qiqatlarında öz əksini tapmışdır [14].

Rubinşteynin fikrincə, “elmi”,
“nəzəri”, “mücərrəd” təfəkkür:

hissi məlumatlardan istiqamət alıb,
şeylərin əsas əlamətlərini kölgədə bu-
raxan xassələrdən təcrid olunmaqla,
məfhumlarda öyrənilən hadisələrin
təbiətini müəyyənləşdirir.

şeylərin bu məfhumlarda əks olu-
nan mühüm əlamətlərinə əsaslanaraq,
onların hissi-müşahidə aləmində necə
təzahür etdiyini aydınlaşdırır.

Məktəblilərin maksimum əqli inki -
şafının təmin edilməsi müasir təhsil
sisteminin qarşısında duran əsas vəzi -
fələrdən biri hesab olunur. Kiçikyaşlı
məktəblilərin əqli inkişafının təlimdən
asılılığı – təlimin aparıcı rola malik

olması bütün psixoloqlar tərəfindən
qəbil olunur. Son zamanlar təlimlə əqli
inkişafın əlaqəsi məsələsi geniş tədqiq
edilir. N.S.Leytes tədqiqatların da
göstərir ki, ümumi əqli inkişaf təfək -
kürün keyfiyyətlərindən asılıdır [12].
N.A.Mençinskaya və D.N.Boqoy-
avlenskinin qeyd etdikləri kimi, bilik
əldə etmək üçün şagirdlər lazımi fikri
əməliyyatlara yiyələnməlidirlər [11].
N.A.Mençinskaya təfəkkürün çe-
vikliyini, əyani və mücərrəd kom po -
nentlər arasında əlaqəni, təhlil-tər kib
fəaliyyətinin müxtəlif səviyyə lə rini
əqli inkişaf prosesində əsas faktor
hesab edir. Z.İ.Kalmıkova təfəkkürün
qənaətcilliyini psixi inkişafın əsas
kriteriyası hesab edir [10]. L.V.Zankov
bu nəticəyə gəlmişdir ki, təlim pro -
sesində bütün fikri əməliyyatlar vəhdət
halında fəaliyyət göstərməlidir [9].
N.D.Levitov təfəkkürün müstəqilli -
yini, tənqidiliyini, çevikliyini, ümumi -
ləş dirmə bacarığını əqli inkişafın gös -
təriciləri hesab edir [13]. 

Təlim materialının mənimsənilmə -
sində sözlü-məntiqi, həmçinin, nəzəri
təfəkkür xüsusi rol oynayır. Digər tə -
rəf dən düzgün təşkil edilmiş təlim
pro sesi şagirdlərdə mücərrəd, nəzəri
təfəkkürü inkişaf etdirir. Professor
Ə.S.Bayramov eksperimental tədqi -
qat lar vasitəsilə müəyyən etmişdir ki,
hətta kiçik məktəblilərin təlim fəaliy -
yə tində əlverişli şərait yaradıldıqda,
on larda təfəkkürün müstəqilliyi və
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tən qidiliyi lazımi səviyyədə inkişaf
edir [1]. 

Beləliklə, nəzəri təfəkkür kiçik
məktəb yaşı dövründə inkişaf etməyə
başlayır. Ona görə də, əsas yük ibtidai
təlimin üzərinə düşür. Bunun üçün
ilk növbədə nəzəri biliklərin ötürülməsi
prinsipinə müvafiq olaraq, təhsil sis-
temi yenidən təşkil olunmalıdır.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Парвана Мамедова 
Абстракт

Особое внимание в реформировании системы образования уделяется
начальной школе. Сделать ученика субъектом собственного образования
очень важно. Правильно организованная в начальном звене школы
учеб ная деятельность, освоение системы теоретических понятий и др.
способствуют развитию теоретического мышления. Систематическая
диагностика уровня развития младших школьников, в том числе
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теоретического мышления очень важно. Теоретическое мышление
выявляет всеобщие отношения, исследует объект познания в системе
его необходимых связей. Его результат – построение концептуальных
моделей, создание теорий, обобщение опыта, раскрытие закономерностей
развития различных явлений. Важными компонентами теоретического
мышления являются анализ, планирования и рефлексия. При изучении
вопроса о теоретическом мышлении мы опираемся на работы философов,
педагогов и психологов.

THEORETICAL THINKING AND 
ITS RESEARCH DIRECTION

Parvana Mammadova  

Abstract

The main focus of reforms in the education system is on primary classes.
Turning students to the main subject of education is the main aim. The
correct organization of training activities in primary grades, the adoption of
a theoretical conceptual system is the basis of theoretical thinking. It is
important to systematically diagnose the student’s overall level of development
as well as theoretical thinking. The theoretical conceptual object is discovered
by exploring general relationships. Its outcome – conceptual model, the theory
of creation, summarizing experience, opening up of incidents, etc. 

Məqalə Gəncə Dövlət Universitetininin Psixologiya psixologiya kafedrasının
iclasında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №19)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 09 yanvar 2019-cu ildə daxil olmuşdur
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GİRİŞ

İctimai həyatın dinamikliyi in-
sanlar arasındakı münasibətlərdə,

onların davranış və rəftarında da öz
əksini göstərir. Eyni zamanda elmi-
texniki tərəqqi və müasir ictimai in -
ki şaf bir sıra yeni psixoloji problemlər
yaradır. Həssaslıq və emosionallıq
zəiflə yərək insanlar arasında biganəlik,
rəftar və davranışda kobudluq kimi
hallar özünü göstərir. Cəmiyyətdə baş
verən qanun pozuntularına qarşı qanun
çərçivəsində cəza tədbirləri görülür.
Cinayət əməlinə görə azadlıqdan
məhrum edilən şəxsə hökm oxunduq-
dan sonra məhkumluq dövrü başlayır
və məhkumun həyatında ciddi dəyi -
şiklər baş verir. Məhkumun yeni şəraitə

uyğunlaşma müddəti onun psixoloji
xüsusiyyətlərindən və düşdüyü mühit -
dən aslıdır [1].

Tədqiqatın aktuallığını cəzasını
çəkmiş və dəyişmiş həyat şəraitində
reso sializasiyaya məruz qalan məh -
kum ların sosial-psixoloji uyğunlaşması
təşkil edir.

Hüquq psixologiyasında məhkum -
lar həyati dəyərləri dəyişmiş və yalnız
hüquq-mühafizə orqanlarının deyil,
həmçinin, cəmiyyətin (sosial işçilərin,
psixoloqların, sosioloqların) xüsusi
diqqətini tələb edən qeyri-sosial yö -
nüm lü insanlardır, çünki onlar bir çox
hallarda azadlığa çıxandan sonra belə
əvvəlki tək qanuna riayət etməyə və
sosial baxımdan xoş rəftara kök lən -
məyiblər. 
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Sosial-maddi çətinliklər, iş tapma
problemi, məhsuldar sosial əlaqələrin
bərpasındakı çətinliklər – azadlığa
çıxmış məhkumun əhatəsində müxtəlif
və çətin həll olunan problemlər forma -
laş dırır. Bu isə öz növbəsində, onun
yenidən tam şəkildə resosializasiyasını
çətinləşdirərək, onu yenidən cinayət
törətməyə sövq edir. Məhkumlara el -
mi cəhətdən əsaslanmış hərtərəfli psi -
xoloji müşayiət sisteminin (sosial-
psixoloji tyutorinq (ing. tutoring –
öyrət mək) tətbiq edilməməsi, onların
yenidən cinayət törətmək ehtimalını
artırır [3]. 

Penitensiar sistemdəki iş təcrübəsi
göstərir ki, residiv cinayətlərdəki artım
əvvəllər məhkum olunmuş şəxslərin
dəyişmiş həyat şəraitinə sosial-psixolo-
ji uyğunlaşmasından bilavasitə asılıdır
[5]. Bu fakt tədqiqat mövzusuna xüsusi
aktuallıq verir. 

Mütəxəssislər tərəfindən səmərəli
sosial-psixoloji uyğunlaşma cinayətin
önlənməsi metafaktoru kimi baxıl -
dıqda, keçmiş məhkumların dəyişmiş
həyat şəraitinə uyğunlaşma prosesinin
məzmun və struktur-fəaliyyət xüsusiy -
yət lərinin hərtərəfli öyrənilməsinin
vacib praktiki əhəmiyyət kəsb etdiyini
iddia etmək olar. 

Məhkumların sosial-psixoloji prob -
lemlərinin tədqiqi ilə məşğul olan bir
çox tədqiqatçılar müxtəlif termino lo -
giyadan istifadə etsələr də, məzmun
etibarilə, demək olar ki, eynidir. Belə

ki, sosializasiya, resosializasiya,
reabili tasiya, sosial adaptasiya eyni
məna ifadə edərək, azad edilmiş
məhkuma azadlıqda öz davranışının
yeni sosial dəyərli motivasiya sistemini
qurmağı, dəyişilmiş həyati münasibət -
lərin qəbul edilə biləcək modelini
müəyyənləşdirəcək yeni dəyərləri
formalaşdırmağı və itirilmiş sosial
statusun bərpasına yardımı nəzərdə
tutur [10].

Tədqiqatın nəzəri fərziyyəsi. “Adap -
tasiya” termini (latın mənşəli adapta-
tion sözündən götürələrək mənası
“uyğunlaşma” deməkdir) psixologiya -
ya təbiət elmlərindən keçib və ümumi
şəkildə orqanizmin quruluş və funksi -
ya larının yaşayış mühitinə uyğunlaş -
ması kimi başa düşülür [14]. Azadlığa
çıxmış məhkumun sosial-psixoloji
adaptasiyası (uyğunlaşması) deyildikdə
isə onun əsas vəzifəsinin sağ qalmaq
və dəyişmiş həyat şəraitində cəmiyyə -
tin hüquqi sahəsinə konstruktiv uy -
ğunlaşmaqdan ibarət olduğu nəzərdə
tutulur. 

Buna görə, məhkumun yeni həyat
şəraitində sosial mühitə uğurlu adap -
tasiyasının psixoloji qanunauyğunluq -
larının dərki, şəxsin sosiallaşmasının
mürəkkəb adaptasiya mexanizmi kon -
tekstində tədqiqini tələb edir. Bu, bir
sıra psixoloji məsələlərin həllini nəzər -
də tutur. İlk növbədə, bura yeni rolların
mənimsənilməsi və motivasiya tələbatlı
sosial dəyərli sahənin formalaş -

Психолоэийа jурналы 2019, №1

Sosial psixologiya

37



dırlıması, daha sonra Mən-konsepsia -
ya sının yenidən qurulması, həyati
münasibətlər modelinin transformasi -
yası və son olaraq, əmək motivasiyası -
nın formalaşması və real işədüzəlmə
imkanlarının axtarışı daxildir [1].

Məhkumun dəyişmiş həyat mühi -
tinə sosial-psixoloji uyğunlaşmasının
nə dərəcədə uğurlu olması, əsasən,
daxili subyektiv (mental) aləmin məz -
munu ilə sosial mühitin dəyişmiş
mənasının müqayisəsi zamanı mey-
dana çıxan, özünütəyinetmənin əsasın -
da yaranan ictimai iyerarxiya siste -
min də məhkumun özü tərəfindən
müəyyən edilmiş ilkin özünü identi-
fikasiya mövqeyi ilə müəyyən edilir
[2]. Bu halda təbii olaraq baş vermiş
dəyərləndirici-mənalandırıcı anomiya
(parçalanma) effekti psixoloqlar tərə -
findən destruktiv sosiallaşma nəticəsin -
də baş vermiş cinayətkar residivin
ikinci metafaktor riski kimi qəbul
edilir [15]. Məhz bu səbəbdən psixolo-
qlar hüquqi sahədə həyata keçirilən,
məhkumun şəxsiyyətinin uğurlu
resosializasiyasının cəmiyyətin sosial,
mənəvi və əxlaqi-etik şərtlərilə inkul-
tural olmalı olduğu fikrində yekdil -
dir lər [16]. Bununla bərabər, adaptasiya
özü şəxsiyyətdə mövcud olan və yeni
şəraitə adekvat yanaşan ehtiyatların
psixobiososial sistemi əsasında uyğun -
laşma kimi nəzərdən keçirilir. Bu
baxımdan, bəzi müəlliflər şəxsiyyətin
mental resursu anlayışından istifadəyə

meyillidirlər [13]. Bu anlayışdan isti -
fadə işimizdə məhkumun şəxsiy yə -
tinin sosial-psixoloji adaptasiyası
probleminə yeni bir aspektdən yanaş -
mağa imkanı verəcək. 

Dəyişmiş mühit şəraitinə fərdin
uyğun laşmasının ən əhatəli dövrlərini
müəyyənləşdirən Yan Şepanski,
azadlığa çıxandan sonra məhkumun
sosiallaşmanın dörd mühüm dövrünü
keçirdiyini qeyd edir: 

Uyğunlaşma - iş və yaşayışla bağlı
həyati vacib problemlərin həllinin ax -
tarışı; 

– rollu – azadlığa çıxandan sonra
yeni statusun əldə edilməsi, mə -
nəvi və əxlaqi problemlərin do -
ğurduğu səddin keçilməsi;

– hüquqi – faydalı hüquqi norma
və sosial prinsiplərin mənimsənil -
məsi;

– assimilyasiya – fərdin ictimai
hə yat normaları çərçivəsində ye -
ni dəyərləndirmə-mənalandırma
sistemini tam şəkildə mənim -
səməsi [17].

Sosiallaşmanın uğuru həmişə məh -
kumun “yeni həyata” başlamağa bir
növ subyektiv hazırlığı ilə bağlıdır.
Ona görə də, məhkumun faktiki azad
olun masına xeyli müddət qalmış, o,
hələ azadlıqdan məhkum olunma ye -
rin də olarkən, onunla həyati münasi -
bət lərin yeni modelinin formalaşdırıl -
ması istiqamətində psixoloji iş apa -
rılmalıdır (sosial-psixoloji tyutorinq)
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[7]. Belə ki, psixoloji fundamentin
əsası qoyulmadan məhkumun azadlığa
çıxandan sonra tam resosializasiyası
praktiki olaraq qeyri-mümkündür. 

Bu cür “yeni” psixoloji fundamen -
tin struktur elementləri qismində məh -
kumun özünə, başqalarına, əşyalar və
sosial hadisələr dünyasına qarşı olan
subyektiv münasibətinin məz mun-
məna modusları çıxış edir. Bu halda
adaptasiyanın uğuru şəxsin sosial
əhəmiyyətli zehni ehtiyatının gücü
ilə ölçüləcək, bu mental güc isə
məhkum cəzaçəkmə müəssisəsində
olduğu dövrdə onunla aparılan sosial
iş zamanı formalaşır [9]. 

Məhkumun sosial-psixoloji adap -
tasiyası həm də onun həyati münasi -
bətlərinin keçmiş modelinin modifika -
siyası ilə bağlıdır. Bu zaman şəxsiyyə -
tin “yenidən qurulmasının” “dayaq”
nöqtələri qismində həmişə sosial əhə -
miyyətli fərdi həyati dəyərlərin qoru -
nub saxlanılmış sistemi çıxış edir
[11]. Sistemli-fəaliyyət yanaşması ba -
xı mından, adaptasiya, insan zehninin
fəal iştirakı, refleksiv funksiyaları və
ictimai faydalı işə cəlb edilməsi kon -
tekstində aktiv fəaliyyəti zamanı baş
verir [7].

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləş -
dir sək, deyə bilərik ki, sosial-psixoloji
adaptasiya öz formasına görə məhku -
mun həyat tərzinin onun öz şəxsiyyə -
tinin sosial əhəmiyyətli zehni ehtiyatı
əsasında qurulmuş yeni düşünülmüş

dəyər-məna modeli vasitəsilə dəyişdi -
rilməsidir. Zehni ehtiyat, məhkumun
şaxəli əmək fəaliyyətinə və ictimai
faydalı fəaliyyətə cəlb edilməsi şərtilə,
saxlanılmış (və ya yenidən qurulmuş)
nikbin, vacib həyati dəyərlərin və
mənaların baza sistemini təşkil edir.

Burada, yerinə yetirilmiş nəzəri
tədqiqatın məqsədi sosial-psixoloji
adaptasiyanın strukturunu və funk-
sional xüsusiyyətini məhkumun mənfi
həyat tərzinin modelinin yeni şəraitə
psixoloji uyğunlaşması qismində
öyrənməkdir.

Tədqiqatın obyekti cəzaçəkmə
müəs sisəsindən azadlığa çıxan şəxs -
lərin sosial-psixoloji uyğun laşması,
predmeti isə məhkumun dəyişmiş
mühitə sosial-psixoloji uyğunlaşma -
sının elmi-nəzəri təhlilidir. 

Tədqiqatın vəzifələri:
1. Elmi yanaşmaları sosial-psixoloji

adaptasiyası anlayışı fonunda təhlil
etmək.

2. Uğurlu sosial-psixoloji adapta -
siya faktorunun, onun struktur kom -
po nentlərinin və onların funksional
xüsusiyyətlərinin psixoloji texnologiya
qismində ayırmaq.

3. Azadlığa çıxmış məhkumların
uğurlu sosial-psixoloji adaptasiyanın
əsas psixoloji problemlərin klasterlərini
qruplaşdırmaq.

Məhkumların sosial-psixoloji adap-
tasiya problemlərinin hazırlanıb işlə -
nilməsinin metodoloji təhlili göstərir
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ki, hüquqi psixologiyada bu problem -
lərə humanitar və təcrübi-pozitiv pa -
radiqma çərçivəsində bir sıra yanaşma
mövcuddur: sistemli dinamik (şəxsiy -
yəti, alt strukturları həyat şərai tinin
tə siri altında bir-birinə bağlı və daima
transformasiya edən mürək kəb iyer-
arxik formada təşkil olunmuş idrak
sistemi kimi təqdim edir); sistemli
fəaliyyətli (subyekti həyat fəaliyyətinə
aktiv qoşulmuş və onun təsiri altında
dəyişən şəxsiyyət kimi təqdim edir);
ekzistensial fəlsəfi (resosializasiya və
adaptasiya prosesində əsas mövqe
kimi insanın ekzistensial dəyərinin,
unikal həyati dəyərlər və mənalar da -
şıyıcısı qismində olduğunu qeyd edir);
deskriptiv (təsvir edilən) – məhkumun
şəxsiyyəti xüsusi cizgilər və xüsusiy -
yətlərlə ayrılmış özünəməx sus psixolo-
ji portret-model qismində nəzərdən
keçirilir [4].

Qeyd edək ki, məna insanın həyat
münasibətləri modelinin universal
struk tur vahidi qismində nəzərdən
keçirilir [8]. Bu zaman şəxsin dəyişil -
miş şəraitə sosial-psixoloji adaptasiya
texnologiyasının psixoloji forma qis -
mində yaradılmış həyat münasibətləri -
nin transformasiyası modeli iki yolla
mümkündür. Birinci yol eksternal xa -
rakter daşıyır və məhkumun sosial-
mədəni, iqtisadi, ərazi və həyat şərai -
tindəki dəyişikliklərlə bağlıdır. Bunun
nəticəsində, şəxs həyat şəraitinin
obyektiv dəyişikliklərinə, məsələn,

azadlığa çıxma faktına, uyğunlaşmalı
olur.

İkinci halda isə şəxsi xüsusiyyəti
nəzərdə tutulur. Belə olan halda həyat
fəaliyyəti modeli “şüurlu” şəkildə,
ye ni davranış qaydalarının cəmi kimi
həyat planının bəzi müstəqil refleksiv
təhlil və tərkib prosesi qismində,
dəyiş məyə başlayacaq [15]. 

Sosial-psixoloji adaptasiya, hər iki
halda məhkumdan özünütəhlil, öz
şəxsiyyətində artıq mövcud olan də -
yər lərin sosial və hüquqi əhəmiy yə -
tini subyektiv şəkildə qiymətləndirmək
və zərurət olduqda, onların iyerarxiya -
sının dəyişdirilməsini həyata keçirmək
bacarığını tələb edir.

Deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd
etmək olar ki, məhkumun dəyişmiş
həyat şəraitinə sosial-psixoloji adapta -
siyanın həyata keçirilməsi üçün əsas
psixoloji mexanizm vacib həyati dəyər
və mənaların əhəmiyyətinin refleksiv
təhlilidir. Məhkumun yeni sosial-mə -
dəni şəraitdə həyat tərzi modeli sosial
əhəmiyyətli olur və eyni zamanda
həyatın subyektiv mənalarından təşkil
edilmiş çərçivədə yaradılır. Bu səbəb -
dən nəzərdən keçirilən adaptasiya və
resosializasiya fenomenlərinin meta-
sistem təbiətini nəzərə alaraq razılaş -
ma lıyıq ki, həyat dəyişikliklərinin
əhəmiyyəti həmişə həyat fəaliyyətinin
mövcud əsas dəyər-məna istiqamət
və formalarının rekonstruksiyası ilə
bağlıdır.

Психолоэийа jурналы 2019, №1

X.Xəlilova

40



Bu tezis, sərbəst buraxıldıqdan
sonra məhkumların (ictimaiyyət və
dövlət tərəfindən tənzimlənən) həyat
fəaliyyəti mühitinin tənzimləməsi ilə
bağlı tələbi irəli sürür. Bu isə öz növ -
bəsində, onların sosiallaşmasının uğuru
və dəyişmiş şəraitdə residiv cinayətin
profilaktikası üçün əsas zəruri şərt
hesab olunur.

D. A. Leontyevə görə, mənəvi
psixologiya kontekstində, bu vəziy -
yətdə sosial-psixoloji adaptasiyanın
emosional sərfiyyatı şəxsdəki etnik,
dini, cinsi və sosial mentalitet konteks -
tində özünü göstərən dəyərləndirici-
mənalandırıcı sahənin dərin layları
ilə izah olunur və böyük fəaliyyətsiz -
liklə xarakterizə edilir [8].  Məhkumun
şəxsiyyətinin sosiallaşmasının erkən
dövründə (uşaqlıq, yeniyetməlik,
gənclik) formalaşan dərin dəyərli-
mənalı laylar (şüurun zehni struktur -
ları) məhkumun vərdişlərində və həyat
tərzində dərin kök salmış, avtomat -
laşmış və qüsurlu dünya xəritəsinin
və Mən – konsepsiyasının formalaş -
ması üçün əsas olmuşdur [3].

Beləliklə, ümumi variantda şəxsiy -
yətin həyati münasibətlərinin istənilən
modelinin korreksiyasının əsasında
onun davranışının hüquqi statusundan
asılı olmayaraq formalaş mış ekzis-
tensial münasibətlərə refleksiv olaraq
yenidən baxılması zərurəti durur [13].
Bunun nəticəsində şüurun mental
strukturlarının dəyişməsinə («daxil -

dən» məcburetmə) qeyri-ixtiyari özünə -
nəzarətə əsaslanan həyat stereo tipləri -
nin xaricdən dağıdılmasını (zora kı-
iradi) və ya həyat fəaliyyətinin əsas
şərtlərinin kökündən dəyişməsi zamanı
adət edilmiş həyat şəraitinin pozulma -
sına («kənardan» məcbur etmə) məh -
ku mun həyat ekzistensiyalarının trans-
formasiya forması kimi baxmaq olar [3].

Belə bir qənaətə gəlmək olar ki,
məhbusun həyati münasibətlər modeli
ixtiyari (refleksiv), çoxölçülü psixoloji
xarakter daşıyır və şüurun mental
strukturlarının dəyər və məna əhəmiy -
yətinin iyerarxiyaları kimi iradi dəyi -
şiklik nöqteyi-nəzərindən dəyişəcək,
çünki məhbusdan onun gündəlik
fəaliy yətinə xidmət edən subyektiv
operativ dəyər-məna istiqamətləri
siste minə yenidən baxılmasını tələb
edəcək.

Sosial-psixoloji adaptasiya şəxsiy -
yətin həyati münasibətlərinin bütün
for matının yenidən qurulmasına yönə -
lən mürəkkəb və çətin proses olmaqla
yanaşı, həm də müəyyən mənada mə -
na yaratma işinə xidmət edir. Bu prose -
sin reallaşdırılması eyni zamanda,
həm xaricdən müəyyən edilmiş həyat
şərtləri, həm də şəxsiyyətin daxili
məna sahəsinin məzmunu, yəni «kə -
nar» həyati mənalarla müəyyən edilir
[16].

Mənəvi və ya maddi fəaliyyət pro -
sesində mənaların formalaşdırılması
qabiliyyəti kimi «əşyaların dərk edil -
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məsi» və öz ideyalarını əşyavi mü hi -
tin yaradılmasında təcəssüm etdirmək
qabiliyyəti kimi «mənanın əşya viliyi»
məhkumun dəyişən həyat şəraitində
həyati dayanıqlılığının psixoloji əsası
olmaqla yanaşı, həm də uğurlu sosial
adaptasiya konteks tində onun şəxsi
həyati münasibətlər modelinə trans-
formasiya etmək qa biliyyətinin psixo -
loji deskriptor larıdır.

Qeyd edək ki, bir halda ki, məna
məh suldarlığı ölçüsü şəxsiyyət tərə -
fin dən onu əhatə edən maddi mühit
məhsullarının yaradılma intensivliyi
və dərk edilmə dərəcəsində ifadə olu -
nur, mənəvi və ya maddi fəaliyyət
pro sesində məna formalaşdırmaq qa -
biliyyəti kimi «əşyaların dərk edil mə -
si»ni və öz ideyalarını əşyavi mühitin
yaradılmasında təcəssüm etdir mək
qabiliyyəti kimi «mənanın əşyavi li -
yi»ni məhkumun həyati dayanıqlılı -
ğının psixoloji əsası və onun uğurlu
sosial-psixoloji adaptasiyaya hazırlığı -
nın psixi diaqnostik indikatoru hesab
etmək olar [3].

Yekun olaraq belə qənaətə gəlmək
olar ki, məqsədqoyma qabiliyyətinin
olmaması məhkumun şəxsiyyətinin
psixoloji xüsusiyyətlərində bir sıra
vacib keyfiyyətlərin olmamasının
göstəricisidir və bu keyfiyyətlər təkrar
sosiallaşma dövründə şəxsi həyat tərzi
modelinə transformasiyaya subyektiv
hazırsızlığın diaqnostik referentləri
hesab oluna bilər.

Belə ki, fərdi-psixoloji xarakter-
istikalarda («individ» klasteri) bu:
zəif refleksiya, özünü məhdudlaşdırma
vərdişinin olmaması, inkişaf etməmiş
iradə, sinir sisteminin mümkün kon-
stitusional natamamlığıdır ki, bu da
emosional-iradi dayanıqsızlıq, affektiv
qıcıqlanma, sinir sisteminin tənzim -
ləyici funksiyalarının zəifləməsi, sinir
proseslərinin astenizasiyası kimi təza -
hür edir [5].

Subyektiv – şəxsi xüsusiyyətlər
(«subyekt» klasteri) sahəsində dəyər-
məna iyerarxiyasının diffuzluğu və
məzmun primitivliyi, «kənar» həyati
mənalar kontekstində nail oluna bilən
və sosial dəyərli və əhəmiyyətli per-
spektiv məqsədləri seçmə bacarıq sız -
lığı və nəticə etibarilə hüquqi və sosial
normalar çərçivəsində şəxsi həyatın
geniş mənalı müvəqqəti perspektivini
formalaşdırmaq qabiliyyətinin olma -
ması kimi cəhətlər qeyd olunur [6].

Başqasına münasibətdə «mübadilə»
mövqeyi, «mübadilə» əsaslı sosial
qarşılıqlı əlaqələrin (eqosentrizm və
başqasına qarşı manipulyativ istehlakçı
münasibətə əsaslanan) üstünlük təşkil
etdiyi həyat tərzi kimi mənəvi və eyni
zamanda, konstruktiv ola, yəni
şəxsiyyətin mənəvi, əxlaqi, yaradıcı
potensialının müvəffəqiyyətlə reallaş -
dırılmasına istiqamətlənə bilməz.

Beləliklə, «mübadilə» münasi -
bətləri kollektiv mentallıq və ictimai
mahiyyətlə ziddiyyət təşkil edir, sosial
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cəhətdən təqdir edilən dəyərlərdən və
davranışın hüquqi normalarından sub-
yektiv uzaqlaşma hissi doğurur ki,
bu da hər zaman subyektiv olaraq
özü nə qarşı neqativ emosional müna -
sibət və həyatdan kəskin narazılıq
hissi ilə əlaqəlidir.

Çünki «başqası»nın dəyərinin
təməli mental məna strukturunda dərin
qoyulub, «mübadilə» münasibətləri
belə fərdin cəmiyyət tərəfindən mütləq
şəkildə uzaqlaşdırılmasına və məcburi
qaydada təcrid olunmasına səbəb olur
[12]. Əxlaqi uzaqlaşma insan həyatının
enerji potensialının aşağı düşməsinə
və həyati böhran hissinin yüksəlməsinə
gətirib çıxarır. Bu, fərdi və ictimai
mə naların, mənəvi və fərdiyyətçilik,
istehlakçı və qanunazidd istiqamətlərin,
insanın həyati dəyərlərindəki uyğun -
suzluğun diaqnostik indikatoru hesab
oluna bilər ki, bu da öz növbəsində,
dəyişmiş şəraitdə məhkumun şəxsiyyə -
ti nin sosial-psixoloji tyutorluğunun
həyata keçirilməsi prosesində onun
üçün həyati münasibətlərin yeni, sosial
cəhətdən qiymətli modelinin psixoloji
markerlərinin axtarış istiqamətini
müəyyən edir.

Ümumiyyətlə, əgər uğurlu sosial -
laş manın əsasını hər bir fərdin öz
kökünə mənsubluğu hissi təşkil edirsə
(M.K.Mamardaşvili və B.Porşnevə
görə, bu hiss fəlsəfi dünyagörüş səviy -
yəsində əhəmiyyətli başqasına şərtsiz
aşkar dəyər kimi subyektiv münasibət

olaraq təqdim edilib), o zaman «mü -
ba dilə» münasibəti kriminal həyat
tərzi kimi şəxsiyyətin əxlaq və yaradıcı
potensialının müvəffəqiyyətlə reallaş -
dırılmasına yönəlmiş mənəvi münasi -
bət ola bilməz [9]. Şəxsiyyətlərarası
qarşı lıqlı təsir sistemində «mübadilə»
münasibətlərinin üstünlük təşkil etməsi
yeni şəraitdə həyati münasibətlərin
zərərli modelinin qurulmasını qaçılmaz
edir, əhəmiyyətli başqasına münasibət -
də onun özünü qiymətləndirmə möv -
qelərinə əsaslanaraq davranmağa ha -
zırlıq isə, əksinə, məhkumların gə lə -
cəkdə dəyişən şəraitə sosial-psi xoloji
cəhətdən müvəffəqiyyətlə uyğunlaş -
ma sının indikatoru hesab oluna bilər.

Nəticə
Məhkumların sosial-psixoloji

adaptasiyası onların hələ azadlıqdan
məh rumetmə yerlərində həyata mənə -
vi, psixoloji və praktiki hazırlıqla
bağlı məsələləri əhatə edən prosesdir.
Dəyişən şəraitdə adaptasiya və təkrar
sosiallaşma məhkumun şəxsiyyətinin
dərin mental korreksiyasını tələb edir.
Bu korreksiya məhkumun şəxsiyyəti -
nin sosial cəhətdən səmərəli mental
resursunun dəyər-məna törəmələri və
keçilmiş həyat yolunun və sosiallaş -
manın erkən mərhələlərinin psixoloqla
birgə refleksiv təhlili əsasında və
həyati münasibətlər modelinin psixolo-
ji transformasiyası formasında həyata
keçirilməlidir.
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Sosial-psixoloji adaptasiyanın psi -
xo loji zəmini – məhkumun şəxsiyyəti -
nin həyati münasibətlər modelinin
dəyişməsidir. Sosial-psixoloji adaptasi -
yanın baş vermə dinamikası hələ cəza -
çəkmə şəraitində qazanılmış özünü -
nizamlama vərdişlərindən asılıdır. Bu
halda sosial tyutorluq məhkumun
azadlığa çıxmasından sonra təkrar
adaptasiyasının zəruri şərti və uğuru -
nun təminatıdır.

Mental korreksiya sosial-psixoloji
tyutorluğun zəruri və vacib tərkib el-
ementi, sosial-psixoloji tyutorluq isə
öz növbəsində, məhkumun dəyişən
şəraitdə effektiv sosial adaptasiyasının
mühüm şərti hesab olunur və onun
həyati münasibətlər modelinin dəyiş -
məsini nəzərdə tutur. Mental korrek-
siya məhkumun icbari qaydada sosial
dəyərli fəaliyyət növlərinə (sosial
qarşı lıqlı təsir və əmək) aktiv şəkildə
qoşulmasını nəzərdə tutur.

Məhkumun həyati münasibətlər
modelinin dəyişməsinin əsasında hər
zaman şəxsi dəyər-məna prioritet -
lərinin iyerarxiyasına yenidən baxış
durur və nəticə etibarilə sosial-psixoloji
adaptasiya mənayaradıcı və emosional
sərfiyyat tələb edən proses olmaqla
şəxsiyyətin ən dərin, inert və emosional
baxımdan son dərəcə əhəmiyyətli
həyati mənalarının yenidən təşkilinin
vacibliyini önə çıxarır.

Sosial-psixoloji adaptasiya pros-
esinin müstəqil psixoloji texnologiya
kimi təhlilinin universal struktur vahidi
“məna” kateqoriyasıdır, mənəvi dav -
ranış-seçim isə məhkumun həyati
münasibətlər modelinin korreksi ya -
sında psixoloji alət kimi çıxış edir.

Psixodiaqnostik reprezentasiya
səviyyəsində məhkumun sosial-psixo -
loji adaptasiyasının təhlilinin əsas
məzmun modusları subyektiv dəyər-
məna istiqamətləri sistemini təşkil
edir. Bura özünə, başqasına, əşya və
sosial hadisələr aləminə münasibət
daxildir. Məhkumun şəxsiyyətinin
uğurlu adaptasiyaya və təkrar sosial -
laşmaya subyektiv hazırlıq meyarı
həyat fəaliyyəti prosesindən kəskin
şəkildə dərk edilən emosional narazılıq,
müvəffəqiyyət meyarı isə mənayarat -
ma qabiliyyətinin olması, inkişaf etmiş
refleksiya və cəmiyyətdə sosial cəhət -
dən yeni və dəyərli davranış model -
lərinə istiqamətlənmədən ibarətdir.

Başqasına “mübadilə” və ya isteh -
lakçı münasibəti təkrar sosiallaşma
və adaptasiyanın səmərəsizliyinin pro -
tofaktoru hesab olunur və məh kumun
penitensiar sistemdə psixoloji müşayiə-
ti çərçivəsində onun azadlığa buraxıl-
masına və gələcəkdə müvəffə qiy yətlə
təkrar sosiallaşmaya subyektiv hazır-
lığının indikatoru kimi istifadə oluna
bilər.
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ЗАКЛЮЧЕННЫХ К НОВОЙ СРЕДЕ

Халида Халилова
Абстракт

В статье проанализированы социально-психологические проблемы
адаптации осужденных и лиц, отбывших наказание, к изменяющимся
условиям жизни и представлен ряд рекомендаций. Проведен простой
структурно-анализ деятельности, отмечены факторы воздействия,
сгруппированы основные социально-психологические проблемы успешной
адаптации осужденных к новой среде.

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ADAPTATION OF PRISONERS 
TO THE NEW ENVIRONMENT

Khalida Khalilova

Abstract

The article analyzes the socio-psychological problems of adaptation of
convicts and persons serving sentences to changing living conditions and
presents a number of recommendations. The simple structural analysis of
activity is carried out, the factors of influence are noted, the basic social and
psychological problems of successful adaptation of condemned to the new
environment are grouped.
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GİRİŞ

Müasir cəmiyyətin təməlini
böyük və kiçik qruplar təşkil

edir. Qruplar həyatın və bizim öz kon -
sepsiyamızın ayrılmaz bir hissəsi dir.
Araşdırmalar göstərir ki, insanların ək   -
səriyyəti özlərini cəmiyyətdə mövcud
olan qrupların üzvləri kimi qəbul edir. 

İnsanlar daxil olduqları qrupların
xüsusiyyətlərini, əlamətlərini mənim -
sə məyə uyğunlaşmağa çalışırlar. Hər
bir insan müxtəlif qruplarda öz vaxtının
əhəmiyyətli hissəsini keçirir – evdə,
işdə, təhsil müəssisəsində, qonaqlıqda,
idman seksiyasının məşğuliyyətlərində,
yol yoldaşlarının arasında və s. Ailə də
bir qrupdur insanlar bu qrupda ailə -
nin idarə olunmasını, uşaqların tərbiyə
məsələlərini, qayğılarını və bu kimi
mühüm vəzifələri icra etməyə çalışırlar.

Bu halda onlar başqa insan larla müəy -
yən əlaqələrə daxil olur, onlara qar şı -
lıqlı təsir edir və ya əksinə, rəqa bət
apa  rırlar. Bəzən qrupda insanlar eyni
psixi vəziyyətlərdə narahat olurlar,
və bu müəyyən yolla onların fəaliy -
yətinə təsir edir. Bu cür ümumi mənafe
və birgə fəaliyyət olmadıqda insanların
birliyinin məqsədi də məlum olmur.
Be lə təsadüfi birləşmədə insanların
bir-birinə qarşılıqlı təsiri, onların bir-bi -
rini qavraması halları da aradan çıxır [4].

Kiçik qrupların tədqiqi ilkin şərti
kimi qrupun bəzi xarakteristikasına
malikdir: onun sərhədlərinin təyini,
tər kibi və kompozisiyaları. Amma tə -
bii ki, o proseslərin öyrənilməsi sosial-
psixoloji cəhətdən analizin əsas mə -
sə ləsidir, hansı ki, qrupun həyatında
mühüm rol oynayır. Ünsiyyətin və
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qarşılıqlı təsirin ümumi qanunauyğun -
luqları məhz kiçik qrupda reallaşır,
dəyərlərin saxlanması, məzmunu, nor-
ma və quraşdırmalar isə böyük qru-
plarda formalaşdırılır. Bir halda ki,
real kiçik qruplar ictimai həyatın müx -
təlif sferalarında mövcuddur, onların
yaranmaüsulları da olduqca müxtəlif -
dir. Böyük qruplarda psixoloji xarak -
te ristikaların nisbəti problemi və ona
daxil olan şəxslərinbir biri ilə mü -
nasi bətləri öyrənilir. Özündə bu prob-
lem belə həll edilir: qrupun psixoloji
xarakteristikaları onun tipini təşkil
edir ki, bu da bütün individlər üçün
tipik dir. Görünür qrupu təşkil edən
fərdlər sosial psixologiyanın bir
hissəsini təşkil edir, hansı ki, onu qru-
pun psixologiyası adlandırmaq olar.
Bu tipik olaraq hamı üçün eyni deyil.
Buna görə sosioloji analizdə məsələn,
şəxsiyyətin xüsusi sosial tipini qurmaq
cəhdləri öyrənilir, burada yalnız şəx -
siyyətin tipi nəzərdə tutulmur, han-
sısa bir müəyyən dövrə və ya sosial
quruluşa məxsus olan bəzi sosial qru-
plar da aid edilir. Ümumi tipin üzə
çı xardılması yalnız qrup üzvlərinin
fər di şüurlarının məzmununun öyrən -
məsi və tədqiqi yolu ilə mümkün de -
yil, ona görə ki, bütün xüsusiyyətlər
qrupun hər üzvünə məxsusdur. Qrupun
formalaşmasında qeyd edilmiş kollek-
tiv təcrübə mühüm rol oynayır və bu
təcrübə tam geniş formada hər bir
şəxs tərəfindən mənimsənilmir [7].

Qrupu təhlil edərkən qrupda ən
va   cib məsələlərdən biri də uyğunlaşma
pro sesidir. Uyğunlaşmapsixologiya
el minin ən mühüm anlayışlardan biri -
dir. İnsanların mühitə, cəmiyyətə, iqli -
mə, yaşadığı həyat şəraitinə uyğun -
laş  ması və uyğunlaşma bacarığı onun
son rakı fəaliyyət və münasibətini tən -
zim ləyən, eləcə də şərtləndirən mühüm
bir psixoloji prosesdir. Uyğunlaşma -
so sial-psixoloji, fərdi və qrupun qarşı -
lıq  lı fəaliyyəti zamanı insan məqsədlə -
ri nin, dəyər və normalarının mənim -
sə  nilməsi ilə bağlı, müəyyən bir təfək -
kür tələb edir.Hər bir insan, inkişaf
və sosiallaşma zamanı ətraf mühit şə -
rai tinə müəyyən qoruyucu mexanizm -
lər daxil olmaqla uyğunlaşır. Ətraf
mü hitin dəyişməsi zamanı bu mexa -
nizmlərdə müəyyən uyğunsuzluqlar ya -
rana bilər. Hər bir sosial qrupda fərd -
 lər öz psixoloji adaptiv mexa nizm  ləri
ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstə rir. Uyğun -
laş ma fenomeni insanın normal həyat
fəaliyyətini əhatə edən şəraitə uyğun -
laş masını təmin edir. Uyğunlaş ma –
di namik prosesdir, hansı ki, şə raitin
də yişkənliyinə baxmayaraq, canlı orqa -
nizm lərin hərəkətli sistemləri üçün
lazım olan mövcud sabitliyi dəs təklə -
yir. Nə vaxt ki, uyğunlaşma prosesi
sis temdə orqanizm və mühitdə əhə -
miy  yətli dəyişikliklər yaradır, bu proses
fizioloji funksiyaların və dav ranış
reaksiyalarının maksimal effek tiv liyə
çatmağına icazə verir. Çünki orqanizm
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və mühit stabil deyil, onların dinamik
ta razlıqda olan nisbəti daim dəyişir və
uyğunlaşma prosesi həyata keçirilir.

Qrupda hər bir insan müəyyən rol
və vəzifələri icra edir müəyyən sta -
tusa malik olur. İnsan qrupa müxtəlif
üsullarla uyğunlaşa bilər: a) qrupun
əsas xüsusiyyətlərinə, tələblərinə və
gözləntilərinə uyğun olaraq özünü
dəyişmək yolu ilə; b) qrupun müəyyən
xüsusiyyətlərinə, şəxsi məqsədlərinə
uyğun olaraq dəyişməklə (məqsədlər,
ehtiyaclar və motivlər) c) qrupdakı
nis-bi təcrid əsasında. Sosial psixolo -
gi yada kiçik bir qrupda şəxsiyyətin
öyrənilməsinə dair 3 yanaşma mövcud-
dur, «şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin
funksiyası kimi uyğunlaşma», «qrupun
xüsusiyyətlərinin funksiyası kimi
uyğunlaşma», «şəxsiyyətin və qrupun
qarşılıqlı fəallığının funksiyası kimi
uyğunlaşma». Birinci qrupda şəxsiy -
yətin xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir
eyni zamanda onun sürəti və uyğun -
laşma səviyyəsi müəyyənləş dirilir.
Belə keyfiyyətlərin sahəsi genişdir:
fizioloji (məsələn, sinir sisteminin
xüsusiyyətləri, yüksək sinir aktivliyinin
növü), psixoloji (xüsusiyyətlər və
temperament növü), sosial psixoloji
(xa rakter xüsusiyyətləri, dəyərlər, özü-
nüifadə). Eyni zamanda, qrup müəyyən
bir fon hesab edilir və uyğunlaşmada
onun rolu nəzərə alınmır. İkinci yanaş -
mada qrupun uyğunlaşma potensialı
dedikdə, qrupdaşəxsiyyətin düzgün

formalaşması başa düşülür. Məsələn,
keyfiyyətli uyğunlaşmanı tövsiyə edən -
lər onunla əlaqəli qrupun qurulmasına
üstünlük verirlər (A.Sorbatenko).
Üçün cü yanaşmada uyğunlaşma fərd -
lər və qrup arasında qarşılıqlı iki tə -
rəfli aktual proses kimi özünü göstərir.
Məsələn, yeni mikromühitə təqdim
olunmuş şəxsi inkişaf modeli (A.V.
Petrovski) [2].

Uyğunlaşma qrup üzvlərinə fərdi
məqsəd və ehtiyacları qarşılamaq üçün
imkanlar təmin etmədikdə, qrup üzvləri
yarımqruplara daxil olmaqla məqsəd
və ehtiyacları həyata keçirirlər. Bir
qay da olaraq yarımqruplarda uyğun -
laş ma daha tez baş verir və bütövlükdə
qrup daxilində olan şəxslər üçün uy -
ğunlaşma daha məqsədəuyğun hesab
olunur.Yarımqrup qrupla daha çox
bağlıdırsa, yarımqrup üzvlərinin uy-
ğun laşma prosesi daha çox bu qrup
va sitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Yarım -
qrupda onun üzvləri uyğunlaşma pros-
esini yalnız öz qrupu vasitəsilə deyil,
həm də digər qruplar vasitəsilə həyata
keçirəçəkdir.

Kiçik qruplarda şəxsiyyətin sosial-
psixoloji cəhətdən uyğunlaşması mə -
sələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Qrup -
dakı fərdlərın soaial -psixoloji cəhətdən
uyğunlaşmasının, formalaşmasının
baş lanğıc mərhələsində bu prosesin
tədqiqinin təhlili durur. Elmi biliyin
çox sahələrində insanın uyğunlaşması
problemi müxtəlif formada təhlil edil -
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mişdir. Müxtəlif sahələrin mütəxəssis -
lə rinin diqqətini fəaliyyətin, ünsiyyətin
və biliyin subyekti kimi insanın uyğun -
laşma resurslarıyla bağlı problemlər
cəlb edir. Bu anlayış biologiyada fəal
istifadə olunur eyni zamanda orqaniz -
min və ətraf mühitin qarşılıqlı təsirinin
öyrənilməsi cəhdlərinə başlanır ki,
bu da onların yeni ideyalarının, zəngin -
ləş dirilməsinə, qiymətləndirilməsinə 
zəmin yaradır. Filosoflar, psixoloqlar,
sosioloqlar və pedaqoqlar müasir dün -
ya və cəmiyyətin daimi dəyişiklik lə -
rinin kontekstində şəxsiyyətin psixo -
loji uyğunlaşması fenomeninin dərk
edil məsi cəhdlərini öyrənməyə çalış -
mış  lar. «Uyğunlaşma» anlayışının
müəyyən olunması mürəkkəb fəlsəfi-
metodoloji problemi təşkil edir. Təbii
elmlərdə uyğunlaşma ətraf mühit şərt -
ləri dəyişdirildikdə belə bütövlü yü nü
və funksional sabitliyini qoruyub sax -
layan canlı sistemin reaksiyalarından
ibarətdi [1, 6]. Canlı orqanizmin təka -
mülünün məhsulu olan bir şəxs xüsusi
sosial mühitə malikdir buna görə də,
bu mühitə uyğunlaşmaq üçün insanın
qanunları haqqında müəyyən fikrə
malik olması məqsədəuyğundur. Həm -
çinin uyğunlaşma prosesinin ən mü -
rək kəb və müxtəlif cinsli aspektləri məhz
insanın hərtərəfli fəaliyyətində, dav -
ranışlarında görünür. Uyğunlaş manın
sosial-psixoloji cəhətdən öyrə nil mə -
si nin əsas xüsusiyyətləri dedikdə kiçik
qruplar tərəfindən vasitəçilik edil miş

fərdin və cəmiyyətin əlaqələri, kiçik
qru pun vəyeni bir insanın uyğun laş -
dığı sosial mühit, uyğunlaşma pro se -
sin də iştirak edən məqsəd və ehtiyac ları
başa düşülür [6]. Mikromühitdə fərdin
sosial-psixoloji cəhətdən uyğun laş -
masının müxtəlif təyinləri mövcuddur.
Sosial-psixoloji uyğunlaşmanı ümu -
miləşdirən kiçik bir qrup, qeyri-formal
qrupun qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticə -
si dir və eyni zamanda qrupun məq səd
və vəzifələrinin, norma və də yər  l ə ri nin
maraq və imkanlarının mənim sə nil -
məsi qrupa uyğunlaşmanı təmin edir.

Qrupun sosial-psixoloji quruluş
kontekstində uyğunlaşdırılmasını təhlil
etmək üçün kiçik bir qrupun sosial-
psixoloji uyğunlaşmasının öyrənilməsi
vacibdir. Qeyri-rəsmi bir yarımqrup,
qrupun digər üzvlərinə nisbətən bir
və ya bir neçəəhəmiyyətli ümumi psi -
xoloji əlamətlər əsasında birləşən qrup
üzvlərinin bir qrupudur. Qeyri-rəsmi
yarımqrupüzvləri, kollektivi qrup üçün
bir sıra sosial-psixoloji funk  siyaları
yerinə yetirir. Qrupun so sial-psixoloji
quruluşunun əsasını təşkil edən qeyri-
rəsmi yarımqruplar ümumi xüsusiy-
yətlərə malikdir və onlara daxil ol-
mayan üzvlər bir-biri ilə və qrupla
əla qədədirlər. Burada da xili və xarici
fəaliyyətinin motivləri, ehtiyacları,
sosial davranış aspektləri nəzərə alınır.
Məsələn, qrupun birləş mə si yalnız
yarımqruplar arasındakı mü nasibətlərə
(subyektiv və ya sosial-psixoloji),
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fərd lər və bütövlükdə qrup arasındakı
əlaqələrəvə ya digər səbəb lərə əsasla -
nır. Əvvəlki tədqiqatlar gös tərir ki,
bütövlükdə fərd yalnız ki çik bir qrupa
deyil, eyni zamanda «qeyri-rəsmi»
ya  rım qrupa da uyğunlaşır. Nəticədə,
qrupdakı uyğunlaşma prosesi yarım -
qrup lardakı uyğunlaşma prose sini
əhatə edir. Bununla belətədqiqatlar
göstərir ki, fərdin uyğunlaşma səviy -
yəsi bütövlükdə kiçik bir qrup üçün
uyğunlaşma göstəricisinə çevrilir. Fər -
di yarımqrupların üzvlərinin bu göstəri -
ci ləri orta qrupdan əhəmiyyətli dərəcə -
də fərqlənə bilər [5].

Cəmiyyətdə şagirdlərin, tələbələrin,
işçi heyyətinin daxil olduğu yeni mü -
hitə uyğunlaşması da vacib məsələ -
lər dəndir. Tələbələr xüsusən də birinci
kurs tələbələri universitetin təhsil şə -
rai tinə, qrupa kollektivə uyğun laş maq -
 da müəyyən çətinliklər çəkirlər. Tələ -
bələr inkişaf etdikcə onların dün ya -
görüşləri, həyata baxış formaları eyni
zamanda problemlərə, çətinliklərə
düzgün yanaşıb həll edə bilmək baca -
rıq ları formalaşır. Bütün bunlar gələ -
cək də tələbə qrupunun uğurunu, öyrən -
mə səmərəliliyini, tələbə mühitində
şəx si özünü qurma imkanlarını müəy -
yənləşdirir.

Bu bizə bir sıra müddəaları for -
ma laşdırmağa imkan verir:

– bir qrupa yeni bir iştirakçı daxil
olduqda o, ona həqiqətən açıq olan
qeyri-rəsmi yarımqruplardan birinə

daxil olur ya da daxil olmur; Yeni bir
qrupun digər qrupa uyğunlaşması
prosesi, əsasən bir yarımqrupa daxil
edilməsi və ya edilməməsi prosesidir;

– yarımqrupların üzvləri, bütövlük -
də qrupdan daha yüksək uyğunlaşma
səviyyəsinə malikdirlər; Qrupun müs -
təqil üzvləri bütövlükdə qrupdan daha
çox yarımqrupa uyğunlaşma səviyyəsi
ilə daha yüksək uyğunlaşma səviy -
yəsinə malikdir;

– bir qrupa tam üzvlərin uyğunlaş -
dırılması qeyri-rəsmi bir yarımqrupa
və ya bir neçə yarımqrupa uyğunlaş -
maq la vasitəçilik edir, yəni qrupdakı
bütün üzvlərin uyğunlaşdırılması onla -
rın bir və ya digər qruplara daxil edil -
məsi yolu ilə həyata keçirilir.

İnsanın sosial-psixoloji uyğunlaş -
ma sının psixodiaqnostik sahəsinə diq -
qət yetirdikdə, burada qrupun mövq -
eyindən çıxış edərək ümumi və orta
nəticələr əldə edə bilərik. Sosial-
psixo loji strukturun diaqnostik prose-
duraya daxil edilməsi bu strukturdakı
yerə görə fərdlərin uyğunlaşmasını
daha fərqli və dəqiq bir şəkildə müəy -
yənləşdirməyə imkan verir [4]. Bir
qrup fərdlərin uyğunlaşmasını öyrən -
mək üçün «Qrupda və yarımqrupda
bir fərdin sosial-psixoloji uyğunlaş -
ma sının öyrənilməsi metodikası»
hazırlanmışdır. Bu texnikaA.V. Sido -
ren kova-nın mikrogrup nəzəriyyəsinə
əsaslanır. Bu nəzəriyyəbütün qrupda
və formalyarımqrupda adaptasiya
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səviyyəsini ölçməyə imkan verir. Me -
to dun bu xüsusiyyəti fərdlərin adaptasi -
yasının daha tam təhlili üçün şərait
yaradır, buna görə qrupa uyğunlaşmaq
uyğunlaşma səviyyəsini əks etdirmir.
Uyğunlaşma birbaşa insanların rifah
səviyyəsinə, onun iş qabiliyyətinə,
fəaliy yətinin səmərəliliyinə və məhsul -
dar lığına birbaşa təsir göstərir. Buna
görə də, təklif olunan metod fərdlərin
qruplarda iştirakı zamanı onların qrupa
uyğunlaşma səviyyəsinin düzəldilmə -
sinə və fərdlərin uyğunlaşmasında bu
xüsusiyyətləri tam və dərindən tanıma -
ğa kömək edir. Beləliklə, uyğunlaşma
kompleks və çoxfunksiyalı bir feno -
men dir. «Sosial-psixoloji uyğunlaşma»
anlayışı cəmiyyətin tələblərinə və öz
ehtiyaclarına, motivlərinə, mənafelə -
rinə uyğun bir insanın cəmiyyətdəki
reallığa uyğunlaşmasını nəzərdə tutur.

Nəticə:
Sosial psixologiyada qrup prob-

leminin öyrənilməsilə yanaşı qruplarda
uyğunlaşma prosesi də araşdırılır.
Təd qiqatımızdan belə nəticəyə gəlirik
ki, qrup sosiologiyanın anlayışları da -
xilində öyrənilən fenomen kimi təzahür
edir. Qrupun işinin təşkilinin, qrup
daxilində gedən proseslərin, qrup da
əlaqə və münasibətlərin öyrə nilməsilə
yanaşı qrupda uyğunlaşma prosesinə
də baxılır. Belə ki, qrupun birləşməsi
yalnız yarımqruplar arasın dakı
münasibətlərə, fərdlər və bütöv lükdə

qrup arasındakı əlaqələrəvə ya digər
səbəblərə əsaslanır. Bir qayda ola raq
yarımqruplarda uyğunlaşma daha tez
baş verir və bütövlükdə qrup daxilində
olan şəxslər üçün uyğunlaş ma daha
məqsədəuyğun hesab olunur. Yarım -
qrup qrupun tərkibində yaranır burada
uyğunlaşma prosesi özünəməx sus for-
mada xarakterizə olunur. Ya rımqrup
qrupla daha çox bağlıdırsa, yarımqrup
üzvlərinin uyğunlaşma pro sesi daha
çox bu qrup vasitəsilə həyata keçi -
riləcəkdir. Beləliklə qruplarda uyğun -
laşma prosesi qrupun idarə olun masın -
da, qrup üzvlərinin münasibət lə rində,
qrupun işinin təşkilində mü hüm rol
oynayır.
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Abstract

Socio-psychological analysis of the adaptation of groups has been
carried out in the direction of goals, values and norms. At the same time, the
main features of socio-psychological learning of the adaptation, relations
between individuals and societies, the social environment in which a small
group and a new person adapted, and those involved in the adaptation process.
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Moda bəşəriyyət tarixi boyun-
ca cəmiyyətlərin ayrılmaz

bir hissəsi olmuşdur. Belə ki, moda
cəmiyyətin inkişaf dinamikasını müəy -
yən edən müasir cəmiyyətin əsas kom -
ponentlərindəndir. Bu gün hamımızın
ənənəvi geyim adlandırdığımız geyim
tərz lə ri də əslində hamı mı zın içində
olan o gizli hisslərin, mədəniyyətin
xa ricə əks olun ma sı dır. Geyim mə -
də niyyətin xarici ifadəsi olmaq la,
daim hərəkət də dir, za manla dəyişir
və tək milləşir.

XIX–XX əsrin əvvəllərində moda -
nın yaranması haqqında vahid təsəv -
vür lə rin olma ması moda nəzəriyyələ -
rinin meydana gəlməsinə səbəb olmuş -
dur. Sözsüz ki, moda haq qında ilk
nəzəriyyələr kostyumun yaranması
tarixi ilə bağlıdır. Lakin on lar “Mo -

da”nədir?” sualına tam cavablandırmaq
üçün yetərli deyildir.

Doris Lenqli Mur (Doris Langley
Moore) fikrincə, hələ heç kəs modanın
böyük əhəmiyyətini vurğulayan, qis -
mən və ya tamamilə digər sivilizasiya -
larda öz varlığını in kar edən modanın
nəzəriyyəsini yarada bilməmişdir. Bu
yanaşma pyesin bir aktından baş qa
hissəsini görmədən əsəri tənqid edən
tənqidçilərin fikri kimi yalnış fikirlərə
gətirib çıxarır [1, s.423]. 

Tarixən moda nəzəriyyəsinin yara -
dılmasını şərti olaraq 3 dövrünü fərq -
lən  dir  mişlər. Moda probleminə tədqi -
qat çı ların böyük marağı XIX əsrin
sonu – XX əsrin əv vəl lə rində müşahidə
olunur. XX əsrin ortaları qismən
modanı sosial –psixoloji fe no men ki -
mi öyrənən və geyim psixologiyasına
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həsr olunmuş bir neçə fun da men tal
təd qi qat lar la yadda qalır. XX əsrin son -
larında tədqiqatçılar moda feno me -
nin müxtəlif aspektlərini öyrən məyə
çalışmışlar: sosial, iqtisadi, estetik,
psixoloji və s.

Modanın bir sıra nəzəriyyələrini
fərq ləndirirlər: avtokratik, moti va -
 siya, hadisə, ideoloji səbəblər, təkamül
və multifaktorlu nəzəriyyə [1]. 

Avtokratik nəzəriyyə çərçivəsində
Corc Brayan Brummel (1778–1840)
və Ma  riya Anjelika de Fontan (1661–
1681) modaya müxtəlif insanların
fəaliyyətinin dəb  li dəyi şik liklə rin prin-
sipial səbəbi kimi baxırdılar. Modanın
yaranmasına icma liderləri, av toritar
şəxsiyyətlər əhəmiyyətli təsir edirlər.
İnsanlar bu icma liderlərini öz lərinə
ku mir seçərək, onlara heyran olaraq
təqlid etməyə çalışırlar. Bir çox gənc
nə sil incəsənət əsər lərinin qəhrəman -
ları, artistlər, ictimai və siyasi xadimlər
ara sın da özlərinə kumir se çir lər.
Modanın psixoloji əsası təqliddir. Mo -
da fenomeninin mü rək kəbliyi insanlara
tə sir edən çoxsaylı tiplər və bu təsirin
çoxmənalılığı ilə şərtlən dir məsindədir.

Modanın motivasiya nəzəriyyəsi
vasitəsilə moda psixoloji baxımdan,
fərdin tələ bat-motivasiya sferası baxı -
mından öyrənilməyə başlanılmış dır,
belə ki, əsas olaraq mo da nı izləməyə
təsir edən motivasiya amilləri tədqiq
olunurdu. Bu cür motivlərdən ye ni li -
yə can atmaq, başqalarına xoş görün -

mək, fərqli görünmək və s. misal gös -
tər mək olar. Mo danın motivasiya nəzə -
riyyəsinin nümayəndələri arasında
Qeorq Hegel (1770–1831), Pol Nist -
rom, C.Flyugel, İ.Blox, E.Fuks, Rolan
Bart və b. adlarını çəkmək olar [2].

İlk dəfə Pol Nistrom insanın dəbli
dav ranışının motivlərinin geniş siyahı -
sını tək lif etmişdir. Onun fikrincə,
“insanların modaya və modanın dəyi -
şil məsinə marağının spe sifik amilləri
və ya motivləri fiziki səbəblərlə zən -
gindir. Bu səbəblərə hər fəslin sonu
ya  ra nan dəbin cansıxıcı olması və ya
yorulmaq, orjinal və ya başqalarından
fərqlənmək ar zusunda olmaq, təqlid-
çilik və asılı olmamaq daxildir...”

İ.S.Boqardus modaya insanın sosial
aktivliyinin nəticəsi kimi baxır. Moda
ten den  siyalarının əsasında geyim və
ya fəlsəfi nəzəriyyələrdə tədqiqatçılar
insanın riskə və ye ni li yə, proqressiv
inkişafa, daha yüksək statutusda tələ -
batların ödənilməsi nə can atır. Mo da
in sanların ideologiyasına təsir edir.
İ.S.Boqardusun fikirləri moda və cə -
miyyət, mo da və şəx siyyət, keçmiş
və yeni dəb arasında ziddiyyətlərin
oldu  ğunu göstərir. Bu zid diy yətlərin
bi ri digərinə çevrilir, bu səbəbdən də
problemin formalaşması prosesi və
onun işlə nil məsi çə tinləşir. Buna gö -
rə də tədqiqatçılar bu nəzəriyyədə
modanın mahiyyəti, xü su siy yətlərini
de yil, sözü ge dən problemin hər hansı
aspektinə xüsusi diqqət yetirirlər. 
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Modanın hadisə nəzəriyyəsi çərçi -
vəsində iqlim şəraiti, beynəlxalq tica -
rətin inkişafı, inqilab, yeni ideloji
cərə yanların yaranması və s. bu kimi
hadisələr bir çox tədqiqatçılar tə rə fin -
 dən modanın yaranması və yayıl ma -
sı na təsir edən mühüm amillər ki mi
nəzərdən ke çi rilir. Lakin yuxarıda sa -
dalanan hadisələrin modaya təsiri şər -
tidir. Bu problem moda tən qid çiləri
tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. Bu
nəzəriyyə A.Laver və Q.Tardın işlərin -
də qis mən öz əksini tapırdı [3, s.94]. 

H.Spenser fikrincə isə, moda təqlid -
dir. Təqlid obyekti isə elitadır. İnsan
təqlid edi lən insana hörmət edir və
ya onunla bərabər olduğunu sübut et -
mə yə çalışır. Spenserə gö rə mo  da tək -
cə təqlid forması deyil, eləcə də insan -
ların davranışının sosial tənzimləyi -
cisi dir. Yə ni, moda liderlərinin – gənc -
lərin, kütləvi mədəniyyət ideollarının
kütləvi cəmiyyətində ya ranmasıdır.
Başqa sözlə, modanın sosial funksiyası
sosiomədəni normaların düzgün şə -
kil də inkişafını təmin etməkdir.

Spenserin fikirləri müasir tədqiqat -
çılar tərəfindən davam etdirilərək
müa sir tədqi qat  çılar tərəfindən davam
etdirilərək Q.Zimmeldə yekunlaşmış
olur. Qeorq Zimmel mo da nın “elitar
konsepsiyasını” irəli sürərək modanın
yaranması və yayılması qanunauy -
ğun  luq larını izah edirdi. Yeni ədəbiy -
yatlarda bu konsepsiya “sızıb keçmə
effekti” kimi də ad lan  dırılır. O, moda -

nın yayılma mexanizmini aşağıdakı
kimi təsir edirdi: yuxarı təbəqələr xa -
ri ci əlamətlər vasitəsilə cəmiyyətdə
fərqlənməyə çalışırlar; aşağı təbəqələr
bu fərqli yeni əla  mətləri onlardan gö -
tü rərək imitasiya, təqlid edirlər. Bu
ye ni əlamətlər cəmiyyətdə geniş yer
aldıqdan sonra yuxarı təbəqələrin yeni
modasının yaranması prosesi yenidən
başlayır. Sö zü gedən mexanizm “sızma
effekti” adlanır. 

1950-60-cı illərdə kollektiv qə bul
edilən, moda standartları nə zəriyyəsi
meydana çıxır. Bu nə-zə riyyənin qa -
baq cıl nümayən dələrindən olan
Q.C.Blum mer başda olmaqda bir
çox tədqiqatçılar tərəfindən modanın
elitar nəzəriyyəsi tənqidə məruz
qalmışdır. Səbəbi isə dəbin fəaliyyəti
prosesində elitanın rolunun şişirdilməsi
idi. Q.C.Blumerin fikrincə, moda lid-
erleri daha elita hesab edilmir, moda
stan dartları kütlələr tərəfindən forma -
laş dırılır. O üslublar moda kimi for-
ma laşır ki, kütləvi zövq tendensiya -
ları, həyat tərzi ilə daha çox üst-üs tə
düşür.

Moda kütləvi seçim və davranışla
əlaqəlidir. Müasir cəmiyyətdə aparıcı
rol ikinci yəni orta təbəqə olduğundan,
cəmiyyətdə dəyişən mövqeyinə görə
dəbin qanunvericili yi onlara məxsus -
dur. İctimai statusularını yüksəltmək
üçün elitanı yamsılayır, eyni zamanda
da aşağı ictimai təbəqədən öz fərqli -
li yini göstərməyə çalışır. 
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Tənqidlərə baxmayaraq modanın
elitar nəzəriyyəsi bir çox mütəxəssislər
tərəfindən dəs təklənirdi. Modanın eli -
tar nəzəriyyəsindən ilhamlanaraq Qab -
riel Tard“Təqlid qanun la rı” (1890)
əsərin də o, modanın ideoloji səbəbləri
nəzəriyyəsini təklif edir. Bu nəzəriyyə
bə zi ədəbiyyatlarda modanın ideoloji
səbəblər nəzəriyyəsi, bəzi ədəbiyyat -
lar da sosial-iqti sa di nəzəriyyə, digər
ədəbiyyatlarda isə “Təqlid nəzəriyyəsi”
kimi qeyd olunur. 

Modanın sosial-iqtisadi nəzəriyyəsi
modanın inkişafını bu və ya digər cə -
miy yətin sosial qanunauyğunluqları
və iqtisadi şərtləri ilə izah edir. 

Tardın fikrincə, ünsiyyət prosesinin
əsasını iki fenomen təşkil edir: “kəşf
etmək” və “təqlid”. Daha sonralar “əks
mövqeyi”(zidiyyətləri) əlavə edir. Sa -
bit lik dərəcəsinə görə təqlid “adət-
təqlidə” və “moda – təqlidə” bölünür.
Adət – keçmişlə bağlı olub, öz cəmiy -
yəti çərçivəsində məhdudlaşdığı halda,
moda – müasirliyin təqlididir. Moda
və təqlid yeniliyin yayılmasına xidmət
edərək cəmiyyətlərin birləşməsinə gə -
tirib çıxarır. XIX əsrin sonunda moda-
da aparıcı qüvvə üst təbəqələr, elita
idi. Kütlə isə onları təqlid edirdi. Be -
ləliklə elita mədəniyyəti kütlə mədə -
niy yətinə çevrilmiş olurdu.

Q.Tardın fikrincə, “Zaman ruhu
modaya nəzarət edir”. Məh bu fikir
isə modanın ideo lo ji səbəblər nəzəriy -
yə si  nin əsas tezisidir [4, s.269]. Dəb

də yi şiklikləri insanın şüurun da yaran -
ma   lı dır. Şüur, bildiyimiz kimi, insanın
möv cud olmasının ictimai məh suludur.
Demək olar ki, qadın geyimləri ilə
bağlı bütün tədqiqatlarda aşağıdakılar
qeyd olunur: “Bütün ölkə lər də tarix
bo yu qa dın şüuru”mənəvi mühit və
za man dan asılı olaraq şüurlu və şüur -
suz halda ta rixi qeydləri geyim for -
ma sında üzə çıxarmışdır. Yeni dövr
təhlili göstərir ki, sosial və ziy yət (mü -
ha ribə və ya böh ran) heç də həmişə
mo daya təsir etmir.

İdeoloji səbəbiyyət nəzəriyyəsi
əsa sında bir sıra fövqəltəbii təkliflər
yaranmışdır ki, bu da G.Heardın nəzə -
riyyəsində ətraflı nəzərdən keçirilir.
Modanın fövqəltəbii əsası ide ya  sı
daha sonralar Gerald Heardın işlərində
öz əksini tapmışdır. O, risk edərək
mo danı hə ya tın gücü və ya təkamül
iştahı, fəaliyyətin nəticəsi kimi izah
etməyə çalışırdı. Müəllif he sab edirdi
ki, insan inqilabi proseslərə məruz
qal mayaraq onu əhatə edənlərlə birlik -
də tə ka mül edir. Bu təkamül tez baş
verir, çünki ona qarşı çıxanlar azdır.
G.Heard hesab edirdi ki, moda təkamü -
lün məhsulu, fəaliyyətin nəticəsidir
Tədqiqatçının fikrincə təkamülün ob -
yek ti insan özü yox, ətrafdakılardır.
Bu nəzəriyyədə geyim və insanın in -
ki şafı oxşardır: for mada yavaş – yavaş
inkişaf edir, xüsusi əlamətləri, hissələ -
rin nəzərəçarpacaq dəyişik li yi və
sehirli güclər və s.
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XX əsrdə modanın inkişafının iqti-
sadi amilləri haqqında yeni fikirlər
for malaşır. T.Veblen qeyd edirdi ki,
pul müstəqil dəyərə çevrilir, buna da
uyğun olaraq moda bahalı əşyalara
çevrilmiş olur. A.V.Zombartın modanın
öyrənilməsi prosesi ilə bağlı tədqiqatla -
rın da prioritet sahibkarlara verilir,
hansı ki, satış həcmini artırmaq üçün
bahalı materialları ucuzlaşdırılır və
bununla da kütlədə surraqat dəb ob -
razlarının yayılmasını şərtləndirir.

Moda anlayışını izah edərkən XX
sərində yeni fikir irəli sürülür. Belə
ki, moda klassik nəzəriyyələrdəki ki -
mi “aşağıya sızıb keçmə” kimi deyil
sosial təbəqələr arasında ho rizontal
yayılma və ya aşağı təbəqələrin elitanı
imitasiya etməsi modanın bir növ
müx tə lif submədəniyyətlər arasında
“üzməsi” kimi nəzərdən keçirdilir.
“Kütləvi bazar nə zə riy yəsi” çərçivəsin -
də amerikan marketoloq Çarlz U.Kinq
“Modanın yayılması: “Aşağı sı zıb keç -
 mə” nəzəriyyəsindən imtina” adlı işin -
də “horizontal sızma” adlı yeni fikir
irəli sü rür. Modanın bu cür yayıl ma -
sı nın səbəbi kimi isə Ç.U.Kinq dəb
obyektlərinin, məhsul la rı nın küt ləvi
istehsalını və KİV-in, xüsusilə TV-
nin inkişafını qeyd edirdi [1]. 

1970-ci ildə Corc Fild özünün
“Yuxarı istiqamətlənmiş diffuz inno -
va siyaları – dəyişkən status fenomeni”
adlı işini nəşr etdirir. Burada 1960-
70-ci illərdə modaya böyük tə sir etmiş

müxtəlif submədəniyyətlər təhlil ol-
unur. Fildin fikrincə, submədəniyyətlər
cə miy yətə yeni dəb gətirməyə qadir -
dir lər. Hansı ki, ilk növbədə qrup şə -
kil li identifikasiya nı ye ri nə yetirir və
daha sonra cəmiyyətin digər seqment -
ləri tərəfindən mənimsənilir. Onun
fik rincə, dəb aləmində liderliyi təkcə
klassik moda modelyerləri deyil, eləcə
də qruplar (so sium), eyni zamanda
aşa ğı təbəqədən olan qeyri-formal
qrup  lar da edə bilər. Beləliklə, Fild
tə rə fin dən irəli sürülən nəzəriyyə “yu-
xarı sızma” və ya “submədəniyyət
nəzəriyyəsi” adı nı almışdır. 

1991-ci ildə Beynəlxalq geyim və
teks til assosasiyası yeni moda nəzəriy -
yəsini ha zırlamaq üçün bir sıra semi-
narlar təşkil etmişdir. Burada isə Mo -
da nın simvolik qar şı lıq lı əlaqəsi və
ya Sİ (symbolic interactions theory
of Fashion) nəzəriyyəsi təklif olun -
muş  dur. Sİ nəzəriyyəsinin əsasında
indivi dium (mikrosəviyyə) və bütün -
lük də cəmiyyət (makrosəviyyə) səviy -
yə sində geyim dəbi sahəsində qarşılıqlı
əlaqə kompleksini izah etmək cəhdi
dayanır. Nəzəriyyədə modaya makro
və mikro səviyyədə təsir edən 5 əsas
amillər təhlil olunur.

Modanın tədqiqində önəmli tövhə -
lərdən birini də rus sosioloqu A.B.Qof-
man ver miş dir. O, özünün “Moda və
insan: yeni dəbli davranış nəzəriyyəsi”
adlı əsərində mo da nı sosial dəyər
kimi nəzərdən keçirdərək onu qarşılıqlı
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əlaqədə olan elementlərdən iba rət mo -
danın struktur kimi tədqim edir. Mo -
danın əsas elementləri ni, mədəniy -
yət də xüsu si vasitələrlə təzahür edən
üsulları, davranış və təsir qaydalarını
Qofman moda stan dart ları adlandırmış -
dır. Moda standartlarının fiksasiya
vasitələri mədəniyyətdə möv cud olan
fiksasiya metodları və formaları, infor -
ma siyanın saxlanılması və ötürül mə -
si dir: geyimdən tutmuş musiqinin söz -
ləri və rəqsə qədər. Moda standart ları
hər şey dən əvvəl moda obyektləri va -
si təsilə realizə olunur [5, s.138]. Qof -
man buraya əşyaları, sözləri, ide yaları
və s. obyektlərin ayrı-ayrı xüsu siy -
yət lərini aid edir. Qofman modaya
moda obyekt ləri və standartlarını əks
etdirən dəyələr kimi baxır.

Beləliklə, yuxarıda sadalanan nəzə -
riyyələrdən də görünür ki, moda kimi
mürəkkəb sosial-psixoloji fenomen
haqqında vahid fikir yoxdur. Bütün

seçilmiş inkişaf determinant la rı ayrı-
ayrılıqda moda dinamikası və sirayə -
tinin adekvat izahını verə bilmir. Bun-
dan əla və, hər bir nəzəriyyənin müba -
hisəli məqamları vardır.
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АНАЛИЗ ТЕОРИЙ МОДЫ

Дияна Ибрагимова

Абстракт

Автор статьи рассказывает о теориях моды, подчеркивая актуальность
мо ды в жизни людей. В статье особо подчеркивается, что в 19 веке и
начале 20 века не было единого представления о создании моды, что
повлияло на возник но ве ние теорий моды. 

В статье автор условно различая исторических три этапа возникновения
теории моды подробно анализирует каждую теорию по отдельности.
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Умение красиво одеваться это наука и искусство, которыми сможет
овла деть каждый человек. Модно одеваться не зависит от материального
благо сос тоя ния, а зависит целиком от вкуса. 

Таким образом, мода нужна человеку для отражения не только со -
циаль ного, но и эмоционального характера. Мода дает возможность
чело веку подчерк нуть свою индивидуальность. С помощью моды прос -
ле живаются личностные раз личия. 

ANALYSIS OF FASHION THEORIES

Abstract
Diyana Ibrahimova 

The author of the article speaks about fashion theories and note`s
important role of fashion in the life of people. The author notes that there
was no single idea of the emergence of fashion in the 19th and early 20th
centuries. This led to the emergence of fashion theories.

Historically, the theory of fashion is conditional on the three periods. The
author has carefully analyzed each of these stages and fashion theories in the
article. 

Thus, fashion is not only the social character of the man, also as well as
the need to demonstrate emosional character of the man. Fashion provides
an opportunity to the person to emphasize its personality. Using fashion
traces of personal differences. 

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 30 noyabr 2018-ci ildə daxil olmuşdur
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Sosial psixologiyanın aparıcı
istiqa mət lərindən birini təşkil

edən ünsiyyət fenomeninin doğru
şəkildə dərki mövcud problemlərin həl -
lində önəmli rol oynayır. Bu ba xım -
dan, fenomenin çoxtərəfli ya naş malar
əsasında təhlili nin zəruriliyi ortaya
çıxır. Ünsiyyət fenomeninin hərtərəfli
təhlilində sosial-psixoloji yanaşma
tam yetərli olma-dı ğından, problemin
fəlsəfi aspektdən təhlili onun subyektiv,
yəni, psixoloji mahiyyətinin dərkində
önəmli rol oynayır.

Sosial psixologiyada şəxsiyyətlər -
arası münasibətlərin, kiçik qruplarda
qar şılıqlı fəaliyyətin öyrənilməsi ünsiy -
yət fenomeninin araşdırılmasını zəruri
edir. Kommunikativ, interaktiv və pers -

pektiv proseslərin əsas xətləri kiçik
qrup larda müəyyənləşdiyi üçün ünsiy -
yətin və qarşılıqlı fəaliyyətin ümumi
qanunauyğunluqlarının necə real laş -
ması məhz kiçik qruplarda tədqiq ol-
unur; böyük qruplarda formalaşan
dəyər, norma və yönəlmənin mahiy -
yə tinin kiçik qruplar vasitəsilə şəxsiy -
yətə çatdırılması mexanizmini açıb
göstərir. 

Ünsiyyət problemi sosial-psixolo -
giyada müxtəlif məktəblərdə fərqli
aspektlərdə nəzərdən keçirilmişdir.
Bütövlükdə, ünsiyyət problemi sosial-
psixologiyada əsasən pozitivist yanaş -
madan çıxış edərək tədqiq edilmişdir.
Ünsiyyət fenomeninin elmi tədqiqi
nəticəsində əldə edilən biliklərin önə -
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mini vurğulasaq da, psixologiyada bu
fenomenin yalnız təbii-elmi yanaş -
ma dan çıxış edərək tədqiq edilməsi
onun mahiyyətinin tam açılmamasına
səbəb olmuşdur.

D. Mayersin “Sosial psixologiya”
dərsliyində sosial münasibətlər, ünsiy -
yət problemi ictimai və şəxsi münasi -
bətlərin əsasını təşkil edən önyarğı,
aqressiya, dostluq, yaxınlıq, məhəbbət
fe nomenləri kontekstindən araşdırı -
la  raq təhlil edilir. Önyarğı məqsədyö -
nüm lü neqativ yönlənmə kimi səciyyə -
lən dirilir. Cəmiyyətdə sosial statusu,
daxili və xarici konfliktlər zamanı
“Mən”in özünüdəyərləndirməsini qo-
ruma cəhdi önyarğının əsas funksiya -
la rından hesab olunur. Cəmiy yətdə
önyarğıların formalaşaraq geniş lən -
məsinin sosial identiklik, konfor mizm,
institutsional dəstək fonunda baş
verdiyi göstərilir [4; s. 415]. Eyni za -
manda, önyarğı ictimai situasiyalar
zamanı formalaşsa da, onun yaran -
ma sını şərtləndirən əsas amil bizim
emosional durumumuzdur. Lakin, bu
heç də frusturasiya hallarında birmənalı
olaraq düşmənçilik hissindən qidala-
naraq önyarğının yaranması anlamına
gəlmir.

Sosial psixologiya ictimai və şəx -
siy yətlərarası münasibətləri, ünsiyyət
problemini yaradıcı və dağıdıcı hisslər
baxımından araşdırır. Sosial psixolo-
qlar dağıdıcı hisslərin təzahürü kimi
meydana çıxan aqressiya ilə bağlı

üç əsas nəzəriyyəyə üz tutmaq da -
dırlar: 1) Aqressiyanın instinktivliyi
nəzəriy yəsi; 2) Aqressiya frustrasiya
halına təbii reaksiya kimi; 3) Aqressiv
dav ranış – öyrənmənin nəticəsi kimi
[4; s. 445]. Birinci nəzəriyyə eksper-
imental olaraq təsdiq oluna bilməsə
də, aqres siyanın bioloji faktorlardan
asılılığı da təkzib olunmazdır. Ün -
siyyət prose sində aqressiya hal larının
genişlənməsi sosial psixo loqların
aqressiyanın cəmiyyətdəki təsirlərdən
qaynaqlanma, öyrənmə nəzəriyyəsinə
istinad etmə sinə səbəb olur. Belə
halların geniş lən məsində KİV-nin
oynadığı rolun danılmaz olduğu
göstərilir.

Önyarğı, aqressiya kimi fenomen -
lərin ünsiyyətdə yaratdığı ciddi
problemlərin bütövlükdə ictimai və
şəxsi münasibətləri zədələdiyini nəzərə
alaraq sosial psixoloqlar aqressiyadan
təmizlənmə üsulu olan katarsis kon -
sepsiyasının, yaxınlıq, dostluq, məhəb -
bət hallarının öyrənilməsini məqsədə -
uy ğun hesab edirlər. Tədqiqatlar
zamanı dostluq, yaxınlıq hallarının
4 əsas faktordan asılılığı müəyyənləşdi -
ril mişdir: ərazi, məkan yaxınlığı; fiziki
cəlbedicilik; əxlaqi dəyərlərin, yön -
lən mələrin uyğunluğu; təltif etmə
amili [4; s. 531]. Araşdırmalar göstərir
ki, ünsiyyət zamanı daxili yaxınlıq,
anlama hallarının dərinləşməsi dostluq,
yoldaşlıq münasibətlərinin əsas prin -
sipləri kimi çıxış edir. 
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Ə.Bayramovun və B.Əliyevin “Hü -
quq psixologiyası” dərsliyində ünsiy -
yətin əsas funksiyaları kimi birgə fəa -
liy  yət və şəxsiyyətlərarası münasibət -
lərin formalaşması göstərilir. Ünsiyyət
prose sində informasiya mübadiləsi və
insan ların bir-birini qavraması ilə ya -
naşı qarşılıqlı təsir həyata keçirilir ki,
bu da ünsiyyətin nüvəsi hesab edilir
[1; s. 266].

Simvolik interaksionist, sosial bi-
heviorist, sosial-perseptiv koqnitivist,
psixianalitik və humanist konsep-
siyalarda ünsiyyətin interaktiv təbiəti
ilə bağlı təsəvvürlərin əsasında qarşı -
lıqlı fəaliyyət ideyası dayanır. Qarşılıqlı
fəaliyyətin öyrənilməsində çoxsaylı
nəzəri yanaşmaların mövcudluğu in-
teraksiya fenomeninin dərkində
fərqli baxışların olduğunu göstərir.
A.A.Leont  yev göstərir ki, ünsiyyəti
müəy yən edən əsas nöqtə “infor ma -
siyanın ötü rülməsi” deyil, ideya ların,
maraqların ötürülməsi, ictimai-tarixi
təcrübənin mənimsənilməsi kimi başa
düşülən kollektiv həyatın daxili mex-
anizmi an lamına gələn qarşılıqlı fəaliy -
yətdir. 

Qarşılıqlı fəaliyyətin daxili mahiy -
yəti özünü B.F.Lomovun yanaşma -
sında göstərir. Onun yanaşmasına əsa -
sən, ünsiyyət iştirakçıların bir-birini
əvəz edən fəaliyyətləri deyil, onların
arasıkəsilməz qarşılıqlı fəaliyyətidir.
Buna görə də bir iştirakçının fəaliy -
yə tini digərindən “kəsib” ayırmaq

qar şılıqlı ünsiyyətin təhlilindən uzaq -
laşmaq anlamına gəlir. Q.V.Dyakonov
göstərir ki, birgə fəaliyyətin struktu-
runun fərdi fəaliyyətin strukturu və
eləcə də ictimai-kollektiv davranışın
təzahürləri ilə eyniləşdirilməməsi ilə
bağlı prinsipial vəziyyətin məhsuldarlı -
ğına baxmayaraq, ünsiyyət zamanı
qar şılıqlı fəaliyyətin fenomenologiyası
və mahiyyət məzmunu kifayət qədər
açılmamış qalır [7].

L.İ.Umanskiy birgə fəaliyyət prob-
lemini təhlil edərək onun üç növünü
ayı  rır: birgə-fərdi, birgə-ardıcıl, birgə-
qarşılıqlı fəaliyyət. Birinci halda qru -
pun hər bir üzvü bir-birindən asılı ol-
madan fəaliyyət göstərir. İkinci halda
birgə fəaliyyət qrupun ayrı-ayrı üzvlə -
rinin xüsusi işləri ardıcıl yerinə yetir -
məsini nəzərdə tutur. Üçüncü halda isə
qrupun hər bir üzvünün bilavasitə di -
gər ləri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərə
alınır.

Məsələnin elmi cəhətdən işlənməsi
baxımından müəllif Q.A.Kovalyov
və N.V.Kozarinovanın metodoloji ya -
naş masını daha konstruktiv-evristik
həll kimi görür. Q.A.Kovalyovun fun-
damental-paradiqmal konsepsiya-sında
təsir və qarşılıqlı fəaliyyət psixologiya -
sının özünəməxsus cəhətləri açıqlanır.
Təsir dedikdə, iki və ya daha artıq
sis te min qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı
onlardan ən azından birinin vəziyyə-
tinin dəyişməsi ilə müşahidə olunan
proses nəzərdə tutulur.
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Təsir və qarşılıqlı fəaliyyət prob -
le minə geniş metodoloji aspektdə ya -
naşan Q.A.Kovalyov psixoloji təsirin
mahiyyət və imkanlarını əks etdirən
üç paradiqma müəyyənləşdirir. Birinci,
“obyekt” (“reaktiv”) paradiqmasında
insan və onun psixikası xarici şərtlərin
təsirinin passiv obyekti və bu şərtlərin
məhsulu kimi nəzərdən keçirilir. İkinci,
“subyekt” (“aksional”) paradiqması,
insa nın xarici təsirlərə fəal yanaşması
və qəbul olunan informasiyanın üzərin -
də işləməsi mövqeyini əks etdirir.
Üçün cü, “subyekt-subyekt” (intersub-
yekt) və yaxud, dialoq paradiqması
psi xika ya xarici və daxili tənzimləmə
sərhəd lərinə malik, dünya və insanlarla
daimi qarşılıqlı fəaliyyətdə olan açıq
sistem kimi yanaşır. 

Q.V.Dyakonov göstərir ki, sosial-
psixologiya elmində “obyekt” və “sub -
 yekt” paradiqmalarında intersubyekt
təsirindən deyil, obyekt və subyekt
təsi rindən danışmaq mümkündür. Çün-
ki, intersubyektin fenomenləri tə sirin
deyil, qarşılıqlı fəaliyyətin feno menləri
kimi çıxış edirlər. Be lə liklə də, təsir
psixologiyası dün ya dərkində monoloji
əsasdan çıxış etdiyi halda, qarşılıqlı
fəaliyyət psi xologiyası dünyanı an-
lamada, dünyaya münasi bətdə dialoji
yanaşmanı əsas götürür. Q.V.Dya ko -
nov Kovalyovun metodoloji yanaşma -
sını yüksək dəyərləndirsə də, onun
ün siyyət, təsir və qarşılıqlı fəaliyyətin
mahiyyətini ekzistensial təhlilin daxili

mikrofenomenologiyası səviyyəsində
deyil, xarici makrofenomenoloji səviy -
yədə açdığını vur ğulayır.

N.V.Kazarinova ünsiyyət fenome -
ni nin elmi tədqiqini təhlil edərək ün -
siy yə tin öncə informasiyanın ötürül -
mə si, yəni, kommunikasiya, sonra
təsir prosesi kimi, daha sonra isə şəx -
siyyətlərarası münasibət olaraq öyrə -
nildiyini müəyyənləşdirir. Beləliklə
də o, ünsiyyət fenomeninin üç, xətii,
interaktiv və transaktiv modelini müəy -
yənləşdirmiş olur.

Q.V.Dyakonov transaksiya modeli
ilə E.Bernin tranzaksiya ilə bağlı tə -
səv vürlərinin fərqini açıqlayaraq gös-
tə rir ki, Bern qarşılıqlı fəaliyyəti müəy -
yən ssenari əsasında oyun kimi struk -
tur laşdırır və hadisəyə əsaslanan qarşı-
lıqlı fəaliyyət deyildir. Buna görə də,
gerçək qarşılıqlı fəaliyyəti metaaksiya,
ekzistensial aksiya kimi adlan dırıl -
ma sını daha doğru hesab edir. Yə ni,
transpersonal psixologiya nın tə səv -
vürləri əsasında müəyyənlə şən, varlığa-
hadisəyə əsaslanan trans vəziyyətinin
öyrənilməsini nəzərdə tutur [7]. 

Q.V.Dyakonov birgə fəaliyyət və
ünsiyyət kontekstində qarşılıqlı fəaliy -
yətin təbiəti ilə bağlı üç yanaşmanı
fərqləndirir. Birinci yanaşma fərdi
fəaliyyətin strukturu və birgə fəaliyyə -
tin fərdi fəaliyyətin bu və ya digər
məc muusuna aid edilməsi ideyasından
çıxış edir. “Birgə-fərdi fəaliyyət”
(L.İ.Umanskiy), komunika siyanın
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xətti-ötürülmə modeli (N.V.Kazari-
nova), psixoloji təsirin dərkində “ob -
yekt” paradiqması (Q.A.Kovalyov)
bi rinci yanaşmanı özündə əks etdirir.

İkinci yanaşmada birgə fəaliyyətin
sosial makrostrukturu ilkin və əsas
ola  raq götürülür. Sosial makrostruktur
birgə fəaliyyətin daxili mikrost rukturu -
nu müəy yənləşdirmiş olur. L.İ.Uman -
skinin “birgə-ardıcıl fəaliyyət təlimi,
N.V.Kazarinovanın komunika si yanın
interaktiv-tsiklik modeli, Q.A.Kovalyo -
vun psixoloji təsirin “intersubyekt” para -
diqması bu yanaşmanı əsas kimi götürür. 

Qarşılıqlı fəaliyyət probleminin
həllində üçüncü yanaşma daxili ma -
hiyyətin təsdiqindən çıxış edir və
insan lararası münasibətin intersubyekt
– interpersonal, bütöv – prosessual
an   la mını əsas olaraq götürür. Bu ya -
naşmanın məntiqi bu və ya digər dərə -
cədə “birgə-qarşılıqlı fəaliyyət”lə
(L.İ.Umanskiy), komunikasiyanın
transaksiya modeli ilə (H.V.Kazari-
nova) və psixoloji qarşılıqlı fəaliyyətin
“intersubyekt” paradiqması ilə (Q.A.Ko -
valyov) ilə uyğunluq təşkil edir [7].
La kin, insanlararası qarşılıqlı fəaliyyət
probleminin həllində daha dərin im -
kanlar müasir dialoq fəlsəfəsində və
dialoq psixologiyasında açılır. 

Ünsiyyətin öyrənilməsində dialoji
yanaşma ekzistensial fəlsəfədən və
psi  xologiyadan bəhrələnir.

Ekzistensial yanaşmaya əsasən, öz
var lığının inten sionallığınıı və poten -

sial lığının aktual laşması, “Mən”dən
kə nara çıxa bilmə ilk növbədə və da-
ha dərin olaraq baş-qası ilə ünsiyyətdə
həyata keçir. Özünü qarşılıqlı açılış
prosesində əldə etmə bitməz, tükənməz
proses kimi təzahür edir.

Ünsiyyətin öyrənilməsində elmi-
psixoloji yanaşmaların yetərsizliyi son
dövrlərdə psixologiyaya fəlsəfi düşün -
cə də metodoloji gücə çevrilən ekzisten -
sialist yanaşmanın gətirilməsi müşahidə
olunmaqdadır. A.Maslou dövrümüzdə
artıq elmin yeni fəlsəfəsi nin əsaslarının
qoyulması probleminə toxunaraq yeni
imkanların açılmasında yalnız atom-
istik, mexaniki, pozitivist yanaşmanın
yetərli olmaması düşün cə sindən çıxış
edir. Dərketmənin yeni konsepsiyasının
formalaşmasında holis tik, dəyişkən,
unikal, şəxsi, trans sendent yanaşmaların
əhəmiyyə tini xüsusi olaraq vurğulayır
[5; s. 232]. O, yeni geniş yanaşmadan
çıxış edən psi xologiya elmində qavra -
yış, öyrən mə, emosiya, intellekt, iradə,
tələbat, motivasiya və s. problemlərin
hərtərəfli tədqiqi imkanlarını görür.
Bu mənada, öyrənmə artıq assosiativ,
təsadüfi, ke çici mahiyyət daşımır, o,
şəxsiyyət üçün daxili anlam kəsb edən
fenomen kimi təzahür edir.

Q.V.Dyakonov ekzistensial yanaş -
mada dialoq, ünsiyyət fəlsəfəsinin
ma hiyyətini açıqlayaraq göstərir ki,
adi şüur, sağlam düşüncəyə əsasən,
eləcə də ünsiyyətin xətti-ötürülmə və
iteraktiv-tsiklik modelləri baxımından
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istənilən fikir, istənilən davranış
ayrılmaz şəkildə fəaliyyət göstərənə,
danışana məxsusdursa, dialoji baxışda
bu davranış və düşüncədə müsahibin
iştirakı və ortaqlığı danılmazdır. Yəni,
hər bir ünsiyyətdə “başqası”nın varlığı,
yəni, ontoloji birgəiştirakçılıq danıl -
maz dır. Bu baxımdan, M.Baxtin göstə -
rir ki, insan heç zaman özü ilə üst-üs -
tə düşmür. Ona heç zaman A=A bəra -
bərliyini tətbiq etmək olmaz. İnsanın
gerçək həyatı məhz özü ilə üst-üstə
düşməyən anında baş verir. İnsan özü
ilə eyniləşə bilməməsinin nəticəsində
açıqlıq,azadlıq, məsuliyyət, hadisəvilik,
intensionallıq, subyektlik, paradok -
sal lıq, universallıq, unikallıq və s. ki -
mi xüsusiyyətləri əldə edir. 

Varoluşçu fəlsəfənin və humanist
psixologiyanın görkəmli nümayəndələ -
rindən biri olan Rollo Mey ekzisten-
sialist yanaşmada dünyayla münasibə -
tin üç modulunun mövcud olduğunu
göstərir. Bunlar Umwelt, Mitwelt və
Eigenweltdir. Umwelt ətrafımızdakı,
bioloji dünyanı, Mitwelt eyni növə
aid olan, paylaşılan dünyanı, Eigenwelt
isə hər kəsin öz dünyasını ehtiva edir.
İnsan eyni zamanda hər üç modul
daxilində mövcud olur. Ekzistensialist
yanaşmaya əsasən, insanın ətrafla mü -
nasibəti Mitwelt və Eigenwelt daxi -
lində öz bütövlüyünü əks etdirmiş
olur. Burada artıq başqaları ilə uyum
deyil, onlarla ilişki münasibətin, ünsiy -
yətin özəyini təşkil edir. Bu münasibət -

lərin əsasında isə insanın özü ilə olan
ilişki dayanmış olur. İnsanın özünə məx -
 sus olan dünyanın, yəni, Eigenweltin
əsaslandırılmamış gerçəklik kimi qəbul
edilməsi ekzistensialistlərə gö rə, sıxıcı
intelektualistlərin yanaş ma  sıdır və
həyatın canlılığının əlindən alınmasına
xidmət edər [2; s. 167-171].

Dini fəlsəfənin görkəmli nümayən -
dələrindən biri olan S.Frank da ün siy -
yət fenomenini obyektiv gerçəklik lərin
dərki baxımından deyil, subyektin da -
xili aləminin təzahürü kimi təhlil edir.
Ünsiyyət qarşı tərəfə sadəcə kənar
ob yekt kimi baxışı, kənar obyektin dər -
kini özündə daşımır.Bu fenomen real
mənəvi nüfuz etmə anlamını özündə
ifadə edir. S.Frankın yanaş masında
ünsiyyət “Mən” və “Sən”i bir-birinə
açan, onlara “Biz” gerçəkli yini qazan -
dı ran zərurətdir. Bu zaman “Biz” qə -
tiyyən “Mən”lərin cəmini ifadə etmir.
O, “Mən”in “Sən”ə olan ehtiyacı səbə -
bin dən doğan fövqəlfərdi gerçəklikdir.
S.Frank gerçək qrup bütövlüklərinin
əsasında da ünsiyyət fenomeninin bu
anlamının dayandığını göstərir [6; s.
216-229].

S.Frank varlığın metafizik moniz -
min dən çıxış edərək onun dualist, an-
tinomik təzahürünü, məntiqini ünsiy -
yətin təbiətində açmağa cəhd göstərir.
“Mən” və “Sən”in münasibətini o,
pred metin dərki münasibəti kimi deyil,
bilavasitə-intuitiv, həyati-ontoloji mü -
na sibət kimi başa düşür. Bu ünsiy -
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yətdən kənarda “Mən” hazır verilənlər
kimi tə zahür etmir. O, yalnız “başqası”
ilə ün siyyətdə doğulur, təzahür edir
və formalaşır. Yəni, insanın şəxsi kim -
liyi, varlığı dialoji mühitdə açılır.
Avto nom, monoloji subyektin “Mən”i
yalnız özü üçün deyil,həm də bütün
insan bir lik ləri üçün problemli hala
çevrilir [7].

Öz baxışlarında iudaist ənənəni,
dini yaşantını və müasir fəlsəfi təfək -
kürü birləşdirən M.Buber ünsiyyət
problemini dialoq fenomenindən çıxış
edərək açmağa çalışır. Buberin yanaş -
masında dialoq kommunikasiyanın
təzahürü deyil, mistik anlam daşıyan
varoluşda iştirakçılığı ehtiva edən
fenomendir.Buberin yanaşmasına
əsasən, dialoq kommunnikasiyanın
ünsiyyətə çevrilməsi anında baş verən
hadisədir.Lakin, o, insanların yalnız
bir-biri ilə ünsiyyəti ilə məhdudlaşmır.
O, ünsiyyət zamanı əks olunaraq in -
sanların bir-birinə olan münasibətini
özündə ehtiva edir [3; 99]. 

Dialoqun əsl mahiyyətini açıqla -
maq üçün M.Buber insanın qavrama
üsullarını müəyyənləşdirir və onları
bir-birindən fərqləndirir.Bu üsullardan
biri müşahidədir ki, bu zaman müşahi -
dəçi məqsədyönümlü şəkildə qarşı -
dakının mümkün qədər çox xüsusiy -
yətlərini çəkməyə, görməyə çalışır. Qav -
ramanın digər bir üsulu da seyr etmədir
ki, bu zaman seyrçi özünə heç bir
gər ginlik vermədən, tam azad şəkildə

seyr edir. Müşahidə və seyr etmə qarşı
tərəfi fərqli üsullarla öyrən məyə yö -
nəlsə də, onun özündən kənar da baş
verən proses kimi təzahür edir. Yəni,
müşahidəçinin və seyrçinin iştirakçılı -
ğını tələb etmir.Qavrayışın digər bir
üsulu da var ki, bu şəxsin açıqlığını,
yəni, üz tutma və cavab gözləmə anını
özündə ifadə edir.Buber qavrayışın
bu formasını nüfuz etmə kimi səciyyə -
ləndirir. O, dialoqun imkanlarını da
nüfuz etmənin imkan ları ilə eyniləşdirir
[3; s. 101]. Buberin yanaşmasında nü fuz
etmə üz tutma və cavab gözləmə anla -
mını özündə ehtiva etdiyindən o tərəf -
lərdən iştirak çılıq, münasibət tələb
edir.Bu baxımdan, Buber üçün həyat
geniş mənada dialoq anlamını özündə
daşıyır.Burada hər kəs müraciət olunan
və cavab verən tərəf kimi çıxış edir.Di-
aloqun hər bir iştirakçısı üçün başqası
vasitə, şərt kimi deyil, məqsəd və də -
yər kimi özünü göstərir.“Mən-O” mü -
na sibə tində isə başqası məqsədin əldə
edilməsində vasitəyə çevrildi yin dən obyekt
yanaşmasını özündə eh tiva etmiş olur.

Sosial psixologiyada birgə fəaliyyət
dialoq fəlsəfəsində birgə mövcud
olma, birgə var olma kimi öz ifadəsini
tapmış olur. Beləliklə də, ünsiyyətin
və qarşılıqlı fəaliyyətin elmi-nəzəri
təhlili ünsiyyət, təsir, qarşılıqlı fəaliyyət
psixologiyasının tədqiqində əhəmiyyətli
imkan və perspektivlərin açılmasına
şərait yaratmış olur. Bu onu göstərir
ki, təsir və qarşılıqlı fəaliyyətin təbiə -

Психолоэийа jурналы 2019, №1

Sosial psixologiya

67



tinin və mahiyyətinin tədqiqinin elmi-
psixoloji inkişafı ünsiyyətin yalnız
sub yekt-fəaliyyət və struktur-funksio -
nal sxeminin təhlilinə ehtiyac duymur.
O, həm də intersubyekt-dialoji paradiq-
madan çıxış edən nəzəri yanaşmaların
və praktik metodların işlənməsinə
ehtiyac duyur. 

Nəticə

Şəxsiyyətlərarası, qrupdaxili müna -
si bətlər və eləcə də, bütövlükdə ünsiy -
yət problemi sosial psixologiyada
möv  cud olan yanaşmalarkontekstindən
təhlil olunur. Elmi-psixoloji yanaşmada
ünsiyyətin əsasən kommunikativ ma -
hiyyətinin öyrənilməsinə yönlənməsi
göstərilir. Bu isə problemin dərkində
böyük çətinliklərin yaranmasına səbəb
olur. Bu baxımdan, tədqiqatda ünsiyyət
fenomeninin öyrənilməsində obyekt
yanaşmasının deyil, subyekt yaşantı -
sı nın, münasibət amilinin aparıcı rolu
vurğulanır. Sosial psixologiyadakı
birgə iştirakçılığın dialoq fəlsəfəsində
birgə mövcud olma, birgə var olma
kimi öz ifadəsini tapdığı göstərilir.
Be ləliklə də, ünsiyyətin və qarşılıqlı
fəaliyyətin elmi-nəzəri təhlili ünsiyyət,
təsir, qarşılıqlı fəaliyyət psixologi ya -
sının tədqiqində əhəmiyyətli imkan
və perspektivlərin açılmasına şərait
yaratmış olur. Bu onu göstərir ki, tə -
sir və qarşılıqlı fəaliyyətin təbiətinin
və mahiyyətinin tədqiqinin elmi-psi -
xoloji inkişafı ünsiyyətin yalnız sub-

yekt-fəa liy yət və struktur-funksional
sxeminin təhlilinə ehtiyac duymur.
O, həm də intersubyekt-dialoji paradiq-
madan çıxış edən nəzəri yanaşmaların
və praktik metodların işlənməsinə
ehtiyac duyur. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЕНОМЕНА ОБЩЕНИЯ

Ругийя Мамедова
Абстракт

В статье «Социально-психологический анализ феномена общения»,
проблема общения исследуется в контексте существующих подходов в
социальной психологии. Отсюда видно, что в решении проблемы
преимущественно лидирует объектный подход. Учитывая интерсубъектив -
ный характер общения, раскрывается важность экзистенциального
подхода. Социально-психологический аспект проблемы показывает
важность диалогового подхода в анализе. С этой точки зрения, анали -
зируются взгляды М.Бубера и С.Франклина, выступающие в диалоги -
ческом общении. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 
OF THE COMMUNICATION PHENOMENON

Ruhiya Mammadova
Abstract

In the article «Socio-psychological analysis of the communication
phenomenon», the communication problem is investigating from the context
of existing approaches in social psychology. An objective approach in the
study of the problem solving is prevailing. In the background of the
intersubjective essence of the communication, the importance of the existential
approach is explaining. The importance of the dialogue approach to the
problem has been explained from the sociological-psychological aspect.
From this point of view, the supporters of the dialogue communication ideas
M.Buber and S.Frankl’s views are analyzed. 

Məqalə AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun «Sosial psixologiya» şöbəsinin ic -
la sında müzakirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №13).

Rəyçi M.H. Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
Məqalə redaksiyaya 08 fevral 2019-cu ildə daxil olmuşdur.
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Psixoloji ədəbiyyatda məktəbdə
hər bir fənn müəlliminin fəaliy -

yəti üçün xarakterik olan aşağıdakı
pe daqoji funksiyalar qeyd olunur: in -
ki şafetdirici, tərbiyəedici, kommu-
nikativ, öyrədici, qnostik, konstruktiv,
təşkilatçılıq [4, s. 566]. Bu funksiyalar
demək olar ki, digər peşə sahələrinə
də aiddir. Onlar mühəndisin, tədqi -
qat çı nın, həkimin fəaliyyətinin tərkib
hissəsinə daxildir. Həkim fəaliyyətində
ən önəmlisi qnostik funksiyadır. Həm
həkimin, həm də müəllimin həyatı
boyu oxuyub öyrənmək taleyinə ya-
zılmışdır. Yaxşı həkim olmaq üçün
fasiləsiz, yorulmadan işləmək lazımdır
ki, günbəgün yenilənən, inkişaf edən
elmin, tibbin bir parçası ola bilsin.
Be lə olduqda həkim öz borcunu vic-
danla yerinə yetirmiş olar. Müasir hə -
ki min qnostik funksiyası yalnız yeni -
likləri izləməklə bitmir, həmçinin za -

manın tələblərinə uyğun olaraq bilik -
lərini yenidə qurmağı bacarması dır.
Bunun üçün əldə edilən məlumatın
düzlüyünü yoxlamaq, hələ özünü tam
təsdiq etməmiş dəbə qaçmamaq və
stereotiplərini zəiflətmək lazımdır. 

Həkimin qnostik funksiyasınən
digər cəhəti öz fəaliyyətini təhlil edə
bilmək, öz səhvlərinə tənqidi yanaşa
bilmək bacarığıdır. Həkim fəaliyyətinin
önəmli cəhətlərindən biri də xəstənin
şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinə bələd
olmaq, onun öz fəaliyyətinə münasibə -
tini nəzərə almaq və lazım gəldikdə
onu dəyişdirə bilməkdir. Həkim peşə
fəa liyyətini yerinə yetirərkən əhalinin
sağlamlığına təsir edən ictimai həyatın
çox cəhətli amillərini görə bilmək, so -
sial təzahürlərin mürəkkəb quruluşun -
dan baş çıxara bilmək, ümumi və xü-
susi olanları ayırd edə bilmək lazımdır.
Bunun üçün isə ümumi sosial orqa nizm
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olan cəmiyyətin funksiyası və inkişaf
qanunlarının təbii-tarixi strukturunu
bilmək lazımdır. Bütün bunlar həkim -
dən öyrədici bacarığı, başqa sözlə
xəs  təliklərin sosial səbəblərini dərindən
anlamaq, ayrı-ayrı fərdlərdə və sosial
qruplarda səhiyyə məsələlərini kom-
pleks şəkildə təşkil edə bilmək baca -
rığını tələb edir. 

Həkimin konstruktiv funksiyası
isə bütün bunları inkişaf etdirməklə
xəstəyə effektiv təsir göstərə bilməkdir.
Yəni sağlamlığın təminatına yönəl -
dilmiş vərdiş və bacarıqlar daxildir:
bayılmalar, qıc olmalar, şok keçirmələr,
kəskin ürək çatışmazlığı, insult, epilep-
tik tutmalar və s. zamanı təcili yardım
göstərmək, ümumi tibbi tapşırıqları
(sarğı, qanaxmanın dayandırılması),
dərman vasitələrin inyeksiya etmək,
elektrokardiaqrammanın oxunması və
rentgen nəticələrinin dəyərləndirilməsi,
doğuş qəbul etmək, reanimasiyada
qul luq etmək və s. Ancaq həkim üçün
yalnız müxtəlif manipulyasiyalara
sahib olmaq deyil, həm də xüsusi bir
insana tətbiq etmək bacarığı da vacib-
dir.

Bütün bunlarla bərabər həkimin
xəstənin nə dərəcədə etibarını qazan -
ması, onu müalicə prosesinin fəal işti -
rakçısına çevirə bilməsi, yəni onun
kommunikativ bacarıqlarının inkişafı
da önəmlidir. Xəstənin müalicəsi kom-
munikasiyadan kənarda baş verə
bilməz, çünki burada qarşılıqlı ünsiy -

yət, inam və müalicə prosesinə birgə
qoşulmaq vacibdir. Bu bacarıqların
inkişaf dərəcəsi həkimlərin peşə etika -
sının, mənəvi dəyərlərinin də göstəri -
ci sidir. Həkim peşəsi dialoq, xəstə ilə
ünsiyyət üzərində qurulmuşdur.

Həkim öz peşəsini icra edərkən onun
xəstəyə münasibəti ya “texnokratik”
yəni xəstəyə yalnız obyekt kimi baxır
və ona müəyyən müalicə “texnologiya-
la rını” tətbiq edir, ya da humanist ya -
na şır. Bu yanaşmada öz fəaliyyətinin
mənasını görməkdən başqa, xəstəyə
subyekt kimi, müalicənin uğurlu keç -
məsi üçün bu prosesin birinci dərəcəli
əhəmiyyət daşıyan fəal və şüurlu işti -
rakçısi kimi münasibət bəsləyir. Məhz
bu səbəbdən həkimin peşə bacarıqları
və mənəvi dəyərləri bir vəh dət təşkil
edir. 

Müalicə prosesi insanın bədənini
yenidən tərbiyə etməkdir. Buna görə
də burada subyekt-subyekt yəni hə -
kim-xəstə münasibətlərinə diqqət
yetirmək lazımdır. Yəni insan bə -
dənini yenidən tərbiyə etmək üçün
hər iki tərəf fəal iştirak etməlidir.
Xəs  təni qarşılıqlı mü nasibətlərə daxil
etmək üçün yüksək motivasiyanın
ol ması zəruridir.

Kommunikativ bacarıqlara qarşı
tərəfi dinləyə bilmək və onun fikirlərini
anlamaya bilmək, öz emosional və -
ziy yətini nizamlamaya bilmək, ünsiy -
yət situasiyalarına yönələ bilməkdir.
Həkimin kommunikativ bacarıqlarına
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hər bir xəstə ilə psixoloji əlaqəyə gir -
mək, simpatiya və inam hissini qazana
bilməkdir. Həkimin peşəkar fəaliyyəti
üçün xəstə ilə psixoloji əlaqə yaratmaq,
xəstə ilə özünü eyniləşdirmək, onun
daxili dünyasına girmək haqqında
Z.Ə.Əliyeva, S.P.Botkin, V.M.Bex-
terev, V.N.Myasişev və digərləri əsər -
lərində qeyd etmişlər. Onlar göstərirlər
ki, pasiyentin xəstəliyinin gedişi və
sağalma imkanları onun emosional
sahəsi ilə (nikbin əhval-ruhiyyə, özünə
və həkiminə inamı) ilə birbaşa əla qə -
dardır. Belə ki, tibbi praktikada obyek-
tiv və subyektiv, maddi və mə nəvi
olan ların fərqli cəhətləri nisbi olaraq
bir-birindən ayırd edilmişdir.

Kommunikativ bacarıqlar təşkilati
bacarıqlarla sıx əlaqədardır, həkim
başqalarının fəaliyyətini həm təşkil
edir, həm də idarə edir. Burada inzibati
strukturda çalışan şəxslər həm həkimlik
edir, həm də tibb işçilərinin fəaliyyətini
təşkil edir. Bu o deməkdir ki, həkimin
fəaliyyətinə təşkilati bacarıqlar da
daxil edilməlidir və bu keyfiyyətlər
təhsil sistemində onlara təmin edil -
mə  lidir. 

Həkim fəaliyyətinin strukturuna
5 komponent daxildir: qnostik, öyrə -
dici, konstruktiv, kommunikativ, təşki -
lati. Bu bacarıqların inkişaf etdirilməsi
həkimi yüksək səviyyəli peşəkara
çevirsə də qənaətbəxş deyildir, çünki
şəxsiyyətinin peşəsinin əsasını dəyər -
ləri, motivasiya sahəsi təşkil edir. Mə -

sələn, həkimin kommunikativ bacarığı
o zaman mənəvi dəyər qazanır ki,
bu ra onun humanistliyi, mülayimliyi
və borc, vicdan hissi daxil edilsin.
Hə kimin qnostik funksiyası o zaman
xüsusi dəyərə malik olur ki, insana
ali dəyər kimi yanaşsın və əsas məq -
sədi cəmiyyətin ümumi mənafeyinə
xidmət etsin. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır
ki, həkimin sənətinə uyğun bacarıq -
larının mövcudluğu onların peşəkarlıq -
larını təmin edir. Bu baxımdan, hə -
kimlərin peşə inkişafının artırılması
problemlərinin həlli yollarının tapıl -
ması insan bacarıqlarının təbiəti məsə -
ləsidir. Yəni insan öz bacarıq və qabi -
liy yətləri ilə nə qədər zəngin olarsa,
həkim kimi də bir o qədər mükəmməl
ola bilər. 

Psixologiyada şəxsiyyətin struktur
komponentlərinə aşağıdakılar dax-
ildir: Şəxsiyyətin strukturunda onun
idrak prosesləri əsasında və onunla
yanaşı aşağıdakı başlıca yarımst ruk -
turları, komponentləri qeyd olunur
[4, s. 142]:

– Şəxsiyyətin istiqaməti. Buraya
onun dünyagörüşü, ictimai mövqeyi,
tələbatları, maraq və meyilləri, əqidə
və idealları, adət və ənənələri, ideya
və praktik yönəlişlik sistemi və s. da -
xildir. Bu zaman yönəlişliyin kompo -
nentlərindən biri dominantlıq təşkil
edir və aparıcı olur. Başqaları isə isti-
nad rolunu oynayır. Dominantlıq təşkil

Психолоэийа jурналы 2019, №1

X.R.Muradova

72



edən istiqamət şəxsiyyətin bütün psixi
fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Həkim
şəxsiyyətinin strukturunun bu kompo -
nentinə onun öz sahəsinə olan marağı,
meyilləri, hansı həkimi özünə ideal
seç məsi və s. daxildir.

– Şəxsiyyətin strukturunda sonrakı
mühüm yarımstrukturunu onun hazır -
lıq səviyyəsi təşkil edir. Buraya şəxsiy -
yə tin əldə etdiyi bilik, bacarıq və vər -
dişlər sistemi daxildir. Həkim şəxsiy -
yətinin təhsil müddətdə və ondan son -
ra əldə et diyi bilik, bacarıq və vərdişləri
daxil dir.

Şəxsiyyətin strukturunda mühüm
yer tutan yarımstrukturlardan, kompo -
nent lərdən biri də onun imkanlarını
müəy yənləşdirən və fəaliyyətin müvəf -
fəqiyyətini təmin edən qabiliyyətlər
sistemindən ibarətdir. Həkimlik in-
sanda yalnız bilik, bacarıq və vərdiş -
lərlə bitmir, bura onun ümumi və xü-
susi qabiliyyətləri də daxildir.

Şəxsiyyətin strukturunda mühüm
yer tutan digər komponenti insanın
həyatda qazandığı davranış forması,
başqa sözlə onun xarakteridir. Həkim
şəxsiyyətinin xarakteri dedikdə onun
tənbəl və ya çalışqan olması, canyan -
dıran və ya mənfəətgüdən olması,
mü layim və ya kobud olması daxildir. 

Nəhayət, bu komponentlərin hamı -
sının üzərində şəxsiyyətin mənliyi,
yə ni özünü dərk edib anlaması, öz
dav  ranışını nizama salıb idarə etməsi
«hökmranlıq» edir. Həkimin özünə

nə dərəcədə əmin olması, özünü necə
dəyərləndirməsi, özünü necə tanımağı
və tanıtdırması daxildir.

Bu komponentlərin bir-birləri ilə
vəhdət halında olması önəmlidir. Çünki
həkimin bilikli amma kobud olması
sə nətinə xələl gətirə bilər. Həkimin
qa bi liyyətləri də onun peşəkar yoxsa
təsadufi bir həkim olmasının göstəri -
ci sidir.

Z.Freyd həmçinin şəxsiyyətin
strukturunu üç yerə bölür: İd, Eqo və
Super Eqo (o, mən, yüksək mən). İd
mənşəcə genetik şərtlənir, formalaşma
üslubuna görə anadangəlmədir, funksi -
yası isə tələbatların ödənilməsi ilə
bağlıdır. Eqo şəxsi təcrübə ilə şərtlənir,
valideynlərlə identifikasiya, sosial
normaların introyeksiyası ilə bağlıdır,
funksiyası isə vicdan, özünənəzarət,
idealların formalaşması və sosial göz -
ləmələrdir [3, s. 27]. Həkimin yüksək
məninin zənginliyi onun nə dərəcədə
vicdanlı, məsuliyyətli və sadiq olması
ilə bağlıdır. İdə qarşı olmaq çətin olsa
da, həkim peşəsi üçün ən önəmli mə -
qamlardandır. Bundan əlavə həkimin
qabiliyyətləri də onun sənətində mü -
hüm rol oynayır. 

Rubinşteyn S.L. (1957) qeyd edirdi
ki, qabiliyyət məsələsi inkişaf məsələsi
ilə birləşməlidir.. insan öyrənərək
mədəniyyətə qoşulur. Qabiliyyətlərin
təlim zamanı inkişafı çətin və kifayət
qədər idarə olunmayan bir prosesdir.
Qabiliyyətlərin inkişafdan nisbətən
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az təsirlənən komponenti şəxsiyyətlə
birbaşa bağlı olanlardır – maraq, mo-
tivasiya, şəxsiyyətin istiqaməti. Bu
daha çox talantlı, dahi insanların əhatə
edir: onlar xoşagəlməz şərtlər daxilində
də işlərinə maraqlarını qoruyub saxlaya
bilirlər, onları maraqlandıran məsələ -
lərdə məqsədyönlü şəkildə işləyə bilir -
lər, özlərini çox şeydən məhrum edə
bilirlər və s. Qabiliyyətlərin forma -
laş  masının 2 səviyyəsi: təcrübənin
top lanılması, bilik, bacarıq və vərdiş -
lərə yiyələnməsi; şəxsiyyətin mürək -
kəb, sintetik şəxsiyyət quruluşunu
for malaşdırdığı səviyyə [6, s. 543]”.
Həkim şəxsiyyətinin ilkin başlanğıcı
məqsədyönlü şəkildə təlimdə özünü
tapır və özünü inkişaf etdirir. 

Ananyev B.Q. öz əsərlərlərində
qeyd edir ki, “Qabiliyyətlər biliklərin
sadəcə toplusu deyildir. Burada bilik -
lərin yaradıcı tətbiqi, müstəqil və
şüur lu surətdə mənimsədiyi biliklərə
mü nasibətdə insanın yenilikçi mövqe -
yidir [5, s. 127]”.

Beləliklə, həkimin qabiliyyətləri
onun bilik, bacarıq və vərdişlərə surətlə
yiyələnməsinə, onları inkişaf etdirmə -
sinə və yeni yanaşmalar ortaya qoyma -
sın, öz sahəsində peşəkarlaşmasına
kö mək edir. 

Şəxsiyyət haqqında nəzəriyyələrin
tərkib hissəsinə daxil olan əsas ele -
mentlərdən biri də qabiliyyətlərdir və
onlar həkimin peşəkar fəaliyyətinin
əsa sını təşkil edir.

Şəxsiyyətin mahiyyətinin əsasını
təşkil edən amillərdən biri də özünü -
tərbiyə məsələsidir. Prof.Ə.S.Bayra-
mov yazdığı kimi, “Şəxsiyyətin təşək -
kül istiqaməti və səviyyəsi yalnız
xarici təsirlərin xarakterindən deyil,
həm də insanın özünü təkmilləşdirmək
cəhdindən asılıdır” [1, s. 128]. 

Bütün bunlarla bərabər şəxsiyyət
amilinə də diqqət yetirmək lazımdır.
Mütəxəssislərin öz peşəsi ilə məşğul
olarkən şəxsiyyət amili artıq müxtəlif
səviyyələrdə özünü göstərməyə başla -
yır. Təhsilini başa vurduqdan sonra
mə zun artıq yeni, müstəqil işinə,
fəaliy yətinə başlayır. Onun öz əməyinə
necə münasibət bəsləyəcəyi (çətin və
gündəlik zəhmət tələb edən ağır iş və
ya özünü, iradəsini sınamaq üçün va -
sitə), özünə münasibəti (hələ öyrənə -
cəyi çox şey var və ya artıq mütəxəs -
sisdir) və digərləri peşə təcrübəsinə
yiyələndikcə, təcrübə topladıqca
müəyyənləşəcəkdir. 

Şəxsiyyət nəzəriyyələrinə diqqət
yetirdikdə, həkimlərin hansı xarakter
tipinə malik olmaqları da onların ya -
naşma tərzini şərtləndirdiyini görmək
mümkündür.

Müasir dövrümüzdə xarakter və
onun təsnifatı haqqında bir çox təd -
qi qatçıların yanaşmaları, nəzəriyyə -
lə ri mövcuddur. Hər bir yanaşma
müx təlif əsaslar üzrə hazırlanır: Şəx -
siyyətin funksional istiqamətinin anal-
izi – K.Yunq, şəxsiyyətin üstün impuls
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meyillərinin sosiomədəni mü hitə
təsirinin müzakirələri – Z.Freyd, bədən
quruluşunun tədqiqatları – E.Kreçmer,
U.Şeldon, bədən və gena no logiyanın
analizi – F.Cordano, insanın qabi liy -
yətlərinin təsviri – Qall, hisslərin və
insan cəhdlərinin təsvirləri – F.Polan,
N.Losskiy, etik prinsiplərin analizi –
Platon, Teofrast, praktiki xarak te ro -
logiya – Ponomarenko və digələri
olmuşdur [2, s. 26].

Profaylinq sisteminə uyğun olaraq
insanları analiz etmək üçün onları
8 psi xotip qruplarına (isteroid, epilep-
toid, paranoyal, emotiv, hipertim,
şizoid, həyəcanlı, depressiv-kədər)
bölürlər [2, s. 26].

Həmin psixotiplərlə ayrı-ayrılıqda
tanış olduqda hər birinin müsbət və
mənfi cəhətləri olduğu ortaya çıxır. İstə -
nilən halda hər bir insanda bir psi xo -
tip aparıcı olur, digərləri isə mü hitə
görə özünü büruzə verir. Lakin situa -
siyadan və həkim sənətində qar şı da kı
pasiyentdən asılı olaraq çıxış etməlidir. 

Xəstələrlə daima ünsiyyətdə olan
həkim mənfi xarakter əlamətlərinə
sa hib olarsa, məsələn, kobudluq, o
za man xəstələrinə kobud davranacaq -
dır. Belə olduqda xəstənin həmin həki -
min qəbuluna nə qədər müddət gələ
biləcəyi artıq sual altında qalır. Müasir
dövrdə uzman həkimlərin sayının
artması, onlar haqqında kütləvi infor -
masiya vasitələrindən, sosial şəbə kə -
lərdən asanlıqla məlumat toplanması,

həkimlər arasında sağlam rəqabəti də
gücləndirmişdir. Məhz bu səbəbdən
də həkimlər xəstə ilə ünsiyyətlərinə
və münasibətlərinə xüsusilə diqqət
ye tirməlidirlər. 

Tədqiqatın aktuallığı. Müasir
döv rümüzdə insan şəxsiyyətinin önəmi
xüsusi olaraq vurğulanır. Həkm xəstə
münasibətlərində xəstələrin həkimlərin
savadı və biliyi ilə bərabər onun şəxsi
key fiyyətlərinə də diqqət yetirirlər.
Çünki həkimin xəstəni anlaması, ona
empatiya bəsləməs, onu müalicə işinə
cəlb etməsi, pozitiv enerji ilə yükləməsi
xəstəyə kobud və ya mülayim davran -
ması ilə birbaşa bağlıdır. Məqalədə
problemin mahiyyətini araşdırmaqla
yanaşı, həkim şəxsiyyətinin əsas key -
fiyyətləri, insanlarla ünsiyyətində fər -
di-psixoloji xüsusiyyətlərinin oynadığı
rol qeyd olunur. Lakin həkim-xəstə
düzgün qurulması da ünsiyyətinin qu -
rulmasına, müalicə işinin müsbət yö -
nümdə aparılmasına birbaşa təsir gös -
tərir. Həkim şəxsiyyətinin mənfi enerji
ilə yüklənməsi xəstələrin narazılığı,
şikayətlərinin artması, tez-tez həkimləri
dəyişmələri, xarici ölkə mütəxəssis -
lərinə üz tutması ilə nəticələnir. Möv -
zunun aktuallığını qoruyan məhz bu
həkim-xəstə münasibətlərinə fərqli
prizmadan baxışların mövcudluğudur,
çünki müxtəlif yanaşmalar müxtəlif
həll yollarının tapılmasına vəsilə olur.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqi -
qat işində həkim-xəstə münasibət lə -
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rində hə kim şəxsiyyətinin fərdi key -
fiy  yətlərinin xüsusiyyətləri araşdırıl -
mış dır.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti.
Təd qiqat işində əldə olunan nəticələr
praktik psixologiya sahəsində təcrübi
əhəmiyyət kəsb edir, tibb müəssi -
sələ rinin təcrübəsində tətbiq oluna
bilər.

Nəticə. Bütün bunlar bir daha
sübut edir ki, peşəkarın şəx siyyəti
önəmlidir və müstəqil fəaliyyət
zamanı özünü təkmilləşdirməsi üçün
daxili oyadıcılar onun əsas mənbə -
yidir. Məhz həkim şəxsiyyətinin özü -
nü inkişafı ilə məşğul olması onun
qabiliy yətlərinin yüksəlməsinə xidmət
edir.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА

Хаяла Мурадова 

Абстракт

Растущее число врачей специалистов в современном мире помогает
пациентам легко собирать информацию с помощью средствах массовой
информации, социальных сетях и пропагандировать здоровую кон -
куренцию среди врачей. Если человек, который находится в постоянном
кон такте с пациентем, имеет негативные черты характера, например,
гру бость, его пациенты будут плохо относиться к нему. Вот почему
врачи должны обращать особое внимание на их отношения с пациентом.
Все это еще раз доказывает, что личность профессионала важна, а
внут ренние мотиваторы являются основным источником самосо вер -
шен ствования в процессе самостоятельной деятельности. 

Психолоэийа jурналы 2019, №1

X.R.Muradova

76



SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONALITY 
OF THE DOCTOR

Khayala Muradova 

Abstarct

The growing number of doctors’ specialists in the contemporary world
has helped patients to easily gather information from the mass media, social
networks, and promote healthy competition among physicians. If a person
who is in constant contact with a patient has negative character traits, for
example, rudeness, his patients will treat him badly. That’s why doctors
should pay particular attention to their relationships with the patients. All of
this once again proves that the personality of the professional is important
and internal motivators are the main source for self-improvement during
independent activity.

Məqalə ADU-nun Psixologiya kafedrasının iclasında müzakirə edilərək
çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №4)

Rəyçi M.H.Mustafayev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məqalə redaksiyaya 11 yanvar 2019-cu ildə daxil olmuşdur
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GİRİŞ

İslahedici müəssisədə olmanın
baş lanğıc dövrü əksər məhbuslar

üçün ən çətin və kritik dövr sayılır.
Tərbiyəvi məq sədlərlə cəmiyyətdən
təcridi ilə bağlı onların dərin həyəcan,
günah hissi, ailədən ayrılmaları hiss -
lə rindən, bu və ziyyəti doğurmuş sə -
bəblər yad daş da təzə olan və ilk mər -
hələdə kəs kin qə bul edilən zaman
isti fadə etmək la zım dır. Bu vaxtı
qaçırt mamaq vacibdir, çünki müxtəlif
şərait, əsasən qoru yucu mexanizmlər
təsiri altında, hə yəcan hissinin kütləş -
mə sinə gətirib çıxarır və artıq insanın
şüuruna gözə çarpan təsiri gös tərmir.
Cəzaçəkmənin sonrakı mər hələlərində
insanda törədil miş cinayət üçün
peşmançılığ hissini doğurmaq daha
çətin olur.

Viktor Hüqonun «Səfillər» klassik
romanında belə bir nümunə təsvir
olu   nub. Jan Valjan oğurladığı bir parça
çö rəyə görə həbsxanada on doqquz il
ke çirdkdən sonra, azadlığda ona sə -
xa vətlə qonaqpərvərlik göstərən bir
ru  haninin evindən gümüş qaşıqları
oğur layıb evi tərk edir. Amma qanun
keşikçiləri onu tapıb yenidən keşişin
evinə gətirəndə, alicənab episkop hə -
min əşyaları ona hədiyyə etdiyini bil -
di rərək, əlavə öz gümüş şamdanla rı -
nı da ona bağışlayır və bu gümüşdən
dü rüst insan olmaq üçün istifadə et -
məyi xahiş edir. Yepiskopun ona gös -
tər diyi bu də rin mərhəməti və inamı
Jan Valja nın bü tün həyatının dəyişdirir
və onun lütfkar bir insan olması yolun -
da ilk addım olur.
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Məhbusların tərbiyə prosesini şəx -
siy yətin subyektiv marağına əsaslan -
mış birtərəfli psixoloji-pedaqoji təsir
kimi qiymətləndirmək olar. Həbsxana
mühiti yalnız məhbusların deyil, həm
də onlarla işləyən personala da təsir
edir. Məhbuslarda və administrasiyanın
nümayəndələrində psixi vəziyyətlər bir
çox halda uyğun gəlir. Beləliklə, məh -
buslar ümumi, həm də spesifik xüsusiy -
yətlərə malikdir. Cəzanın ən əhəmiyyətli
məsələlərindən biri məh busların islahı
olur ki, bu da onun şəx siyyəti öyrənil -
mə dən, cinayətin törədilməsinə gətirib
çıxaran və mənfi xüsusiyyətlərin üzə
çıxardılmadan mümkün deyil. Digər
tərəfdən, tərbi yəvi işin keçirilməsinə
təkan verən in sanın ən yaxşı xüsusiy -
yətlərini bil mək əhəmiyyətlidir. [2]

1. Həbsxana mühitinin məhbusun
psixi vəziyyətinə təsiri

Hökmün gözləmə müddətində
məh bus çox ağır vəziyyətdə olur: o
göz lənilmədən adət edilmiş mühitdən
qoparılır və kifayət qədər təcavüzkar
mühitə düşür. O öz gələcəyi, cinayət
işinin nə vəziyyətdə olduğu haqda
məlumata malik deyil (məsələn, onun
günahını subut edən nə kimi dəlillərin
olması), o artıq söz deməyə qorxur
və eyni zamanda da danışıb güclü emo -
sional gərginlikdən qurtulmağa çalışır.
Bu vəziyyət törədilmiş cinayətin hə -
yə canıyla da ağırlaşa bilər. Lakin

azad lıqdan məhrum edilmə yerlərində
işləyən psixoloqlarda məhbus həmişə
administrasiyanın nümayəndəsini
görür, ona görə də psixoloqun məh -
busla işinin birinci mərhələsi həbslə
bağlı stressin öhdəsindən gəlməsidir.

1955-ci ildə cinayətkarlığın qarşısı -
nın alınması və cinayətkarlarla davranı -
şı üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Birinci Konqresində «Məhbuslarla
rəf tarın minimal standart qaydaları»
qəbul edilmişdir. Bu sənəd tövsiyə
xarakteri daşıyır. Ona əsasən, həbsxana
reji mi «məhbuslarda məsuliyyət hissini
və insan ləyaqətini öldürməmək» üçün
azadlıqda həyatdan minimal dərəcədə
fərqlənməlidir. Fiziki yerləşdirmə
özünə kamerada olan sahəni, həm də
işıq mənbəyinə və havaya çıxışı daxil
edir. Beynəlxalq normalara əsasən,
hər bir məhbusa çoxyerli kameralarda
ən azı dörd kvadrat metr, məhdud bir
kamerada isə 6 kv. metr ayrılmalıdır.
Həmcinin, həbsxanalarda istənilən
diskriminasiya qadağan edilməlidir.
İlk dəfə məhkum olanlar, kişilər və
qadınlar, həddi-buluğa çatmamış və
yaşca böyük məhbuslar ayrı saxlan -
malıdır. Hər məhbusa ayrı «kamera
və ya otaq», ümumi kameralarda sax -
lama vaxtı – ayrı çarpayı düşür. Ka -
meraların işıqlandırılması oxumağa
və «görmə üçün təhlükəsiz» işləməyə
icazə verməlidir, ventilyasiya sistemi
isə sanitar normalara uyğun olmalıdır.
Qidalanma müntəzəm və «sağlamlığın
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saxlanılması üçün kifayət qədər», su –
istənilən vaxt əlçatan olmalıdır. Məh -
buslar doğmalarıyla ünsiyyət saxlamağ
imkanına, KİV-dən və ya «adminis-
trasiya tərəfindən nəzarət edilən başqa
üsullarla» xəbərləri almaq imkanına
malik olmalıdır, hər həbsxanada kitab -
xana olmalıdır. [9]

Məhbuslar çalışmağ məcburiyyə -
tin dədir, amma onların əməyi əzablar
gətirməməlidir və onu ədalətlə ödəmək
lazımdır. İntizam cəzalarının tətbiqi
vaxtı qəddarlıqı, insan ləyaqətinin al -
çadılmasını, bədən cəzalarını, «qaranlıq
kameralara» yerləşdirməni tamamilə
istisna etmək lazımdır. Bütün həbsxa -
nalarda ştat həkimi olmalıdır və məh -
buslar peşəkar stomatoloji köməyi
alma lıdır. Vətəndaş geyimini daşımaq
hüquqlarına malik olmayan məhbus -
lara, bu iqlimə uyğun olan və onların
sağlamlığını kafi vəziyyətdə saxlayan
geyim dəstini vermək lazımdır. Bu
geyim nə təhqiredici, nə alçaldıcı xa -
rak terli olmamalıdır.

Məhbusun şəxsiyyətinin başqa və -
təndaşların şəxsiyyətindən nə qədər
fərqləndiyini, konkret insanı cinayət
etməyə sövq edən davranışının spesifi -
kasının öyrənilməsi əsas məsələlərdən
biridir. Bu sahədə aparılan tədqiqatların
təcrübəsinə əsaslanaraq, iddia etmək
olmaz ki, cinayətkar davranış yalnız
əhatə edən mühitin neqativ təsiri nəti -
cəsidir. Yəni, xarici şərait cinayətkar
davranışını birbaşa doğurmur. İnkişaf

edərək, şəxsiyyətin özü gec-tez mühitin
təsirlərinə seçici reaksiya verə bilən
sərbəst və aktiv amilə cevrilir. Yəni
insan onun psixoloji təbiətinə uyğun
olan stimulları seçməyə və ya mənim -
səməyə başlayır. Şəxsiyyət kimi insan
– yalnız mühitin deyil, həm də şəxsi
inkişafın nəticəsidir. Belə ki, eyni şə -
raitdə tərbiyə edilmiş iki insan, bir so -
 sial mühitdə ünsiyyətdə, qabiliyyət lər -
 də, davranışda özünü fərqli göstərir [5]

Beləliklə, məhbusların islahının
mü  vəffəqiyyəti yalnız onların şəxsiy -
yə tinə hərtərəfli, kompleks yanaşma
zamanı mümkündür. Azadlığa çıxmış
şəxslərin yenidən cinayətlər etməsi hal -
 ları az deyil. Burda insanın təqsi ri nin
sübutu problemindən heş də az ak tual
olmayan məhbusun islahının müm -
künlüyünün sübutu problemi durur.
İslah – bir insanın öz inkişafında olan
çatışmamazlıqları, qüsur və nöqsanlarını
aradan qaldırılması və davranışının
nor maya salınmasıdır. Həbs cəzası in -
san davranışının islahı məqsədi ilə tət -
biq edilmişdir və istifadə olunur. Öz
məz mu nuna görə cəza çox sərt olmaqla,
təqsirli şəxsin hüquqla rının əhəmiyyətli
dərəcədə məhdudlaş dırılmasında ifadə
olunur. Onun ma hiyyəti cinayət törətmiş
şəxslərin mənəvi, siyasi, fiziki və əmlak
xarakterli məhrumiyyətlərə məruz qoy-
maqla, onları tənbeh etməkdən ibarət -
dir. Cəza “məhkəmə hökmü ilə təyin
edilən cinayət – hüquqi xarakterli təd -
bir dir. Cinayət törətməkdə təqsirli hesab
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edilən şəxsə tətbiq olunur və hə min şəxs
barəsində Cinayət Qanunu ilə müəyyən
edilən məhrumiyyətlər yaradıl masından,
onun hüquq və azadlıqlarının məhdud -
laş dırılmasından ibarətdir” [7., 41.1 m.].
Tənbehsiz cəza öz mənasını itir miş
olar dı və cinayət karlıqla müba ri  zədə
məcbur etmə vasi təsi hesab olun  mazdı.

Cəzanın məqsədi sosial ədalətin
bər   pası, məhkumun islah edilməsi,
həm məh    kumlar, həm də başqa şəxslər
tə rə findən yeni cinayətlərin törədilmə -
si nin qar şısını almaq məqsədi ilə tətbiq
edilir [7]. 

Həbsxananın təsiri orada olan hər
kəsin dünyagörüşüsünü dəyişdirir,
amma hər bir insan cəmiyyətin qa-
nununa tabe olan vətəndaşı ola bilmir.
Həbs müddəti cinayətdən və ya qanun
pozuntusundan asılıdır, ancaq hər bir
halda nəzəri cəhətdən həbsxana müd -
dəti insanı onun törətdiyi əməli haqda
düşünməyə vadar etməlidir. Lakin təc -
rübədə məlum olur ki, bütün insan lar
müxtəlifdir və həbs cəzası onlara fərqli
təsir göstərir. Bu problemlə məşğul olan
mütəxəssislər qeyd edirlər ki, in sanın
həbsxanada 7 ildən çox qal ması onun
psixikasını sarsıdıcı də yi şik lərə məruz
qoyur. Vəziyyəti dərk et mək və öz
hə  ya tını dəyişmək istəyi deyil, həbs -
xa na dəyərlərin və müvafiq həyat tər -
zinin tam qəbul edilməsi baş verir. 

Yəni, həbsxana o qədər aqressiv
mü    hitdir ki, insan şüurunda ciddi iz
qoyur. İnsan ilk dəfə həbsxanaya dü -

şərkən, asılılıq vəziyyəti, hərəkət, fəa -
liyyət və ünsiyyət dairəsinin məh dud   -
laşdırılması onu çox sıxır. Bundan başqa,
istənilən həbs xananın öz qa nunları
qüvvədə olur, bunları da an la maq və
qə bul et mək la zımdır. İnsanın yeni qay -
dalara tez uyğun laşmasından, bəzən
yalnız onun sağ lam lığı deyil, həm də
həyatı asılıdır. Ancaq, bütün na rahat -
lıq lara və məhdudiyyətlərə bax  maya -
raq, insan zamanla buna alışır. Bir müd -
dətdən sonra artıq onun üçün istənilən
başqa mühit yad və qəbuledil məz olur.

Həbsxanada ciddi iyerarxiya prin-
sipi mövcuddur: ya insan digərlərini
tabe edir, ya da özü tabe olur. Cəza -
çək mədən azad olandan sonra çoxları
rolların belə bölgüsünə öyrəşib, hə -
yatda analoji insanları axtarırlar. Hər
bir insan fərdidir, bəziləri öz günahını
dərk edirlər və onu qəbul edərək yax -
şılığa doğru dəyişməyə çalışırlar,
amma bəzilərini bu narahat etmir.
Onlar düşünürlər ki, həbsdən sonra
yenə eyni işlə məşğul olacaqlar, amma
artıq ehtiyatlı olacaqlar [3].

Ən uğurlu islah sistemi – məhbus -
ların əməyə cəlb etməsinə əsaslanır.
Özüdə o nə qədər müxtəlif məzmunlu
olsa, bir o qədər səmərəli olar. Məsələn,
görkəmli rus pedaqoqu Anton Maka -
ren konun müvəffəqiyyətləri ilk növ -
bədə onunla bağlıdır ki, onun islah-
əmək kommunasında hamı fəal, həm
də çox dolğun və məzmunlu çalışır -
dı lar. Onlar özlərini ərzaqla təmin et -
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məsi üçün kənd təsərrüfatından baş -
lamışdılar, amma tədricən sənaye
istehsalatıyla məşğul oldular. Xüsusi
olaraq: məhz birinci Makarenkonun
şagirdləri ölkədə ilk olaraq «Black &
Decker» amerika drelinin modelinin
elektrik surətlərini yüksək həcmli
isteh salını, daha sonra isə məşhur «Leitz
Kamera»markanın fotoaparat la rının
surətlərini mənimsədilər [4].

İnsanın həbs cəzasında olaraq nəyi
itirdiyinin dərki çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Əgər cəza müddəti kiçikdir -
sə, amma azadlıqda ev, ailə və tanışlar
varsa, işə çıxmaq və praktiki olaraq,
həbsdən əvvəlki başqa həyat tərzinə
qayıtmaq imkanı var. Amma əvvəlki
həyat tərzi itirilmişdirsə, bütün tanış -
lıqlar yalnız eyni keçmiş məhbuslar
mühitindəndirsə, işə düzəlmək imkanı
çox kiçikdirsə, insan bu həyat tərzində
qalır. Həbs müddəti nə qədər çox
olar sa, cəmiyyətin tam hüquqlu nüma-
yəndəsi olmaq ehtimalı azalır. Keçmiş
məhkumlar azadlıqda, bir qayda ola -
raq, bir-birini tapır, birləşir və yaşayış
üçün bərabər imkanlar axtarırlar.

2. Məhkumlarin islah edilməsində
mümkün uğursuzluqların səbəbi

Həbs yerlərində məhkumların islah
edilməsində uğursuzluğlar əsasən
aşağıdakı səbəblərlə şərtlənir. 

1. Məhkumlar saxlanılan mühit qon -
darmadır və təcrid edilmişdir. Onlar

re jim müəssisəsində yaşayırlar, fəaliy -
yət ləri tamamilə tənzimlənmişdir, ailə si
ilə əlaqə zəifləyir, bəzən hətta dayan dı -
 rılır. Onlar sosial cəhətdən də təcrid edil -
miş olurlar. Onların rolu yal  nız bir ic ra -
çı funksiyası ilə məh dud laş dı rılıb. Məh -
kumlar öz iradəsi ilə çox şey edə bil məz -
lər, başlıcası isə sərbəstlik, tə şəb büs -
karlıqdan mərhum olurlar, bu da on la -
rın tədricən desosializasiyasına gətirir.

2. Həbsxanaya uyğunlaşma – bu
toplumun xasiyyətlərinin, adətlərinin,
vərdişlərinin dərin və ya xarici mənim -
sənilməsi prosesidir, həmçinin həbs -
xana dünyasına oriyentasiyadır. Bu
mənfi «həbsxana» sosializasiya pros-
esidir, onun gedişatında məhbuslar həbs -
xana submədəniyyətinin qərar laş  mış
norma və dəyərləri ilə tanış olur lar,
nəti cədə onların şəxsiyyəti da ha çox
kriminallaşdırılmış olur.

3. Tərbiyəvi təsirin zəif effektivliyi
həbsxana müəssisəsinin daxili nizam-
intizamın sərt qaydaları ilə bağlıdır.
Əsl psixoloji-terapevtik təsiri göstər -
mək tez-tez müxtəlif səbəblər üzündən
çətinləşir:

a. Məhkum, bir qayda olaraq, krim-
inal mühitin pressinqini hiss edir, bu
da əlavə olaraq sıxlıq, həbsxana ideolo -
giyasının hökmranlığı, asudə vaxtın
nəzarətsizliyi, əhəmiyyətinə görə admi -
nistrasiyanın tələblərindən üstün olan
həbsxana ənənələri və adətlərinə uyğun
davranışa məcburiyyətlər güclənir və
əxlaqı pozucu təsir göstərir.
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b. Administrasiyanın passivliyi,
onun yaranmış balansı pozmaq istə -
mə məsi və daha «sərt» təbəqələş mə -
nin keçirilməsi.

4. İstehsal fəaliyyətinin məhdud -
luğu, axşam məktəblərinin bağlanması,
cəzaçəkmə müəssisələrində məhkum-
la rın özfəaliyyət təşkilatlarının formal -
lıqı, müsbət adət və ənənələrin forma -
laşdırılması üzrə işlərin dayandırılması
mənfi nəticələrə gətirib çıxarır.

Beləliklə, psixoloji islah xidmətinin
nəzəriyyəsi və praktikası lazımi tərbi -
yəvi konsepsiyaya malik olmalıdır və
nəzərə almalıdır ki, özlüyündə azad -
lıqdan məhrumetmə artıq şəxsiyyətə
dağıdıcı təsir göstərir və yenidən tər -
biyə şəxsi məsuliyyət olmadan müm-
kün deyil. Məhkumların islahının kon -
kret məsələləri uyğun olan strukturların
əməkdaşları tərəfindən, qanunveri ci -
lik də olmuş dəyişiklikləri və əvvəlki
dövr üçün fəaliyyətin bu növündə el -
də edilmiş nəticələri, aşkar edilmiş
prob lemləri və vəziyyətin analizini
nə zərə alaraq həll olunmalıdır.

Sosial təcridetmə şəraitində insanın
şəxsiyyətinə müxtəlif növ psixogen amil -
 lər təsir edir, hansılar ki, nevroz reak -
siyalarına, intihar cəhdlərinə, psi xiki
pozuntulara və s. gətirir. SSRİ-in kos -
monavtlarının birinci dəstəsini hazırla -
mış həkimlər qrupunda çalışan tibbi
psixoloq V.İ.Lebedev ekstremal şəraitin
psixogen amillərinin analizinə həsr edil -
miş tədqiqatında ekstremal şəraitdə

insa nın psixikasına mənfi təsir edən
amil lərin 7 qrupunu müəy yən etmşdir:
♦ qrup təcrid etməsi; ♦ mo notonluq;
♦ mə kan qavrayışının də yişilməsi; ♦ yal -
 qızlıq; ♦ məlumatla rın tükənməsi; ♦ hə -
yat və sağlamlıq üçün təhlükə; ♦ yuxu və
ayıqlıq ritm lərinin desinxronizasiyası [4].

3. Azadlıqdan məhrumedilmə müəs -
sisələri – ekstremal şəraitin nü -
mu nəsi kimi

Azadlıqdan məhrumedilmə müəs -
si sə lərini ekstremal şəraitin nümunələ-
rin dən biri hesab etmək olar. Məhbu -
sun psixikasına təsir edən birinci amil
qrup təcrid etməsi olur. Məhbus özü kimi
eyni cəfakeş insanların nisbətən kiçik
kollektivindədir. Onlar daim bir-biri
ilə ünsiyyət saxlamağa məcbur olurlar.
Qrup təcridi daimi açıqlıqla və tənha
qalmağın qeyri-mümkünlüyü ilə müşa -
yiət olunur, buna görə bir müd dətdən
sonra insanda Cənub Qütbünü kəşf edən
norveç səyyahı R.Amun  dsenin «eks pe -
disiya quduzlu ğu» adlandırdığı vəziyyət
inkişaf edir. Əsaslandırılmamış zorakı -
lığa və ya əksinə – ruh düşkünlüyünə
gə tirən bu reaksiya azsaylı ekspedi si -
yalarda, sualtı gəmilərdə uzunmüddətli
reyslər zamanı, həbs cəzasında və baş -
qa belə vəziyyətlərdə müşahıdə olunur.
Nü munə kimi, 1898-ci ildə kiçik «Belji-
ka» gəmisi yaranmış əlverişsiz buz və -
ziy yətinə görə Antraktida sahil lərində
186 gün davam edən qışlamaya qal -
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mış dı. Neft lampalarının zəif işıq verən,
hisə verilmiş kayutlarında, na ra  zılıq,
dep ressiya, qıcıqlanma məs-kun  laş -
mış dı. Matroslardan biri, psixoz vəziy -
yətində gəmini tərk edib qar tu fa nına
qaçıb qeyb olmuşdu; digəri – bu gəmidə
şturman olan R.Amundsenə baltayla
hucum etmişdi. Ruh düşkünlü yü insanları
qarşılıqlı etibardan məh rum edir. «Ek-
spedisiya quduzluğu», başqa cür «qütb
xəstəliyi» adlandırılan bu ha disə əsasən
kiçik qruplarda müşahidə olunur. Bu
o vaxt müşahidə olunur ki, onlar şəraitə
görə, yalnız bir-biri ilə ünsiyyət saxla -
ma ğa məh kum edilirlər və yad, onların
yoldaş lığına daxil olmayanlarla müba -
hi sə etmək imkanın dan məhrum edilir -
lər. Nə qədər bu qrupun üzvləri bir-bi -
ri ni yaxşı tanıyır lar, anlayırlar, bir o
qə dər də aqres siyanın yığılması daha
təhlükəli olur. Belə vəziyyətdə təca vü -
zə və növdaxili mübarizəyə səbəb olan
bütün stimul la rın dözüm həddi kəs kin
aşağı düşür. Subyektiv bu belə ifadə
edilir – insan öz ən yaxın dostunun ən
xırda jest lə rinə – hətta öskürəyə be lə –
kəskin reak siyayla ca vab verir. [8]

Norveç arxeoloqu, səyahətçisi
T.Xeyerdal isə bunu «kəskin ekspedi-
sionizm» adlandıraraq belə təsvir
vermişdi: «Bu belə bir psixoloji vəziy -
yətdir ki, ən mülayim insan belə deyinir,
acıqlanır, hirslənir, nəhayət qə zəblənir,
çünki onun görmə dairəsi təd ricən o
qədər daralır ki, o yalnız öz yoldaş la -
rı nın çatışmazlıqlarını gö rür, onların

üstünlükləri artıq qəbul edilmir». Eyni
də məhbuslar kollekti vində münasibət -
lərdə münaqişələrin sayı artır, davranış -
da açıq düşmənçilik güclənir və bütün
bunların nəticəsi kimi, qrupun təcrid
edilmiş və rədd edilən üzvləri meydana
çıxırlar. Onların yaranması «oğru qanu -
nu» adlandırılan qaydalarla möhkəm -
lə  nir və, bir qayda olaraq, cinayət
iyerar   xiya sında öz statusunu yüksəlt -
məyə onların gücləri çatmır. [1]

Məhbuslara təsir edən üçüncü əhə -
miyyətli amil – məkan strukturunun
qavrayışının dəyişikliyidir. Məhbusun
ətrafında obyektlərin sayı məhdudlaş -
dı rılmışdır. Onların çoxunda, bağlı
yer də (həbsxana rejimi və ya istintaq
təcridxanası) olanların, xüsusilə uzun
vaxt qapalı kameralarda olan məhbus -
larda, hətta kameradan çıxışı qorxusu
meydana çıxır – açıq sahənin fobiyası
(“aqorafobiya”). Belə məkan məh -
dudiy yətləri məhbuslarda laqeydliyi
və ya yüksək təcavüzkarlığı formalaş -
dırır. Bu asteniyaya, əzələ zəifliyinə,
hətta ayrıca əhəmiyyətli vəziyyətlərdə
hər hansı iradəli səyləri qoymaq qa -
biliyyətsizlikliyinə gətirir. [5]

İstənilən məhbus üçün informasiya
əhəmiyyətlidir. Onlar saxlama rejimi -
nin pozulmasına yol verərək infor -
ma siya mübadiləsini qaydaya salmağa
çalışırlar. Evdən, doğmalardan və ya
dost lardan xəbərlərin yoxluğu, baxım -
sızlıq, tərk edilmə hissi yaradır və
bəzən həqiqi intihar cəhdlərinə gətirir.
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Evdən uzun müddət xəbər ol ma dığı
halda, məhbuslarda yuxu po zuntusu,
narahatşılıq hissi, depressiya müşahidə
olunur, artıq bu zaman tibbi yardım
tələb oluna bilər. Fransız səy yahətçisi
və etnoqrafı Erik de Bişop bunu “reak-
tiv-nevroz vəziyyəti” adlan dırıb. Lakin
zəruri məlumatların ve rilməsi zamanı,
bir qayda olaraq, bütün nevroz halları,
aşkar psixi pato logiyası halları istisna
olmaqla, yox olurdu. 

Tənhalıq duyğusu güclü qorxu və
özünə mərhəmət hissi ilə müşayiət
olunur. Yalqızlıq olduqca ağır psixotik
vəziyyətləri formalaşdırır. Yaddaşda
ailə üzvlərinin,dostların parlaq obraz -
ları yaranır. Personal tərəfindən sərt
rejimə və müşahidəyə baxmayaraq,
həyat və sağlamlıq üçün daimi təhlükə
(təhdid) məhbusun psixikasını dəyiş -
dirən ən güclü amillərdən biridir. Bir
qayda olaraq, belə təhlükə şəxslərarası
münasibətlər problemləri, ciddi iyer-
arxiya, «həbsxana cəmiyyəti»nin kasta-
lara bölünməsi ilə bağlıdır. [3]

Xəstəlik, zəif tibbi xidmət və ya
bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmalarının
mümkünsüzlüyü astenik vəziyyətlərin
inkişafına gətirir. Yuxu və ayıqlıq bio -
ritmlərinin desinxronizasiyası məh -
bus vəziyyətinin anlaması üçün vacib
andır. İctimai-faydalı əməyin və təh -
silin qeyri-mümkünlüyü məh bus ların
əksəriyyətinin çox vaxtını yuxuda ke -
çir mələrinə gətirir. Onlar yalnız gecə
deyil, həm də gündüz çox yatırlar, de -

 mək olar ki, onlar daim yuxu və ayıq -
lıq arasında vəziyyətdə olurlar. Ehtimal
olunur ki, bu ətraf mühitin psixogen
amillərinin daimi təsirinə orqanizmin
qoruyucu reaksiyalarından biridir. 

Nəticə

Yuxarıda qeyd edilənləri yekunlaş -
dıraraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki,
bütün bu amillər məhbusun şəxsiyyə -
tinin deformasiyasına gətirir. Rəsmi
hakimiyyətin amansız, cəzalandıran,
eyni zamanda da qeyri-formal liderlə-
rin hakimiyyətinin fiziki mövcud-lu -
ğuna təhlükəli olması, və, nəhayət,
məh busun özündə hər hansı bir səla -
hiy yətlərin olmaması ona mənfi təsir
göstərir. Bununla əlaqədar olaraq bə -
zən məhbuslar heç olmasa seçmək
və qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinin
təzahürü üçün formal səbəbi verən
hər hansı həvəskar təşkilatlarda iştiraka
razılıq verirlər. Həbsxana mühitinin
de personalizasiyası məhbusun dərin
şəxsi deformasiyasına imkan yaradır. 

İnsan bu şəraitində ya həddindən
artıq təcavüzkar olmalıdır, ya daim
özündə təcavüzkarlığın yüksək səviy -
yəsini dəstəkləməlidir və ya görünməz
olmalıdır. Belə alternativ seçim həbsxa -
na da həyat qaydalarının qeyri-müəy-
yənliyiylə birbaşa bağlıdır. Bir qayda
olaraq, davranış normaları, xüsusilə
qeyri-rəsmi normalar, məhbusa onların
pozulması vaxtı nəzərdə tutulan sank -
siyalarla eyni vaxtda çatdırılır. [4]
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Nəhayət, məhbusda vaxtın gedişatı
əhəmiyyətli deformasiyaya məruz
qalır. O, praktiki olaraq, öz vaxtına
malik deyil. Onu istənilən vaxt şəxsi
əhəmiyyətli fəaliyyətdən idarə heyəti -
nin nümayəndələri və qeyri-rəsmi
strukturun rəhbərləri ayıra bilərlər.

Sözsüz ki, həbsdə olma müəyyən
psixi vəziyyətləri, ilk növbədə gözləmə
vəziyyətini formalaşdırır. Məhbuslar
daim nəyisə gözləyirlər: istintaqın, hök -
mün sonunu, vəkillə və ya qohum lar la
görüşləri və s. Burada insan tez-tez məhz
psixotik vəziyyətə düşür. Bu vəziyyətdə
yaddaş kəskinləşir, as so  siasiyalar can -
la nır. Mövcud psixoloji əlaqələrin qı-
rılması nəticəsində, təcridetmə şəraitində
fərdin xarakteri, ünsiy yətinin məzmunu,
diapazonu, dərinliyi dəyişir, hansıları
ki, qismən yalnız ünsiy yət defisiti ilə
izah etmək olar. Gündəlik məcburi
ünsiyyət antipati yalara səbəb olur, əla -
qələrin gərginli yini doğurur. Bu emo-
sional  – iradəli sferaya son də rəcə
mənfi təsir edir, ətrafdakılarla təsirli
ünsiyyət qura bil məyən qüsurlu bir
şəxsiyyət meydana gətirir. Bu və -
ziyyətdə onun təbii istəyi bu gərginliyi
özünəməxsus üsulla yüngülləşdir mək -
dir, məsələn, saxlanma rejiminin pozul -
ması və ya özünə zərər verməklə. Bun-
dan başqa, məh busların şüursuz səviy-
yədə baş verən fəaliyyətdən çəkinməsini
nəzərə almaq lazımdır. [5]

Gözləmə vəziyyəti, beləliklə, yük sək
gərginliklə, psixi fəaliyyətin aktiv ləş -

mə siylə və ya onun sönməsiylə, or qa -
 niz min fizioloji funksiyalarının sön mə -
 siylə səciyyələnir. Gözlənilmə vəziy yəti,
bir qayda olaraq, səbir sizliklə mü şa -
yiət olunur. Səbirsizlik – insanda qarşıda
gözlənilən və onu hə yəcanlan dıran,
amma nəticəsi hələ ona məlum olmayan
əhəmiyyətli ha disələrdən qa baq yaranan
xüsusi psixi vəziyyətdir. Məhbus bu
hadi sə lərin baş verməsini tezliklə istəyir,
amma bu ondan asılı ol madığından,
hətta dəfələrlə həbsdə olan şəxslərdə
acizlik və asılılığ hissi yaşanılır.

Şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsu -
siy yət lə rindən asılı olaraq səbirsizlik
vəziyyəti affektiv reaksiyalardan tut -
muş (nə vaxt ki, məhbuslar əməkdaş -
lara hucum edirlər), affektiv-tormoz
reaksiyalarına qədər özünü biruzə
verə bilər. Gözləmə vəziyyətlərinə çox
ağır yaşanan həyəcan emosiyası məx -
susdur. O informasiyanın qeyri-müəy -
yənliyiyindən yaranır və həmişə gələ -
cə yə neqativ yönəlişlə yaşanır. Məh -
bus qabaqcadan özünə məhkə mə də,
koloniyada və ya azadlıqda hə yatı ilə
bağlı ən acı perspektivləri görür [2].

Konformizmə müxtəlif insanların
münasibəti eyni deyil. Belə ki, bəziləri
ciddi davranış normalarını qeyri-şərtsiz
qəbul edirlər və onları icra etməyə
cəhd edirlər, digərləri isə yalnız kollek-
tivin rəğbətini saxlamaq üçün onları
icra edirlər, üçüncülər onları daxili
səviyyədə qəbul edirlər, amma zahirən
onlara əməl etmirlər, dördüncülər da -
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xilən onları həm qəbul etmirlər, həm
onları təcrübədə istifadə etmir lər (on -
ları fərdiyyətçilər adlan dırırlar) [2].

Sosial kontrol sistemi konformizmi
bütovlükdə lazımi səviyyədə dəstəklə -
yir. Həmin sistemə belə təsir tədbirləri
daxildir: təlimatlar, qadağalar, xidmət -
lə  rin tanınması və s. Bu ölçülərin sa -
yəsində cəmiyyətin üzvlərinin dav ra nışı
ümumi qəbul edilmiş uyğunluğa gə -
ti rilir. Bu mövzuyla bağlı müxtəlif
təb liğata əsasən elə hiss yaranır ki, hər
bir cinayətkarın islahına nail olmaq
mümkün deyil və əgər islah əsas məq -
səd kimi elan olunursa, statistikanın
təhrifi daxil olmaqla, bütün mümkün
üsullarla onun sadəcə imitasiyası riski
böyükdür. Statistikanı birbaşa açıq-
aşkar yoxlamaq imkanı yoxdursa, o
hə mişə təhrif olunur. Amma məhz
hansısa bir ölçüdə cinayətkarların
yüzfaizli islahını hədəf kimi qoymaq
olmaz, eyni zamanda da – həbsdən çı -
xandan sonra onların həyatının necə
qurulacağını heç düşünməmək də ta -
ma milə yolverilməzdir. Bununla bir -
likdə çox kriminoloqlar islahedici
müəs sisədə məhbusun şəxsiyyətinin
«sındırılması» ideyasının əleyhinədilər.
Bu uğursuzluqlara və cinayətlərin tək -
rarına, yəni residivə aparır. Üzgün psi xi -
kalı insan kriminal nəfsə artıq mü qa -
vimət göstərmir. Müasir sənaye cə miy -
yəti ciddi transformasiya vəziy yə tin -
də dir, buna görə dinamik icti mai ləş -
dir məyə nail olmaq lazımdır. Hakim

olan dəyərlərə və davranış nü mu nə -
lə rinə zahiri uyğunlaşma kifayət etmir,
inam yolu ilə dünyagörüşünün dəyiş -
dirilməsi məhkumun şəxsiyyətinə daha
güclü təsir göstərir. Bu zaman yaxşı
olardı ki, o, onun üçün hansısa yeni
so sial-konform roluna öyrəşməyə cəhd
etsin və yeni həyat planlarını əldə etsin. 
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Abstract

The article deals with the problem of adaptation of prisoners to conditions
of imprisonment. The psychogenic factors affecting the human psyche in
conditions of social isolation are indicated, such as group isolation, loneliness,
sensory and informational deprivation. It also provides the standard rules for
the treatment of prisoners accepted in the world.
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Müasir dövrümüzdə cəmiyyə -
ti mizdə mövcud olan aktual

problemlərdən biri də məktəblilərin
cinsi tərbiyəsinin təşkili məsələsidir.
Cinsi tərbiyənin aparılması məsələsin -
də qarşıya çıxan çətinliklərin ən ba-
şın  da o dayanır ki, uzun illər ərzində
və indiki dövrün özündə belə bu mə-
sələ haqqında danışmaq, müza kirə
etmək “qadağan” idi. Cə miyyətdə
və ailələrdə belə bir fikir formalaşıb
ki, uşaqları bu məlu matlardan uzaq
tutmaq onların saf və təmiz böyü -
məsinə əsasdır. Ancaq internet və
kommunikasiyanın ar tan dövründə,

üstəlik də uşaqlarda ge dən aksel-
erasiya, cinsi yetişkənlik döv rü nün
erkən başlaması,dünyaya çı xışın asan
olması və informasiya axı  nının çox -
luğu, cəmiyyətin tabuları, valideyn -
lərin bu məsələnin izahından qaçması,
məktəblərdə cinsi tərbiyə ilə məşğul
olacaq mütəxəssislərin ol maması
uşaq ları yalnış məlumatlara yö nəl -
məyə və yalnış davranışlara va dar
edir. Məhz bu səbəbdən də cinsi
tərbiyə prob leminin öyrənilməsi və
təşkili bu gün ailə və məktəblərin
qar şı sında du ran əsas vəzifələrdəndir
[1, səh.13].
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Bəs cinsi tərbiyənin mahiyyəti nə -
dən ibarətdir? Bu məsələni aydınlaş -
dı raq. Cinsi tərbiyə insanın əks cinsi
nü mayəndəsinə münasibətdə şəxsiy -
yət də cəmiyyət üçün faydalı olan us -
ta   nov kaların müəyyən edilməsi, eyni
za man da buna müvafiq xassə və xü -
su siyyətlə rin formalaşmasına istiqa -
mət lənmiş bir prosesdir. Cinsi tərbiyə
sfera sına təkcə qadın və kişi arasında
olan spesifik münasibətləri deyil, eyni
zamanda ictimai həyatda, əmək, isti -
rahət və s. sahə də əks cinslə istənilən
qarşı lıqlı müna si bətləri aid edə bilərik.
Cinsi tərbiyə nəinki yetkin şəxslərin
əxlaqi davranışı ehtiva edir, o həmçinin
cinsi mü nasi bətlərdə düzgün tərbiyə
edil mə li olan uşaqların əxlaqi-mənəvi
dav ranışını da özündə birləşdirir [2,
səh.11].

Cinsi tərbiyə uşağın sonrakı inkişafı
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Məhz valideynlərin uşaqlara aşılaya
bil diyi ustanovkalardan onun gələcək
ailə həyatı, nikaha, əks cinsə münasi -
bəti və seksual münasibətlərdə davra -
nışı müəyyən olunur. Çox təəssüf ki,
valideynlərin böyük əksəriyyəti və
eyni zamanda təlim-tərbiyə müəssisə -
ləri çox zaman bu məsələ ilə bağlı ya
az məlumat verir, ya da ki ümumiy -
yətlə informasiya vermir. Buradan da
an laşılmazlıq, inamsızlıq yaranmağa
başlayır. Onlar anlamır ki, uşaqlara
oğ lanlar və qızlar arasında fərqləri
izah etmək, əgər sual verilirsə uşaqların

dün yaya gəlməsini onların yaşın uyğun
aydınlaşdırmaq vacibdir [3, səh. 23].
Nə üçün psixoloq və pedaqoqlarda
cinsi fərqlər haqqında dərin biliklərin
olması lazımdır? Bu biliklər hər şeydən
əvvəl formalaşma və özünütənzimləmə
mər hə lələrində çox vacibdir. Davranı -
şın özünütənzimlənməsi və özünənə -
za rət “fərddə özü haqqında müəyyən
infor masiyaların toplanması”nı ehtiva
edir. Özü haqqında informasiyanın,
bilik lə rin olması o deməkdir ki, insan
özü nün müəyyən bir cinsə aid oldu -
ğunu bilir, başqa cinsi nümayəndələri
haq qın da təsəvvürlərə malik olur.
Deməli, cinsi fərqlər haqqında biliklə -
rin olması insana davranışını tənzim -
ləmək üçün böyük kömək göstərir.
Özünün psixi xassələri, mənəvi key -
fiyyətləri haqqın da təsəvvürlərlə yanaşı
bədəni haqqın da, onun quruluşu və
bu quruluşun sə bəbləri haqqında tə -
səvvürlər “Mən sistemin” komponen-
tini təşkil edir. 

Yuxarıda sadalanan fikirlər bizə
belə bir nəticəyə gəlmək imkanı
verir ki, cinsi tərbiyə şəxsiyyətin
inkişafı üçün vacibdir, çünki “cins”
anlayışı tək cə bioloji deyil, həm də
fizioloji və sosial anlayışdır [5, səh.
134].

Cinsi tərbiyənin məqsəd və vəzifə -
ləri tamamilə cəmiyyətin maraqları
ilə müəyyən olunur. Insanın şəxsi
həyat sferasında cəmiyyətdən kənarda
ol ma lıdır fikri yalnış hesab olunur.
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Çün ki individual səviyyədə hər bir
in sa nın xarakteri onun aid olduğu cə -
miy yə tin xüsusiyyətini ifadə edir. Bu
sə bəbdən də ictimai həyatda özünü
ifadə edə bilməmiş, tapmamış insan
özünü ailədə, şəxsi həyatında kifayət
qədər uğurla ifadə edə bilmir [2, səh.
46].

Cinsi dərketmə insanın özünün
mən sub olduğu cinsin yaşantılarını
və motivasiyasını formalaşdıran bilik -
lə rin, şəxsi məna və biliklərin sistemi -
dir. Cinsi tərbiyənin əsas vəzifələrinə
aiddir:

– gənclərin şüurlu şəkildə öz tə lə -
batlarını formalaşdırmasına kö -
məklik;

– cinsi ünsiyyət mədəniyyətinin
öy rədilməsinin sistemləşdiril -
məsi;

– gələcək ailəyə, uşağın doğulma -
sına münasibətdə düzgün usta -
nov kanın formalaşması.

Bundan başqa, psixoloq və peda -
qoq ların əsas vəzifəsi uşaqların tər -
biyəsində cinsi fərqlərin nəzərə alın -
masının vacibliyidir. Cinsi tərbiyənin
məzmununu uşağı əhatə edən həyat,
müxtəlif cinsə malik insanlar arasın -
dakı qarşılıqlı münasibətlər, bu müna -
sibətlərin normaları, insanların ailədə,
fəaliyyət sferasında olan şəxsi həyatı
təşkil edir. Bundan başqa cinsi tərbi -
yənin məzmununa tərbiyəçinin qarşıya
qoyulmuş vəzifələri həll etməsinə

imkan verən xüsusi bacarıq və biliklər
sistemini də aid edirik. Bu biliklərə
aşağıdakılar aiddir:

a) Cinsi tərbiyə sisteminin mahiy -
yəti, spesifikası haqqında biliklər.
Cinsi tərbiyənin psixopedaqoji
siste mi nin mahiyyəti onun bütün
kompo nentləri arasında qarşılıqlı
əlaqənin qurulması, metod və
formalarının isti fadəsindən iba -
rətdir. 

b) uşaqların yaş inkişafının spe-
sifikliyi və oğlan və qızların
cinsi sosia lizasiyası haqqında
biliklər

c) cinsi tərbiyənin prinsipləri haq -
qında biliklər [6, səh. 51].

Cinsi tərbiyənin məzmununu özü -
nün fizioloji və psixoloji xüsusiyyət -
lərini dərk etmək və yaşamağa qabil
olan sağlam və bütöv şəxsiyyəti
tərbiyə etmək təşkil edir. Cəmiyyətdə
mövcud olan sosial və əxlaqi norma -
lara müvafiq olaraq və bunun sayə-
sində insan lar həyatının bütün sfera -
larında öz cinsinin və əks cinsin
nümayəndələri ilə optimal münasibət
qurur. Bu prosesin bir çox tərəfi
ümumi problemlərin və psixoseksual
differensiasiyanın yaş-cins xüsusiy -
yət lərinin şərhi gedi şa tında nəzərdən
keçirilir.

M.Kozakeviç cinsi tərbiyənin üç
modelini ayırd edir. Bunları aşağıdakı
cədvəldə nəzərdən keçirək. 

Психолоэийа jурналы 2019, №1

Pedaqoji psixologiya

91



Cədvəl 1.
Cinsi tərbiyə modelləri

Cəmiyyətin bu və ya digər bir mo-
deli qəbul etməsi faktı o demək deyil
ki, cəmiyyətdə mövcud olan bü tün qru-
plar və ayrı-ayrı insanlar bu modellə
ra zılaşırlar. Bu heç də sadə olmayan
mə nəvi-etik problemlərin yaranmasına
səbəb olur. İnsanlar uşaqlarının cinsi
tər biyənin mövcud sisteminə daxil
olmasını istəməyə də bilərlər və bu on -
ların haqqıdır. Bu səbəbdən də hər bir
insan öz uşağının cinsi tərbiyəsində öz -
lərinə uyğun yolu seçməsində sərbəstdirlər. 

Cinsi tərbiyənin vəzifələrindən
çıxış edərək onun bir neçə istiqamətini
ayırd etmək olar:

1. Psixoloji kişilik və qadınlığın
for malaşmasına və qadın və kişilər
arasında optimal kommunikativ usta -
novkaların formalaşmasına yardım
edən rol-cins tərbiyəsi.

2. Psixoseksual mədəniyyət və əx -
laqi tələblər kontekstində seksual-
erotik oriyentasiyanın formalaşması
və seksual dərketməyə istiqamətlənmiş
seksual tərbiyə.

3. Ər-arvad rollarının formalaşması
və qarşılıqlı məsul partnyorluq usta -
nov kalarının işlənib hazırlanmasına
istiqamətlənmə.

4. Məsul valideynliyə hazırlıq;
uşaqlara münasibətdə analıq və atalıq
rol davranışının formalaşması və op-
timal reproduktiv ustanovkaların
işlənib hazırlanmasını ehtiva edir.

Nəticə:

Beləliklə, qeyd etməliyik ki, mək -
təb lilərin cinsi tərbiyəsi ilə bağlı prob -
lemlər günümüzdə aktual olsa belə,
cəmiyyətimizdə cinsi tərbiyə proble -
minə yanaşma birmənalı deyil. Bu
sə bəbdən də bu problemin araşdırıl -
ması və bu istiqamətdə müvafiq
tədbirlərin görülməsi mütləqdir. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Мушвиг Мустафаев, Улькер Гудретли

Абстракт

В написанной нами статье исследована одна из актуальных проблем
нашего времени половое воспитание школьников и вопрос организации
полового воспитания. Кроме того, в статье были также рассмотрены
содержание и задачи полового воспитания, пути решения проблемы, в
то же время модели полового воспитания.

THE PROBLEM OF GENDER UPBRINGİNG OF SCHOOLCHİLDREN 
İN MODERN SOCİETY

Mushvig Mustafayev, Ulker Gudratli
Abstract

Resume In the article we wrote considering one of the urgent problems of
our time sex education of the school children and the question of organization
sex education. In addition, the article considers content and duties of sex education,
the ways of solving this problem, at the same time, sex education models.
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Nevrozları əmələ gətirən amil -
ləri nəzərdən keçirərkən, on -

ları başlıca olaraq üç qrupa bölmək
mümkündür. Klinik qanunauyğun -
luqlarla heç də həmişə uzlaşmayan
bu bölgü daha çox nəzəri mülahizə -
lərdən ibarətdir: 1) Əsasını irsi meyllik
təşkil edən konstitusional amillər nə -
zəriyyəsi. Bu nəzəriyyənin tərəf dar -
ları Fransa alimi V.A.Morelin (1865)
irəli sürdüyü degenerasiya haqqında
elmi baxışlara əsaslanan irsi amilləri
ön plana çəkirlər. Psixogeniyalara isə
ikinci dərəcəli amil kimi yanaşırlar.
2) Mühitin zərərli təsirlərini ön plana
çəkməklə, konstitusional-şəxsi keyfiy -
yətləri ikinci dərəcəli hesab edən amil -
lərin nəzərdə tutduğu ekzogen-pa to -
ge netik amillər nəzəriyyəsi; 3) XIX əs -
rin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaran -
mış, qərb aləmində daha geniş yayıl -
mış, Z.Freydin şüuraltı sahənin təs -

virinə əsaslanan subyektiv-idealistik
nəzəriyyəsidir.

Freydə görə bütün nevrotik hallar,
ələlxüsus sarışan hallar, mənşə etibarilə
sek-sual amillərlə əlaqədardır. Uşaq
yaşlarında tərbiyə qanunlarının təsiri
altında seksual meyllərin sıxışdırılaraq
şüurdan kənara çıxarılması, iz qoy-
madan yox olmur. Uşağın düşüncəsinin
dərin qatlarında özünə yer tapan bu
emosiyalar qapalı nevrotik kom-pleks-
lər şəklində yaşayır və əlverişli şərait
(patogenetik, patoplastik) yaranarsa
aktuallaşaraq nevroz əlamətlə rinə
çevrilir. Psixoanalitik nəzəriyyənin
tərə fdarları Freydə istinadən qeyd
edirlər ki, nevrotik halların meydana
çıxması üçün üç mənbədən gələn en-
erjinin güclənməsi tələb olunur. Həmin
enerji mənbələri bunlardır: a) xarici
mühitdən gələn enerji-real həyacan;
b) şüuraltı qatdan gələn enerji-nevrotik
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həyacan; c) supereqo ilə əlaqədar ya-
ra nan mənəvi həyacan. Uşaq yaşların-
da keçirilən mənəvi sarsıntıların uzun
illər keçdikdən sonra “oyanmasıda”
da psixoanalitiklərin müzakirə mövzu -
la rındandır [1, s.463-464].

Z.Freyd nevrozların meydana çıx-
masında naməlum səbəblərə deyil,
konkret etioloji amillərə əhəmiyyət
ver məyə üstünlük verirdi. O qeyd
edir di ki, nevroz kimi qəbul edilən
xəstəliklərin əksəriyyətinin sırf psixolo-
ji səbəbləri vardır. Buna görə də, o,
nevrozların bir çox variantını, məsələn,
isteriyanı, həyəcan reaksiyalarını və
sarışan halları psixonevrozlar adlan -
dırmağı təklif etmişdi. Bir qədər sonra
qərb mütəxəs-sisləri bütün nevrozları
psixonevrozlar adlandırmağa başla-
dı lar. Nevrozların meydana çıxmasında
şəxsiyyətin roluna da xüsusi əhəmiyyət
verilirdi. Elə həmin illərdən işlədilən
“nevrotik xarakter” anlayışı Freydin
təşəbbüsü ilə meydana çıxmışdır [1,
s.449].

Z.Freyd şəxsiyyətin anatomiyasına
üş əsas strukturu əlavə edib: İd, eqo
və Supereqo. İd sferası tamamilə dərk
olunmayıb və bununla yanaşı eqo,
supereqo id-rakın hər üç mərhələsində
fəaliyyət göstərir. Şüur üç şəxsi struk -
ruru əhatə edir və bunun əsas hissəsini
İddə formalaşan impulslar təşkil edir.
Freydə görə İd şəxsiyyətin bəsit, ana -
dan gəlmə instinklərinin aspektlərini
ifadə edir. O bizim davra nışı mızı

enerji ilə dolduran şüursuz və instinktiv
bioloji meyillərlə sıx əla qədə olmaqla
fəaliyyət göstərir. İd –nə isə qaranlıq
(tünd) və qaydalara tabe olmayan bir
şeydir. O bütün bioloji həyatın ilkin
prin sipini ifadə etməklə bioloji meyil -
lərin icra olunmasını şərtləndirən psi -
xoloji enerjinin təxirsiz boşaldıl ma -
sıdır (xüsusilə seksual və aqressiv).
Son da onların özünü saxlayıb boşalma
tapmaması şəxsi fəaliyyətdə stressin
yaranmasına gətirib çıxarır hansı ki,
nevrozların etiologiyasinda əsas yer
tutur. Psixoanaliz başqa psixoloji me -
todlardan fərqli olaraq, şüurun xəstəli -
yi nin səbəblərini bədəndə və ya başqa
bir sferada deyil, şüurun gizli, namə -
lum alt qatında – şüursuzluqda tapırdı.
Əs lin də, şüurun iztirabları, həm də
nəinki şüurun, bütün bədənin iztirabları
şüurun alt qatından gəldiyinə görə
psixoanaliz eyni zamanda psixoso-
matika kimi dəyərləndirilə bilər. Bişüur
şüurun xəstəliyinin mənbəyidir, ona
görə də şüurun müalicəsi bişüurun
simptom şəklində görünən iddialarının
aradan qaldırılması şəklində aparıla
bilər. Başqa sözlə, bişüur öz iddialarını
elə simptomlar şəklində üzə çıxarır
ki, onlar orqanizmdə psixopatoloji
ano maliyalar törədir. Psixi xəstəni
müalicə etmək həmin simptomları ara -
dan götürmək deməkdir. Psixi xəstəliyə
bu cür yanaşma tamamiə yeni bir
stra tegiyadır ki, Freyd onu psixoanaliz
adı altında təqdim etdi [3,s.540].
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Freyd öz nəzəriyyəsini panseksu-
alizm prinsipi üzərində qurmuşdu. Ona
görə seks insanın xasiyyətini, hərəkət
və fəaliyyətini, ümumiyyətlə, bütün
varlığını müəyyən edən bir amildir.
“Seksual tələbatın ödənilməməsi əsəb-
psixi xəstəliklərin yaranmasında baş -
lıca rol oynayır.” – deyirdi. Yeri gəl -
miş kən qeyd etməliyik ki, seksual sfe -
ranın xəstəliklərin törənməsində rolu
barədə fikir yeni deyildir. Bu haq da
görkəmli rus fizioloqu İ.M.Se çenov
Freyddən xeyli əvvəl öz müla hizələrini
söyləmişdir. İ.M.Seçenov göstərmişdir
ki, hər 10 qadından 9-un da seksual
ehti  raslarla cinsi münasibətin yarıt -
maz lığı arasındakı ziddiy yət nəticəsin -
də nevrotik halların əmələ gəlməsi
müm kündür.

Freydin bütün əsərlərinin üzərindən
qırmızı xətlə belə bir fikir keçir: in -
sanların ruhi-əsəb xəstəliklərinə tutul -
masının yeganə səbəbi ictimai qa-
nunlarla cinsi instinktlər arasında baş
verən ziddiyyətdir [1, s. 90].

Freydə görə nevrozun səbəbi
şüuraltındakı istəyimiz ilə bu istəyin
şüurda yerinə yetirilməsi arasında
konflikt yarandıqda baş verir. O, qeyd
edirdi ki, nevroz iki əsas komponentin
birləşməsindən baş verir. 1) Libido
fiksasiyasına əsasən nəsildən gələn
xüsusiyyətlər; 2) Təsadüfi, həyatda
qazanılan travmalar;

Nevrozlar “mən” və “id” arasındakı
konfliktə əsasən baş verir. Bunun da

nə-ticəsində özünüsaxlama və libido-
nun istəyi arasında mübarizə baş verir.
Nevrozla o zaman xəstələnirlər ki, li-
bidonun tələbatları yerinə yetirilmir
və beləliklə nevrozun simptomları
kon pensator rolunda çıxış edir. Nev -
rozun simptomları bir növ libido
tərəfindən diktə olunur. Xəstələnmə
“mən”-in libidonu idarə edə bilmə di-
yindən yaranır. Umumilikdə nevrozun
“şərtlər”-inə daxildir:

1. “Məcburi özünü təcrid etmə”
2. Libidonun fiksasiyası
3. Konfliktliyə meyillilik [4, s.356].
Freyd qeyd edirdi ki, keçmiş sosial

təcrübə məhəbbət və seksual müna -
si bətləri cəmiyyətin tabular sisteminə
daxil etmək-onları sıxışdırmaqla in-
sana, onun psixi-kasının təbii halına
zərər gətirmiş, onun gərginləşməsinə
səbəb olmuşdur. Nəticədə nevrozlar
inkişaf etmiş, psixi gərginlik artmışdır.
Bu vəziyyəti yumşaltmaq üçün, onun
fikrincə, əsl maarifçilik işi aparılmalı -
dır. Seksual tələblərin ödənilməməsi
ümumbəşəri fəlakət, müharibələr,
qırğın, sosial konfliktlər törədə, umu -
miyyətlə bəşəri-mövcudluğu qorxu
altına ata bilər. Əxlaq və tərbiyənin,
bu və ya digər elmi və ya fəlsəfi dün -
ya görüşünün irəli sürdüyü idealların,
məqsədlərin həyata keçirilməsi seksual
həyatın düzgün qurulmasından çox
asılıdır. Freyd izah edirdi ki, seksual
həyat yaş məhdudiyyəti bilmir. Uşaq
ana döşündən həm qida, həm də sek-
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sual təlabatı ödəmə obyekti kimi isti -
fadə edir; əmmə onun üçün ən vacib
şeydir, “çünki o bu aktla eyni zamanda
iki mühüm təlabat ödəyir”; “Ana
döşündən əmmək bütün seksual
həyatın çıxış momentinə çevrilir”.
Buna görə də “biz ananı ilk məhəbbət
obyekti adlandırırıq”. Əlbəttə, infantil
seksual tələbatı o, patologiya hesab
edirdi, çünki sağlam seksual tələbat
ancaq nəsil artırmaqla əlaqədar olur.
Bununla belə Freyd əmin idi ki, ailədə,
ümumiyyətlə həyatda sağlam münasi -
bət lərin, mehriban ünsiyyət və dav-
ranışın formalaşmasında, nevrozların
və digər psixi xəstəliklərin əmələ
gəlməsində seksual tələbat mühüm
rol oynayır. Ailədəki təəssüratlar, “hər
cür nevrozun nüvə kompleksidir.”;
normallıq və anormallıq, əsəbilik və
təmkinlilik məhz bununla əlaqədardır;
ən güclü nevroz, ən güclü, ən sadist
patoloji seksual təəşşüqlərin nəticəsi -
dir”. “Uşaqda nə varsa, onu seksual
hə yat adlandırmaq olar. Freydin “birin -
ci qida, ikinci cinsi tələbat” konsep -
siyası qərb aləmində məşhurdur.
Uşağın həyatında iki ən vacib arzusu
vardır; aclıq və erotik hisslərini ödə -
mək. Freydə görə uşaq üçün aclıq və
məhəbbət arasında heç bir fərq yoxdur.
Hər ikisi paralel gedən proseslərdir.
Uşaq böyü-dükcə tədricən reallıq prin-
sipi öz hökmünü göstərməyə başlayır.
Uşağı razılıq prinsipinin tələb etdiyi
kimi hərəkət etməkdən çəkindirirlər,

bəzi qadağalar qoymağa başlayırlar.
Daha doğrusu, real həyatın tələbinə
uyğun hərəkət etməyə (çılpaq gəz-
məyə, barmağını sormağa qoymurlar
və s.) məcbur edirlər. Reallıq prinsipi
razılıq prinsipi mübarizəyə girişir,
konfliktlər düyünü yaranmağa başla -
yır.Valideynlər adətən uşaqları seksual
mövzulardan çəkindirməyə, onlardan
yan keçməyə çalışırlar. Lakin onlar
bilmirlər ki, “uşaqda əzəl başdan sek-
sual həyat olur”, o, qadağan norma
və ya ayıblıq tanımır. Uşaq həyatının
ikinci ilində əks cinsli valideynlərinə
qarşı sevgi hissi göstərməyə başlayır.
Bu andan etibarən hər bir uşağın psi -
xikasında “ Edip çarının faciəsi” baş -
la  yır. Rəvayətə görə “Edip çarının
faciə sində” amansız taleyin hökmü
ilə Edip atasını öldürür və anası ilə
ev  lənir. Bu faciənin uşağın psixikasın -
da yaranmasını Freyd Edip kompleksi
adlandırmışdır. Edip kompleksinin
qız variantı Elektra kompleksi adlanır.
Bunun mahiyyəti odur ki, oğlan uşağı
öz anasına, qız uşağı isə atasına qarşı
təmiz sevgi ehtirası göstərməyə başla -
yır. Oğlan uşağı həm atasına paxıllıq
edir, eyni zamanda özünü atasına
oxşadır, onunla özünü eyniləşdirir,
onu sevir, həm də atasına ölüm arzu -
layır “balaca qızcığaz” isə anada onun
atasına qarşı olan incə duyğularına
maneçilik törədən şəxs görür”, ; bu
hal da ata qıza, ana oğula üstünlük
ve rir, qız anada öz arzusunu məhdud -
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laş dıran qüvvə tapır, ata isə oğulun
seksual arzusunun təzahürünə, vaxtın -
dan əvvəl zövq almasına mane olur.
Seksual təəşşüqlərin təbiiliyilə hesab -
laş mayan cəmiyyət uşaqları bundan
çəkindirməyə, bununla da seksual
vücudu aseksual vücuda çevirməyə
ça  lışır. Bunu Freyd təbiətə – instinkt -
lərə qarşı cəhd ağılsızlıq hesab edirdi.
Məhz bu xurafatı yəni seksual təəş-
şüqləri boğmaq cəhdini Freyd ümum -
bəşəri bədbəxtliyin, hər cür nevrozun
və psixi xəstəliklərin səbəbi hesab
edirdi. Freydin təsəvvürlərindən xə -
bər dar olan gənc ailələr təntənəli su -
rətdə söz verdilər ki, onlar uşaqlarının
seksual tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirəcək, hər hansı çətinliyə rast gəl -
sə lər dərhal Freydə müraciət edəcəklər.
Normal inkişaf edən 4 yaşlı Hans
adlı bir uşaqda nevrotik vəziyyət
əmələ gəlir. Uşağın valideynləri Freydə
müraciət edib, kömək etməsini xahiş
edirlər. Freyd Hansın valideynlərinə
məsləhət görür ki, onlar uşağa tam
sərbəstlik versinlər, belə ki, uşaq
fikrinə gələn bütün ifadələri söyləsin.
Bir müddət keçdikdən sonra uşağın
atdan qorxduğu məlum olur. Uşaq
söyləyir ki, kiminsə atdan yıxılmasını
görmüş, nevroz halı da bundan sonra
yaranmışdır. Freyd bu hadisəni belə
izah etmişdir. Edip kompleksinə görə
uşaq öz anasına cinsi həvəs göstərdi -
yin dən atasının ölməyini arzulayır.
Ancaq buna gücü çatmadığından daxili

gərginlik keçirməyə məcbur olur. Hans
atasını atla eyniləşdirir və ona elə gə -
lir ki, atası onu anasına məhəbbət
gös tərməsinə görə axtalayacaqdır. Ona
görə atdan qorxma hissi (Freydə görə
at atanın simvoludur) meydana çıx -
mışdır. Uşaq arzu edir ki, atası da at
kimi yıxılıb məhv olsun. Eyni za-
man da bunu istəmir, çünki atasını se -
vir, özünü ona bənzətməyə çalışır [3,
s.117-124].

Şübhəsiz ki, Edip kompleksi nev -
rotiklərə əziyyət verən ən mühüm
mən bələrdən biri kimi (günahın dərk
edil məsi) götürülə bilər. Freyd 1913- cü
ildə dinlərin və insan əxlaqının əmələ
gəlməsi ilə bağlı tədqiqatlarını daxil
etdiyi “Totem və tabu” əsərində günah -
karlıq hissinin dərk edilməsində, əxlaq
və dinin yaranma mənbəyində Edip
kompleksinin əsas rol oynadığını qeyd
edirdi. Ana sevgi obyektinə çevrilərkən
uşaqda artıq onu özünün seksual məq -
sədlərinin hansısa hissəsindən məhrum
edən psixoloji sıxışdırma işə düşür.
Ananın sevgi obyekti kimi seçilməsi
həmçinin nevrozların psixoanalitik
təhlilində mühüm rol oynayan Edip
kompleksinə aid etdiyimiz xüsusiyyət -
lərlə əlaqədardır. Bəzən elə valideynlər
də olur ki, uşaqda Edip ustanovka sı -
nın əmələ gəlməsinə aparıcı təsir
edirlər. Belə ki, bəzən ata bir neçə
övladının içində qızına üstünlük verir,
ana isə öz oğlunu ayırır. Ailədə digər
uşaqların dünyaya gəlməsi ilə Edip
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kom pleksi ailəvi kompleksə qədər
genişlənir. Bu zaman yenidən eqoistik
hisslərə əsaslanaraq o, ailəyə yeni ba -
cı və qardaşın gəlməsinə mənfi müna-
sibət bəsləyir və onları kənarlaşdırmaq
haqqında düşünür. Bu hisslərini uşaqlar
daha tez-tez sözlə ifadə edirlər, nəinki,
artıq mövcud olan valideyn kom-
pleksini.Təzə doğulan uşaqla ondan
əvvəlki bir müddət qətiyyən barışmaq
istəmir, çünki o qorxur ki, yeni uşaq
onun məhəbbət obyektini ondan qopar -
sın. Əgər o dövrdə uşağın arzusu
yerinə yetirsə, yəni, balaca ailə üzvü
vəfat edirsə və yaxud başqa səbəblər
üzündən ailədən kənarlaşırsa bu,
uşağın həyatında mühüm yaşantı olsa
da o, bunu sıxışdıraraq hafizəsində
həkk etməyə də bilər. Yeni uşağın
dün  yaya gəlməsilə böyük uşaq arxa
plana keçir. İlk dövrlər isə o, anasından
tamamilə təcrid olunmasını ona çox
çətinliklə bağışlayır. Bu zaman onda
bizim böyüklərdə dərin sərhədləşmə
adlandırdığımız bir hiss əmələ gəlir
və bu hiss uzunmüddətli yadlaşmaya
da səbəb ola bilər. Uşağı bilavasitə
müşa hidə etməkdən, nevozdan əziyyət
çəkən böyüklərin analitik tədqiqi
zamanı bu fenomen haqqında daha
ge niş məlumat almaq mümkündür.
Ana lizin nəticələri göstərir ki, hər bir
nevrotik özü Edip və yaxud kompleksə
reaksiya kimi Hamlet rolunda çıxış
edir. Şübhəsiz ki, Edip kompleksinin
analitik təsviri uşaq dövründə olan

eskizin şişirdilmiş və kobud formasıdır.
Edip kompleksinin formalarının anal-
itik müəyyən olunması kimi çıxış
edən klinik fakt çox böyük praktik
əhəmiyyətə malikdir. Cinsi yetişkənlik
dövrundən başlayaraq individ özünün
bütün fəaliyyətini valideynlərindən
uzaqlaşmağa həsr etməlidir. Yalnız
bu problemin həllindən sonra o, uşaq -
lıqdan sosial tamın üzvlüyünə keçid
ala bilər. Oğlan uşağı üçün əsas məsələ
anasına qarşı olan libidoz arzularını
anasından uzaqlaşdırmaq, onları yeni
real sevgi obyektinin seçilməsinə
istiqamətləndirmək, əgər ata ilə hələ
də rəqabət aparırsa, onunla barışmaq
və yaxud da öz üsyanının nəticəsi
olaraq atanın tabeliyinə düşərsə həmin
təzyiqdən qurtarmaqdır. Əslində bu
məsələ bütün insanların qarşısında
du rur. Lakin çox nadir hallarda bu
mə sələ özünün psixoloji və sosial
münasibətlər zəminində ideal həllini
tapır. Nevrotiklər üçün bu məsələ,
ümumiyyətlə, həll olunmamış qalır;
oğul öz libidosunu anasından ayıraraq
başqa seksual obyektin üzərinə köçürə
bilmir və bütün həyatı boyu ata av-
toriteti qarşısında tənzim edir. Müvafiq
dəyişikliklər edilmək şərtilə eyni şərait
uşağa da aid edilə bilər. Bu baxımdan
qeyd edə bilərik ki, Edip kompleksi
nevrozların nüvəsini təşkil edir. Freyd
qeyd edirdi ki, Edip kompleksi ”ümu -
miyyətlə bütün insanlara xasdır”, “hər
bir nevrotik Edipdir. Bu komplekslər,
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yəni özünün seksual təəşşüqlərinin
məhdudlaşdırmaq üçün tətbiq edilən
hər bir əkstədbir – əxlaq normaları,
din, mədəniyyət normaları, qanunlar,
utancaqlıq duyğusunun inkişafı, in-
sanda sosiallığın dərinləşməsi, sıxış -
dırma, çəkindirmə vasitələri – cəza,
bia bırçılıqdan qorxmaq və s., Freydə
görə, seksual tələblərə qarşı qəsdir,
psi xi xəstəlik və nevroz mənbəyi, in -
sa   nın təbii azadlıq və sərbəstliyini
boğ   maq vasitələridir. Bunlar küll ha -
lın da psixi xəstəlikləri – nevrozları
inkişaf etdirir, bu da öz növbəsində
insanların həyat tərzi və dünyagörüş -
lərinə, dünyaya və özlərinə münasibət -
lə rinə, idrak və ifadə modellərinə təsir
edir, onları normal təbii vəziyyətdən
çıxarır. Bizim əsrimizdə insanlarda
təcavüzkarlıq hissinin inkişafını, müha -
ribə və dağıdıcılığa meyli, tərkidün -
yalığa marağın artmasını s. mütəfəkkir
bununla izah edirdi. Başqa sözlə, o
sü but edirdi ki, sıxışdırma patogen
pro ses kimi insanı xəstələndirir.

Freyd, nevrozların, əsas səbəbi ola -
 raq, seksual istəklərin boğulmasını,
hər cür arzunun qeyri-şüuri sferaya
sı   xışdırılmasını, müxtəlif cür məhdu -
diy yətləri, qadağanları (tabuları) qeyd
edir di. İnsestin-qohum ilə cinsi əla -
qə nin qadağan edilməsi ilkin dövr -
lər dən nevrozlarınn inkişafına səbəb
olur. İnsanlar onların erotik tələbatlarını
ödə məkdən imtina edildikdə xəstə lə -
nirlər. Bu tələbatlar kiçik yaşlarda

da ha güclü olur, həm də valideynlərlə
yaşlı uşaqlar arasındakı bu duyğular
əsasən cəmiyyət tərəfindən müəyyən
edilən ideala mütabiq olmur. Nevrozlar
uşağın seksual tələbatı ilə cəmiyyətin
yaratdığı sosial normaların barışmazlığı
üzərində inkişaf edir. 

Cəmiyyət, vali deyn, tərbiyəçilər
uşağın seksual tələ batlarını boğmaq
üçün qorxudan isti-fadə edirlər. Belə -
liklə, qorxu istəklərə qarşı tormozlayıcı
vasitə kimi tətbiq edilir. Nevroz da
buradan doğur. Qorxu arzunu boğmaq
üçün vasitədir. Uşağın qorxusu “Hə -
yata keçməmiş arzudan doğur”. Qorxu
nevroz, xəstəlik törədir, çünki o arzunu
boğur, insanı məngənədə saxlayır.
Nevrozların inkişafını Freyd qorxu
hissinin gücləndirilmə sində görürdu.
Heyvan və ya varvar bu cür duyğudan
kənardadır, buna gö rə də onlarda əsə -
bilik-nevroz yoxdur. Cəmiyyət mədə -
niləşdikcə o öz tə bəə lərinin təhlükəsiz -
liyi naminə qorxu hissini artırır, deməli,
nevrozların inkişafı üçün şərait yaradır.
Nevroz – məhəbbət, həyat, müqəddəs -
lik, ölüm, nifrət və s. kimi fəlsəfi ka -
teqo riyalarla əlaqədardır. Onun təbii
səbəbi-zövq və iztirabdır. Seksual
təəş şüqlər insana zövq, ondan məhrum
olma – iztirab verir. Nevroz – libidonun
inkişafın, ondan zövq alma prosesinin
məcburən zəiflədilməsi və ya dayan -
dı  rılmasının nəticəsidir; sıxışdırılma -
dan, öz təəş şüq lərinin boğulmasından
– tələblərinin ödənilməməsindən kör -
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pə də və ya yeniyetmədə psixi gərginlik
əmələ gəlir. Bu zaman arzunu həyata
keçir-məyə yönələn və ona mane olan
qüvvələr bir-birinə qarşı durur, bununla
da psixi həyatın normal halı – müva -
zinət vəziyyəti pozulur. Nevrozların
inkişafı üçün ən mühüm amillər –
mə  də  niyyət, əxlaq, tərbiyə, sosial duy -
ğuların, bir sözlə, “Mən – İdeal”ın –
vic  dan hissinin inkişafıdır. Bunların
hamısı isə qorxu ilə əlaqədar dır. Qorxu,
əsəbilik və nevrozlara Freyd sinonim
kimi baxırdı. Uşaq əsəbidir demə – o
yazırdı, – “uşaq bu və ya digər qorxuya
və ya qorxulara malikdir deməkdir”
Buna görə də onun sistemində qorxu
anlayışına mərkəzi yer verilir. Qorxu
fərdin bioloji və ya sosial mövcudlu -
ğu nun təhlükə altına alındığı zaman
ke çirdiyi affektiv haldır. Arzunun ye -
ri nə yetirilməsi ehtimalının doğurduğu
qıcıqlanma da qorxu törədir. Qorxu,
dəhşət, diksinmə, təşviş, həyacan, bun -
lar isə öz növbəsində anormal dav ra -
nış stereoipləri törədir; o tərbiyə vasi -
təsi, davranışı və həyat tərzini sosial
cəhətdən təhlükəsiz çərçivədə aparmaq
üçün tətbiq olunan metoddur. Dəhşətli
qorxuya fobiya deyilir. Qorxunun güc -
lənməsi bütün orqanizmi hərəkətə
gətirir – ürək döyüntüsü, soyuq tər,
titrəmə və s. törədir. Qorxudan istifadə
edən tərbiyəçilər və valideynlər onun
bu cür mənfi təsirini adətən nəzərə
almırlar. Onlar anlamırlar ki, uşağı
tərbiyə edərkən, deməli, qorxu vasi -

təsilə çəkindirərkən əslində onu çox
arzu etdiyi şeydən – seksual tələbatını
ödəməkdən çəkindirirlər. Qorxu adətən
arzuların yerinə yetirilməməsi qar-
şısındakı qorxudur. 

Uşaq, şübhəsiz ki, öz seksual
obyektinin itirilməsindən həddən artıq
qorxur. Ona görə də il kin qorxu onun
ruhi həyatında silin məz iz buraxır.
Uşaq ların qorxusu ilk baxışda ancaq
sevdikləri adamın olma ması qarşısında
qorxudur. Buna görə də onlar həmin
adamın – özlərinin mə həbbət obyektlə -
ri nin təhlükəsiz li yi nə qarşı ən kiçik
hərəkəti belə çox böyük təcavüzlə
qarşılayırlar. Psixoa nalizi Freyd nevro-
zlar nəzəriyyəsinə giriş hesab edirdi;
bu nəzəriyyə birinci növbədə psixi
xəstəliklərin etiolo gi yasını müəyyən
etməli – ruhun normal funksiyasının
pato logiyaya keçid prosesinin dialekti -
kasını açmalı idi. Bu təlim analiz
vasitəsilə göstərməli idi ki, nevrotik
özünün ustanovkalarını, söylədiyi ifa -
dələri, sərsəmləmələri haradan alır,
onun qorxusunun mən bəyi və səbəbi
nədir, başqa sözlə, ru hi proseslərin
dina mikası nədədir. “Nev roz, – Freyd
yazırdı ki, öz növ bə sində biliksizliyin
nəticəsidir, onlar haqqında bilmək
lazımdır”. Psixoanaliz bu cür biliksi-
zliyi biliklə əvəz edir, insanı bilavasitə
psixi xəstəliyin necə başlaması və
qurtarmasının mümkünlüyü haqqında
informasiya ilə silah lan dırır. Freydlə
hər hansı bir psixiatrı fərqləndirən
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əlamət nevrozların təzahür formaları -
na – onların simptomlarına münasibət -
də dir. Freyd inanır ki, psixi xəstəliyin
simptomları mənalıdır və onlar qeyri-
şüuri sferaya – sıxışdırılmış arzuların
əvəzlənmiş ifadələrindən başqa bir
şey deyildir. Başqaları isə həmin simp -
tomları mənasız və ötəri bir şey hesab
edir və xəstəliyin müali cəsi üçün onla -
rın aradan qaldırılması nın yollarını
bil   mir lər. Buna görə də qeyri-psixoa -
nali tik terapiyalar nevroz ların müali -
cə si sahəsində nəzərə çarpa caq bir
şe yə nail ola bilməmişlər. Simptom, –
Freyd yazırdı ki, – həyata keçməsi
müm kün olmayan arzunun əvəz edil -
miş variantıdır. O göstərir ki, cavan
bir qayınana öz kürəkəninə aşiq olur,
lakin o bunu üzə çıxara bilməz, əxlaq
buna mane olur. Həmin fakt ərinin
ona xəyanəti şəklində üzə çıxır. Bun-
dan xəstənin özünün xəbəri olmur.

“Simptomların mənası həmişə və hər
yerdə xəstəyə naməlum qalır. Simp -
tom ların həqiqi mənaları qeyri- şüuridə
saxlanılır – üzə çıxan əvəz lənmiş, çox
vaxt başa düşülməsi, daha doğrusu,
yozulması çətin olan simptom lardır.
Ona görə ki, simptom – həyata keçmə -
miş şeyin əvəzləyicisidir [2, s.45-49].
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ЭТИОЛОГИИ НЕВРОЗА

Ирада Теймурова
Абстракт

В статье рассматриваются психологические факторы, влияющие на
возникновение неврозов, их механизмы действия и проявление с точки
зрения психоанализа.

По словам Фрейда, все невротические состояния связаны с сексуаль -
ными факторами. Вытеснение и регрессия участвуют в образовании
нев розов. В обоих случаях человек заболевает, если возможность удов -
лет ворения сексуальных желаний блокирована и имеет место вы нуж -
денный отказ от того, что он хотел бы реализовать.
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PSYCHOANALYTIC APPROACH TO NEUROSIS ETIOLOGY

Irada Teymurova 
Abstract

The article discusses the psychological factors affecting the occurrence
of neuroses, their mechanisms of action and manifestation of point of view
psy-choanalysis. 

According to Freud, all the neurotic conditions are related to sexual factors.
Repression and regression are involved in the formation of neuroses. In both
cases, the person becomes ill if the ability to satisfy sexual desires is blocked
and there is a forced refusal of what he would like to realize.

Məqalə Xəzər Universitetinin psixologiya depertamentinin iclasında mü -
za kirə edilərək çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №03)

Rəyçi R.V.Cabbarov, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məqalə redaksiyaya 12 fevral 2019-cu ildə daxil olmuşdur
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